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Resumo 

Assumindo-se como o primeiro contacto do futuro professor com a realidade 

escolar, o Estágio Profissional é usualmente reconhecido como uma etapa 

fundamental na sua formação, na qual o ambiente de interação entre a teoria e 

a prática permite ao estudante-estagiário desenvolver a sua competência 

profissional. Partindo deste entendimento, a elaboração deste relatório aparece 

como um complemento à prática de ensino supervisionada, com o propósito de 

refletir, de forma crítica e fundamentada, sobre as experiências tidas nesta 

última etapa da formação inicial do futuro docente. Deste modo, o objetivo do 

presente documento é apresentar (na primeira pessoa) uma análise reflexiva 

acerca do Estágio Profissional realizado na Escola Secundária | 3 de Paços de 

Ferreira, no âmbito do 2º Ciclo em Ensino da Educação Física nos ensinos 

Básico e Secundário, da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. 

Como forma de dar a conhecer o significado atribuído a esta etapa formativa, o 

presente relatório encontra-se organizado em quatro capítulos: o 

”Enquadramento Pessoal”, onde exponho o meu percurso de vida e as 

expetativas e motivações para esta etapa; o “Enquadramento da Prática 

Profissional”, que inclui temáticas que sustentaram a minha atuação ao longo 

do processo, tais como o estágio na formação de professores, o papel do 

professor, o papel da escola e a importância da disciplina de Educação Física; 

a “Realização da Prática Profissional”, que engloba a retrospetiva da minha 

atuação ao longo do ano, subdividida em duas partes: “A aula e o processo de 

ensino e de aprendizagem”, relacionada com as experiências em contexto de 

aula, e “Outras vivências importantes para a aprendizagem do estudante-

estagiário”, direcionada às outras áreas de intervenção, entre as quais o estudo 

realizado acerca da intensidade das aulas de Educação Física; por último, na 

“Conclusão”, efetuo o balanço final de todo o processo e apresento as 

perspetivas para o futuro. 

PALAVRAS-CHAVE: ESTÁGIO PROFISSIONAL; EDUCAÇÃO FÍSICA; 

DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL; PROCESSO DE ENSINO E DE 

APRENDIZAGEM; INTENSIDADE DA AULA DE EDUCAÇÃO FÍSICA. 
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Abstract 

Considering the future teacher’s first contact with school reality, the practicum is 

usually recognized as a fundamental step to its training, on which the interaction 

environment between theory and practice allows the pre-service teacher to 

develop its professional skills. Starting from this understanding, developing this 

report comes as a complement to teaching training process, with the purpose to 

reflect, on a serious and based form, about the experiences lived on this last 

stage for the future teacher.  This way, the objective of this report is introduce 

(in the first person) a reflexive analysis regarding the practicum developed at 

Secondary School | 3 of Paços de Ferreira,  according to the master degree of 

Physical Education on Teaching, by the Faculty of Sport, University of Porto. As 

a way to make known the meaning given to this learning stage, this report is 

organized in four chapters: “Personal Framework”, where I expose my life story 

and expectations and motivations for this stage; “Professional Practice 

Framework”, which includes themes that supported my performance along the 

process, such as the practicum in the education teachers context, the teacher’s 

and the school’s role and the importance of Physical Education in school; 

“Professional Practice Achievement” which encloses a retrospective on my 

performance along the year, divided into two parts: “The class and the learning 

and teaching process”, related to the experiences in class and “Other important 

situations  for the student-trainee” directed to other intervention areas among 

which the study developed about the intensity of Physical Education classes; for 

last, at the “Conclusion”, I accomplish a final balance of all the process and I 

present my perspectives for the future.  

 

KEY WORDS: PRACTICUM; PHYSICAL EDUCATION; PROFESSIONAL 

DEVELOPMENT; TEACHING AND LEARNING PROCESS; PHYSICAL 

EDUCATION CLASS INTENSITY. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 O processo de profissionalização docente caracteriza-se por ser 

altamente complexo, dinâmico e progressivo, no qual o futuro professor 

contacta com diferentes etapas formativas capazes de proporcionar 

experiências e aprendizagens significativas. Neste contexto, esperam-se 

transformações que permitam a passagem de um patamar predominantemente 

académico para um patamar fundamentalmente profissional. 

 Partindo deste enquadramento, o Estágio Profissional (EP) apresenta-se 

como a última etapa deste processo de transição. Trata-se de um momento 

específico da formação de professores (incluindo o professor de Educação 

Física) que proporciona, pela primeira vez, o contacto com as 

responsabilidades da docência. Portanto, fazem sentido as palavras de Freire 

(2001, p.2) quando afirma que “o Estágio permite uma primeira aproximação à 

prática profissional e promove a aquisição de um saber, de um saber fazer e de 

um saber julgar as consequências das ações didáticas e pedagógicas 

desenvolvidas no quotidiano profissional.” 

 Neste sentido, o EP, que decorreu ao longo do ano letivo de 2011/2012, 

representou a etapa final da minha formação inicial, proporcionando-me um 

conjunto de vivências essenciais para a construção de uma identidade 

profissional condizente com a carreira docente. A investigação-reflexão-ação 

foi a metodologia mais utilizada, tendo-se revelado fundamental para uma 

atuação contextualizada. O contacto com os diferentes papéis, 

responsabilidades e atividades do professor e a interação com os diversos 

agentes escolares, também foi uma experiência formativa muito relevante.  

 Considerando a importância desta etapa para o desenvolvimento da 

minha competência profissional, o presente relatório procura evidenciar todas 

as aprendizagens ocorridas ao longo deste momento específico de formação. 
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1.1. Estrutura do Relatório de Estágio Profissional 

 Resultante de conhecimentos, capacidades e competências pessoais do 

estudante-estagiário (EE) e inerente a características de um processo de 

estágio único e irrepetível, o Relatório de Estágio Profissional aparece como 

um documento singular e reflexivo. Assim, numa tentativa de dar a conhecer o 

significado atribuído a esta etapa formativa, este testemunho apresenta-se 

dividido em quatro capítulos que considero indispensáveis. 

 O primeiro apresenta um enquadramento pessoal, como forma de 

contextualizar não só o meu percurso de vida, mas também as expetativas, 

motivações, medos e receios que trazia para esta etapa. 

 O segundo é relativo ao enquadramento da prática profissional, no qual 

procurei tratar diversas questões associadas ao contexto de atuação do 

professor. O entendimento de estágio profissional, a sua importância na 

formação dos professores, o papel do professor na escola e na sociedade, o 

papel da escola enquanto instituição e a importância da disciplina de Educação 

Física (EF) são as temáticas aprofundadas, para além da caracterização da 

escola onde realizei o estágio e do meio em que a mesma se insere. 

 O terceiro capítulo reporta-se à realização da prática profissional, sendo 

o ponto central deste documento. Trata-se de uma retrospetiva acerca da 

minha atuação ao longo do ano letivo, baseada em diferentes momentos de 

reflexão e sustentada em dados da literatura. Considerando os diferentes 

níveis de intervenção com os quais me deparei ao longo do ano letivo, optei por 

subdividi-lo em duas partes: 

 A primeira foca o processo de ensino e de aprendizagem, estrutura-se 

com base nas aulas e baseia-se na cronologia das ocorrências. Ou seja, 

são apresentados cronologicamente os desafios que foram sendo 

superados, desde o início do ano letivo, e que permitiram alcançar um 

clima de aula bastante favorável à aprendizagem dos alunos. 

 A segunda refere-se a outras vivências que também contribuíram para a 

minha aprendizagem acerca do papel do professor na escola. As 

atividades organizadas pelo núcleo de estágio, o acompanhamento do 
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desporto escolar (DE) e da direção de turma (DT), o estudo realizado 

acerca da intensidade das aulas de EF e as relações estabelecidas com 

os diversos intervenientes do processo educativo foram experiências 

bastante significativas, merecendo particular destaque neste 

subcapítulo. 

 Finalmente, o quarto e último capítulo destina-se ao balanço final de 

todo o percurso, focando as principais conclusões retiradas desta experiência e 

as perspetivas para o futuro. 

 

1.2. Enquadramento legal e institucional do Estágio Profissional 

 O EP é uma unidade curricular inserida no 2º Ciclo de estudos em 

Ensino da Educação Física nos ensinos Básico e Secundário da Faculdade de 

Desporto da Universidade do Porto (FADEUP). Neste contexto, abrange não só 

a prática de ensino supervisionada, mas também o relatório de estágio. Esta 

unidade curricular tem lugar no terceiro e quarto semestres deste ciclo de 

estudos, representando o culminar do percurso de formação na referida 

instituição de ensino superior. 

 Relativamente às normas e regras que regem todo este processo, de 

salientar alguns documentos orientadores: 

 as Normas Orientadoras do Estágio Profissional da FADEUP; 

 o regulamento geral dos segundos ciclos da FADEUP; 

 o regulamento do curso de mestrado em Ensino da Educação Física; 

 a legislação específica acerca da habilitação legal para a docência 

(decreto-lei nº 43/2007 de 22 de fevereiro). 

 No que diz respeito às características da realização do processo de 

estágio, de referir que o mesmo decorreu na Escola Secundária | 3 de Paços 

de Ferreira (ESPF), sob a orientação de um professor cooperante na escola e 

de uma orientadora da FADEUP. Importa ainda destacar a dimensão coletiva 

deste processo, uma vez que nesta escola realizaram o seu estágio mais três 

colegas, perfazendo um total de quatro estudantes-estagiários. 
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1.3. Finalidade e processo de realização do Relatório de Estágio 

Profissional 

 O Relatório de Estágio Profissional procura revelar o meu trajeto ao 

longo da prática de ensino supervisionada, apresentando todas as experiências 

e vivências que considero terem sido fundamentais para a formação da minha 

competência profissional. No entanto, num ano de grande interação entre a 

teoria e a prática, não poderia deixar de existir uma constante análise e 

reflexão acerta do processo desenvolvido. Portanto, para além da 

apresentação de um caminho pessoal, percorrido durante a realização da 

prática profissional, pretendo com este testemunho evidenciar o envolvimento 

crítico e reflexivo que caracterizou a minha atuação.  

 Neste sentido, como forma de dar ênfase a uma postura reflexiva que 

me acompanhou ao longo de todo o processo de estágio, neste documento 

procurei, não só apresentar evidências de toda a minha intervenção, 

recorrendo várias vezes ao diário de bordo, mas também interpretar e sustentar 

as análises reflexivas com recurso à literatura. Com este tipo de apresentação 

pretendo dar a conhecer o significado atribuído a esta experiência de 

aprendizagem que considero ter sido fundamental para um melhor 

entendimento acerca das minhas responsabilidades e consequentemente para 

um desempenho futuro capaz de aproveitar ao máximo as potencialidades da 

EF no desenvolvimento integral dos alunos. 
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2. ENQUADRAMENTO PESSOAL 

 

 É comummente aceite que na base de qualquer ação ou decisão de um 

indivíduo estão as suas características e motivações pessoais. No que se 

refere à escolha de uma profissão, esta perspetiva ganha ainda mais sentido, 

uma vez que, segundo Nunes (1985, p. 65), “a opção por determinada 

profissão apoia-se num conjunto de representações que, enquanto jovens, 

temos sobre nós mesmos, sobre o nosso papel de adulto, sobre a sociedade 

em que vivemos, sobre esta ou aquela carreira escolar e sobre um futuro 

exercício profissional”. 

 O conceito de “formação de professores” é definido por Cunha (2008, p. 

100) como um “processo pelo qual os futuros professores se preparam para 

desenvolver a docência”. Tendo em conta a sua especificidade, 

designadamente pelo facto de durante o período de formação o futuro docente 

contactar diariamente com indivíduos representantes da sua futura classe 

profissional, a literatura advoga que o trajeto de vida do professor, as suas 

vivências na escola e a sua envolvência com aquela que será a sua área de 

intervenção são fatores que, definitivamente, condicionam a sua escolha e a 

sua identidade pessoal e profissional. Neste entendimento, destacam-se duas 

dimensões do professor que, segundo Nóvoa (1992, p. 17), não podem ser 

separadas: “o Eu Pessoal e o Eu Profissional”. Para o autor, a identidade não é 

um produto, não é um dado adquirido, é um lugar de lutas e conflitos, um 

espaço de construção de formas de ser e estar na profissão. Partindo deste 

entendimento pode afirmar-se que o modo de ensinar está diretamente ligado 

àquilo que o professor é como pessoa.  

 Neste âmbito, Carvalho (1996) refere que a socialização é um processo 

que se desenvolve ao longo da vida, pelo que, no caso dos professores, não se 

restringe aos períodos formais de preparação, decorrendo também antes dessa 

fase com as designadas aprendizagens por modelação, resultantes de 

influências e experiências sociais escolares e não escolares. Parece assim que 

o percurso de vida do professor se assume como um elemento extremamente 

importante no processo de entendimento das suas escolhas, das suas 
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motivações e, acima de tudo, das suas expectativas em relação à sua futura 

profissão. Tal como afirma Fortes (1996), a prática dos professores é o 

resultado da interação de três perspetivas: o desenvolvimento e crescimento 

pessoal, a profissionalização e a socialização profissional. Relativamente ao 

professor de EF, Santos (2007, p. 20) afirma que o seu desempenho é 

“grandemente dependente de modelos de ensino internalizados ao longo da 

sua vida como estudante, sendo também “influenciado pelas experiências 

desportivas anteriores”. 

 Face ao exposto, e como refere Gori (2001), a trajetória de vida tem uma 

grande influência no modo como o professor iniciante se insere na carreira. 

Deste modo, torna-se relevante efetuar uma retrospetiva acerca do meu 

percurso de vida, bem como das expectativas que tinha relativamente ao EP. 

Na procura de percorrer o percurso mencionado estruturei este ponto por 

temáticas passíveis de espelhar o meu processo de socialização antecipatória 

para a profissão de professor. 

 

2.1. Percurso de vida: os trilhos traçados 

Os vinte e três anos que decorreram entre o meu nascimento e o ano de 

EP foram essenciais para a minha formação pessoal e profissional. Assim, uma 

retrospetiva a este trajeto de vida permite-me recuperar alguns momentos que 

marcaram o meu percurso e, de certa forma, condicionaram a minha opção 

pela docência na área da EF. 

Os primeiros passos deste percurso foram dados em Paços de Ferreira, 

cidade onde ainda hoje resido. Inserido num ambiente familiar humilde e com 

valores e princípios bem enraizados fui, desde cedo, confrontado com a 

importância de um desenvolvimento autónomo e responsável, elementos que 

ainda hoje se revelam essenciais em todas as minhas ações e decisões. A 

responsabilidade que desde cedo me foi incutida, principalmente pelos meus 

pais, gerou em mim uma grande vontade e necessidade de prosseguir estudos 

e de abraçar uma carreira profissional, como chave para um futuro de sucesso. 

Este envolvimento que me acompanha desde a infância permitiu-me 
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desenvolver o espírito competitivo que me caracteriza e que alimenta a minha 

luta por uma competência cada vez maior e melhor. 

Esta busca pelo sucesso e empenhamento nas tarefas que realizo é 

comprovada pela capacidade que tive de conciliar o compromisso com os 

estudos e a prática de desporto. Neste contexto, o meu percurso escolar até ao 

Ensino Superior ocorreu todo ele em escolas do concelho de Paços de 

Ferreira, tendo tido início na Escola da Sede (1º Ciclo do Ensino Básico), 

prosseguindo na Escola EB 2,3 de Paços de Ferreira (2º Ciclo do Ensino 

Básico) e terminando na ESPF (escola que hoje me acolhe nesta etapa fulcral 

do meu desenvolvimento profissional). Ao longo dos anos o meu esforço foi 

recompensado com excelentes classificações e coroado com a atribuição do 

prémio de mérito escolar para o melhor aluno do concelho do 3º Ciclo do 

Ensino Básico. 

Paralelamente ao percurso escolar, a prática de atividades desportivas 

sempre me acompanhou, sendo que o futebol foi, e é, a minha grande paixão. 

Para além desta modalidade, que desde os 7 anos faz parte da minha vida, 

também tive experiências na Natação e no Hóquei em patins, embora com 

menor preponderância no meu percurso. 

No que respeita aos fatores que ditaram o rumo da minha vida 

profissional e me levaram a optar pela área da EF, considero que foram quatro 

essencialmente. Em primeiro lugar a necessidade intrínseca de praticar 

desporto que me acompanha desde a infância. Em segundo, o contacto diário 

com familiares ligados à área da EF, que constantemente me alertaram para o 

papel importante do Desporto na sociedade. Em terceiro, o apoio que sempre 

tive dos meus pais que, ao contrário de outros, sempre me apoiaram nas 

minhas escolhas, mesmo sabendo as dificuldades que me esperavam na área 

da Educação Física e Desporto. Por último, e não menos importante, o facto de 

ter tido professores de EF que me motivaram para a área através das aulas 

dinâmicas e motivantes que me proporcionaram, mostrando uma enorme 

competência para elevar o sentido e o valor da EF. 
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Neste ambiente, as decisões foram tomadas, o destino foi traçado e 

restava-me seguir a minha caminhada, passo a passo, até alcançar o tão 

desejado estatuto profissional – ser professor de EF. 

A escolha da faculdade não foi uma decisão difícil de tomar. A excelente 

classificação com que terminei o Ensino Secundário (17,2 valores) permitiu-me 

escolher não com base nas médias de acesso, mas sim no reconhecimento 

público que a FADEUP tinha. Neste aspeto, a decisão foi óbvia, tendo em 

conta que para mim, e para muitos, a FADEUP é, sem dúvida, a mais 

conceituada faculdade de desporto do país.  

No que respeita aos três anos de licenciatura, considero que foram anos 

importantes para a aquisição de suportes teóricos fundamentais para o 

exercício da profissão docente. No entanto, novamente a necessidade de 

conciliar os estudos com a prática desportiva, tendo em conta que me vi 

inserido no plantel profissional do Futebol Clube Paços de Ferreira, fez com 

que estes fossem anos extremamente cansativos. Posso mesmo afirmar que 

foram anos difíceis, mas a vontade e necessidade de cumprir todos os 

objetivos a que me propus permitiu-me concluir a licenciatura com uma boa 

classificação e prosseguir para o mestrado sem receio e sem angústia.  

Chegada a altura de escolher a área do mestrado, apesar de uma 

dúvida inicial entre a área do alto rendimento desportivo e a área do ensino da 

EF, a minha decisão recaiu sobre a área da docência. Acabou por ser uma 

decisão natural, isto tendo em conta as convicções manifestadas ao longo do 

meu trajeto. Se a licenciatura foi essencial para a interiorização de saberes 

teóricos, o mestrado permitiu-me contactar pela primeira vez com a prática 

pedagógica em contexto escolar, para além do enriquecimento teórico que este 

ciclo de estudos também proporcionou. O primeiro ano do mestrado colocou-

me pela primeira vez em proximidade com o ato de ensinar, possibilitando-me 

uma intervenção direcionada quer aos meus colegas de turma, quer a alunos 

reais pertencentes a turmas de escolas concretas. Embora não existisse uma 

envolvência tão direta com a escola e com a sua comunidade escolar, visto que 

os contextos eram algo “programados”, estas experiências permitiram-me 
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clarificar e perceber a lógica do processo de ensino e de aprendizagem, 

contribuindo claramente para o meu desenvolvimento pessoal e profissional. 

 Neste segundo ano do mestrado, o EP colocou-me perante a 

necessidade de utilizar os saberes teóricos e práticos assimilados quer no 

percurso pessoal quer no académico e adaptá-los de acordo com as exigências 

do contexto em que estive inserido.  

 Antes do início do ano letivo, a ideia de que iria fazer parte, pela primeira 

vez, de um grupo docente de uma comunidade escolar criou em mim um 

conjunto de expectativas, motivações, medos e receios relativamente à nova 

etapa que se avizinhava. Estes sentimentos, pela importância que tiveram na 

construção do meu Eu Profissional, vão ser abordados no ponto subsequente. 

 

2.2. O Estágio Profissional: entre receios e motivações 

O EP representava mais uma etapa da minha formação académica. 

Depois de uma longa caminhada em busca de um sonho, finalmente este tinha 

o seu início através do primeiro contacto “real” com o contexto escolar.  

Quando iniciei o estágio, o meu objetivo era conseguir tornar-me um 

profissional capaz de inovar e de proporcionar aprendizagens importantes e 

úteis aos alunos. Aliás, esta era a minha maior preocupação e motivação, uma 

vez que pretendia não só servir-lhes de suporte na procura dum futuro, como 

levá-los a gostar e a acreditar numa área por vezes desvalorizada. Em suma, a 

minha intenção era promover nos alunos um conjunto de aprendizagens que 

contribuísse para que tivessem uma vida mais feliz e um futuro mais promissor. 

Quanto a expectativas, a maior e prioritária era procurar confirmar as 

minhas motivações. Queria chegar ao fim e poder dizer “realmente o que quero 

é ser professor de Educação Física”. Adicionalmente esperava também: a) 

aprender muito com professores e alunos; b) saber agir da melhor forma 

perante diferentes personalidades e diferentes realidades; c) saber adequar os 

objetivos aos diferentes contextos; d) conseguir ser natural e estar à vontade 

perante a turma; e) ser autónomo no controlo, motivação e ensino dos meus 

alunos; f) ser capaz de me adaptar e improvisar nos momentos em que a 
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situação real fosse diferente da esperada, e superar-me nas situações em que 

tivesse exatamente o que planeava; g) alcançar um nível de competência 

elevado, que me permitisse encontrar e entender as necessidades dos meus 

alunos e da minha escola, agindo em conformidade com estes.  

Em suma, esperava melhorar a cada dia que passasse. 

A escola que me acolheu neste período da minha aprendizagem foi a 

ESPF, um local que me marcou enquanto estudante do ensino Básico e 

Secundário. Esta instituição foi, em muito, responsável pela formação da 

pessoa que sou hoje e, face ao facto de estar lá colocado para realizar o meu 

EP, seria nela que eu daria mais um passo importante rumo ao meu principal 

objetivo – ser professor de EF. Nos primeiros dias de contacto com o grupo de 

recrutamento de EF encontrei professores que no passado participaram na 

minha formação e que, de certa forma, me ajudaram a formar uma conceção 

acerca do que é ser professor. Este momento foi muito importante, para não 

dizer que foi inesquecível. Ao longo do ano o meu objetivo foi aprender com 

todos eles e também contribuir, mesmo que com pouco, para o seu 

desenvolvimento profissional, tendo em conta o meu princípio de que “tinha 

muito para receber mas também algo para dar”. 

Finalmente, relativamente ao professor cooperante e à professora 

orientadora, considerava que seriam duas peças fundamentais nesta etapa da 

minha formação. Num ano em que o que se pretende é o desenvolvimento da 

autonomia do estagiário, estes dois intervenientes seriam com certeza 

extremamente importantes na orientação das minhas decisões e ações. 

Acreditava que o seu apoio e cooperação seriam essenciais para o meu 

desenvolvimento pessoal e profissional, especialmente nos primeiros contactos 

com a realidade escolar. No entanto, estava ciente que, enquanto estagiário, 

me caberia procurar soluções para os problemas e dificuldades que surgissem, 

estando o professor cooperante e o professor orientador disponíveis para 

colaborar nessa busca, que teria que se tornar autónoma. 

No que respeita a medos e receios, confesso que estava apreensivo em 

relação ao primeiro contacto com a turma. Apesar de toda a minha vivência 

desportiva, é um facto que nunca tinha liderado um grupo de jovens, o que me 
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fez recear os primeiros diálogos e tarefas com os alunos. No entanto, preferi 

encarar o receio com otimismo e confiança, pensando que esta era uma etapa 

integrante de toda a caminhada e que certamente a minha competência seria 

cada vez maior.  

Outro aspeto aguardado com alguma incerteza relacionava-se com a 

dinâmica que seria estabelecida com os restantes elementos do núcleo de 

estágio. Neste contexto, se antes desta etapa o contacto com as minhas 

colegas era quase nulo, um dos meus maiores receios dizia respeito ao tipo de 

relacionamento que se iria estabelecer ao longo do mesmo. No entanto, a 

convivência quase diária permitiu uma maior aproximação entre todos e 

felizmente a empatia que emergiu não poderia ser melhor.  

Tendo em conta a reflexividade1 necessária num ano de estágio, o 

trabalho em grupo foi, na minha opinião, fulcral para o desenvolvimento coletivo 

e, consequentemente, individual de cada um de nós. Portanto, apesar do medo 

inicial, considero que por um lado aprendi muito com cada um deles e, por 

outro, contribuí para o seu desenvolvimento e para a sua aprendizagem. 

Outra questão que me preocupava dizia respeito aos espaços 

destinados à prática da EF. Apesar da remodelação efetuada na escola e da 

melhoria das suas condições espaciais e materiais, os espaços destinados à 

prática desportiva ficaram reduzidos. Se no passado existiam quatro espaços 

(dois interiores e dois exteriores), atualmente existem apenas dois, sendo que 

um deles funciona também como auditório da escola. Para além desta 

limitação, a entrada constante de chuva no polidesportivo exterior, que apesar 

de coberto não possui qualquer tipo de resguardo lateral, impedia a utilização 

de um dos terços do campo, fazendo da gestão do espaço um aspeto 

importantíssimo a ter em conta no planeamento das aulas. 

Existia também receio e curiosidade no que se refere às tarefas de 

acompanhamento a realizar ao longo do ano, com as quais não estava muito 

identificado. Refiro-me, exatamente, à DT e ao DE. No entanto, com o decorrer 

                                            
1
 Ao longo da minha formação percebi que não basta desenvolver a capacidade de pensar 

acerca dos pontos fortes e pontos fracos de determinada prática (reflexão), sendo também 
necessário ter a capacidade de utilizar essa reflexão para alterar as práticas futuras, de forma a 
melhorar o processo de ensino e de aprendizagem (reflexividade). 
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do ano letivo, tendo em conta que seria minha intenção acompanhar estas 

duas funções do professor, estava certo de que os obstáculos seriam 

ultrapassados à medida que as tarefas fossem sendo desenvolvidas. 

Nos primeiros dias de contacto com a realidade da escola, deparei-me 

com algumas situações preocupantes designadamente a perceção de que a 

EF, ao contrário da minha convicção enquanto aluno da escola, era encarada 

como uma disciplina inferior a todas as outras. Esta perceção refletia-se nos 

horários, nas condições espaciais e materiais, entre outros aspetos. Assim, 

assumi como missão reforçar o valor da prática desportiva para a formação 

integral dos alunos, na tentativa de ser mais um elemento a contribuir para a 

alteração das conceções/entendimentos que a maioria da comunidade 

educativa tinha acerca da disciplina. 

 Por entre motivações e vontades, medos e receios, desde o primeiro dia 

de contacto com a realidade escolar que o meu principal objetivo foi encarar 

cada dia e cada tarefa com um espírito otimista e confiante, tentando fazer o 

melhor trabalho possível num ano essencial para a minha aprendizagem. 

Estava convicto que seria um período recheado de experiências autênticas e 

de aprendizagens bastante significativas, o qual certamente contribuiria para a 

construção da minha identidade pessoal e profissional. 
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3. ENQUADRAMENTO DA PRÁTICA PROFISSIONAL 

 

 Partindo da noção de que a intervenção do professor é influenciada 

pelas conceções formadas ao longo da sua formação, é pertinente apresentar 

e esclarecer várias temáticas que contribuíram fortemente para um melhor 

entendimento acerca desta etapa de formação e para uma maior valorização a 

todas as experiências proporcionadas pelo EP. 

 Neste entendimento, o capítulo reservado ao enquadramento da prática 

profissional destina-se, precisamente, à caracterização do contexto de estágio, 

referenciando-se a um conjunto de temas aprofundados ao longo do ano, os 

quais me proporcionaram uma maior familiarização com os contextos de 

natureza concetual, legal, institucional e funcional do EP. 

 A estrutura da apresentação destas temáticas não foi efetuada ao acaso. 

Assim, considerando a necessidade de esclarecer o meu entendimento geral 

acerca desta etapa, é inicialmente aprofundado o contexto geral do estágio. 

Posteriormente procede-se ao esclarecimento de temas cada vez mais 

específicos, nomeadamente o papel do estágio na formação de professores, o 

papel dos professores na escola e na sociedade, a escola enquanto instituição 

e a sua importância na educação (onde é apresentada a escola em que realizei 

o estágio profissional) e, finalmente, o papel da disciplina de EF na escola. 

 

3.1. Acerca do Estágio Profissional: um entendimento mais 

aprofundado 

 O EP coloca, pela primeira vez, o futuro professor em contacto com uma 

turma real, numa escola concreta. Deste modo, segundo Britzman (2003) o 

estágio é considerado o momento mais importante do curso para a construção 

da sua competência profissional. Neste sentido, importa procurar identificar as 

referências da literatura acerca desta etapa, designadamente acerca de como 

é que o EE a encara. 

 Se até ao EP todas as experiências vivenciadas favoreceram a 

aquisição de conhecimentos, competências e capacidades relativas à 
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docência, nesta etapa académica exige-se ao estudante a capacidade de as 

utilizar e transformar ao serviço da prática em contexto real de ensino. Este 

entendimento realça a importância de utilizar os conhecimentos e 

competências de acordo com as exigências do contexto, ao invés de os aplicar 

como se de um produto final se tratasse. Assim, a adequação da teoria à 

prática é fundamental para o desenvolvimento de um espírito crítico e reflexivo 

no EE, no sentido de o integrar progressivamente na vida profissional.  

 O documento de estágio “Normas Orientadoras do Estágio Profissional 

do Ciclo de Estudos Conducente ao Grau de Mestre em Ensino da Educação 

Física nos Ensinos Básico e Secundário da FADEUP” refere que “o EP 

entende-se como um projeto de formação do estudante com a integração do 

conhecimento proposicional e prático necessário ao professor, numa 

interpretação atual da relação teoria prática e contextualizando o 

conhecimento no espaço escolar. (…) Tem como objetivo a formação do 

professor profissional (…) um professor reflexivo que analisa, reflete e sabe 

justificar o que faz (…)”. (p. 3) 

 Do texto ressaltam dois temas fulcrais a ter em conta na reflexão acerca 

do entendimento de EP – a relação teoria-prática e o professor reflexivo, pelo 

que serão objeto de análise. 

 A profissão docente caracteriza-se pela necessidade constante de 

estabelecer uma relação entre a teoria e a prática, uma vez que se pretende o 

desenvolvimento de atividades práticas (a prática) fundamentadas em 

atividades teóricas (a teoria). Ou seja, toda a ação do professor, desde a 

conceção à avaliação do ensino, é desenvolvida com base num 

enquadramento teórico, mas cabe ao professor decidir de que forma deve 

aplicá-lo em função do contexto em que se insere (Bento, 1995).  

 É precisamente deste modo que o estágio profissional deve ser 

encarado. Ao longo do período de prática pedagógica, o EE é confrontado com 

um conjunto de problemas e dificuldades que exigem resolução, a qual, por sua 

vez, se baseia nos conhecimentos que possui e que foram sendo interiorizados 

ao longo da sua formação inicial (formal e informal). No entanto, basear-se na 

teoria não significa aplicá-la sempre da mesma forma, uma vez que o contacto 
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com contextos alteráveis e com realidades completamente distintas reclama 

uma atitude reflexiva constante de modo a responder adequadamente às 

exigências concretas de cada situação.  

 A necessidade de refletir acerca das ações práticas e adequar os 

entendimentos teóricos às necessidades de cada situação permite-nos 

associar toda a temática da relação teoria-prática a um outro conceito referido 

anteriormente – “o professor reflexivo”. 

 A reflexão é vista como ”um processo mental que acontece quando se 

olha para determinadas ações do passado” (Oliveira e Serrazina, 2002, p. 2). 

No que respeita ao contexto de ensino, este conceito revela-se essencial para 

o desenvolvimento da competência do professor. Nas palavras de Alarcão 

(1996) busca-se um professor reflexivo, ou seja, um questionador que procure 

desenvolver as suas capacidades e superar os obstáculos que surgem no seu 

trajeto. É este precisamente o propósito do EP, ou seja, durante esta etapa de 

formação, pretende-se que o professor estagiário reflita sobre as suas práticas, 

não como uma forma de justificação dos seus erros, mas como um meio de 

melhorar a sua intervenção. O professor reflexivo deve, portanto, construir a 

prática com base na investigação da sua própria prática, o que implica, não 

apenas uma reflexão após a ação, mas também um reflexo nas suas ações 

futuras. 

 Partindo deste entendimento, posso afirmar que encarei o EP como um 

período em que a reflexão e a investigação estiveram presentes, no sentido de 

promover o meu desenvolvimento profissional e melhorar as minhas 

competências e capacidades. Considero que só assim foi possível superar as 

minhas expectativas, medos e receios que, no início desta caminhada, 

condicionaram a minha atuação. 

 Face à importância destas duas temáticas essenciais para o 

entendimento de EP, estas serão aprofundadas nos capítulos seguintes, desta 

vez referenciadas ao papel do estágio na formação de professores e ao papel 

do professor na escola e na sociedade. 

 



22 
 

3.2. O papel do Estágio Profissional na formação de professores 

 Ao longo do processo de aprendizagem, o professor contacta com 

diferentes experiências formativas que lhe permitem alterar as suas conceções. 

Tal como se depreende do discurso de Batista (2011), referindo-se à 

importância do estágio, é neste processo de desconstrução e construção que 

se geram novos conhecimentos, essenciais para o desenvolvimento da 

competência profissional do futuro docente.  

 Tendo em conta que o principal propósito da formação inicial é preparar 

o professor para lidar com situações reais do processo educativo (Cunha, 

2000), o contacto com a realidade profissional aparece como uma etapa 

essencial em todo o processo de formação de professores. Portanto, o EP 

(prática de ensino supervisionada), enquanto parte integrante da área de 

iniciação à prática profissional, constitui-se 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 nº 43/2007 de 22 de fevereiro, pág. 1321).  

 A noção de mobilizar conhecimentos anteriores na produção de práticas 

profissionais em contextos reais remete-nos novamente para a relação teoria-

prática, já focada no ponto anterior. Assim, sendo certa a importância desta 

interação na formação do professor, importa procurar perceber a influência do 

estágio profissional neste processo. 

 O processo de formação do candidato a professor coloca-o em contacto 

com uma cultura profissional que o mesmo deve dominar e utilizar nas suas 

tomadas de decisão. Esta cultura consiste num conjunto de conhecimentos, 

capacidades, habilidades e hábitos que estão na base de um dos critérios de 

profissionalismo docente – a competência profissional (Alonso, 1995). Tendo 

em conta as ideias de Alarcão (1996), o desenvolvimento da competência 

apenas é possível quando o professor consegue invocar os conhecimentos 

anteriores, estabelecer uma relação entre estes e a prática e refletir sobre a 

prática para melhorar a ação, salientando-se a importância de contactar com 
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diferentes experiências de prática pedagógica. Neste entendimento, o EP 

aparece como um período único e significativo na vida pessoal e profissional de 

todos os professores, capaz de proporcionar a aquisição de novos saberes, o 

contacto com novas e diversas experiências de aplicação da teoria na prática, 

o envolvimento com diferentes contextos de atuação e o relacionamento com 

diferentes intervenientes no processo. Neste período de formação, o EE 

constrói a sua competência de forma mais rápida e intensa do que em qualquer 

outra etapa do seu desenvolvimento profissional (Capel et al., 1997). 

 O EP pode então ser encarado como uma etapa de 

convergência/confrontação entre os saberes “teóricos” da formação inicial e os 

saberes “práticos” da experiência profissional e da realidade social do ensino 

(Piéron, 1996). Tal como refere Britzman (2003), se a universidade fornece a 

teoria, os métodos e as competências, a escola fornece o contexto onde tal 

conhecimento é utilizado e viabiliza a sua prática, cabendo aos formandos 

gerar o esforço individual no sentido de procurar integrar os dois aspetos numa 

relação dialética entre a teoria e a prática. Se durante os anos anteriores de 

formação as únicas experiências de prática pedagógica se resumiram às 

Didáticas Específicas desenvolvidas na faculdade em contextos, de certa 

forma, “programados”, durante um ano letivo o EE vê-se inserido numa escola 

concreta, em contacto com uma turma real e em relacionamento constante com 

toda a comunidade escolar. Esta imersão dos estagiários em atividades e 

contextos reais de trabalho permite-lhes contactar com experiências concretas 

e ativas, essenciais para o desenvolvimento de aprendizagens repletas de 

significado (Schon, 1987). 

 A importância do estágio para a formação do professor associa-se 

precisamente às experiências significativas que o mesmo proporciona ao EE 

durante o ano letivo. Com efeito, a principal aprendizagem que se espera que 

seja promovida por esta etapa é a formação de um entendimento mais 

contextualizado acerca do papel do professor na escola e na sociedade. 
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3.3. Ser professor: o seu papel na escola e na sociedade 

 As constantes transformações que ocorrem nos contextos sociais têm 

provocado relevantes modificações no papel do professor, enquanto agente de 

socialização. Se no passado os principais papéis do professor se resumiam à 

transmissão de valores “aceites socialmente” ou à representação de um 

modelo de virtudes morais e religiosas, atualmente exige-se que prepare as 

crianças e os jovens para as exigências do mundo industrializado, o que faz 

com que este deva, por um lado, adaptar-se e, por outro, dinamizar novas 

transformações (Cunha, 2008). 

 A emergência dos novos conceitos de educação e pedagogia conferem 

aos professores uma multiplicidade de funções e tarefas cada vez mais amplas 

e complexas. Ou seja, as reformas do ensino que visam responder às novas 

exigências de uma sociedade industrializada têm, sucessivamente, forçado o 

professor a assumir papéis mais complexos e exigentes e, consequentemente, 

a demonstrar adaptadas e ampliadas qualidades e competências (Postic, 

1984). Esta evidência é também realçada por Cunha (2008), que afirma que 

em resultado da crescente complexidade do sistema social, educativo e 

escolar, os papéis e as funções dos professores são cada vez mais amplos e 

complexos. Surge então uma nova e renovada função que, segundo o mesmo 

autor, é aquela que mais caracteriza a sociedade atual: a abertura à inovação. 

O professor deve ser capaz de perceber as alterações do mundo exterior e, ao 

mesmo tempo, contribuir para a sua melhoria, formando cidadãos críticos e 

reflexivos. O mesmo autor afirma que a escola é o melhor meio para dar 

resposta a essa função inovadora, pelo que, também nela, o papel do professor 

é cada vez mais multifacetado. Assim, para além do domínio dos 

conhecimentos específicos de uma área do saber e das técnicas pedagógicas 

mais adequadas para a sua transmissão, são-lhe exigidas atuações que visam 

o desenvolvimento pessoal dos alunos, nomeadamente a ampliação do seu 

sentido crítico, criativo, reflexivo e autónomo. 

 A legislação vem também de encontro a esta ideia ao salientar o papel 

multifacetado que o professor tem vindo a assumir na sociedade atual, 

referindo que ao longo da sua formação se dá “especial ênfase à área das 
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metodologias de investigação educacional, tendo em conta a necessidade que 

o desempenho dos educadores e professores seja cada vez menos o de um 

mero funcionário ou técnico e cada vez mais o de um profissional capaz de se 

adaptar às características e desafios das situações singulares em função das 

especificidades dos alunos e dos contextos escolares e sociais” (Decreto-Lei nº 

43/2007 de 22 de fevereiro, pág. 1321). De facto, têm existido vários autores 

que, ao longo do tempo, nos têm alertado para esta noção, nomeadamente 

Ruivo (1997) que realça a importância de considerar o professor, não apenas 

um especialista nas matérias que ensina, mas sim um técnico altamente 

competente em várias áreas do saber.  

 Tendo em conta que o ato de ensinar não se refere à transferência de 

conhecimentos mas sim à criação de oportunidades para o aluno desenvolver a 

sua própria construção (Freire, 2007), é sensato afirmar que o domínio dos 

estilos de ensino, dos modelos de aprendizagem dos alunos e das relações 

sociais que se estabelecem no contexto educativo devem ser valorizados, a par 

do domínio da matéria de ensino. 

 Esta noção remete-nos para a atribuição de um papel ativo ao professor, 

e não meramente técnico. Portanto, segundo Nóvoa (2009) o mesmo deve ser 

capaz de dominar alguns aspetos que são essenciais na definição da 

profissionalidade docente atual (p. 3): 

 O Conhecimento: O principal objetivo do professor consiste na 

construção de práticas que permitam a aprendizagem dos alunos, pelo 

que um bom conhecimento daquilo que ensina é indispensável. 

 A Cultura Profissional: A docência exige a compreensão dos objetivos 

da instituição escolar, a integração na profissão e a aprendizagem 

constante com os colegas. A formação desta cultura só é possível 

através do estabelecimento de rotinas (práticas, reflexivas e avaliativas) 

que permitem o aperfeiçoamento e avanço da profissão. 

 O Tato Pedagógico: No ensino, as dimensões profissionais cruzam-se 

com as dimensões pessoais. Para que seja possível conduzir os alunos 

até ao conhecimento, o ato de educar exige do professor a capacidade 

de se relacionar no sentido de conquistar o respeito dos alunos. 
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 O Trabalho em Equipa: Cada vez mais o exercício da profissão 

docente exige uma organização em “comunidades de prática” no interior 

da escola e também para além das fronteiras organizacionais. Portanto, 

o reforço das dimensões coletivas e colaborativas é uma realidade com 

a qual o professor deve estar familiarizado. 

 O Compromisso Social: O papel do professor está, cada vez mais, 

ligado ao desenvolvimento dos princípios, dos valores, da inclusão social 

e da diversidade cultural. A contribuição para a formação dos alunos no 

âmbito destas temáticas obriga-o a ir para além da escola, pelo que a 

intervenção no espaço público da educação faz parte da ética 

profissional docente. 

 De todos os elementos supracitados, o conhecimento surge como sendo 

um dos mais complexos, uma vez que se subentende uma necessidade de 

dominar muitos outros aspetos para além da matéria de ensino. Partindo deste 

entendimento, Shulman (1986) apresenta aquelas que são, para si, as bases 

da competência pedagógica e que, de certa forma, realçam a complexidade 

associada ao conhecimento que o professor deve dominar (pp. 8-10): 

 Conhecimento do conteúdo – Conhecer a matéria que ensina é um 

dos requisitos que permite ao professor cumprir o papel educativo e 

formativo da disciplina que leciona.  

 Conhecimento pedagógico geral – Este tipo de conhecimento 

relaciona-se com o domínio de métodos de ensino gerais, comuns a 

diferentes matérias, que as tornam acessíveis aos alunos. 

 Conhecimento pedagógico do conteúdo – Por sua vez, este tipo de 

conhecimento diz respeito ao modo de ensinar uma matéria específica 

tendo em conta todas as variáveis que influenciam o processo de ensino 

e de aprendizagem (a matéria a ensinar, os modelos a utilizar, o 

contexto educativo onde decorre o processo e o nível dos alunos). 

 Conhecimento curricular – Conhecer os programas e os conteúdos a 

abordar permite ao professor determinar a extensão e sequência que 

deve dar a cada uma das matérias, assim como possibilita um 
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relacionamento entre as diferentes disciplinas no alcance dos objetivos 

do processo de ensino e de aprendizagem. 

 Conhecimento dos contextos educativos – O conhecimento do 

contexto onde se desenrola todo o processo educativo é essencial para 

um bom desenvolvimento do processo de ensino e de aprendizagem. 

 Conhecimento dos alunos – O conhecimento das particularidades de 

cada um dos alunos (não só motoras mas também cognitivas e 

socioafetivas) é essencial para um bom planeamento e consequente 

realização do processo de ensino e de aprendizagem. 

 Conhecimento dos objetivos educativos – O sistema educativo 

propõe um conjunto de objetivos que devem fazer parte do leque de 

conhecimentos do professor, uma vez que vão orientar e conduzir toda a 

sua ação enquanto agente educativo. 

 Partindo das noções anteriores, relativas aos diferentes tipos de 

conhecimento, e considerando a especificidade dos locais, dos agentes 

interventivos e da cultura em que o professor se insere, percebem-se as 

exigências que lhe são colocadas relativamente à investigação dos progressos 

do conhecimento que acompanham a evolução da sociedade. Assim, durante a 

prática pedagógica, o professor confronta-se com situações complexas, 

instáveis e únicas que lhe exigem um conhecimento rigoroso e profundo, assim 

como a capacidade de questionar, de analisar, de refletir e de resolver 

problemas, o que remete, novamente, para o conceito de professor reflexivo. 

 No que diz respeito à temática da educação e da formação, pode 

afirmar-se que o conceito de reflexão ocupa, nos dias de hoje, um local de 

destaque, na medida em que influencia o desenvolvimento pessoal e 

profissional dos professores (Cunha, 2008). O acompanhamento de uma 

sociedade inovadora exige do educador profissional o domínio de uma cultura 

profissional cada vez mais complexa e instável, que apenas pode ser 

acompanhada se o mesmo se consciencializar da necessidade de investigar a 

sua prática no sentido de a melhorar com base nessa mesma investigação. O 

professor reflexivo é aquele que desenvolve a sua prática com base na sua 

própria investigação-ação sendo que, na opinião de Schön (1991), enquanto 
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elemento preponderante na investigação do processo de ensino e de 

aprendizagem, deve ser capaz de desenvolver o seu conhecimento profissional 

através da pesquisa e experimentação prática. De acordo com o mesmo autor 

podem distinguir-se três momentos de reflexão: a reflexão na ação, a reflexão 

sobre a ação e a reflexão sobre a reflexão na ação. Se os dois primeiros 

momentos são reativos e apenas se diferenciam na ocasião em que acontecem 

(um durante a ação e outro depois da ação), já a reflexão sobre a reflexão na 

ação permite refletir acerca do que aconteceu mais distanciado da ação e 

retirar conclusões e ilações acerca do ocorrido, projetando ações futuras com 

base nos acontecimentos passados. É precisamente esta capacidade de refletir 

sobre a própria ação que possibilita a reformulação das conceções e 

convicções do professor, a alteração da sua prática e, consequentemente, a 

melhoria do processo de ensino e de aprendizagem. 

 Considerando que o processo reflexivo deve ser promovido pelo 

professor ao longo da sua atuação, importa atender à necessidade de 

investigar todo o envolvimento do processo de ensino e de aprendizagem e 

não apenas as situações específicas da sua intervenção. Portanto, é partindo 

desta noção que se revela extremamente importante para o professor o 

entendimento do papel da escola enquanto instituição, no sentido de lhe 

garantir não só uma integração adequada na profissão, mas também uma 

atuação contextualizada relativamente à instituição que representa. 

 

3.4. A Escola como Instituição 

 O EP, enquanto etapa da formação do EE, tem como objetivo geral “a 

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

em contexto real, desenvolvendo as competências profissionais que promovam 

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

aos desafios e exigências da profissão.” (“Normas Orientadoras do Estágio 

Profissional do Ciclo de Estudos Conducente ao Grau de Mestre em Ensino da 

Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário da FADEUP 2011-2012”, 

pp. 3). Sendo assim, importa procurar caracterizar a escola enquanto 
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instituição, no sentido de perceber a sua influência na educação, no processo 

de ensino e de aprendizagem e, mais propriamente, na prática de ensino 

supervisionada. 

Presentemente, a educação é unanimemente considerada um dos 

principais veículos de socialização e de promoção do desenvolvimento 

individual (Carvalho, 2006), sendo que na base da sua organização existe um 

sistema educativo que ilustra os valores que orientam a sociedade e que esta 

pretende difundir – a cultura macro. No entanto, apesar de integrada num 

contexto cultural mais amplo, a instituição escola tem a capacidade de o 

adaptar e reinterpretar, produzindo uma cultura interna própria que a diferencia 

de todas as outras. Esta cultura, a cultura meso, exprime os valores e crenças 

que os membros da organização partilham, influenciando e condicionando 

todas as práticas que nela se desenvolvem.  

 Nesta temática, Mialaret (1999) afirma existirem três grupos de fatores 

que condicionam a Educação e toda a atividade que a envolve: as condições 

gerais da educação, as condições locais das situações de educação e as 

condições da relação educativa. Os sistemas educativos que surgem de acordo 

com as características da sociedade e com a sua evolução são encarados 

como condições gerais. No que respeita às condições locais, salienta-se a 

influência do micromeio, do estabelecimento de ensino e da equipa docente na 

produção da cultura da escola e, consequentemente, no desenvolvimento de 

um processo de ensino e de aprendizagem particular e específico da própria 

instituição. Finalmente, as condições da relação educativa referem-se ao local 

onde se estabelecem as relações (classe), ao professor (características, 

personalidade, formação e competência pedagógica) e à relação grupo-classe 

(relações estabelecidas entre o professor e cada aluno individualmente e 

coletivamente). 

 Face ao exposto, infere-se que a escola, enquanto instituição, se 

encontra inserida numa cultura global, tendo a capacidade de criar a sua 

própria identidade e a sua própria lógica de ensino. Por conseguinte, cabe a 

cada professor perceber o contexto em que está inserido e procurar adequar as 

suas práticas.  
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 No ano de EP, tendo em conta que os estabelecimentos de ensino 

superior “devem celebrar protocolos de cooperação com estabelecimentos de 

educação pré-escolar e de ensino básico e secundário, adiante denominados 

escolas cooperantes, com vista ao desenvolvimento de atividades de iniciação 

à prática profissional, incluindo a prática de ensino supervisionada, e de 

investigação e desenvolvimento no domínio da educação” (Decreto-lei n.º 

43/2007 de 22 de Fevereiro, p.1325), torna-se necessário esclarecer as 

condições gerais e locais da escola onde este se realizou. É este precisamente 

o propósito dos parágrafos que a seguir se apresentam, ou seja, esclarecer as 

características da ESPF e do meio em que a mesma está inserida. 

 

3.4.1. A Escola Secundária | 3 de Paços de Ferreira 

 A Escola Secundária l 3 de Paços de Ferreira está situada na freguesia 

de Paços de Ferreira, sede do concelho com o mesmo nome, localizada na 

parte norte da zona central do distrito do Porto. Inserida no programa de 

modernização da empresa “Parque Escolar”, a escola foi alvo de uma 

remodelação espacial nos últimos anos, implicando uma reestruturação dos 

espaços de lecionação das aulas de EF. Torna-se, portanto, fulcral, esclarecer 

não só as características do meio em que a escola está inserida, como as suas 

características internas após a aplicação do programa, principalmente no que 

respeita aos espaços destinados a esta área.  

O concelho de Paços de Ferreira é conhecido como a “Capital do 

Móvel”, o que faz da indústria do mobiliário a sua principal imagem de marca, 

apesar do grande desenvolvimento da indústria têxtil. Uma análise dos dados 

relativos à sua população permite concluir que o concelho apresenta uma 

elevada taxa de crescimento populacional, resultando na população mais 

jovem de toda a região Norte. No entanto, talvez devido ao elevado 

desenvolvimento das duas áreas supracitadas, de acordo com a Carta 

Educativa, verifica-se que a população jovem possui poucos recursos 

escolares e de qualificação. Este facto alerta para a existência de uma 

comunidade educativa com níveis de escolarização baixos, que se pode 

repercutir nas expectativas que os pais têm da Escola, no acompanhamento 
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académico dos seus educandos e na sua participação nas atividades que se 

promovem. 

Relativamente à importância atribuída ao desporto, observa-se no 

concelho um desenvolvimento exponencial da área, visível no aparecimento 

progressivo de cada vez mais clubes e instituições desportivas. O futebol é, tal 

como em todo o país, o desporto rei, mas denota-se igualmente uma elevada 

adesão a desportos como a natação, o hóquei, a patinagem e o voleibol. Esta 

predisposição da população para a prática desportiva permite inferir que os 

alunos, possivelmente, terão interesse nas atividades propostas nas aulas de 

EF. 

No que respeita às características internas da escola, observam-se três 

tipos de populações. A população docente distribui-se por quatro 

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

experimentais e expressões) e é constituída por 198 professores, dos quais 

109 pertencem ao Quadro de Nomeação Definitiva. No que respeita ao Grupo 

de EF, inserido no Departamento de Expressões, é constituído por 18 

professores, entre os quais quatro estudantes-estagiários.  

O corpo discente da escola é constituído por cerca de 2127 alunos 

distribuídos pelos ensinos Regular, Profissional, Cursos de Educação e 

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

com maior número de alunos é o Ensino Secundário, pois ao nível do 3º Ciclo 

existem mais escolas no concelho. De acordo com os dados recolhidos conclui-

se que a população estudantil tem aumentado nos últimos anos. 

Finalmente, no que se refere ao corpo não docente, o projeto educativo 

revela-nos a existência de quarenta e três Assistentes, dez dos quais 

desempenham funções administrativas, estando os restantes distribuídos pelos 

diversos serviços necessários ao normal funcionamento da escola. O número 

de elementos do corpo não docente tem vindo a diminuir, ao contrário do corpo 

docente e discente, o que evidencia uma dificuldade de gestão dos recursos 

humanos, sobretudo quando o grau de exigência e as expectativas da escola 

são muito elevados. 
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Para além da caracterização do meio onde se insere a escola e das 

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

revela-se também essencial, principalmente no que diz respeito à área da EF. 

Neste capítulo, se o programa de modernização levado a cabo pela empresa 

“Parque Escolar” permitiu uma melhoria das condições das salas de aula 

destinadas às restantes áreas, o mesmo não aconteceu com a remodelação 

dos espaços desportivos. A reestruturação dos espaços desportivos, que 

anteriormente eram um pavilhão desportivo e dois campos exteriores, deu lugar 

a apenas um campo exterior e um polivalente utilizado também como auditório 

da escola. Esta diminuição do número de espaços destinados à lecionação das 

aulas trouxe dificuldades acrescidas ao planeamento das atividades do grupo 

de EF, havendo mesmo a necessidade de utilizar outros espaços exteriores à 

escola para a lecionação das aulas desta disciplina. Assim, tendo em conta a 

sua proximidade à escola, desde o início do ano letivo que o Pavilhão Municipal 

foi utilizado, principalmente pelos alunos das turmas do ensino secundário. 

A par das limitações espaciais existem também restrições provocadas 

pela arquitetura do polidesportivo exterior da escola. Este, apesar de coberto, 

não possui qualquer tipo de resguardo lateral, o que faz com que em dias de 

chuva parte do espaço fique inutilizável. Neste contexto, tendo em conta, 

também, a impossibilidade de utilizar bolas no polivalente interior, a abordagem 

aos jogos desportivos coletivos fica comprometida nos dias em que as 

condições climatéricas não permitem aulas no exterior. 

Por fim, de referir que o programa implementado, apesar de 

desadequado no que respeita à modernização dos espaços desportivos, 

revelou-se bastante satisfatório relativamente à remodelação dos materiais, 

uma vez que existem materiais novos para as diferentes modalidades (bolas, 

balizas, tabelas, redes, entre outros). No entanto, relativamente à ginástica e 

ao atletismo, os recursos são escassos, provocando grandes limitações à sua 

abordagem. 

 O conhecimento das características da escola, anteriormente 

apresentadas, e a sua consideração em toda a intervenção ao longo do ano 

letivo de nada serviam se não existisse um entendimento minimamente 
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contextualizado do papel da EF na escola. Portanto, torna-se importante 

apresentar as conceções formadas ao longo da minha formação relativamente 

a esta temática, as quais contribuíram muito para o meu envolvimento com os 

alunos e com a comunidade escolar. 

 

3.5. O papel da Educação Física na escola 

Face à crescente desvalorização da relevância educativa desta 

disciplina escolar, os professores de EF têm sido alvo de grandes desafios ao 

longo dos últimos anos. Portanto, torna-se urgente renovar os argumentos da 

sua importância e do seu papel na escola. 

Neste contexto, Crum (1993) define três papéis principais da EF, sendo 

eles a estruturação do comportamento motor, a aquisição de condição física e 

a formação pessoal, cultural e social, que derivam da sua principal função, a de 

ensinar. Por sua vez, Meinberg (1991) apresenta cinco objetivos para a EF: 

desportivo-motor, estético, social, moral, ético e volitivo. 

 Apesar destas conceções nos remeterem para um potencial muito mais 

abrangente do que as simples vantagens físicas desta disciplina, em Portugal, 

as orientações do Ministério da Educação realçam sobretudo a sua importância 

no desenvolvimento da corporalidade, exclusiva da EF. Todavia, segundo 

Bento (1995), o argumento central a favor da importância da EF e da sua 

presença entre as disciplinas escolares é o facto da sua matéria de ensino, o 

Desporto, ter uma natureza profundamente educativa, contendo na sua 

essência ideais, valores, normas, regras, atitudes, desafios, exigências e 

metas. Daí que a EF tenha um papel privilegiado relativamente às restantes 

disciplinas curriculares: é a única que educa para o desporto, na procura de 

hábitos de prática desportiva regular, e através dele, buscando uma educação 

integral dos alunos com base nas potencialidades do desporto, anteriormente 

referidas (Bento, 1986). A grande tarefa pedagógica do professor de EF é 

conseguir transmitir aos alunos todo este valor que lhe está associado. 

 Neste entendimento, corroborando com Rosado (2009) considero que 

mais do que o aperfeiçoamento físico e adoção de estilos de vida saudáveis, 
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educar pela EF através do Desporto, é construir um projeto de educação social, 

cívica e intelectual, alicerçado em valores da fraternidade, camaradagem, 

convivência social, cooperação e respeito. Por outro lado, é também contribuir 

para que cada aluno adquira competências de vida como o autoconhecimento, 

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

autoaperfeiçoamento e harmonia pessoal.  

 Por tudo isto entendo que os princípios e valores presentes na EF 

contemplam mais do que um projeto de domínio das habilidades motoras. 

Subentende-se um projeto que engloba a aprendizagem de habilidades 

motoras, mas vai muito além disso, promovendo uma educação integral, cívica, 

ética, de desenvolvimento de competências de vida aplicáveis para além do 

âmbito do Desporto e da EF. 
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4. REALIZAÇÃO DA PRÁTICA PROFISSIONAL 

 

 Partindo da noção de que as conceções construídas ao longo dos anos 

de formação só ganham significado no momento em que são colocadas em 

prática, o EP, enquanto palco de um conjunto de experiências essenciais para 

o desenvolvimento da competência profissional do EE, assumia-se como o 

momento mais indicado para esta “aplicação”, na procura de um entendimento 

mais contextualizado acerca do papel do professor na escola. 

 Neste contexto, considero que este propósito do estágio foi amplamente 

alcançado, uma vez que o significado retirado de todas as aprendizagens 

pessoais e profissionais me garantiu uma melhor compreensão da atividade 

letiva do professor e também de todas as outras funções não letivas que 

contribuem igualmente para o reforço do seu papel no cumprimento da missão 

da escola. Portanto, a estrutura da reflexão aqui apresentada acerca da 

realização da prática profissional baseou-se precisamente nesta 

“multifuncionalidade” associada ao papel do professor, subdividindo-se em dois 

capítulos – “A aula e o processo de ensino e de aprendizagem” e “Outras 

vivências importantes para a aprendizagem do estudante-estagiário”.  

 O principal objetivo deste tipo de apresentação foi manter uma 

articulação entre as três áreas de desempenho contempladas no estágio 

profissional2, procurando colocar em evidência a postura reflexiva e os hábitos 

de investigação que acompanharam a minha atuação ao longo do ano, não só 

com a minha turma mas também em interação com a comunidade escolar. 

Esta postura permitiu-me desenvolver competências essenciais para um 

desempenho futuro capaz de responder aos desafios e exigências da 

profissão. 

                                            
2
 O Regulamento de Estágio Profissional prevê que esta etapa proporcione o desenvolvimento 

de diversas competências profissionais organizadas em três áreas de desempenho: 1) 
Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem; 2) Participação na Escola e Relações 
com a Comunidade; e 3) Desenvolvimento Profissional. Espera-se que o estudante-estagiário 
seja capaz de as articular ao longo desta etapa de formação, no sentido de promover um 
desempenho crítico e reflexivo, capaz de responder aos desafios e exigências da profissão. 
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4.1. A aula e o processo de ensino e de aprendizagem 

 A ideia de que os objetivos da disciplina de EF iam muito além do 

simples aperfeiçoamento técnico e tático das diferentes modalidades foi-se 

tornando, cada vez mais, uma evidência ao longo do processo de ensino e de 

aprendizagem. Ou seja, mais do que um projeto de domínio das habilidades 

motoras, o objetivo era o desenvolvimento integral dos alunos nos domínios 

pessoal, social e moral, capaz de promover competências de vida aplicáveis 

para além do âmbito da EF e do Desporto (Rosado, 2009). 

 Partindo deste entendimento, e atendendo às indicações de Rink (1996), 

que refere que os professores mais eficazes criam um bom ambiente para a 

aprendizagem, parecia ser clara a necessidade de, antes da focalização nos 

principais objetivos do processo de ensino e de aprendizagem, garantir um 

conjunto de condições que lhe fossem favoráveis. Assim, embora a 

aprendizagem dos alunos fosse, em todos os momentos, a principal meta a 

atingir, era necessário garantir o contexto ideal para uma ação centrada neste 

processo de ensinar e de aprender. Este foi, portanto, o meu primeiro grande 

objetivo. 

 A criação de um ambiente propício à aprendizagem, considerando a 

necessidade de estabelecer uma coordenação entre os 3 sistemas operantes 

na ecologia da aula (sistema de instrução, de gestão e de socialização dos 

alunos3) (Siedentop, 2000), não podia ser efetuada ao acaso. Portanto, 

percebe-se que tenha seguido uma lógica sequencial, pautada por objetivos 

estabelecidos de forma progressiva e de acordo com necessidades específicas 

nos diferentes momentos do processo. Neste contexto, a investigação-reflexão-

ação foi a metodologia orientadora da minha atuação, baseando-se num ciclo 

de levantamento dos problemas que necessitavam de intervenção imediata 

(investigação), delineamento das estratégias adequadas à sua resolução 

                                            
3
 Segundo Siedentop (2000), o processo de ensino e de aprendizagem deve ser visto como 

uma ecologia entre três sistemas de tarefas realizadas quer pelo professor, quer pelos alunos: 
o sistema de tarefas de gestão (aspetos comportamentais e educacionais da Educação Física 
que procuram garantir a ordem na sessão), o sistema de tarefas de instrução (conjunto de 
instruções que direcionam o aluno para os comportamentos desejados) e o sistema de tarefas 
de “socialização” (interações sociais estabelecidas na aula que procuram adequar a agenda 
social dos alunos). O professor deve conseguir organizar e gerir todas as tarefas da aula de 
forma a manter um equilíbrio na sua ecologia.  
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(reflexão) e reformulação da prática no sentido de atender a essas 

necessidades (ação). 

 O objetivo deste capítulo passou exatamente por dar a conhecer o 

processo de ensino e de aprendizagem desenvolvido nas aulas ao longo do 

ano, pela apresentação de cada etapa percorrida. Neste contexto, procurei não 

só relatar e refletir acerca de cada uma delas, como também apresentar 

evidências que comprovam toda a vivência tida, conferindo-lhe, assim, maior 

significado. Como ferramenta essencial, que garantiu a racionalidade do 

processo, merece particular destaque o diário de bordo construído ao longo do 

ano. Este instrumento revelou-se uma estratégia potenciadora da reflexão 

acerca das práticas desenvolvidas e da própria aprendizagem. 

 Tal como seria de esperar, o processo de ensino e de aprendizagem 

teve início na primeira aula que lecionei. Portanto, esta viagem ao passado 

começa com a apresentação deste momento marcante, seguida de uma 

abordagem à primeira tarefa realizada – a caracterização inicial da turma. 

  

4.1.1. O início do processo: caracterização inicial da turma 

 O EP garantia a possibilidade de, pela primeira vez, ser responsável por 

alunos em contexto real, liderando-os ao longo de um ano. Ano esse que se 

esperava que fosse repleto de aprendizagens, daí que a atribuição da turma 

fosse aguardada com grande expectativa. Esse momento chegou no dia 12 de 

Setembro de 2011, em reunião de núcleo de estágio, onde se procedeu ao 

sorteio de 4 das turmas do professor cooperante, com o objetivo de atribuir 

uma a cada EE. A partir desse momento a turma E do 7º ano passou a ser o 

meu principal foco de atenção. 

 O primeiro contacto com a turma deu-se no dia 16 de Setembro, na 

primeira aula do ano letivo. Aquele que era o meu principal receio, “enfrentar” 

um grupo de alunos em contexto real de ensino, rapidamente se transformou 

em à vontade e prazer por estar novamente na escola que me formou, desta 

vez com uma nova função. Este foi um momento que ficará para sempre 

gravado na minha memória. 
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 “Este momento era um dos meus maiores receios, dada a minha inexperiência 

na liderança de um grupo de jovens. No entanto, após o início da aula, a insegurança 

e o receio deram lugar a sentimentos de confiança e alegria no desempenhar de uma 

função para a qual me vinha a preparar há alguns anos. De um momento para o outro 

estava eu na mesma escola que frequentei enquanto aluno, no mesmo chão que pisei 

nas aulas de Educação Física (embora remodelado), mas numa condição diferente da 

anterior. Foi realmente um sentimento especial que nunca irei esquecer.”  

(Diário de Bordo, aula nº1, 16-09-2011) 

 O objetivo deste primeiro contacto foi conhecer a realidade de cada 

aluno da turma. Enquanto elemento central de todo o processo, o aluno é 

determinante na estruturação do ensino pelo que “deve ser considerado 

enquanto sujeito individual, com experiências singulares, motivações 

específicas e dificuldades particulares” (Rosado e Mesquita, 2009, p.30). Por 

outro lado, tal como refere Bento (2003, p. 74), o professor deve conhecer “o 

mais exatamente possível as situações concretas da vida dos seus alunos”. 

Deste modo, a utilização de fichas de caracterização inicial do aluno4 numa 

aula desta natureza parecia ser importante. Este documento, para além de 

permitir o levantamento de um conjunto de características gerais baseadas em 

informações de carácter mais pessoal, também permite traçar um perfil 

específico da turma relativamente à sua predisposição para as aulas de EF. No 

meu caso concreto, estas informações foram extremamente relevantes para o 

planeamento e preparação do ensino, pelo que se apresentam de seguida 

algumas das conclusões retiradas. 

 A turma do 7ºE era inicialmente constituída por 22 alunos. No entanto, 

durante o ano letivo, duas novas alunas integraram a turma, passando a 

perfazer um total de 24 alunos, 12 do sexo feminino e 12 do sexo masculino. 

 As idades dos alunos situavam-se entre os 11 e os 14 anos, com maior 

prevalência de alunos situados nos 12 anos (Figura 1). Tendo em conta o 

espetro de idades alargado, facilmente se percebia a existência de alunos 

retidos em anos anteriores, mais concretamente seis alunos (Figura 2). Com 

base nestes dados, coloquei como objetivo direcionar uma atenção especial a 

este grupo de alunos, no sentido de os motivar e incentivar, não só para as 

                                            
4
 Anexo I: Ficha de Caracterização Inicial do aluno. 
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minhas aulas mas também para uma melhoria do seu desempenho escolar nas 

restantes disciplinas. 

 

 Figura 2 – Retenções em anos anteriores 

 

 Uma análise dos dados relativos à residência dos alunos permitiu 

constatar que todos residiam em freguesias do concelho de Paços de Ferreira, 

com maior incidência naquela onde se localizava a escola – freguesia de Paços 

de Ferreira (Figura 3). Portanto, esta poderia ser uma indicação de que, no 

geral, a turma se inseria no contexto sociocultural salientado anteriormente 

aquando da apresentação da ESPF. 

 

 

Figura 3 – Localidade de residência 

 Os dados relativos à escola frequentada no ano anterior foram 

essenciais para perceber não só o tipo de relacionamento estabelecido entre 

os alunos, mas também a relação entre estes e a escola. Os dados 

evidenciaram que a grande maioria dos alunos (21) tinha frequentado a mesma 

escola no ano anterior (EB 2,3 de Paços de Ferreira) e pertenceu à mesma 

turma, sendo que apenas dois frequentaram a ESPF (Figura 4). Tomando 

como referência esta informação, em termos do meu papel na integração dos 
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alunos na turma, percebi que me devia focar principalmente nos três alunos 

que a integraram neste ano letivo, isto tendo em conta que os restantes já se 

conheciam de anos transatos. Por outro lado, o facto de existirem vinte e dois 

alunos que nunca tinham frequentado a escola também me responsabilizava 

no processo de adaptação destes alunos a este novo contexto escolar.  

 

Figura 4 – Escola frequentada no ano anterior 

  

 A informação relativa aos pais foi também importante para perceber o 

ambiente familiar em que os alunos viviam. Neste aspeto, constatei que a 

maioria apenas tinha cumprido a escolaridade até um dos ciclos do Ensino 

Básico, sendo que apenas dois pais tinham completado um Curso Superior. 

Por outro lado verifiquei que os dados relativos à profissão dos pais estavam 

de acordo com as características da população da região, ou seja, grande parte 

dos pais empregados encontrava-se ligado ao setor do mobiliário e a maioria 

das mães empregadas desempenhavam funções no setor têxtil (Figuras 5, 6, 7 

e 8). Estes dados permitiram-me perceber que a predisposição dos pais para o 

acompanhamento dos alunos nas várias disciplinas poderia não ser a melhor, 

pelo que se exigia uma atenção redobrada dos professores.  
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Figura 6 – Situação profissional do Pai 

     

 

Figura 8 – Situação profissional da Mãe 

   

 Relativamente à situação civil dos pais detetei a existência de cinco 

casos de pais divorciados, pelo que percecionei que deveria ter alguns 

cuidados particulares com estes alunos (Figura 9). Portanto, tendo em conta a 

especificidade das suas situações, não só nas aulas mas também fora delas, 

devia existir um acompanhamento mais próximo destes alunos no sentido de 

orientar a sua atuação na escola e garantir as condições necessárias para o 

seu desenvolvimento.  

 

Figura 9 – Estado civil dos pais 
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 A imagem geral da turma ficou bem patente nos dados apresentados. 

No entanto, para uma planificação do processo de ensino e de aprendizagem 

mais eficaz, exigia-se uma análise mais pormenorizada de aspetos diretamente 

relacionados com a EF, designadamente perceber a predisposição dos alunos 

para a disciplina; as suas maiores motivações e dificuldades; a sua relação 

com o desporto dentro e fora da escola e os problemas de saúde que poderiam 

afetar o seu desempenho. 

 Neste entendimento, relativamente à avaliação dos alunos na disciplina 

de EF do ano anterior, a inexistência de qualquer classificação negativa 

associada à existência de treze alunos com avaliação de 5 valores fazia prever 

uma turma com elevados níveis de desempenho. Por outro lado, quando 

questionados acerca do gosto pela EF e da motivação para as aulas, apenas 

três afirmaram não gostar da disciplina e seis referiram não estar muito 

motivados para as aulas (Figuras 10, 11 e 12). Estes dados, apesar de não 

serem totalmente fiáveis, eram indicadores de uma turma bastante motivada e 

empenhada nas aulas, onde seria necessário dar uma atenção especial aos 

seis casos de alunos que referiram estar desmotivados.  

 

 

Figura 11 – Gosto pela educação física 

          

 

Figura 12 – Motivação para as aulas 
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 No que diz respeito às expectativas que os alunos traziam para as aulas, 

apesar de inicialmente terem tido um impacto negativo, as respostas foram, de 

certa forma, tornando-se cada vez mais aceitáveis à medida que fui refletindo 

acerca das possíveis causas. Neste contexto, apesar da minha convicção de 

que a aprendizagem dos alunos deve ser o principal objetivo do professor 

(incluindo o de EF), o divertimento, a melhoria da saúde e o desenvolvimento 

da musculatura foram apontados pelos alunos como sendo os principais 

objetivos de uma aula de EF (Figura 13). Portanto, se os dois últimos 

revelavam uma certa consciencialização para os benefícios da prática 

desportiva referenciada à saúde, a eleição do divertimento como sendo o 

principal propósito das aulas revelava um entendimento, de certa forma, errado 

acerca dos objetivos da disciplina. No entanto, depois de uma reflexão acerca 

destes dados concluí que talvez fosse “normal” este tipo de conceção, tendo 

em conta quer as suas idades, quer as práticas de alguns professores que, por 

vezes, se revelam um pouco desajustadas. Por conseguinte, coloquei como um 

dos principais objetivos da minha atuação contrariar esta conceção dos alunos, 

resultado de vivências anteriores, e modificar os seus entendimentos acerca 

das aulas de EF.  

 

 

Figura 13 – Expectativas para as aulas 
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modalidade, três praticavam natação e um praticava dança (Figura 14). No 

entanto, tendo em conta que desportos como o hóquei e o voleibol também 

estão bastante desenvolvidos nesta região, seria expectável que alguns alunos 

praticassem estas modalidades. Portanto, apesar da existência de onze alunos 

praticantes de desporto (quase metade da turma), um dos propósitos que 

assumi foi, ao longo do ano letivo, motivar os alunos para a prática desportiva 

levando mais alunos a aderir à sua prática extra-aulas (fora ou dentro do 

contexto escolar). 

 

 

Figura 14 – Prática desportiva fora da escola 

  

 Tendo em conta que a planificação das modalidades a abordar no 7º 

ano já estava estabelecida pelo grupo de EF, um dos objetivos do questionário 

foi perceber quais as modalidades em que os alunos estavam mais e menos 

motivados e em quais sentiam mais dificuldades. Assim, as modalidades 

coletivas foram “eleitas” as que no geral os alunos mais gostavam, sendo que 

se identificavam menos com as modalidades individuais (Figuras 15 e 16). 

Portanto, apesar da necessidade de motivar os alunos para todas as matérias 

a abordar, a minha maior preocupação teria que recair nas modalidades que os 

alunos menos apreciavam, neste caso a Ginástica, o Badmínton e o Atletismo.  

 

Figura 16 – Modalidade que menos gostam 
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    Relativamente à perceção que os alunos tinham das suas dificuldades, 

constatei que a grande maioria salientou o andebol, o badmínton e a ginástica 

como sendo as modalidades em que tinham mais dificuldades. Por outro lado, 

as que consideravam sentir menos dificuldades eram o basquetebol, o futebol e 

o atletismo (Figuras 17 e 18). Face ao facto destes dados poderem ser 

indicadores do nível geral de desempenho da turma nas diferentes 

modalidades, foram considerados no planeamento inicial de cada uma das 

unidades didáticas. 

 

  

Figura 18 – Modalidade que têm mais 

dificuldade 

  

 Finalmente, em termos dos problemas de saúde referenciados pelos 

alunos, verificou-se que não existiam problemas de grande relevância para a 

normal prática desportiva, apesar dos casos abaixo apresentados (Figura 19). 

No entanto, após as primeiras aulas de contacto com os alunos verifiquei que 

um aluno obeso apresentava alguns problemas, quer ao nível da prática 

desportiva, quer ao nível da integração na turma e na escola. Neste contexto, 

enquanto professor de EF, o combate a este problema devia ser uma das 

minhas funções. Ou seja, o processo de ensino e de aprendizagem a 

desenvolver ao longo do ano devia permitir elevar os níveis de motivação deste 

aluno para a prática desportiva e também melhorar o seu desenvolvimento 

socioafetivo. 
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Figura 19 – Problemas de saúde 

 
 Com a consciência de que todos estes dados, por si só, não garantiam 

uma caracterização inicial dos alunos em completude, estas informações foram 

utilizadas para delinear um perfil generalizado da turma, relativo àquelas que 

seriam as suas principais dificuldades e potencialidades. Neste pressuposto, 

considero que, apesar da subjetividade das respostas baseadas nas suas 

conceções iniciais, este perfil foi um ponto de partida muito importante que me 
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construção de uma competência cada vez mais segura e sustentada. Vários 

problemas foram surgindo ao longo do processo, entre as quais o controlo da 

turma que foi o primeiro desafio que enfrentei e que tive que superar. 
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ordem na sala de aula devia ser alcançada nas primeiras aulas, de forma a 

garantir uma perceção clara acerca do ambiente pretendido ao longo do ano 

(Oliveira, 2002). Mas estava eu preparado para tal desafio? 

 Inicialmente influenciado quer pela insegurança quer pela minha forma 

de ser tranquila e serena, parti à conquista do reconhecimento e do respeito da 

turma com atitudes e intervenções passivas e pouco rígidas, procurando 

estabelecer uma relação de empatia com os alunos. No entanto, com o 

decorrer das aulas, os níveis de distração, perturbação e indisciplina 

começaram a ser cada vez mais elevados, fazendo-me perceber que este não 

era o tipo de atuação mais indicado. O excerto do diário de bordo que se segue 

ilustra bem esta perceção: 

 “Um dos aspetos sobre o qual gostaria de refletir prende-se com o facto da 

turma se revelar cada vez mais distraída e indisciplinada, salientando-se um grupo de 

alunos que revelam comportamentos disruptivos constantes e que muitas vezes não 

ouvem as minhas instruções. Depois destas primeiras aulas vejo-me na necessidade 

de encontrar estratégias que, ao longo do tempo, anulem estas perturbações, com a 

perfeita consciência de que este rumo se deveu a uma postura demasiado passiva 

adotada inicialmente”  

(Diário de bordo, aula nº11/12, 11-10-2011) 

 As dificuldades no controlo da turma começaram a ser demasiado 

evidentes, pelo que exigiram uma busca imediata de explicações e soluções 

capazes de inverter o rumo do processo. Foi então que começou o estudo 

autónomo em busca de um entendimento mais pormenorizado acerca do 

conceito de indisciplina. 

 Convém referir que, para mim, a disciplina sempre esteve associada à 

manutenção da ordem na sala de aula, e não a uma visão redutora de manter 

os alunos “quietos e calados”. No entanto, a desordem era cada vez mais real, 

pelo que a procura das causas se tornou uma prioridade.  

 Os entendimentos de Amado (2001) foram essenciais para me elucidar 

acerca da existência de diversos motivos, todos eles pertinentes, para tais 

comportamentos. As causas sociais eram uma boa explicação, tendo em conta 

as transformações que se verificam atualmente numa sociedade em que a 

família abdica cada vez mais das suas responsabilidades educativas. As 

causas institucionais também tinham a sua razão de ser, porquanto os espaços 
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e condições inapropriadas não permitiam uma participação ideal dos alunos 

nas situações de aprendizagem. Mas os principais motivos relacionavam-se 

quer com a postura do professor, quer com as características dos alunos, e 

estas eram as principais causas passíveis de serem combatidas ao logo do 

processo.  

 Neste contexto, por um lado o contacto com um professor inseguro e 

incoerente, incapaz de estabelecer normas claras e exequíveis era o principal 

fator desestabilizador do comportamento dos alunos, e portanto aquele que 

exigia uma maior e mais eficaz transformação. Por outro, a atitude de desprezo 

dos alunos perante a escola e o reduzido grau de maturidade característico 

desta faixa etária justificavam algumas das suas condutas. Ou seja, a 

instabilidade comportamental observada nos alunos podia estar associada ao 

período de adolescência, que é marcado por grandes transformações de 

natureza física, afetiva, intelectual e social (Fernandes, 1990), pelo que era 

importante encontrar um limite de tolerância aos seus comportamentos e ao 

mesmo tempo contribuir para a construção da sua personalidade. 

 Encontradas as causas para um problema, cuja resolução era de 

máxima urgência, a tarefa seguinte foi procurar estratégias que rapidamente 

me permitissem diminuir os níveis de indisciplina da turma. E nesta etapa, as 

conversas informais com os professores residentes foram essenciais. Os 

conselhos transmitidos com base na sua experiência profissional alertaram-me 

para a necessidade de alterar a minha postura na aula, como forma de 

consciencializar os alunos para o cumprimento das regras que lhe estão 

subjacentes. Sabia que a aula de EF era, por si só, propícia a comportamentos 

de indisciplina, tendo em conta as suas características e o contexto menos 

estruturado e mais aberto em que decorrem (Oliveira, 2002). E, para além 

disso, sentia que o contacto com um professor em início de carreira, cujo 

domínio das técnicas de ensino estava ainda num processo de 

aperfeiçoamento, podia ser um entrave à criação da disciplina na sala de aula. 

Portanto, a minha atuação passou a centrar-se no controlo dos 

comportamentos dos alunos, recorrendo a uma postura diferente da adotada 

até então. Tive que “adaptar” a minha personalidade. 
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“ (…) cheguei à conclusão que serão necessárias conversas sérias com a 

turma que demonstrem aos alunos a minha insatisfação com os seus comportamentos 

e que revelem uma alteração da minha postura (…) O objetivo será consciencializar os 

alunos para as regras de funcionamento das aulas e consequentemente alterar a sua 

forma de estar nas mesmas (…) devido à minha personalidade, não me sinto muito 

preparado para este tipo de conversas ríspidas e severas (…) tenho perfeita noção 

que as mesmas serão essenciais para o normal funcionamento das aulas e para o 

meu próprio desenvolvimento enquanto professor.” 

(Diário de Bordo, aula nº19, 28-10-2011) 

 Se inicialmente estava convicto que, para uma ação centrada na 

aprendizagem dos alunos, a minha primeira tarefa era promover a sua 

autonomia, rapidamente percebi que esse era um objetivo a alcançar 

posteriormente. Naquele momento o bom clima de aula apenas podia ser 

garantido através de um controlo efetivo dos alunos, logo, ao invés da 

excessiva liberdade tolerada inicialmente, passei a adotar um estilo mais 

diretivo e assertivo, assumindo, como professor, um papel fulcral na regulação 

dos comportamentos dos alunos. Esta alteração da minha postura foi bastante 

evidente, quer nas conversas estabelecidas com os alunos no início e término 

das aulas, quer nas chamadas de atenção e intervenções severas quando os 

comportamentos menos próprios assim o exigiam. 

 “Tendo em conta os comportamentos disruptivos das últimas aulas, procurei no 

início da sessão estabelecer uma conversa que alertasse os alunos para a 

necessidade de alterar a sua postura. Foi um discurso pensado durante a semana 

mas ajustado ao clima do momento, revelando-se bastante apropriado tendo em conta 

o desenvolvimento da aula. Antes da mesma confesso que existia algum receio em 

aplicar tal estratégia de controlo, mas à medida que a conversa se foi desenvolvendo, 

senti-me cada vez mais confiante nas minhas capacidades. A verdade é que, durante 

a aula, o comportamento dos alunos foi completamente apropriado, contrastando com 

o das aulas anteriores. Para além desta conversa inicial, adotei uma postura diferente 

ao longo da sessão, com constantes chamadas de atenção rigorosas e severas, 

postura que deverei manter nas próximas aulas, com o objetivo de incutir nos alunos a 

necessidade de um comportamento sério e rigoroso não verificado em aulas 

anteriores.”  

(Diário de Bordo, aula nº20, 04-11-2011) 

 O impacto inicial da adoção de uma postura rigorosa permitiu uma 

rápida alteração do ambiente da aula. A manutenção da disciplina, que 

Siedentop (2000) relaciona com a mudança dos comportamentos dos alunos e 
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que associa não só à eliminação dos comportamentos inadequados mas 

também à construção e manutenção dos apropriados, parecia estar alcançada, 

e os alunos finalmente começavam a encarar a aula de EF como uma 

possibilidade de aprendizagem e não apenas como uma forma de divertimento. 

Como ilustram os excertos que se seguem, o controlo e disciplina da turma 

pareciam, de uma forma geral, garantidos. 

“Foi com agrado que constatei uma postura diferente por parte da turma, 

contrastando com as aulas anteriores, o que me leva a concluir que a estratégia 

utilizada na aula anterior obteve o sucesso esperado. Foi visível uma preocupação 

geral em manter uma postura séria e atenta durante a aula, apesar de alguns 

momentos de maior excitação (característico da idade em que se encontram). Penso, 

portanto, que a questão do controlo da turma está novamente no rumo certo, ao 

contrário do que transpareceu na semana crítica que abalou a minha autoconfiança.”  

(Diário de Bordo, aula nº21/22, 08-11-2011) 

“Tal como a aula anterior, o controlo e confiança da turma foi assegurado, o 

que permite uma progressão para um patamar superior, onde sejam propostos novos 

objetivos com vista ao meu objetivo – criar as condições necessárias para um bom 

processo de ensino e de aprendizagem. No entanto, a preocupação com o controlo da 

turma deverá estar presente ao longo de todo o ano letivo, uma vez que a considero 

uma pedra basilar para garantir um clima adequado de aprendizagem.”  

(Diário de Bordo, aula nº26, 18-11-2011) 

 No entanto, a evidência de alguns comportamentos menos próprios dos 

alunos alertou-me para a necessidade de considerar outros elementos 

favorecedores do controlo da turma, para além da alteração da minha postura. 

Ou seja, apesar da conquista do respeito pelo professor, que comprovava o 

sucesso do processo de liderança, continuavam a existir episódios pontuais de 

desorganização da turma, principalmente nos momentos de menor atividade 

dos alunos. Estes factos mostravam que o controlo não estava totalmente 

assegurado, logo outros fatores deveriam ser tidos em conta na gestão dos 

seus comportamentos. 

 “Nesta aula, relativamente àquele que é o principal objetivo da minha atuação 

ao longo deste primeiro período, há que referir que alguns grupos voltaram a 

manifestar sinais de desordem, apesar da manutenção da mesma postura por parte do 

professor. Esta desorganização foi bastante visível no exercício de relação com bola, 

sendo que depois de uma reflexão concluo que a principal causa poderá ter sido a 

utilização de um número insuficiente de bolas para manter todos os alunos em 
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atividade. Ou seja, sempre que estavam em tempo de espera, os alunos 

(principalmente os “rotulados” de mais indisciplinados) perdiam a concentração 

naqueles que eram os objetivos do exercício e adotavam comportamentos que 

considero desadequados. Portanto, há que encontrar novas estratégias que, a par de 

uma postura adequada, permitam um controlo mais efetivo dos comportamentos dos 

alunos.”  

(Diário de Bordo, aula nº30/31, 29-11-2011) 

 Nesta fase, quer o estudo autónomo, quer as observações das aulas e 

as reuniões de núcleo foram fundamentais para perceber que a maximização 

do tempo de atividade dos alunos devia ser uma prioridade, uma vez que 

quanto maior fosse o seu tempo de atividade, menor era a probabilidade de 

surgirem comportamentos desajustados (Piéron, 1998). E neste entendimento, 

apesar de reduzida a minha experiência enquanto EE, percebi que tal objetivo 

exigia tomadas de decisão prévias para antecipar a realização do ensino e 

adequar a minha atuação às necessidades dos alunos (Bento, 2003). Duas 

condições fundamentais ganharam relevo, não só para o controlo da turma, 

mas também para a criação de um clima adequado à aprendizagem: o 

planeamento e a gestão da aula. 

 

4.1.3. O planeamento e a gestão da aula: uma relação inerente de 

cumplicidade 

 A evidência de que o planeamento e a gestão estavam fortemente 

associados e que convergiam para um objetivo comum: criar um ambiente 

favorável à aprendizagem, alterou, de certa forma, as minhas conceções 

iniciais. Se inicialmente predominava a noção de que estes dois elementos 

pouco tinham em comum, sendo o primeiro associado a decisões tomadas 

antes e o segundo a decisões tomadas durante a lecionação, uma intervenção 

cada vez mais ativa e reflexiva colocou em evidência uma relação próxima. 

Deste modo, foi importante formar um entendimento adequado relativamente 

ao ato de planear, para depois procurar identificar os pontos de contacto com o 

processo de gestão da aula.  
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 O resultado da pesquisa acerca do significado atribuído ao planeamento 

no âmbito da disciplina de EF permitiu entendê-lo como um ordenamento 

metodológico das exigências e indicações programáticas com base nas 

condições locais do processo de ensino e de aprendizagem, ou seja, um 

processo de preparação racional do ensino através de tomadas de decisão 

relativas aos objetivos, conteúdos, matérias e métodos orientadores da minha 

atuação (Bento, 2003). No entanto, esta preocupação não devia dirigir-se 

exclusivamente ao planeamento das aulas, uma vez que “uma conceção 

isolada das aulas não deixaria somar os seus efeitos nem alcançar um 

resultado satisfatório global do ensino” (Bento, 2003, p. 56). Percebi, então, 

que o carácter progressivo e contínuo do processo de ensino e de 

aprendizagem exigia uma interação entre os vários níveis de planeamento 

(anual, de unidade didática e de aula), exigência também patente nas 

indicações dos orientadores (cooperante e da faculdade). 

  “Das propostas estabelecidas pela professora orientadora destacam-se 

as alterações que necessitam ser efetuadas no planeamento anual, nos modelos de 

estrutura do conhecimento e nos planos de aula.”  

    (Diário de Bordo, reflexão da reunião com a 

professora orientadora, 07-11-2011) 

 Face a estas indicações, tornava-se pertinente a busca de um 

entendimento mais pormenorizado acerca da importância de cada um dos 

níveis de planeamento, pelo que o primeiro passo foi debruçar-me sobre 

aquele que, pela sua globalidade, era considerado o “roteiro de viagem 

balizador do itinerário a percorrer” (Bento 2003, p. 58) – o Planeamento Anual. 

 O planeamento anual foi elaborado em conjunto com os restantes 

elementos do núcleo de estágio no início do ano letivo, com base quer no 

programa nacional do 7º ano, quer no Plano de Matérias organizado pelo 

Grupo de EF para cada um dos anos de escolaridade (Quadro 1). 

 

 



56 
 

Quadro 1 – Plano de Matérias 2011/2012 da Área Disciplinar de Educação Física e Desporto Escolar. 

ANO 1º PERIODO 2º PERIODO 3º PERIODO 

 
7º 

ano 

ATLETISMO – Resistência 

FUTEBOL/FUTSAL 

VOLEIBOL 

GINÁSTICA – Solo 

ATLETISMO – 
Velocidade/Estafetas 

GINÁSTICA – Aparelhos 

BASQUETEBOL 

ANDEBOL 

BADMINTON 

8º 
ano 

ATLETISMO – Resistência 

ANDEBOL 

BADMINTON 

GINÁSTICA – Solo 

ATLETISMO-
Velocidade/Barreiras/Estafetas 

VOLEIBOL 

BASQUETEBOL 

FUTEBOL/FUTSAL 

GINÁSTICA – Aparelhos 

9º 
ano 

ATLETISMO – 
Resistência/Lançamentos 

BASQUETEBOL 

FUTEBOL/FUTSAL 

ATLETISMO –  
Barreiras/Salto em Altura 

ANDEBOL 

BADMINTON 

GINÁSTICA – Solo 

GINÁSTICA – Acrobática 

VOLEIBOL 

10º 
ano 

ATLETISMO – 
Resistência/Lançamentos 

VOLEIBOL 

FUTSAL 

ATLETISMO – 
Velocidade/Barreiras/Estafetas 

ANDEBOL 

GINÁSTICA – Solo 

BASQUETEBOL 

RAQUETES 

GINÁSTICA - Acrobática 

11º 
ano 

ATLETISMO – 
Resistência/Lançamentos 

BASQUETEBOL 

ANDEBOL 

GINÁSTICA – Solo 

RAQUETES 

FUTEBOL/FUTSAL 

GINÁSTICA – Acrobática 

ATLETISMO – 
Velocidade/Barreiras/Estafetas 

VOLEIBOL 

12º 
ano 

ATLETISMO – 
Resistência/Salto em altura 

RAQUETES 

ANDEBOL 

FUTEBOL/FUTSAL 

VOLEIBOL 

BASQUETEBOL 

GINÁSTICA – Acrobática 

Em todos os anos de escolaridade existe a hipótese de abordar outra atividade nuclear (a) ou alternativa 
(b): 

a. Raquetes; dança; orientação; patinagem; jogos tradicionais; etc… 
b. Natação; corfebol; minigolfe; rítmica; exploração da natureza; desportos de combate; etc… 

  

 Apesar da existência de diferentes formas de planificação anual das 

matérias, foi tomada a decisão de adotar o Modelo de Estrutura do 

Conhecimento (MEC) proposto por Vickers (1990), que apesar de normalmente 

ser mais utilizado no planeamento das unidades didáticas, se mostrou bastante 

apropriado ao planeamento anual, tendo em conta os objetivos deste nível de 

planificação. 
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 “Trata-se de um veículo de ligação entre o conteúdo específico das diferentes 

modalidades e a forma como tratar essas matérias específicas, uma vez que o 

domínio dos conteúdos permite uma melhor organização dos conhecimentos. Esta 

estrutura apresenta 8 Módulos divididos em três grandes fases (de análise, de decisão 

e de aplicação) onde se apresentam os planos curriculares da disciplina de Educação 

Física, a caraterização da escola e do meio envolvente, a caraterização dos alunos 

baseada no primeiro contacto, as matérias a ensinar e a ordem segundo a qual vão 

ser ensinadas, os objetivos de ensino que os alunos deverão atingir até ao final do ano 

letivo, o tipo de avaliações a adotar e a tipologia das tarefas a utilizar.”  

     (Introdução do MEC elaborado para o 

planeamento anual do 7º E, 2011/2012) 

 A reflexão apresentada revela que, apesar das suas potencialidades, 

este formato de planeamento não foi construído de forma adequada. Isto 

porque este momento de planificação se assume como uma perspetiva global, 

sem pormenores de atuação ao longo do tempo mas que requer um conjunto 

de análises e reflexões a longo prazo (Bento, 2003). Portanto, mais do que 

uma apresentação dos objetivos para cada modalidade e distribuição das 

matérias com base nas evidências dos programas nacionais, pretendiam-se 

“reflexões estratégicas, balizadoras da ação durante todo um ano escolar” 

(Bento 2003, p.57), ou seja, uma análise reflexiva dos fatores condicionadores 

do processo de ensino e de aprendizagem que permitisse tomar decisões ao 

longo do ano. Se inicialmente a realização deste modo de planeamento foi 

considerada pouco vantajosa, este novo entendimento alertou-me para a 

necessidade de o reformular e, assim, usufruir da sua utilidade. 

 “Reveja os objetivos que apresenta no planeamento anual e procure elaborar 

uma versão mais operacionalizada e suscetível de alcançar.”  

      (Comentário da professora orientadora 

no Portefólio Digital, 24-11-2011) 

 A reformulação do planeamento anual foi realizada de forma consciente 

no sentido de atender às exigências de uma atuação cada vez mais focada nas 

necessidades dos alunos. Assim, com base nas evidências do 1º período foi 

inicialmente efetuada uma análise reflexiva das características dos alunos, do 

quadro de objetivos estabelecido para cada matéria e das condições espaciais 

e temporais necessárias para os alcançar. Só depois, e com base nesta 

mesma análise, foi possível reformular a distribuição das matérias pelas 
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diferentes aulas dos restantes períodos, cuja versão final se revelou bastante 

mais racional e operacional5.  

 De referir que tais decisões apenas foram possíveis graças à existência 

de referências do primeiro período que permitiram retirar conclusões com 

alguma objetividade. Ou seja, sem qualquer tipo de referências relativamente 

ao estado de desenvolvimento de cada um dos alunos nas diferentes 

modalidades a abordar, foi necessário tomar decisões baseadas no processo 

desenvolvido até àquele momento. Portanto, por um lado parti do princípio que 

as necessidades detetadas no final da abordagem ao Futebol seriam 

semelhantes àquelas que deveriam ser combatidas no Basquetebol e Andebol, 

tendo em conta o entendimento pessoal de que as capacidades evidenciadas 

por cada aluno seriam muito semelhantes em todos os jogos desportivos 

coletivos. Por outro lado, considerei que o nível dos alunos no Atletismo – 

Velocidade/Estafetas e na Ginástica de Aparelhos seria idêntico ao 

demonstrado no final do 1º período, tendo em conta que as duas modalidades 

já tinham sido abordadas, embora direcionadas para vertentes distintas 

(Atletismo – Resistência e Ginástica – Solo).  

 Esta dificuldade demonstrou que apesar da utilidade deste nível de 

planeamento, as tomadas de decisão no início do ano letivo se revelam 

extremamente difíceis e delicadas, devido, principalmente, à falta de 

conhecimento das características dos alunos. Neste contexto, a 

disponibilização de um relatório de cada aluno, elaborado pelo seu professor 

do ano anterior, poderia ser uma forma de combater este obstáculo, com a 

vantagem de auxiliar também os professores que, pela dificuldade de 

determinar o nível de desempenho dos seus alunos, não realizam avaliações 

diagnósticas e partem do princípio que todos se encontram no mesmo grau de 

desenvolvimento, lecionando aulas semelhantes em todas as turmas de todos 

os anos de escolaridade. 

 “Depois da observação de várias aulas lecionadas pela professora A6, 

facilmente se conclui que não existe qualquer diferenciação dos alunos por níveis, 

nem dentro da turma, nem entre as diferentes turmas pelas quais é responsável. Ou 

                                            
5
 Anexo II: Planeamento Anual final. 

6
 Código atribuído à professora que foi observada pelos elementos do núcleo de estágio. 
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seja, foi possível constatar que os exercícios propostos a turmas do 7º ano são 

exatamente iguais aos que propõe às turmas do 8º ano, quando facilmente se 

percebem diferenças claras nas capacidades e habilidades motoras dos alunos. 

Portanto, denota-se uma grande dificuldade em determinar o estádio de 

desenvolvimento dos alunos e adequar-lhe os objetivos e as situações de 

aprendizagem mais apropriadas.” 

      (Reflexão de uma das aulas observadas 

de outros professores, 17-05-2012) 

 A elaboração de um planeamento anual mais operacional não garantiu, 

por si só, uma prática mais eficaz, uma vez que os detalhes e as medidas 

didático-metodológicas específicas estavam reservados para os restantes 

níveis de planeamento. Por conseguinte, foi também necessário perceber se os 

planos de unidade didática até então elaborados estavam adequados às 

exigências do processo ou se eram necessárias melhorias para um aumento 

da qualidade da conceção e realização do ensino.  

 A elaboração dos planos de unidade didática, tal como a do 

planeamento anual, consistia, até este momento, na construção de MEC’s para 

cada uma das modalidades com o objetivo de conhecer melhor a matéria a 

ensinar e as condições em que ia decorrer o ensino, bem como delinear as 

melhores estratégias para atingir os objetivos propostos para cada uma delas. 

Neste sentido, foram criados diferentes módulos que, apesar de fornecerem 

informações distintas, convergiam numa tentativa de encontrar as melhores 

estratégias para promover as aprendizagens dos alunos nas quatro categorias 

transdisciplinares7.  

 No entanto, de acordo com os propósitos do estágio, esperava-se que 

ao longo do ano os planos de unidade didática fossem cada vez mais 

aperfeiçoados. Foi então que, em conjunto com os restantes elementos do 

núcleo de estágio, começou uma pesquisa incessante em busca de um 

entendimento mais pormenorizado deste nível de planeamento. 

                                            
7
 A planificação deve, segundo Vickers (1990), basear-se na estruturação do conhecimento em 

quatro categorias transdisciplinares: as habilidades motoras, a condição física, a cultura 
desportiva e os conceitos psicossociais. O objetivo do professor será utilizá-la para promover o 
desenvolvimento motor dos alunos (ao nível das habilidades motoras e da condição física), 
sem descurar a aquisição de conhecimentos (cultura desportiva) e o desenvolvimento das 
atitudes e valores que lhe estão subjacentes (conceitos psicossociais). 
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 Por um lado, o plano de unidade didática começou a ser encarado como 

uma unidade pedagógica capaz de apresentar etapas bem claras e distintas do 

processo de planeamento, sempre orientadas pelas categorias 

transdisciplinares propostas por Vickers (1990). Por outro, os objetivos 

começaram a ser estabelecidos gradualmente através de uma planificação 

devidamente inter-relacionada de todas as fases da sua conceção (Bento, 

2003). 

 Observou-se, portanto, uma consciencialização cada vez maior para a 

necessidade de interligar todas as informações contidas nos diferentes 

módulos e de as associar na construção de uma metodologia mais operacional, 

baseada numa grelha de extensão e sequência de conteúdos adaptada8. E 

para esta adaptação, as indicações dos professores orientador e cooperante 

foram também bastante úteis. 

 “De todas as indicações relativas à reformulação dos MEC’s propostas pela 

professora orientadora, a que me parece mais urgente e necessária diz respeito à 

construção de uma Grelha de extensão e sequência de conteúdos mais clara e 

operacional, onde constem as informações mais relevantes de cada um dos seus 

módulos. Ou seja, para além dos conteúdos e funções didáticas, devem ser também 

associados à grelha o nível dos alunos no início da abordagem da modalidade, as 

condições espaciais e materiais disponíveis, a tipologia das tarefas e o tipo de 

situações a utilizar e as características dos diferentes tipos de avaliação a utilizar. Para 

além disso, é essencial estabelecer um conjunto de objetivos direcionados para cada 

uma das quatro categorias transdisciplinares propostas por Vickers (1990) que sejam 

também parte integrante da grelha.” 

     (Diário de Bordo, reflexão da reunião com a 

professora orientadora, 07-11-2011) 

 Com a reformulação do modo de planeamento das unidades didáticas, 

visível nas diferenças existentes entre a grelha de aplicação de ginástica de 

solo (abordada no primeiro período) e a de ginástica de aparelhos (abordada 

no segundo período) do MEC de Ginástica9, começaram a ser criados os 

                                            
8
  O módulo 4 dos MEC’s das primeiras modalidades abordadas consistia na apresentação de 

uma grelha de extensão e sequência de conteúdos, na qual constavam apenas os conteúdos 
relativos às habilidades motoras e as respetivas funções didáticas. No entanto, um 
entendimento cada vez mais contextualizado permitiu a adaptação desta grelha para um 
formato mais operacional, integrando todas as categorias transdisciplinares. Sendo uma versão 
mais direcionada para a aplicação, esta grelha passou a fazer parte do módulo 8 dos MEC’s 
seguintes. 
9
 Anexo III: Módulo 8 do MEC de Ginástica – Grelha de Aplicação reformulada. 
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pressupostos básicos para uma realização do ensino mais adequada, através 

de uma preparação cada vez mais sistemática e eficaz. No entanto, apesar de 

servir de base para a preparação das diferentes aulas, o plano de unidade 

didática não garantiu uma lecionação totalmente adequada. Foram também 

necessários ajustamentos das aulas, mais propriamente melhorias na 

planificação de cada aula. 

 Relativamente a este nível de planeamento, desde o início do ano letivo 

que existiu uma preocupação em encará-lo como uma unidade pedagógica 

essencial, tendo em conta que era na aula que se concretizavam os conteúdos, 

os objetivos e as metodologias do processo de ensino e de aprendizagem 

(Bento, 2003). Portanto, quer a tentativa de organização consciente da 

informação, quer o esforço aplicado na definição clara dos objetivos, situações 

de aprendizagem e componentes críticas de cada exercício comprovavam a 

sobrevalorização que era atribuída à elaboração destes documentos. 

 No entanto, a partir desta fase, as exigências da professora orientadora 

e do cooperante começaram a ser cada vez maiores, alertando-me para a 

necessidade de produzir documentos mais operacionais e capazes de garantir 

uma intervenção mais objetiva e direcionada às necessidades específicas de 

cada uma das aulas. Neste contexto, apesar da qualidade dos planos de aula 

apresentados, parecia ser evidente que eram necessários alguns ajustamentos 

e/ou alterações que garantissem uma concentração no essencial, capaz de 

modelar e antecipar todas as componentes influenciadoras do ambiente de 

aprendizagem. O estabelecimento de objetivos de aula no âmbito das quatro 

categorias transdisciplinares, a consideração exclusiva de objetivos 

comportamentais passíveis de serem alcançados em cada situação de 

aprendizagem, a antecipação da organização dos alunos em cada exercício e 

em cada momento de instrução e o estabelecimento de componentes críticas 

mais claras e objetivas foram algumas das modificações propostas pela 

professora orientadora, as quais foram incorporadas nos planos das aulas 

seguintes10. 

                                            
10

 Anexo IV: Exemplo de plano de aula (Plano de aula nº26 – Ginástica). 
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 “Relativamente ao plano de aula apresentado, no geral a professora 

orientadora enalteceu a boa organização da informação, a congruência existente entre 

os objetivos comportamentais e as componentes críticas e a utilização de esquemas 

claramente representativos da organização de cada situação de aprendizagem. (…) 

afirmou que alguns dos problemas identificados ao longo da aula poderiam ter sido 

evitados através de um planeamento mais claro e objetivo. (…) a dificuldade em 

direcionar os alunos para os objetivos concretos de cada exercício poderia ter sido 

evitada se existissem menos objetivos comportamentais, cada um deles mais 

adequado ao exercício e ao próprio nível dos alunos. (…) definição de componentes 

críticas mais claras, ou seja, apesar de estarem devidamente associadas aos 

objetivos, a existência de uma quantidade exagerada para cada exercício não 

possibilitou direcionar a devida atenção para cada uma delas. (…) a antecipação da 

organização do espaço, dos materiais e dos alunos antes, durante e após a realização 

de cada exercício evitaria as tomadas de decisão na própria aula, que nem sempre 

foram as mais ajustadas.”  

    (Diário de Bordo, reflexão da reunião com a 

professora orientadora, 07-11-2011) 

 A necessidade de antecipar, no plano de aula, um conjunto de condições 

essenciais para a criação de um clima adequado à aprendizagem indicava a 

necessidade de associar a este tipo de planeamento decisões relativas à 

gestão e organização da aula. Ou seja, no planeamento das aulas, para além 

da definição de objetivos, componentes críticas e situações de aprendizagem 

adequadas ao nível dos alunos, era também essencial prever as condições 

espaciais, materiais, temporais e organizacionais ideais para uma correta 

envolvência dos alunos nos diversos exercícios. Foi então que os pontos de 

contacto entre o planeamento e a gestão da aula começaram a ganhar relevo. 

 Tal como referido anteriormente, a diminuição do tempo de atividade dos 

alunos era uma das causas possíveis para as constantes perturbações 

ocorridas nas aulas, influenciando negativamente o clima de aprendizagem. 

Neste entendimento, depois da reformulação do planeamento anual e com 

planos de unidade didática cada vez mais operacionais, exigia-se um 

investimento no planeamento dos métodos de organização e gestão das aulas 

para garantir o envolvimento dos alunos nas atividades. Inicialmente procurei 

analisar as estratégias propostas por alguns autores relativamente à 

adequação do planeamento, para depois as ter em conta na minha própria 

atuação. 
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 Vários autores foram tidos em conta, apresentando, todos eles, 

perspetivas globalmente semelhantes. Segundo Pieron (1998) é necessário 

diminuir os tempos de transição e reduzir o número e duração dos episódios de 

gestão, para além de estabelecer rotinas e criar um bom ritmo de aula. Para 

Rink (1993) e Siedentop (2000) a criação de rotinas e as regras na aula são 

pontos fulcrais na rentabilização do tempo de aula e, consequentemente, na 

manutenção da disciplina e criação de um clima adequado de aprendizagem. 

Por sua vez, na opinião de Bento (2003), para uma densidade motora11 

adequada é essencial reduzir as perdas injustificadas de tempo, atribuídas a 

problemas na preparação e organização didático-metodológica do processo de 

ensino e de aprendizagem (demoras no início da atividade, tempos mortos 

entre os diferentes exercícios e paragens provocadas pela indisciplina e por 

uma má estruturação das situações de aprendizagem). Fica assim clara a 

necessidade de uma organização racional do processo, capaz de garantir a 

criação de rotinas e de regras na aula. Portanto, procurei ter em conta estas 

indicações, quer no planeamento quer ao nível da minha própria intervenção. A 

minha preocupação na aplicação destas estratégias começou a estar cada vez 

mais presente, verificando-se melhorias significativas na manutenção da 

disciplina e na capacidade de gestão e organização da aula. 

“A utilização deste tipo de rotinas (‘3 segundos’ para chegar até ao professor e 

‘bola na mão’ quando o exercício é interrompido) tem-se revelado essencial na 

diminuição dos tempos de transição, tornando a aula bastante mais rentável.”  

(Diário de Bordo, aula nº29, 25-11-2011) 

 “Tendo em conta os comportamentos inadequados verificados na aula anterior 

foram impostas as seguintes regras: circulação obrigatória elo exterior de cada 

estação, rotação predefinida para permitir a existência de um elemento na realização 

das ajudas, proibição de abandonar a estação do seu grupo em qualquer situação 

(chamar o professor se necessário). Todas as regras foram esclarecidas no início da 

aula e mostraram-se bastante apropriadas, uma vez que a confusão existente na aula 

anterior foi, aparentemente, eliminada.”  

(Diário de Bordo, aula nº44, 13-01-2012) 

                                            
11

 A densidade motora é considerada por Bento (2003, p. 121) “a proporção do tempo da aula 
consagrada diretamente à execução dos exercícios corporais”. Constitui-se como um índice da 
efetividade da aula, pelo que, em condições normais de ensino, nos devemos esforçar para 
que alcance valores o mais elevados possível.  
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 No entanto, um controlo adequado dos alunos e uma gestão cada vez 

mais racional da aula, apesar de pré-requisitos essenciais, por si só, não 

garantem melhores oportunidades de aprendizagem (Siedentop, 2000). Outros 

elementos influenciadores do processo de ensino e de aprendizagem devem 

ser considerados, pelo que, para poder alcançar um ambiente cada vez mais 

próximo do ambicionado justificava-se uma investigação e intervenção sobre 

estes fatores. 

 Considerando que a criação de um ambiente propício à aprendizagem 

exigia um “equilíbrio entre as necessidades de direção e apoio e as 

necessidades de exercitar a autonomia” dos alunos (Mesquita e Graça, 2009, 

pp. 45, 46), sobressaía a influência do modelo de ensino utilizado.  

 Neste entendimento, se até aqui os problemas de controlo e organização 

exigiam um processo regulado e dirigido pelo professor, a evidência de que a 

ordem estava garantida permitia um ensino mais “aberto à descoberta” e à 

iniciativa dos alunos. 

 Partindo da possibilidade de tornar o aluno construtor ativo da sua 

própria aprendizagem, ressaltava a importância de promover a aquisição de um 

conjunto de atitudes e valores orientadores dos seus comportamentos, não só 

na sala de aula mas também na vida em sociedade. Na opinião de Batista et al. 

(2007) as experiências motoras disponibilizadas aos alunos nas aulas de EF 

deviam possibilitar-lhes a superação e aperfeiçoamento pessoal, não só ao 

nível das atitudes de empenho, perseverança, esforço e autodisciplina, mas 

também no que se refere à cooperação efetiva e relacionamento interpessoal e 

à autonomia e responsabilidade na realização e regulação das atividades. 

Portanto, a partir deste momento, o desenvolvimento psicossocial dos alunos 

passou a ser encarado um objetivo essencial da minha intervenção, em busca 

da aprendizagem dos alunos que se esperava integral. 
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4.1.4. O desenvolvimento psicossocial dos alunos: um novo 

elemento orientador do processo 

 O processo de ensino e de aprendizagem passou a incorporar de uma 

forma mais intencional o desenvolvimento de um conjunto de conceitos 

psicossociais considerados essenciais para um desenvolvimento integral dos 

alunos (Vickers, 1990). Neste entendimento, partindo do pressuposto que 

alguns conceitos necessitavam de uma intervenção mais acentuada do que 

outros, a primeira tarefa foi perceber quais os que estavam menos 

interiorizados nos alunos e quais as possíveis causas que estavam na base 

dessas carências, passando depois ao delineamento das estratégias mais 

adequadas ao seu desenvolvimento. 

 Após refletir acerca dos comportamentos dos alunos nas aulas 

anteriores foi possível constatar uma crescente falta de motivação e 

entusiasmo nas aulas, evidência que realçou uma discrepância entre os dados 

recolhidos na caracterização inicial da turma (onde se concluiu que a maior 

parte dos alunos estava muito motivada para as aulas) e o envolvimento real 

dos alunos com as diferentes situações de aprendizagem. Exigia-se, portanto, 

uma intervenção prioritária sobre esta componente – a motivação. 

 A alteração das conceções iniciais dos alunos relativamente ao propósito 

das aulas de EF podia ser uma possível causa para esta desmotivação 

generalizada. Ou seja, se a experiência de anos anteriores os levava a encarar 

a aula de EF como um momento de diversão e de brincadeira (conclusão 

retirada das respostas ao inquérito da ficha de caracterização inicial), uma 

atuação mais centrada nos conteúdos específicos da disciplina talvez 

provocasse um menor envolvimento e, consequentemente, menor motivação. 

Assim, tendo em conta que a criação de envolvimentos promotores da 

motivação era uma condição necessária para incrementar a própria 

aprendizagem (Rink, 2001), era necessário encontrar um conjunto de 

estratégias que, sem influenciar negativamente as renovadas perceções que os 

alunos começavam a ter relativamente ao propósito da disciplina, permitisse 

elevar os seus níveis de motivação e de entusiasmo.  
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 Na sequência desta necessidade, várias estratégias foram adotadas. 

Uma delas foi a utilização de exercícios lúdicos na ativação geral, decisão que 

resultou da evidência de que os alunos demonstravam um menor envolvimento 

nas aulas em que os exercícios iniciais apareciam desprovidos de componente 

lúdica.  

 “Uma das possíveis causas para a falta de motivação demonstrada pelos 

alunos ao longo da aula poderá ter sido a utilização de um exercício inicial muito 

específico e não tão lúdico como o que foi realizado nas aulas anteriores. (…) os 

alunos não iniciaram a aula com a motivação adequada, refletindo-se nos restantes 

exercícios.”  

(Diário de Bordo, aula nº30/31, 29-11-2011) 

 “O exercício utilizado para a ativação geral mostrou ser bastante dinâmico e 

lúdico, o que ficou provado pela grande motivação evidenciada pelos alunos. Aliás, no 

início das últimas aulas, a primeira questão colocada pelos alunos tem sido ‘qual o 

exercício que vamos fazer no aquecimento’, o que demonstra o entusiasmo com que 

encaram esta parte da aula.” 

(Diário de Bordo, aula nº57/58, 14-02-2012) 

 A participação/envolvimento do professor nas diversas situações de 

aprendizagem, propostas ao longo da aula, também foi uma medida utilizada, 

principalmente nas aulas de ginástica e no trabalho de condição física (duas 

matérias pouco apreciadas pelos alunos), gerando uma grande motivação na 

tentativa de “imitar o professor”. 

 “ (…) estou a conseguir motivá-los para uma modalidade que, inicialmente, 

diziam ser ‘uma chatice’, ‘uma seca’ e ‘a pior modalidade’. (…) Considero que a 

alteração no modo como encaram as aulas de Ginástica se deve, em parte, à 

capacidade de me envolver em cada uma das situações de aprendizagem. (…) O 

facto de constatarem que o próprio professor realiza os elementos gímnicos que 

solicita tem-se revelado essencial na tentativa de cativar os alunos.” 

(Diário de Bordo, aula nº24/25, 15-11-2011) 

 

 “ (…) a parte final da aula foi dedicada, novamente, ao trabalho da condição 

física (força superior, média e inferior) e, apesar da desmotivação que os alunos têm 

demonstrado na realização destes exercícios, o facto de o professor ter participado na 

execução de todas as ações revelou-se um fator extremamente estimulante” 

(Diário de Bordo, aula nº45/46, 17-01-2012) 
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 Partindo do pressuposto que a competição seria um dos elementos mais 

estruturantes da formação desportiva dos alunos e um aspeto determinante 

para seu desenvolvimento integral, como refere Marques (2004), outra das 

estratégias aplicadas, a partir desta fase do processo, foi a introdução do 

caráter competitivo em algumas situações de aprendizagem. Assim, nas 

modalidades de Futebol (última a ser abordada no 1º período) e Atletismo – 

Velocidade/Estafetas (primeira a ser abordada no 2º período), os alunos foram 

distribuídos por quatro equipas homogéneas, cada uma constituída por alunos 

de níveis diferenciados, sendo que o planeamento de cada aula passou a ter 

em conta a realização de jogos de oposição entre as diferentes equipas, quer 

no exercício lúdico inicial, quer no jogo reduzido realizado no final. A pontuação 

relativa aos jogos realizados começou a ser registada num quadro 

competitivo12 criado especialmente para o efeito, no qual constavam também 

os pontos extra atribuídos às equipas mais pontuais (as que possuíam um 

maior número de elementos devidamente equipados no horário de início da 

aula), mais empenhadas (as que revelassem um maior espírito de grupo 

durante os jogos competitivos realizados) e melhor equipadas (as que 

possuíssem um maior número de elementos vestidos com t-shirts de cor 

semelhante). 

 “ (...) os alunos serão distribuídos por 4 equipas e será elaborado um quadro 

competitivo com o objetivo de, por um lado promover a motivação e o empenho dos 

alunos através da competição e, por outro, desenvolver o sentido de cooperação no 

seio de cada equipa.”  

(Diário de Bordo, aula nº23, 11-11-2011) 

 

“Relativamente à utilização da lógica do quadro competitivo, penso que se 

revelou bastante benéfica para a motivação dos alunos. Tendo em conta a 

especificidade destas disciplinas do atletismo (Velocidade/Estafetas), apesar da 

possibilidade de utilização de exercícios lúdicos para a sua abordagem, o empenho e 

motivação de cada um dos alunos estariam sempre comprometidos se não existisse 

um objetivo comum a todos os elementos da equipa.”  

(Diário de Bordo, aula nº67/68, 13-03-2012) 

                                            
12

 Anexo V: Fotografias dos quadros competitivos utilizados nas aulas de Futebol e de 
Atletismo – Velocidade/Estafetas. 
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  Apesar de serem evidentes, nas diversas situações de aprendizagem 

propostas, níveis de motivação e entusiasmo cada vez mais elevados, a 

aplicação destas estratégias não garantiu um envolvimento tão adequado como 

se esperava. Pelo contrário, sendo também um dos objetivos da 

implementação do quadro competitivo o desenvolvimento das relações de 

cooperação e de entreajuda na aprendizagem, uma vez que, como advoga 

Batista et al. (2007), as situações de competição entre equipas estão 

fortemente associadas à promoção de um clima relacional favorável entre os 

alunos, a verdade é que esta estratégia provocou uma competitividade de tal 

forma exagerada que se verificavam conflitos e discussões entre elementos de 

equipas opostas e da mesma equipa. 

 “ (...) uma das equipas (amarela) evidenciou dificuldades de relacionamento na 

situação de GR+3x3+GR realizada no final da aula, observando-se mesmo discussões 

acesas entre os seus elementos. (…) serão necessárias medidas adicionais para 

promover a união e o sentido de cooperação em cada equipa.”  

(Diário de Bordo, aula nº27/28, 22-11-2011) 

 Tendo em conta a necessidade de criar um ambiente cooperativo entre 

os alunos para melhorar o clima de aprendizagem (Siedentop, 2000), a adoção 

de medidas potenciadoras do seu desenvolvimento era indispensável. Neste 

entendimento, a principal estratégia utilizada foi generalizar a filiação a todas 

as situações de aprendizagem apresentadas na aula no sentido de valorizar 

ainda mais as relações cooperativas dentro de cada equipa. Ou seja, se até 

aqui a formação dos grupos em cada uma das restantes situações de 

aprendizagem vinha a ser efetuada de forma aleatória, a partir deste momento 

começou a haver uma preocupação em manter as equipas unidas ao longo da 

aula, valorizando-se a cooperação entre os colegas de equipa, não só no início 

e no final da aula (aquando dos jogos de oposição), mas também nos restantes 

exercícios realizados no espaço de “treino” destinado a cada equipa. 

 “ (…) foi tomada a decisão de agrupar os alunos por equipas em todas as 

situações de aprendizagem propostas ao longo da aula (…) as equipas realizaram 

cada um dos exercícios no seu ‘espaço de treino’.” 

(Diário de Bordo, aula nº29, 25-11-2011) 
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 A generalização da filiação a todas as situações de aprendizagem da 

aula, associada a outro tipo de estratégias, permitiu observar progressos a dois 

níveis, tal como se comprova nos excertos apresentados de seguida: i) a 

sobrevalorização do empenho de cada uma das equipas, avaliado pelo 

professor e pontuado com base nas evidências de entreajuda manifestadas 

nas diferentes situações de aprendizagem, revelou-se bastante adequada na 

medida em que diminuíram os conflitos existentes entre alunos pertencentes à 

mesma equipa (primeiro excerto apresentado); ii) a constatação de casos em 

que, para obterem uma maior pontuação no parâmetro “equipamento”, alguns 

alunos emprestaram t-shirts a elementos da sua equipa, demonstrou uma 

melhor consciencialização para a importância da cooperação no alcance dos 

objetivos da equipa (segundo excerto apresentado). 

“Foi visível o empenho de todos os elementos da equipa em todos os 

exercícios, procurando realizá-los com a melhor performance possível e demonstrando 

uma grande entreajuda, na tentativa de arrecadar o máximo de pontos para a sua 

equipa.”  

 “ (…) o empréstimo de t-shirts a elementos da sua equipa, com o objetivo de 

obter pontos extra no parâmetro ‘Equipamento’, revela melhorias significativas no 

sentido de união e cooperação destes alunos.”  

(Diário de Bordo, aula nº47, 20-01-2012) 

 Todas as estratégias descritas anteriormente, apesar de não garantirem 

índices de motivação e cooperação tão elevados quanto o desejado, 

permitiram um contexto minimamente adequado à promoção do sentido de 

responsabilidade e autonomia dos alunos. E sendo estes conceitos tão 

importantes para a reformulação do modelo de ensino utilizado, justificavam-se 

decisões estratégicas que permitissem o seu desenvolvimento nos alunos e, 

consequentemente, que garantissem um clima de aprendizagem cada vez mais 

adequado. De todas as medidas adotadas, de destacar uma aplicada nas aulas 

de Ginástica e outra nas aulas de abordagem às restantes modalidades. 

 Relativamente às aulas de ginástica passaram a ser valorizadas as 

ajudas efetuadas pelos alunos. Ou seja, se até aqui a segurança deste tipo de 

aula era garantida por ajudas unicamente efetuadas pelo professor, a partir 

deste momento os alunos foram familiarizados com as principais determinantes 
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técnicas destas ações e começaram a participar ativamente na sua realização. 

Esta decisão revelou-se decisiva, não só na promoção da autonomia dos 

alunos, mas também na criação de um ritmo mais elevado nestas aulas. 

 “ (…) o início da aula foi dedicado à explicação das ajudas aos elementos que 

seriam abordados assim como à consciencialização para a importância das mesmas 

na manutenção da segurança nas aulas desta modalidade. (…) foi visível uma grande 

preocupação por parte dos alunos em realizarem as ajudas de forma correta.” 

(Diário de Bordo, aula nº44, 13-01-2012) 

 No que diz respeito às restantes modalidades, a autonomia e 

responsabilidade dos alunos foram valorizadas através de uma nova lógica de 

apresentação das situações de aprendizagem. Assim, ao invés de uma 

organização espacial e material efetuada pelo professor, este passou a ser 

responsável apenas pela instrução e demonstração da situação para toda a 

turma, exigindo-se a cada equipa que percebesse o seu objetivo, que 

organizasse o seu espaço de “treino” e o seu material e que iniciasse a 

situação proposta o mais rápido possível e de forma adequada. As equipas que 

revelassem uma maior capacidade autónoma nestas ações eram valorizadas 

na componente “empenho”, do quadro competitivo.  

 Na aplicação deste tipo de estratégia destacaram-se alguns alunos que, 

pela sua capacidade de liderança, evidenciaram grandes potencialidades quer 

na interiorização e interpretação das situações de aprendizagem propostas, 

quer na orientação da própria equipa. Estes alunos “líder”, que se afirmaram 

pelas suas capacidades particulares de coordenação e motivação dos colegas 

de equipa, foram essenciais no processo de desenvolvimento dos conceitos 

psicossociais, servindo como exemplos para os elementos da sua equipa. 

 “ (…) com os próprios alunos a serem responsáveis por organizar o ‘espaço de 

treino’ da sua equipa (…) destacaram-se alguns alunos (líderes) pela sua capacidade 

de orientar a equipa no cumprimento dos objetivos de cada situação de aprendizagem 

e de ajudar os colegas na superação das suas dificuldades.” 

(Diário de Bordo, aula nº29, 25-11-2011) 

 Apesar de serem evidentes níveis de motivação, cooperação, 

responsabilidade e autonomia mais elevados, as medidas aplicadas durante 

esta fase necessitavam da associação de uma estratégia com maior impacto 
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no plano socioafetivo dos alunos, que fosse capaz de provocar uma reviravolta 

definitiva nos seus entendimentos iniciais e de garantir o desenvolvimento 

psicossocial ambicionado desde o início do processo de ensino e de 

aprendizagem. Neste entendimento, de um conjunto alargado de modelos e 

conceções de ensino passíveis de serem adotados, o Modelo de Educação 

Desportiva (MED) parecia ser aquele que, pelas suas potencialidades e pelo 

cunho afetivo e social que confere às aprendizagens (Mesquita e Graça, 2009), 

estaria mais próximo das necessidades dos alunos. Portanto, a sua aplicação 

passou a ser uma prioridade com o objetivo de estabelecer definitivamente o 

ponto de viragem no processo. 

 

4.1.5. O Modelo de Educação Desportiva: o ponto de viragem 

 A aplicação do MED em unidades curriculares do ano anterior, 

nomeadamente nas de Atletismo, Basquetebol e Voleibol, permitiu-me adquirir 

vários conhecimentos e competências essenciais à sua utilização. No entanto, 

ao contrário das experiências anteriores, o novo contexto de intervenção 

impossibilitava a colaboração de outros colegas, exigindo-me, numa primeira 

fase, uma investigação pormenorizada acerca dos seus propósitos e principais 

características, capaz de garantir uma atuação individual mais competente. 

 Utilizando, mais uma vez, uma metodologia de estudo autónomo, esta 

fase de investigação permitiu o contacto com ideias de diferentes autores, 

todas elas convergentes relativamente às potencialidades e especificidades do 

modelo. A colocação da componente lúdica num lugar de destaque das 

orientações curriculares da EF era uma das características mais realçadas em 

todas as conceções, as quais reportavam a génese do MED à tese de 

doutoramento de Siedentop que procurou reavivar o potencial educativo do 

ensino do desporto na escola, propondo um plano mais compreensivo e 

coerente. Mais ainda, a investigação permitiu constatar que era unânime a 

associação deste modelo à adoção de estratégias que colocam o aluno no 

centro do processo de ensino e de aprendizagem e à criação de ambientes 

proporcionadores de experiências desportivas autênticas, o que o aproximava 
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das ideias construtivistas, afastando-o das abordagens tradicionais 

descontextualizadas (Mesquita e Graça, 2009).  

 Partindo deste entendimento, a participação ativa dos alunos em 

diferentes tarefas da aula e a intensificação da relação entre a escola, o 

desporto e a competição eram duas características inerentes à aplicação do 

MED (Mesquita e Graça, 2009). Portanto, tendo em conta o seu principal 

propósito de formar participantes desportivamente cultos, competentes e 

entusiastas13, várias adaptações eram indispensáveis na sua estruturação, de 

modo a que, como advoga Siedentop (2000), possibilitasse uma relação mais 

próxima entre o desporto de competição e o desporto desenvolvido nas aulas 

desta disciplina (p. 168):  

 A substituição das típicas unidades didáticas de curta duração (muitas 

vezes insuficientes para a consolidação das aprendizagens) pelas 

épocas desportivas que caracterizam o modo como todo o desporto é 

organizado. 
 

 A organização da turma por grupos/equipas ao longo de toda a época 

desportiva – filiação – uma vez que a interação social entre os 

elementos de equipa é uma característica inerente a qualquer 

experiência desportiva e era uma excelente forma de promover o 

sentimento de pertença ao grupo. 
 

 A inclusão de uma orientação competitiva capaz de garantir práticas 

significativas para os alunos – competição formal – uma vez que toda a 

época desportiva pressupõe a existência de um quadro competitivo que 

orienta o atleta na preparação das diferentes competições organizadas.  
 

 A finalização da época através de um evento culminante, característica 

que está normalmente associada a qualquer tipo de desporto 

                                            
13

 Segundo Siedentop (1996) o MED comporta a inclusão de três eixos fundamentais que se 
reveem nos objetivos da reforma educativa da Educação Física atual: o da literacia desportiva, 
o da competência desportiva e o do entusiasmo pelo desporto. Assim, o seu propósito é formar 
a pessoa desportivamente culta (capaz de compreender e valorizar tudo o que se passa em 
torno do desporto, de forma a conseguir distinguir a boa da má prática desportiva), competente 
(capaz de dominar um conjunto de habilidades que possibilitam a adoção de comportamentos 
apropriados quando expostos a situações aplicadas) e entusiasta (capaz de mostrar atração 
pelo desporto e defender a autenticidade da prática desportiva).  
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organizado, mas com a particularidade de envolver todos os 

participantes, tendo em conta que a garantia de oportunidades 

semelhantes de sucesso para todos é um dos principais objetivos do 

modelo. 
 

 O recurso a registos estatísticos cuja divulgação, tal como acontece 

em todos os desportos, proporciona a oportunidade de todas as equipas 

avaliarem as suas performances, garantindo um processo contínuo de 

reformulação de objetivos. 

 

 A criação de uma atmosfera festiva – festividade – que, tal como no 

desporto formal, é essencial na promoção do entusiasmo e do gosto 

pelo desporto. 

 Compreendida a dinâmica subjacente a este tipo de abordagem, parecia 

ser evidente que a sua aplicação exigia não só um elevado sentido de 

responsabilização e autonomia dos alunos na tomada de decisões e no 

desenvolvimento das atividades, mas também uma grande competência na 

gestão e organização da aula por parte do professor. E, segundo Mesquita e 

Graça (2009), tais condições só podiam ser alcançadas através de uma intensa 

preparação prévia. No entanto, tal como tem vindo a ser demonstrado, a 

coerência do processo de ensino e de aprendizagem que vinha a ser 

desenvolvido desde o início do ano letivo, parecia garantir um envolvimento 

adequado às exigências do modelo, quer no respeitante às competências de 

intervenção do professor, quer aos comportamentos dos alunos. Portanto, 

determinados os principais propósitos e características do MED e constatada a 

existência de um clima adequado à sua aplicação, o passo seguinte foi a 

elaboração de um planeamento da época desportiva, orientador da minha 

atuação. 

 A fase de planeamento teve como base as conceções (re)formuladas 

inicialmente, procurando estabelecer uma aproximação ao desporto de 

competição. Neste contexto, tendo em conta que nas competições formais a 

contratação de jogadores e consequente formação das equipas marcam o 

início da atividade dos clubes, no planeamento de uma intervenção cujo 
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principal propósito era estabelecer condições similares ao desporto organizado, 

esta também foi a primeira tarefa, permitindo um planeamento ajustado às 

necessidades dos alunos. 

 Neste entendimento, o primeiro bloco de aulas destinadas à abordagem 

do Basquetebol (modalidade selecionada para a aplicação do MED) foi 

dedicado à avaliação diagnóstica, com o objetivo de perceber o nível técnico-

tático em que se situava cada um dos alunos. Coincidindo com uma das aulas 

supervisionadas pela professora orientadora, esta aula (denominada de 

“captações” na estruturação da época desportiva) permitiu reformular as 

conceções que até então sustentavam a minha intervenção em aulas de 

natureza avaliativa. Ou seja, se até aqui considerava que o professor devia 

focar-se apenas na avaliação dos alunos, uma vez que era esse o principal 

propósito da aula, através de um entendimento mais contextualizado, 

proporcionado quer pelas indicações da professora quer pelo estudo 

autónomo, foi possível compreender que “as práticas de avaliação não 

suspendem o processo de aprendizagem, são, antes de mais, oportunidades 

para os alunos aprenderem e exercitarem os resultados desejados e 

receberem feedback sobre o desenvolvimento da sua aprendizagem” (Mesquita 

e Graça 2009, p. 60). Portanto, nesta primeira aula foi evidente a avaliação 

autêntica proposta por Siedentop (1996), reportada a desempenhos 

contextualizados dos alunos nas situações de aprendizagem utilizadas para o 

efeito – torneio de oito equipas, através de situações de jogo 3x3 em meio 

campo, com rotação das equipas a cada 5 minutos e com contabilização das 

pontuações em cada um dos jogos para a eleição do vencedor. 

 “Partindo da existência de dois tipos de avaliação (uma formal, que coloca o 

aluno num momento de exclusiva avaliação com o único objetivo de perceber as suas 

capacidades, conhecimentos e competências, e outra mais informal, que para além do 

objetivo de perceção do nível dos alunos é encarada como uma experiência de 

aprendizagem que promove o seu desenvolvimento), nesta aula foi desenvolvida uma 

avaliação do tipo informal, uma vez que o principal objetivo do professor (a 

aprendizagem dos alunos) deve acompanhar todo o processo, qualquer que seja a 

natureza da aula.”  

(Diário de Bordo, aula nº51/52, 31-01-2012) 
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 Realizada a avaliação diagnóstica dos alunos, estavam recolhidos os 

elementos necessários para o planeamento e estruturação da época 

desportiva. Portanto, tal como em todas as unidades didáticas anteriores, o 

modelo de estrutura do conhecimento (MEC) foi o principal instrumento 

orientador deste processo, englobando as três etapas que o caracterizam: 

análise, decisão e aplicação. 

 A primeira etapa consistiu na análise da modalidade, dos alunos e do 

envolvimento, cada uma com as suas implicações em todo o processo. 

Relativamente à análise dos alunos, foram observados dois níveis de 

desempenho distintos na turma (quatro alunos no nível elementar e os 

restantes no nível introdutório14), pelo que, numa tentativa de “assegurar, não 

apenas o equilíbrio competitivo das equipas, mas também o desenvolvimento 

das relações de cooperação e entreajuda na aprendizagem” (Mesquita e Graça 

2009, p. 62), foram estabelecidas quatro equipas equilibradas de seis 

elementos, considerando-se o nível geral da turma como sendo “introdutório”. 

 No que diz respeito à análise da modalidade, apenas foi analisada a 

matéria que seria introduzida e exercitada ao longo da época desportiva. 

Portanto, tendo em conta o nível da turma, apenas foram considerados os 

conteúdos técnicos e táticos mais básicos da abordagem do Basquetebol.  

 A análise dos recursos materiais, espaciais e temporais disponíveis, 

considerados essenciais na aplicação do MED, finalizou esta primeira etapa de 

planeamento. No caso dos dois primeiros, a existência de bastante material 

disponível e a possibilidade de abordar a modalidade, quer no espaço interior 

quer no exterior, parecia garantir as condições materiais e espaciais 

necessárias. No que se refere aos recursos temporais, a “necessidade de se 

aumentar o tempo de contacto do aluno com o conteúdo de ensino” 

relativamente às unidades didáticas “tradicionais” (Mesquita e Graça 2009, p. 

61), podia ser um entrave. No entanto, tendo em conta o número de aulas 

                                            
14

 Nos programas, o conteúdo das matérias encontra-se especificado em três níveis: 
introdutório, que inclui as habilidades técnicas e conhecimentos que representam a preparação 
de base; elementar, que discrimina os conteúdos que representam o domínio da matéria nos 
seus elementos principais e já com caráter mais formal; e o avançado, que corresponde ao 
nível superior passível de ser atingido, no qual são estabelecidos os conteúdos e formas de 
participação nas situações típicas da atividade (Batista et al., 2007). 
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disponíveis para a abordagem do Basquetebol, a possibilidade de estruturar 

uma época desportiva com 16 aulas parecia ser minimamente adequada aos 

requisitos do modelo. 

 Terminada a etapa de análise, foi necessário estabelecer um conjunto 

de decisões relativas aos conteúdos a abordar, objetivos a alcançar, tipo de 

avaliação a realizar e progressões a utilizar, sempre com base nos elementos 

recolhidos inicialmente. E apesar da elaboração pormenorizada de cada um 

dos módulos do MEC, a necessidade de interligar as informações mais 

relevantes de cada um deles fez da “grelha de aplicação” uma ferramenta 

indispensável na orientação de toda a atuação ao longo da unidade. Nesta 

grelha, para além das informações relativas às quatro categorias 

transdisciplinares, constavam também informações inerentes à aplicação do 

MED, nomeadamente as fases da época (captações, pré-época, preparação 

para a competição e competição), a tipologia de cada aula (treino ou 

competição) e as indicações a fornecer aos alunos em cada uma delas15. De 

referir que nas decisões relativas à estruturação das fases da época, ficou 

estabelecida uma primeira fase de pré-época (na qual cada equipa teria o seu 

espaço de treino para “trabalhar” cada um dos conteúdos abordados), uma 

fase intermédia de preparação para a competição (na qual, para além das 

situações de aprendizagem realizadas em equipa, seriam propostos jogos de 

preparação entre as equipas) e uma fase final de competição (na qual seriam 

realizados três torneios, um deles inserido no evento culminante). 

 Partindo das características associadas ao modelo, parecia ser evidente 

que o planeamento e estruturação da época desportiva, por si só, não 

permitiam uma adequada aplicação. Ao invés, o envolvimento autêntico e a 

participação ativa dos alunos nas aprendizagens só podiam ser garantidos 

através da criação de um conjunto de elementos essenciais para alcançar a 

dinâmica e as características estruturais pretendidas, tarefa que antecedeu o 

início da época desportiva. 

                                            
15

 Anexo VI: Módulo 8 do MEC de Basquetebol – Grelha de Aplicação com estruturação da 
Época Desportiva. 
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 Um dos principais elementos estabelecidos foi o quadro competitivo 

formal16, constituído por diferentes aspetos a pontuar ao longo da época 

desportiva e no qual houve uma preocupação em valorizar a colaboração e a 

cooperação no seio de cada equipa, promovendo a igualdade de oportunidades 

de participação (Mesquita e Graça, 2009). Nesta competição, as pontuações 

relativas à pontualidade/assiduidade, ao equipamento e ao empenho seriam 

atribuídas em todas as aulas (de treino ou de jogo), de acordo com a dinâmica 

estabelecida pelas equipas em cada uma delas. Relativamente ao fair-play, 

arbitragem e desempenho no jogo, as pontuações apenas seriam atribuídas de 

acordo com a prestação das equipas nos três torneios realizados. 

“O quadro competitivo a utilizar no MED será constituído por diferentes 

parâmetros (pontualidade/assiduidade, equipamento, empenho, fair-play, arbitragem e 

jogo) com a particularidade de serem atribuídos troféus a cada um deles. O objetivo é 

estimular a motivação dos alunos para o cumprimento dos objetivos relacionados com 

cada um dos aspetos valorizados.”  

(Diário de Bordo, aula nº53, 03-02-2012) 

 Outra característica fundamental do MED é, como referido, a distribuição 

dos alunos por equipas (filiação), pelo que era necessário associar a cada uma 

um conjunto de características únicas e específicas que garantisse o 

desenvolvimento do sentimento de pertença ao grupo. Com este propósito foi 

elaborada uma ficha de caracterização17, na qual se propôs a associação de 

cada equipa a um nome, a uma cor, a um símbolo/mascote, a um grito, a um 

hino e a um treinador/capitão, procurando garantir um ambiente de 

aprendizagem mais significativo e autêntico para os alunos. 

“O sentido de filiação que Siedentop refere estão a ser vivenciados pelos meus 

alunos, e isso é visível no cumprimento das tarefas e nas palavras de incentivo que 

são audíveis nas aulas. A escolha das cores, mascotes, gritos de equipa, nomes, entre 

outros foi imediatamente cumprida e espero que todo este envolvimento continue.”  

(Diário de Bordo, aula nº56, 10-02-2012) 

 Por outro lado, a sobrevalorização da “participação ativa e deliberada 

dos alunos nas tarefas de organização e de aprendizagem” (Mesquita e Graça 

                                            
16

 Anexo VII: Quadro Competitivo implementado nas aulas do MED. 
17

 Anexo VIII: Ficha de Caracterização da Equipa utilizada no MED. 
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2009, p. 60), realçava a pertinência da elaboração de documentos que 

fornecessem a cada equipa e ao seu “líder” um conjunto de informações 

relativas às características do modelo e aos conteúdos a abordar. Portanto, 

foram criados dois manuais: o Manual do Treinador/Capitão e o Manual de 

Equipa. No primeiro foram descritas as principais funções do aluno responsável 

por este cargo e os principais aspetos a corrigir nos colegas de equipa, para 

além de uma calendarização/estruturação da época18 com a data, a matéria a 

ser abordada e a tipologia de cada uma das aulas. No segundo foram 

estabelecidas as funções que cada aluno teria que desempenhar ao longo da 

época (jogador, árbitro, oficial de mesa e jornalista), as regras que deviam ser 

dominadas pelos alunos e as ações técnicas e táticas que deviam ser alvo de 

aperfeiçoamento.  

 “ (…) foram entregues os manuais com o principal objetivo de orientar cada 

uma das equipas e o seu capitão, estimulando também a sua autonomia.”  

(Diário de Bordo, aula nº53, 03-02-2012) 

 Para além destas informações, a necessidade de familiarizar os alunos 

com um conjunto de documentos a utilizar ao longo da época (ficha de jogo, 

sinalética da arbitragem e artigo do jornal), exigiu a sua colocação neste último 

manual. E se a utilização da ficha de jogo e da sinalética da arbitragem se 

associava, logicamente, às competições a realizar, o artigo do jornal19 era uma 

forma de enaltecer a função de jornalista através da elaboração, por parte de 

cada equipa, de uma notícia em cada semana da época, com o objetivo de 

formar um jornal desportivo. 

 

 “ (…) a cada equipa foi proposta a realização de uma notícia em todas as 

semanas da época desportiva. (…) com o objetivo de elaborar um jornal desportivo 

que represente a evolução da época desportiva.” 

(Diário de Bordo, aula nº53, 03-02-2012) 

                                            
18

 Anexo IX: Calendarização da Época Desportiva disponibilizada aos alunos no Manual do 
Treinador/Capitão. 
19

 Anexo X: Artigo do Jornal elaborado por uma das equipas do MED. 
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 Para além destes materiais e documentos elaborados, foi também criado 

um site20 dedicado exclusivamente à época desportiva de Basquetebol com o 

principal propósito de garantir um maior envolvimento dos alunos em tudo o 

que o MED poderia proporcionar. Neste site foram criadas diferentes páginas 

com várias informações disponibilizadas (fotos, jornal desportivo, 

classificações, avisos, dúvidas, hinos e gritos de cada equipa) cuja atualização 

regular ao longo da época viria a permitir uma grande interação entre os 

alunos, o professor e a própria dinâmica do modelo. 

 “Professor, eu estive a ver as classificações e a minha equipa esta sempre em 

segundo, menos no empenho, estou com algumas ideias para fazer com que a equipa 

esteja mais unida. Mas mesmo assim, poderia dar-me alguns conselhos?” 

      (Site do MED, dúvida da capitã da 

equipa ”Os Traquinas”, 21-02-2012) 

 “Na próxima sexta-feira devem entregar o hino da vossa equipa. O objetivo é 

que se JUNTEM, que escolham uma música retirando-lhe a letra e que elaborem o 

hino em grupo (equipa). Depois de elaborados, cada equipa vai cantar o seu hino e 

serão atribuídos mais 2 pontos ao mais original. Se existir alguma dúvida, coloquem-

na no local de dúvidas da vossa equipa.” 

       (Site do MED, aviso colocado 

pelo professor, 25-02-2012) 

 “Lá por estarmos em primeiro não vamos baixar os braços, vamos trabalhar 

ainda mais por isso digo às outras equipas que vai ser muito difícil passar-nos á 

frente.” 

     (Site do MED, comentário de um elemento da 

equipa “The Best”, 05-03-2012) 

 Finalmente, depois de garantidas todas as condições necessárias à 

aplicação do modelo, surgiu a etapa da realização, na qual foi colocado em 

prática o planeamento efetuado e na qual foram utilizados os diversos materiais 

e documentos construídos. Neste enquadramento, tendo em conta que a turma 

nunca tinha contactado com este tipo de abordagem, era necessário 

contemplar uma aula destinada à “abertura da época”, que para além da 

descrição do modelo e dos seus principais propósitos, cativasse os alunos 

através da enfatização das suas principais características.  

                                            
20

 Anexo XI: Imagens do site disponibilizado aos alunos na abordagem do Basquetebol 
segundo o MED. 
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  “O meu objetivo na apresentação do modelo foi consciencializar todos os 

alunos para a necessidade de alterarem esses seus comportamentos e aprenderem a 

trabalhar em equipa para desenvolver a sua responsabilidade pessoal e social. Assim, 

os slides utilizados, para além da própria estrutura do modelo e da forma como será 

organizado e implementado, pretenderam realçar a importância do grupo e da 

participação de todos os seus elementos.”  

(Diário de Bordo, aula nº53, 03-02-2012) 

 Portanto, o principal propósito orientador de toda a minha intervenção ao 

longo desta aula de apresentação do modelo (que se seguiu à aula de 

“captações”) foi familiarizar os alunos com a lógica do MED. Através de um 

ficheiro PowerPoint foram apresentados os seus principais objetivos, a sua 

estrutura e o tipo de organização que seria utilizada, com especial ênfase para 

a competição formal que seria implementada. As equipas foram divulgadas, o 

preenchimento das fichas de caracterização foi estabelecido como a primeira 

tarefa a ser realizada por cada uma delas e, exigindo-se uma estratégia de 

aproximação ao verdadeiro desporto organizado, nada melhor do que finalizar 

a aula com a assinatura dos contratos por parte de cada um dos elementos de 

cada equipa. Este pequeno gesto, repleto de significado para os alunos, 

marcou oficialmente o início da época desportiva. 

 “No dia 14 de Fevereiro a equipa dos Wildcats realizou a assinatura dos 

contratos para a época de 2012 da modalidade de Basquetebol. Pela frente estes 

terão de enfrentar três boas equipas e lutar ao máximo para vencer todos os jogos e 

assim alcançar os vários troféus.”  

(Artigo do jornal, notícia da equipa “Wildcats”, 14-02-2012) 

 Estas condições, garantidas logo no início da época desportiva, foram 

essenciais na criação de um contexto desportivo muito significativo para os 

alunos, permitindo desenvolver um ambiente de aprendizagem cada vez mais 

autêntico ao longo da unidade. A própria dinâmica imposta nas primeiras aulas 

de “treino” permitiu uma grande evolução no entusiasmo, autonomia e 

cooperação de cada equipa, verificando-se que, se numa fase inicial existia 

uma monitorização de todas as ações pelo professor, com o desenrolar da 

época este começou a preocupar-se quase exclusivamente com as indicações 

técnicas e táticas para os alunos. Neste processo de desenvolvimento da 

autonomia e cooperação entre os alunos, a entrega, no final de cada aula, de 
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um planeamento simplificado da aula seguinte21 foi preponderante, permitindo 

a cada equipa uma preparação prévia para as situações de aprendizagem 

solicitadas. O papel do capitão foi também muito importante, já que todos 

revelaram um enorme empenho e competência no desempenho das suas 

funções de esclarecimento, motivação e organização das suas equipas. 

“ (…) o papel de capitão está a ser cumprido de forma exemplar por cada um 

dos alunos nomeados para esse cargo. (…) uma das alunas durante uma situação de 

treino, depois de dividir a sua equipa em duas, constatou o desequilíbrio existente 

entre os dois grupos. (…) a aluna explicou-me a situação e perguntou-me se era 

possível alterar as equipas durante o exercício, caso achasse necessário.” 

(Diário de Bordo, aula nº56, 10-02-2012) 

 “ (…) graças ao envolvimento estabelecido ao longo das aulas anteriores (…) 

senti mudanças significativas e positivas nos comportamentos dos alunos, verificando-

se uma maior motivação, empenho e cooperação em todas as equipas.” 

(Diário de Bordo, aula nº64/65, 06-03-2012) 

 Apesar da evidência das potencialidades do modelo na promoção de um 

desenvolvimento socioafetivo generalizado, nem todas as equipas 

evidenciaram uma evolução constante ao longo da época desportiva, sendo 

que uma delas revelou vários problemas de relacionamento logo nas primeiras 

aulas de “treino”. No entanto, até neste caso particular ficou bem patenteada a 

adequabilidade deste tipo de abordagem, tendo em conta que, sem qualquer 

tipo de intervenção do professor, a própria equipa conseguiu resolver as suas 

dificuldades. Uma palavra de destaque, mais uma vez, para a importância do 

capitão neste processo de reformulação das atitudes da equipa, que através do 

seu empenho e dedicação conseguiu encontrar as estratégias necessárias 

para a superação deste obstáculo. 

 “No dia 10 de fevereiro de 2012 foi o primeiro treino. Começou a preparação do 

campeonato mas houve um problema. Durante o treino, a capitã reparou que algo não 

estava bem. Tentou levantar os ânimos, mas ninguém lhe deu ouvidos. No fim, 

mandou informar que iriam ter uma reunião no dia 16 de Fevereiro (dois dias depois) e 

eu, como jornalista, estarei lá para saber todas as novidades e transmiti-las aos meus 

leitores.”  

      (Artigo do jornal, notícia da equipa “Os 

Traquinas”, 13-02-2012) 

                                            
21

 Anexo XII: Exemplo de planeamento simplificado da aula disponibilizado aos capitães. 
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 “Relativamente à equipa “Os Traquinas”, que tal como referido nas aulas 

anteriores manifestava algumas dificuldades de relacionamento e cooperação, foi com 

grande alegria que constatei uma mudança fantástica no seu empenho e união. Em 

conversa com a equipa (no final da aula) percebi que a reunião de equipa realizada 

durante a semana foi a chave do sucesso, o que revela a determinação não só da 

capitã, mas também de toda a equipa.”  

(Diário de Bordo, aula nº59, 17-02-2012) 

 Ao longo dos primeiros “treinos da época”, a evolução nas relações 

cooperativas e no sentimento de pertença ao grupo, apesar de percetível, não 

era visível num dos aspetos valorizados e premiados – o equipamento. Ou 

seja, apesar de, nas primeiras aulas, ter sido salientada a importância de cada 

aluno comparecer devidamente equipado com a cor da respetiva equipa 

(condição necessária para realçar o espírito de grupo e a própria filiação), a 

preocupação e o interesse demonstrado pelos alunos era escasso, exigindo-se 

uma estratégia que os consciencializasse para tal condição. Assim, optei por 

mostrar alguns exemplos de t-shirts elaboradas em anos anteriores no âmbito 

de abordagens sob a égide do MED, medida que demonstrou ser adequada 

tendo em conta os resultados alcançados. 

 “ (…) a conversa da aula anterior marcou um ponto de viragem na “mentalidade 

da turma”. (…) uma das equipas compareceu devidamente equipada e despertou nas 

restantes o interesse e entusiasmo para seguirem a sua ideia (…) espero que todas 

compareçam devidamente equipadas nas próximas aulas, de forma a evidenciar 

características o mais próximas possível de uma época desportiva formal.”  

(Diário de Bordo, aula nº60, 24-02-2012) 

 “Um dos principais aspetos a realçar da aula é o espirito de filiação 

manifestado pelos alunos, visível em todos os seus comportamentos e até mesmo nos 

seus equipamentos (todas as equipas compareceram devidamente equipadas com a 

sua t-shirt “oficial”).”  

(Diário de Bordo, aula nº66, 09-03-2012) 

 Terminadas as primeiras fases da época (pré-época e preparação para a 

competição), chegava a fase competitiva propriamente dita (realização de três 

torneios), exigindo-se a criação um conjunto de elementos essenciais para uma 

aproximação ao envolvimento que caracteriza as competições formais do 

desporto organizado. As fichas de jogo foram um dos documentos elaborados 

para as aulas desta fase, com o objetivo de possibilitar o registo não só dos 
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resultados de cada um dos jogos, mas também a pontuação atribuída quer aos 

árbitros (pontuação da arbitragem), quer ao fair-play evidenciado pelas equipas 

(pontuação do fair-play). No entanto, tendo em conta a dificuldade manifestada 

por alguns alunos no seu preenchimento (“oficiais de mesa”), este documento 

foi sujeito a alterações após o primeiro torneio, obtendo-se um resultado muito 

mais simples e operacional22. 

 “Para o desempenho desta função os alunos preencheram uma ficha de jogo 

semelhante à que é utilizada nos jogos oficiais mas bastante mais simplificada. (…) 

apesar de revelarem algumas dificuldades  no seu preenchimento.” 

(Diário de Bordo, aula nº61/62, 28-02-2012) 

 “ (…) a facilidade demonstrada pelos alunos no preenchimento das fichas de 

jogo reformuladas evidenciou a pertinência das alterações introduzidas.” 

(Diário de Bordo, aula nº66, 09-03-2012) 

 A par das fichas de jogo, muitas outras características contribuíram para 

a autenticidade das experiências desportivas proporcionadas ao longo desta 

fase de competição, tais como a existência de dois árbitros responsáveis pela 

arbitragem do jogo (cada um com um apito), a nomeação de dois oficiais de 

mesa responsáveis pela marcação dos pontos e pela cronometragem do jogo 

(através da utilização de um marcador de pontos, de uma buzina e de um 

cronómetro), a presença de um jornalista responsável por fotografar os 

encontros (na posse de um “livre-trânsito”) e a utilização de um quadro 

competitivo preenchido pelos próprios alunos no final de cada jogo. Todas elas 

foram essenciais na criação de um ambiente identificado pelos alunos como 

“parecido com os jogos a sério” 23, garantindo não só a promoção de um 

espírito competitivo e cooperativo entre os alunos “jogadores”, mas também o 

empenho e entusiasmo dos restantes alunos no cumprimento das diferentes 

funções que lhes foram incumbidas. 

 “Após a lecionação de diversas aulas correspondentes aos treinos das 

diferentes equipas, finalmente chegou o momento que todos os alunos aguardavam – 

o 1º torneio do MED. No início da aula foi bastante visível a motivação e o entusiasmo 

dos alunos, o que demonstra o seu elevado envolvimento com o modelo. (…) diversos 

                                            
22

 Anexo XIII: Ficha de jogo reformulada. 
23

 Anexo XIV: Fotografias do ambiente criado nos torneios do MED. 
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aspetos que permitiram criar um envolvimento bastante próximo dos jogos oficiais. (…) 

os adereços previamente elaborados e utilizados na aula (…) participação dos alunos 

em diversas funções: árbitro, oficial de mesa, jornalista e jogador. (…) através destas 

funções constatei que, para além de uma maior motivação e empenho dos alunos, 

estes demonstram evoluções muito significativas no que diz respeito à cultura 

desportiva desta modalidade e aos conceitos psicossociais que se pretendem 

desenvolver.”  

(Diário de Bordo, aula nº61/62, 28-02-2012) 

 

 “ (…) na realização do 2º torneio da época (…) os alunos revelaram toda a sua 

autonomia, responsabilidade e empenho desenvolvidos ao longo da época 

desportiva.”  

(Diário de Bordo, aula nº66, 09-03-2012) 

 Conseguido o envolvimento ambicionado entre os alunos e a própria 

dinâmica do modelo, restava-me preparar a última aula da época desportiva (o 

evento culminante). O intuito era procurar associar-lhe todo o carácter festivo 

que se pretende num acontecimento desta natureza. Assim, para além da 

realização do terceiro e último torneio, o evento culminante contou com a 

entrega dos troféus (um para cada um dos aspetos valorizados e um para a 

classificação geral) e das medalhas (para todos os participantes, embora 

diferenciadas com base na classificação geral)24. O entusiasmo aquando da 

visualização dos troféus e medalhas elaborados pelo professor foi geral e, num 

evento repleto de festividade (com especial destaque para o hino cantado por 

cada uma das equipas no final da entrega das medalhas) não faltou “o nervoso 

miudinho” característico dos atletas que esperam os resultados das suas 

prestações. 

 “ (…) para além da realização do último torneio da época, foram entregues os 

diversos troféus que premiaram os alunos (mais propriamente as equipas) pela sua 

regularidade em algumas “categorias” que considerei importantes: pontualidade, 

equipamento, empenho, fair-play, arbitragem e jogo. Os alunos demonstraram-se 

bastante entusiasmados, o que contribuiu para um ambiente competitivo muito 

agradável.”  

(Diário de Bordo, aula nº70/71, 20-03-2012) 

 “ (…) a utilização de um ficheiro em Excel previamente desenvolvido pelo 

professor mostrou-se fundamental para classificar os alunos em tempo real.”  

(Diário de Bordo, aula nº70/71, 20-03-2012) 

                                            
24

 Anexo XV: Fotografias dos prémios construídos para o MED. 
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 Terminada a entrega dos prémios, e após uma análise da classificação 

geral, ficaram evidentes as enormes vantagens que o MED pode trazer para os 

alunos. O facto da equipa vencedora ter sido aquela que inicialmente 

demonstrou mais dificuldades na cooperação, autonomia e empenho entre os 

seus elementos, veio realçar os benefícios que este tipo de abordagem 

consegue proporcionar ao nível da alteração dos comportamentos e dos 

entendimentos dos alunos. 

 “ (…) venceu a equipa “Os Traquinas”, equipa que evidenciou mais problemas 

no início da época desportiva mas que conseguiu encontrar estratégias que 

colmataram as suas principais lacunas. (…) realça as vantagens e potencialidades do 

modelo.”  

(Diário de Bordo, aula nº70/71, 20-03-2012) 

 No entanto, ao focar o enorme progresso a nível psicossocial dos 

elementos da equipa “campeã”, não pretendo direcionar as vantagens da 

aplicação deste modelo apenas para os vencedores. Aliás, são os grupos mais 

marginalizados (normalmente os alunos menos dotados) que, ao contribuírem 

para a prestação da sua equipa, retiram as vantagens mais significativas do 

MED, demonstrando maior gosto pela prática desportiva e pelo desempenho 

das funções que apoiam a competição (Mesquita e Graça, 2009). Na verdade, 

esta abordagem permitiu uma melhoria acentuada dos níveis motivacionais dos 

alunos que, ao invés dos atrasos e da desmotivação que demonstravam antes 

da aplicação do MED, evidenciaram um grande empenho na realização das 

diversas situações de aprendizagem e uma grande preocupação com a 

pontualidade e assiduidade, de forma a não penalizarem a equipa. 

 “Questões como a filiação e união da equipa, pontualidade e assiduidade nas 

aulas e empenho nas tarefas propostas têm sido negligenciadas, principalmente pelos 

alunos que, desde o início do ano letivo, evidenciaram mais dificuldades e menos 

motivação nas aulas de Educação Física.” 

(Diário de Bordo, aula nº57/58, 14-02-2012) 

 “ (…) de salientar a pontualidade e empenho dos alunos. Se inicialmente 

alguns chegavam constantemente atrasados e revelavam pouco entusiasmo, 

motivação e empenho nas aulas, as características do modelo têm-se mostrado 

bastante adequadas, uma vez que nas últimas aulas os comportamentos têm sido 

completamente opostos.”  

(Diário de Bordo, aula nº66, 09-03-2012) 
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 Das evidências que têm vindo a ser destacadas, facilmente se 

depreende o balanço positivo que fiz desta experiência proporcionada pelo 

MED. Aquele que era o grande propósito da sua aplicação (uma intervenção 

que garantisse um forte impacto na componente social e afetiva dos alunos) foi 

amplamente alcançado, garantindo não só uma melhoria significativa nas 

relações de amizade, cooperação e entreajuda da turma, mas também um 

grande envolvimento com a disciplina de EF, bem distinto da fase anterior. 

 “ (…) com as estratégias de motivação utilizadas pelo professor (conversas, 

site, entre outras), a turma foi-se cada vez mais inserindo no ambiente festivo e 

entusiasta que se pretendia, chegando ao final da unidade com um envolvimento 

bastante positivo. (…) Os alunos estão, neste momento, muito mais autónomos e 

responsáveis, e a união e cooperação entre eles está também muito mais 

desenvolvida, verificando-se muitos casos de entreajuda na turma.” 

(Diário de Bordo, aula nº70/71, 20-03-2012) 

 “Foi bastante satisfatório ouvir um dos professores da turma (na reunião de 

avaliação) afirmar que “a turma está bastante mais unida e que os alunos se ajudam 

mais uns aos outros”, sabendo que contribuí para esse desenvolvimento.”  

     (Diário de Bordo, reflexão da reunião de 

avaliação do 2º período, 27-03-2012) 

 No entanto, também ficou clara a ideia de que, tendo em conta as 

características da turma e apesar do seu envolvimento com as diversas 

situações de aprendizagem, podiam ter sido alcançados níveis de desempenho 

no jogo mais elevados caso houvesse uma intervenção mais eficaz por parte 

do professor. Ou seja, apesar da competência demonstrada para gerir e 

organizar a aula, transpareceram algumas dificuldades ao nível da instrução e 

feedback fornecidos aos alunos que, associadas à demasiada autonomia e 

liberdade privilegiadas na aplicação deste modelo, no meu entendimento, não 

permitiram explorar ao máximo o potencial de cada um no desempenho das 

habilidades motoras abordadas. 

 “ (…) apesar das potencialidades do MED no desenvolvimento psicossocial, foi 

uma das maiores lacunas da aplicação do MED relacionou-se com o desenvolvimento 

das habilidades motoras, uma vez que a exagerada autonomia concedida aos alunos 

não permitiu uma intervenção direcionada para os conteúdos tático-técnicos tão eficaz 

como a pretendida (…) transpareceram algumas dificuldades ao nível da instrução e 

do feedback (…) “  

(Diário de Bordo, aula nº70/71, 20-03-2012) 
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 Partindo deste entendimento, e tendo em conta que “a capacidade de 

comunicar constitui um dos fatores determinantes da eficácia pedagógica no 

contexto do ensino” (Rosado e Mesquita 2009, p. 69), exigia-se um 

investimento ao nível da instrução, recorrendo a uma metodologia que, por um 

lado, não concedesse tanta liberdade e autonomia ao aluno e, por outro, não 

fosse demasiado monitorizada pelo professor. Portanto, com o controlo da 

turma assegurado, com as competências de gestão e organização da aula 

adquiridas e com os alunos devidamente envolvidos e motivados para as aulas, 

a otimização da instrução foi o último passo rumo à criação do clima adequado 

à aprendizagem. 

 

4.1.6. A otimização da Instrução: o último passo na melhoria da 

aprendizagem dos alunos 

 Partindo do entendimento de que a transmissão de informação é umas 

das competências mais importantes dos professores no processo de ensino e 

de aprendizagem (Rosado e Mesquita, 2009), as dificuldades manifestadas nos 

momentos de instrução alertaram-me para a necessidade de investir no seu 

aperfeiçoamento. Portanto, na fase final do processo investi na aquisição de 

conhecimentos acerca desta temática, procurando coloca-los ao serviço da 

prática. O principal objetivo foi combater as lacunas emergentes e, 

consequentemente, contribuir para uma aprendizagem mais eficaz dos meus 

alunos. 

 A investigação sugere que a instrução, sendo um conjunto de 

comportamentos realizados pelo professor para transmitir informação 

diretamente relacionada com os objetivos e conteúdos do ensino (Siedentop, 

2000), se associa a diferentes formas e momentos de transmissão de 

informação, cada um com as suas especificidades. No entanto, é também 

aceite que, independentemente do tipo de instrução, várias condições gerais 

devem ser garantidas de modo a promover a qualidade dos seus efeitos 

(Rosado e Mesquita, 2009). Por conseguinte, para a otimização da instrução, 

foi inicialmente efetuada uma pesquisa acerca dessas características gerais, 
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para que depois fosse possível um entendimento mais aprofundado das 

particularidades de cada um dos momentos de comunicação ao longo da aula. 

 Relativamente às condições gerais, a clareza da transmissão é apontada 

por Rink (1996) como um aspeto indispensável na promoção de melhorias nos 

efeitos da comunicação, destacando-se um conjunto de orientações que o 

professor deve ter em conta, em qualquer momento da aula, para garantir uma 

clara e adequada transmissão (pp. 83-85): 

 Orientar o aluno 

 Dispor a informação numa sequência lógica 

 Apresentar exemplos corretos e errados 

 Personalizar a apresentação 

 Repetir assuntos difíceis de compreender 

 Recorrer a experiências pessoais dos alunos 

 Utilizar o questionamento 

 Apresentar a tarefa de forma dinâmica 

 Por outro lado, a necessidade de garantir a compreensão e retenção da 

informação e de promover a aceitação e a adesão dos alunos às atividades 

propostas são também condições indispensáveis a qualquer tentativa de 

comunicação por parte do professor. Neste quadro, Rosado e Mesquita (2009) 

consideram a congruência entre os aspetos verbais e os aspetos não-verbais 

da comunicação essencial para a otimização da instrução, distinguindo quatro 

estratégias instrucionais que, pelo seu carácter estruturante e transversal, 

podem ser utilizadas em qualquer situação de transmissão de informação: a 

exposição/preleção, a demonstração, as palavras-chave e o questionamento. 

 Relativamente às preleções, o principal meio de comunicação utilizado 

pelo professor para esclarecer os alunos, Rosado e Mesquita (2009, p. 95) 

apresentam um conjunto de aspetos que devem ser garantidos pelo professor, 

os quais passaram a orientar a minha conduta, conforme está patente nos 

excertos do diário de bordo: 

 A transmissão clara da informação mais relevante, como forma de 

promover a compreensão, a atenção e a disciplina dos alunos; 
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 “ (…) considero que a minha instrução foi bastante clara, concisa e concreta, 

focando os principais aspetos a ter em conta em cada situação, o que permitiu uma 

rápida assimilação por parte dos alunos e consequente rapidez e eficácia na 

realização das tarefas.”  

(Diário de Bordo, aula nº88, 18-05-2012) 

 O planeamento cuidadoso da informação a transmitir e das condições de 

realização, capaz de permitir a clareza e a fluidez necessárias a um bom 

entendimento por parte dos alunos; 

 “ (…) não foi transmitida toda a informação necessária, talvez devido à falta de 

preparação prévia da instrução (…) nas próximas aulas será organizado um 

planeamento resumido da instrução no documento de apoio no sentido de orientar o 

meu discurso e permitir uma consciencialização da sequência do conteúdo 

informativo.”  

(Diário de Bordo, aula nº79/80, 24-04-2012) 

 A criação de rotinas para a intervenção dos alunos, para evitar situações 

de confusão e perda de tempo (estas rotinas, principalmente o “levantar 

o braço para intervir”, foram impostas com sucesso logo no início do ano 

letivo); 

 “ (…) foi com agrado que constatei que o controlo da turma durante a instrução 

começa a ser cada vez mais visível (…) grande parte dos alunos já interiorizou a 

necessidade de levantar o braço e intervir apenas quando solicitado.” 

(Diário de Bordo, aula nº27/28, 22-11-2012) 

 E a associação da informação transmitida ao seu contexto autêntico 

para lhe dar significado. 

 “ (…) devido à constante utilização de situações de cooperação, os alunos 

começaram a associar o objetivo do jogo de Badminton à sustentação do volante, 

facto comprovado na última situação de aprendizagem da aula na qual foi proposta a 

realização de um jogo 1x1 de oposição. (…) necessidade de fornecer um conjunto de 

indicações relativas ao verdadeiro propósito do jogo como forma de consciencializar 

os alunos para o contexto real da competição.” 

(Diário de bordo, aula nº85, 11-05-2012) 

 No que diz respeito à demonstração, tendo em conta as vantagens que 

pode proporcionar aos alunos ao possibilitar a visualização dos movimentos 

desejados, Rosado e Mesquita (2009, p.97) destacam alguns critérios didáticos 

que também influenciaram a minha atuação: 
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 O planeamento e aperfeiçoamento da demonstração, para garantir uma 

ideia global correta das componentes críticas da tarefa em causa; 

 “ (…) tendo em conta a necessidade de demonstrar o movimento e a trajetória 

do volante nos diferentes batimentos, a execução do lob e do clear foi ‘treinada’ em 

casa durante os dias que antecederam a aula (…) as demonstrações do movimento a 

realizar e da trajetória do volante pretendida foram bastante elucidativas (…) “  

(Diário de Bordo, aula nº83/84, 08-05-2012) 

 A seleção da melhor posição para realizar a demonstração, como forma 

de permitir que todos os alunos a visualizem de forma clara e adequada; 

 “ (…) utilizei um o terreno de jogo de uma das extremidades e posicionei-me de 

frente para todos os pares (…) o posicionamento adotado durante a demonstração foi 

essencial, quer para controlar os comportamentos dos alunos, quer para lhes 

possibilitar uma melhor visualização das componentes críticas que queria realçar.”  

(Diário de Bordo, aula nº86/87, 15-05-2012) 

 A realização de várias demonstrações, uma vez que uma única pode 

não ser suficiente; 

 “ (…) destaca-se o elevado tempo despendido na instrução da situação de 3x2 

devido à elevada quantidade de demonstrações efetuadas (…) permitiu que os alunos 

interiorizassem o tipo de desmarcação pretendido após o passe (“passe e vai”), 

conteúdo no qual demonstraram algumas dificuldades nas aulas anteriores.” 

(Diário de Bordo, aula nº81, 27-04-2012) 

 A realização das demonstrações pelos alunos, uma vez que liberta o 

professor para outro tipo de funções (maior eficácia na comunicação 

verbal) e garante um efeito de modelação comportamental. Devem ser 

apenas utilizados os bons alunos, evitando a humilhação que a 

utilização dos alunos com mais dificuldades poderia acarretar; 

 “ (…) tendo em conta que o facto de já ter praticado badminton o colocava num 

patamar superior aos restantes alunos, tomei a iniciativa de lhe solicitar que 

demonstrasse os dois tipos de serviço (curto e longo), o que facilitou a minha tarefa de 

focar as componentes críticas mais valorizadas.”  

(Diário de Bordo, aula nº81, 27-04-2012) 
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 A utilização de alguma informação verbal antes ou durante a 

demonstração, no sentido de orientar a atenção dos alunos para os 

aspetos mais importantes a serem visualizados. 

 

 Este último critério salienta a pertinência da utilização de outra 

estratégia: as palavras-chave. Segundo os mesmos autores, ao focar a 

atenção dos alunos em aspetos críticos da tarefa a realizar, o suporte verbal 

possibilita uma associação das palavras às habilidades abordadas, garantindo 

efeitos muito positivos nos ganhos de aprendizagem. Neste entendimento, 

apesar de terem sido utilizadas palavras-chave ao longo de todo o ano letivo, 

as mesmas passaram a ser aplicadas com maior regularidade ao longo do 

último período. 

 “ (…) não quero ver passes assim! ’Braço armado’ (…) depois de passar o 

que é que tens que fazer?! ‘Passa e vai’ (…) receber a bola com as duas ‘mãos em 

concha’ (…).” 

     (Transcrição das palavras-chave utilizadas 

numa das aulas de Andebol, 29-05-2012) 

 Finalmente, a par das três estratégias anteriormente expostas, os 

autores supracitados defendem ainda que a otimização dos momentos de 

instrução está bastante dependente da utilização regular do questionamento, 

como forma de verificar o grau de compreensão da informação transmitida. 

Neste contexto, propõem duas situações: i) perguntar se têm dúvidas e ii) 

colocar questões relativas ao conteúdo informativo da instrução. Este modo de 

atuar passou a ser utilizado com maior frequência nesta fase final do processo, 

permitindo o desenvolvimento da capacidade de avaliação e descrição verbal 

dos alunos e, consequentemente, melhorias bastante significativas na sua 

aprendizagem. 

 “ (…) Toda a gente percebeu? Há alguma dúvida? (…) Como é feita a 

ocupação do espaço? (resposta dos alunos) E qual é o objetivo de ocupar os três 

corredores de jogo? (…).” 

     (Transcrição das questões colocadas numa 

das aulas de Andebol, 29-05-2012) 
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 A investigação desenvolvida até esta fase apenas me permitia perceber 

as condições gerais da instrução. E apesar da utilização prática de todos estes 

ensinamentos, proporcionados também pelos esclarecimentos dos professores 

orientador e cooperante, a constatação de que estariam associados à aula e ao 

processo de ensino e de aprendizagem diferentes momentos (no início, durante 

e no final da aula) e tipos de instrução (apresentação da tarefa e feedback 

pedagógico) realçava a necessidade de perceber as características e 

condições específicas de cada um deles. 

 Considerando que “muitas instruções são verdadeiramente 

indispensáveis para os alunos” (Rosado e Mesquita 2009, p. 74), tinha chegado 

o momento de me centrar nas particularidades associadas a cada momento 

específico, com o objetivo de melhorar as minhas conceções e alcançar (ou 

pelo menos aproximar) o clima de aprendizagem ambicionado desde o início 

do ano letivo. 

 Relativamente ao conteúdo da instrução estabelecida no início da aula, 

parecia ser evidente a necessidade de referenciar os objetivos, o interesse e a 

utilidade da sessão, o que salientava a necessidade de realizar não só a 

apresentação do objetivo geral da aula e dos principais conteúdos a 

desenvolver, mas também o enquadramento da aula relativamente às 

anteriores (contextualização), a divulgação das condições de trabalho gerais e 

o controlo da compreensão da informação (perceber se os alunos 

compreenderam as informações transmitidas) (Siedentop, 2000). 

 Estes foram precisamente os pressupostos que começaram a ser 

associados ao primeiro momento de comunicação da aula, não esquecendo a 

necessidade de estabelecer uma preleção breve, clara e focada nos aspetos 

essenciais, como forma de promover a manutenção da atenção dos alunos e a 

compreensão da informação estabelecida. 

 “ (…) os minutos iniciais foram dedicados a uma conversa de revisão dos 

conteúdos abordados nas aulas anteriores (…) procurei não só questionar os alunos 

acerca dos principais conteúdos abordados anteriormente mas também fornecer 

algumas dicas acerca dos conteúdos a introduzir na aula (remate, drible e ‘passe e 

vai’), preparando os alunos para algumas situações que viriam a ser propostas.”  

(Diário de Bordo, aula nº79/80, 24-04-2012) 
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 No que diz respeito à comunicação estabelecida durante a aula, foi 

possível constatar a existência de dois tipos de instrução: a apresentação das 

tarefas motoras e o feedback pedagógico. Estando a apresentação das tarefas 

associada a informações que pretendem esclarecer o aluno acerca da tarefa a 

realizar (Rink 1993) e o feedback pedagógico a um conjunto de informações 

acerca da forma como o aluno realizou a tarefa (Rosado e Mesquita, 2009), 

revelava-se extremamente necessário procurar um entendimento mais 

pormenorizado de cada um deles. 

 As particularidades e especificidades dos momentos de apresentação 

das tarefas são referenciadas por diversos autores, todos eles com conceções 

extremamente semelhantes. Vickers (1990), por exemplo, ao analisar a 

organização da informação neste tipo de instrução, destaca a relação existente 

entre o objetivo, o conteúdo, os procedimentos metodológicos e as formas de 

organização da tarefa. Rink (1993), referindo-se ao conteúdo informativo que a 

apresentação das tarefas integra, alerta para a necessidade de esclarecer o 

executante acerca do significado da tarefa, dos objetivos a alcançar e da 

organização da própria prática, nomeadamente os grupos, os espaços, os 

materiais e o tempo. Siedentop (2000), por sua vez, considera que a 

informação transmitida deve contemplar claramente o objetivo da tarefa, os 

critérios de êxito e as disposições organizativas. 

 Partindo destes entendimentos, a organização da informação segundo 

uma sequência lógica parecia ser um fator determinante para a manutenção da 

atenção dos alunos e para a clareza da instrução, pelo que, a partir deste 

momento, passou a ser cada vez mais visível uma preocupação em informar 

inicialmente os alunos acerca do significado da tarefa, dos seus objetivos e dos 

seus critérios de êxito, e só depois proceder à organização da própria prática. 

Esta simples alteração no meu comportamento durante a instrução permitiu 

ganhos excecionais no próprio clima de aprendizagem. 

 “ (…) tendo em conta as indicações da professora orientadora, procurei 

apresentar a tarefa de forma sequenciada (…) as informações relativas à organização 

da situação de aprendizagem foram transmitidas apenas na parte final da 

apresentação da tarefa, evitando as desorganizações verificadas em aulas anteriores 
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(…) alunos bastante atentos durante a instrução e envolvidos com a informação 

transmitida.”  

(Diário de Bordo, aula nº76/77, 17-04-2012) 

 Relativamente ao feedback pedagógico, que se destacava também 

como uma “mais-valia no processo de interação pedagógica” (Rosado e 

Mesquita 2009, p. 82), o principal propósito da sua utilização era induzir efeitos 

positivos nas aprendizagens dos alunos. Portanto, várias características 

deviam ser associadas ao seu conteúdo informativo (Rosado e Mesquita, 

2009), as quais passaram a ser sobrevalorizadas na minha intervenção: 

 Feedback Específico: A capacidade de direcionar a informação para 

uma tarefa específica e para os conteúdos alvo de aprendizagem é 

apontada como um dos aspetos a ter em conta na emissão de 

feedbacks, pelo que se percebem as vantagens associadas ao 

fornecimento de indicações imediatamente a seguir à execução. No 

entanto, um dos principais fatores condicionadores desta capacidade é a 

dificuldade de os professores diagnosticarem as insuficiências dos 

alunos, muitas vezes derivada da falta de domínio de conteúdo. 

Portanto, neste último período do ano letivo, face a um maior 

investimento na compreensão e domínio das modalidades abordadas 

(Andebol e Badminton), houve uma melhoria acentuada na minha 

capacidade de diagnóstico e de intervenção específica em cada situação 

proposta. 

 “ (…) ao longo da última semana, as conversas estabelecidas com o professor 

B25 foram fundamentais para melhorar a minha competência na abordagem do 

Badminton e do Andebol (…) o estudo autónomo também permitiu aumentar os 

conhecimentos relativos às duas modalidades para as quais, na minha opinião, estaria 

menos preparado.”  

  (Diário de Bordo, estratégias que permitiram um melhor 

conhecimento dos conteúdos de Andebol e Badminton, 14-04-2012) 

 “ (…) Não estás a acertar no volante porque estás a fazer o movimento 

completo do membro superior (no serviço) … Fixa o braço e movimenta apenas o 

antebraço através do cotovelo!!” 

     (Transcrição da correção efetuada numa das 

aulas de Badminton, 15-05-2012) 

                                            
25

 Código atribuído ao professor com o qual estabeleci as conversas ao longo da semana. 
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 Feedback Corretivo: A necessidade de focalizar o conteúdo informativo 

do feedback em critérios de qualidade ou de resultado de execução é 

também um aspeto a considerar no momento da emissão. Neste 

entendimento, torna-se evidente que não basta uma intervenção de 

carácter apreciativo, sendo também necessárias indicações específicas 

acerca do que se fez e do que fazer de seguida para melhorar. Portanto, 

na minha atuação comecei a ter uma preocupação acrescida para 

garantir a utilização de feedbacks descritivos (acerca do que o aluno fez) 

e prescritivos (acerca do que deveria ser feito pelo aluno)26. 

 “ (…) Muito bem C27… É isso que eu quero (remate em salto)! Mas olha, a 

impulsão tem que ser com o pé contrário, para teres mais equilíbrio durante a fase de 

‘voo’ (…) O D28, muito bem, desmarcou-se para a baliza depois do passe… Mas 

depois manteve-se estático sem criar linha de passe! O que é que eu disse há 

bocado?! Depois de se desmarcarem para perto da área, se não receberem a bola, 

devem voltar a ocupar um espaço livre que vos permita receber novamente a bola!”  

   (Transcrição dos feedbacks apreciativos e prescritivos 

utilizados numa das aulas de Andebol, 29-05-2012) 

 Feedback Congruente: Sendo o feedback um comportamento de 

instrução que ocorre durante a prática, o conteúdo informativo que dele 

faz parte não pode ser desligado do emitido nos outros momentos. 

Portanto, a preocupação em fornecer feedbacks unicamente 

referenciados aos propósitos realçados durante a apresentação das 

tarefas passou a ser cada vez mais evidente. 

 Apresentação da tarefa – “Lembram-se como é feito o passe?! Cotovelo tem 

que estar à altura do ombro para fazerem o passe com o ‘braço armado’ (…) Sem 

posse de bola quero que apliquem a defesa individual! Ou seja, devem acompanhar 

sempre o vosso adversário direto e colocar-se sempre entre ele e a baliza” 

 Feedback utilizado – “Atenção ao passe! cotovelo bem lá em cima para armar 

bem o braço (…) o que é que eu disse?! Na defesa individual tens que estar entre o 

atacante e a tua baliza!”  

  (Transcrição da informação utilizada na apresentação das tarefas e 

nos feedbacks de uma das aulas de Andebol, 29-05-2012) 

                                            
26

 Anexo XVI: Grelha de observação dos feedbacks preenchida numa das aulas lecionadas no 
3º período. 
27

 Código atribuído a um dos alunos da turma. 
28

 Código atribuído a um dos alunos da turma. 
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 Feedback Frequente: Se inicialmente os feedbacks eram escassos e, 

em alguns casos, inexistentes, a evidência de que é desejável que cada 

aluno receba uma quantidade apreciável de informação (naturalmente 

de qualidade) acerca das suas ações motoras foi fundamental para a 

alteração do meu comportamento. Assim, a partir desse momento, 

começou a ser visível um maior envolvimento com os alunos através de 

uma melhoria (qualitativa e quantitativa) das minhas intervenções ao 

longo de cada situação de aprendizagem.  

 “ (…) uma vez que, depois de ouvir toda a gravação da aula, constatei que a 

maioria das componentes críticas incluídas no plano de aula foram focadas em cada 

uma das situações de aprendizagem (…) melhorei a minha intervenção fornecendo 

diversos tipos de feedback ao longo da aula (…) demonstrando-se um aspeto 

fundamental para a aprendizagem dos alunos.” 

(Diário de Bordo, aula nº92/93, 29-05-2012) 

 Feedback Positivo: Apesar da maioria dos professores centrarem a 

informação nos erros dos alunos, o reforço positivo, através de 

encorajamentos e de elogios das boas atuações, é apontado como uma 

boa estratégia para melhorar o clima da turma. Assim, um dos principais 

objetivos da minha intervenção passou a ser a diminuição dos feedbacks 

negativos. 

 Aula de Andebol – “ (…) Muito bem E29… Driblar é só quando temos o 

caminho livre para a baliza!” 

 Aula de Badminton – “ (…) Viram o que a F30 fez? Viu que a G31 estava perto 

da rede e enviou o volante para o fundo do campo! Por acaso o volante caiu fora do 

campo, mas é esta intenção no ataque que eu quero ver!” 

   (Transcrição dos reforços positivos utilizados durante as 

aulas de Badminton e Andebol, 15-05-2012 e 29-05-2012) 

 Feedback Coletivo: A evidência de que os feedbacks podem também ser 

dirigidos a um grupo de alunos ou a toda a turma, quando os níveis de 

prática são muito idênticos, aponta para um outro aspeto a ter em conta 

no momento da sua utilização – a direção. Portanto, nesta fase do 

                                            
29

 Código atribuído a um dos alunos da turma. 
30

 Código atribuído a uma das alunas da turma. 
31

 Código atribuído a uma das alunas da turma. 
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processo, começou a ser visível uma maior quantidade de feedbacks 

coletivos (para um grupo de alunos e para toda a turma), que permitiu 

uma maior rentabilização do tempo dedicado a este tipo de instrução (se 

inicialmente os feedbacks eram maioritariamente fornecidos 

individualmente, passou a haver uma preocupação em transmitir a 

informação simultaneamente para todos os alunos que dela 

necessitavam). 

 “Um outro aspeto a melhorar diz respeito aos feedbacks e demonstrações que, 

na maioria das vezes têm sido fornecidos individualmente a cada grupo. Existem erros 

que são comuns a todas as equipas e que, por isso mesmo, podem ser esclarecidos 

para toda a turma, ao invés de se repetir várias vezes a mesma informação.” 

(Diário de Bordo, aula nº79/80, 24-04-2012) 

 Finalmente, no que diz respeito à instrução utilizada no final da aula, a 

investigação é unânime ao sugerir que, no momento de encerramento da 

sessão, para além das condições gerais associadas a todos os momentos, 

deve ser garantido um conjunto de características específicas. Siedentop 

(2000) realça a necessidade de rever os aspetos mais importantes da aula, de 

fornecer feedbacks coletivos e de motivar a turma para a sessão seguinte. Por 

sua vez, Rosado e Mesquita (2009, p. 92) defendem uma organização em 

torno de duas funções: “uma função de revisão/consolidação dos conteúdos 

lecionados, num alinhamento estreito com os objetivos e conteúdos de 

aprendizagem, e uma função de motivação prospetiva.” Neste contexto, tendo 

em conta a convergência entre as duas conceções, parecia ser evidente a 

necessidade de, por um lado, verificar a compreensão dos aspetos mais 

significativos da aula através de uma revisão conjunta dos conteúdos 

abordados e, por outro, estimular a motivação dos alunos através de uma 

apreciação do trabalho desenvolvido e de uma contextualização da sessão 

face às seguintes. Estes foram aspetos que começaram a ser tidos em conta 

na minha atuação. 

 “ (…) uma pequena revisão dos conteúdos abordados ao longo das aulas 

anteriores, na qual alguns alunos se revelaram muito participativos, evidenciando uma 

grande motivação para responder às questões por mim colocadas (…) grande 
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entusiasmo após terem sido informados que na aula seguinte seria introduzida a 

situação de jogo 1x1 de oposição.”  

(Diário de Bordo, aula nº83/84, 08-05-2012) 

 Este novo entendimento acerca das principais estratégias de 

comunicação a utilizar nos diferentes momentos da aula, resultado também das 

indicações dos professores orientador e cooperante, permitiu uma intervenção 

mais adequada (demonstrada nas evidências apresentadas) e, 

consequentemente, melhorias muito significativas na aprendizagem dos 

alunos. Neste sentido, e considerando a otimização da instrução a última etapa 

na melhoria da aprendizagem dos alunos, o balanço final de toda a minha 

atuação ao longo do ano letivo pareceu-me ser bastante positivo. 

 

4.1.7. O término do processo: um balanço positivo 

 Tal como referido anteriormente, o processo de ensino e de 

aprendizagem desenvolvido ao longo do ano seguiu uma sequência lógica e 

coerente em busca das condições que considerei essenciais para garantir a 

aprendizagem dos alunos. Vários objetivos foram traçados de acordo com as 

necessidades emergentes e em diferentes momentos do processo, várias 

estratégias foram adotadas para a sua superação e no final o clima de 

aprendizagem alcançado foi muito positivo. 

 O controlo da turma, o primeiro desafio que enfrentei, foi alcançado a 

partir do momento em que consegui adequar a minha postura às exigências da 

minha turma, permitindo um respeito e um reconhecimento por parte dos 

alunos que se prolongou até às últimas aulas do ano letivo. 

 O planeamento e a gestão, depois de associados aos requisitos 

necessários para a manutenção da ordem na sala de aula e para a melhoria da 

aprendizagem dos alunos, foram sendo aperfeiçoados, evidenciando-se muito 

mais adequados no terceiro período. Neste entendimento, quer a adequação 

da análise do envolvimento32 e dos alunos33, quer a maior coerência que 

                                            
32

 Anexo XVII: Módulo 2 do MEC de Andebol – Análise do envolvimento. 
33

 Anexo XVIII: Módulo 3 do MEC de Andebol – Análise dos alunos. 



99 
 

começou a existir entre os objetivos34, os critérios da avaliação35 e a própria 

aplicação da unidade didática36, permitiram planos de aula bastante mais 

racionais, criativos e operacionais37, garantindo, na minha perspetiva, níveis de 

aprendizagem mais elevados. Relativamente às regras e rotinas estabelecidas 

ao longo do ano, o facto de estarem bastante mais interiorizadas no último 

período, trouxe melhorias ao processo de gestão da aula, contribuído para um 

ensino mais eficaz. 

 O desenvolvimento psicossocial dos alunos foi conseguido através de 

várias estratégias que permitiram melhorar o relacionamento entre os alunos e 

proporcionar-lhes um maior envolvimento com a EF e o Desporto. Das diversas 

estratégias utilizadas, o MED, que orientou a abordagem da modalidade de 

Basquetebol, foi a que maior impacto causou, garantindo níveis de motivação 

bastante elevados não só durante mas também após a sua aplicação. Esta 

perceção foi comprovada pelas respostas dos alunos às questões colocadas 

numa ficha de caracterização final anónima38, que foi preenchida na última aula 

do 3º período. Os resultados indicaram que houve uma redução no número de 

alunos que no início do ano afirmavam estar razoavelmente motivados para as 

aulas de EF (apenas dois alunos no final do ano), permitindo concluir que o 

processo desenvolvido tinha sido bastante benéfico para o seu envolvimento 

com a disciplina. Acresce que, o facto de o Basquetebol ter sido apontado 

como a modalidade que os alunos mais gostaram de abordar realçou não só as 

potencialidades do MED mas também a pertinência e o sucesso da sua 

aplicação. 

 A última condição necessária para a criação do ambiente ideal de 

aprendizagem (otimização da instrução) foi garantida no terceiro período, em 

resultado das melhorias na organização da informação transmitida ao longo da 

aula e nos níveis de atenção dos alunos durante esses momentos. O nível de 

compreensão aumentou, bem como o envolvimento nas tarefas propostas.  

                                            
34

 Anexo XIX: Módulo 5 do MEC de Andebol – Definição de objetivos. 
35

 Anexo XX: Módulo 6 do MEC de Andebol – Configuração da avaliação. 
36

 Anexo XXI: Módulo 8 do MEC de Andebol – Aplicação. 
37

 Anexo XXII: Plano de aula elaborado no 3º período (Plano de aula nº 79 e 80). 
38

 Anexo XXIII: Ficha de Caracterização Final da turma. 
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 Neste contexto, considerando que as condições e competências foram 

alvo de aperfeiçoamento ao longo de todo o ano letivo e atingiram o seu auge 

na fase final do processo, foi percetível uma maior adequação das 

metodologias utilizadas nas situações de aprendizagem propostas ao longo do 

terceiro período39. Esta perceção tive-a nas modalidades abordadas durante 

este último período (Andebol e Badminton), ganhando corpo a noção de ter 

proporcionado maiores e melhores aprendizagens aos alunos.  

 “Um sinal claro de melhoria na adequação do conhecimento às características 

dos alunos é a aprendizagem que considero ter proporcionado nestas duas últimas 

unidades abordadas no último período (Badminton e Andebol). Fruto do conhecimento 

que fui abarcando ao longo do ano, foi possível perceber as necessidades dos alunos, 

encontrar as melhores estratégias a utilizar para o seu desenvolvimento e aplicá-las da 

melhor forma.”  

    (Excerto retirado da autoavaliação entregue aos 

professores orientador e cooperante, 11-06-2012) 

 Finalmente, para além desta perceção, há que referir que as respostas 

dos alunos em algumas das questões da ficha de caracterização final também 

realçaram a adequabilidade do processo de ensino e de aprendizagem 

desenvolvido ao longo do ano. Um dos aspetos que ficou evidente surgiu nas 

respostas à questão relativa às “funções” da aula de EF. Os alunos 

demonstraram um entendimento diferente do que tinham no início do ano letivo 

ao considerarem o aumento dos conhecimentos, a melhoria das técnicas e a 

melhoria do espírito de grupo os principais objetivos da disciplina. Por outro 

lado, outros indicadores do êxito da minha atuação na promoção da 

aprendizagem emergiram das apreciações efetuadas por cada aluno às aulas e 

ao meu próprio desempenho, nas quais destacaram, entre outros aspetos, a 

minha capacidade de interagir com os alunos e de os ajudar a superar as suas 

dificuldades, de os motivar para a prática desportiva e de promover um 

ambiente cooperativo bastante positivo entre os elementos da turma. Estes 

sentimentos são visíveis nos excertos retirados dos questionários. 
                                            
39

 Partindo do entendimento proporcionado por Batista et al. (2007), as situações de 
aprendizagem começaram cada vez mais a ser encaradas como oportunidades de prática, 
organizadas para que todos os alunos tivessem o máximo tempo de atividade motora 
significativa e especificamente orientada para o alcance das competências exigidas. Considero 
as situações de aprendizagem propostas no terceiro período as mais próximas deste 
entendimento. 
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 “Gostei muito das aulas porque melhorámos o trabalho em grupo e a 

colaboração (…) ” (Aluno H40) 

 “O desempenho do professor foi muito bom pois conseguiu motivar-nos para 

todo o tipo de desporto (…) ” (Aluno I41) 

 “Gostei muito do professor porque interagiu muito connosco (…) ” (Aluno J42) 

 “ (…) foi justo nas suas atitudes e ajudou-nos a superar as nossas dificuldades 

(…) ” (Aluno K43) 

 “ (…) exigiu o máximo de nós para que pudéssemos melhorar cada vez mais 

(…) ” (Aluno L44) 

 “Gostei muito do professor, principalmente da forma como explicou a matéria 

(…) ” (Aluno M45) 

   (Apreciações dos alunos relativas às aulas e ao 

desempenho do professor ao longo do ano, 12-06-2012) 

 Depois de um ano repleto de significado, que em muito contribuiu para o 

desenvolvimento da minha competência profissional, faço um balanço muito 

positivo do processo de ensino e de aprendizagem. É certo que as várias 

dificuldades que surgiram exigiram um trabalho árduo para a sua superação, 

mas também não é menos verdade que, no final, a evidência de resultados 

muito positivos nos alunos compensou todo o esforço e dedicação aplicados ao 

longo do ano. O melhor reconhecimento que podia ter foi aquele que os alunos 

me proporcionaram na última aula, através de um slogan escrito numa t-shirt46. 

 “Não foi só um professor, foi também um amigo! Não é desde sempre mas é 

para sempre!” 

     (Frase escrita numa t-shirt oferecida pelos 

alunos na última aula do ano letivo, 12-06-2012)

                                            
40

 Código atribuído a um dos alunos da turma. 
41

 Código atribuído a um dos alunos da turma. 
42

 Código atribuído a um dos alunos da turma. 
43

 Código atribuído a um dos alunos da turma. 
44

 Código atribuído a um dos alunos da turma. 
45

 Código atribuído a um dos alunos da turma. 
46

 Anexo XIV: Fotografia da t-shirt oferecida pelos alunos na última aula do ano letivo. 
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4.2. Outras vivências importantes para a aprendizagem do estudante-

estagiário 

 A atividade do professor na escola é muitas vezes exclusivamente 

associada à relação que este estabelece com os alunos na sala de aula, dando 

uma imagem demasiado redutora do seu papel na instituição que representa. 

Assim, para além do desenvolvimento de competências relacionadas com a 

lecionação das aulas, um dos objetivos do EP é consciencializar o EE para o 

caracter “multifuncional” da sua atuação, propondo uma relação aberta a toda a 

comunidade escolar. Neste contexto, para além das experiências relacionadas 

com a aula e com o processo de ensino e de aprendizagem, muitas outras 

vivências foram importantes na construção da minha competência profissional, 

contribuindo igualmente para o desenvolvimento do meu sentido de pertença e 

identidade profissionais. (“Normas Orientadoras do Estágio Profissional do 

Ciclo de Estudos Conducente ao Grau de Mestre em Ensino da Educação 

Física nos Ensinos Básico e Secundário da FADEUP 2011-2012”) 

 A participação nas atividades não letivas (outro dos pressupostos do EP) 

foi extremamente importante para a minha integração na comunidade escolar e 

para um conhecimento mais pormenorizado acerca do papel do professor e da 

EF na escola. Portanto, justifica-se uma reflexão não só acerca das várias 

atividades contempladas no plano educativo do departamento curricular, nas 

quais o núcleo de estágio teve uma participação fundamental, mas também 

relativa às áreas de DT e do DE que foram acompanhadas ao longo do ano. 

 O método investigativo, várias vezes utilizado ao longo do ano letivo com 

o objetivo de melhorar a minha atuação, também contribuiu para o meu 

desenvolvimento profissional. Portanto, tal como o estudo autónomo e a 

reflexão conjunta foram realçados como ferramentas fulcrais na melhoria das 

aulas e do processo de ensino e de aprendizagem, o estudo realizado acerca 

da intensidade das aulas de EF também merece particular destaque neste 

ponto, uma vez que me permitiu detetar se a perceção que tinha relativamente 

às diferenças de intensidade entre as aulas de 45 e as de 90 minutos eram 

reais. 
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 Finalmente, o relacionamento estabelecido com os professores 

orientador e cooperante, com as colegas do núcleo de estágio e com os 

restantes professores do grupo de EF da Escola também contribuiu fortemente 

para a formação das minhas conceções acerca do que é ‘ser professor’. 

Portanto, justifica-se uma reflexão acerca destas vivências, com particular 

destaque para a realização de um estudo em forma de autonarrativa, 

relacionado com o contributo dos professores residentes da escola para o 

processo de formação do EE, apresentado no 5º Encontro de Investigação 

Jovem da Universidade do Porto (IJUP).  

 



105 
 

4.2.1. A participação nas atividades desportivas 

 A participação nas atividades contempladas no plano educativo do 

departamento curricular era uma das tarefas que devia ser realizada pelos 

estudantes-estagiários ao longo do ano, tendo em vista a sua integração na 

comunidade escolar (“Normas Orientadoras do Estágio Profissional do Ciclo de 

Estudos Conducente ao Grau de Mestre em Ensino da Educação Física nos 

Ensinos Básico e Secundário da FADEUP 2011-2012”). Neste contexto, o 

envolvimento nas atividades concebidas e colocadas em prática pelo grupo de 

EF parecia ser uma condição necessária para uma intervenção mais 

contextualizada, cooperativa, responsável e inovadora, contribuindo assim para 

a reformulação das minhas conceções acerca do papel do professor e da 

disciplina de EF na escola.  

 A primeira reunião de grupo de EF, realizada antes do início oficial do 

ano letivo, teve como principal propósito a elaboração do Plano Anual de 

Atividades (PAA) da Área Disciplinar de Educação Física e Desporto Escolar. 

Várias atividades foram propostas pelos professores residentes, outras pelos 

elementos do núcleo de estágio, e no final as decisões eram consensuais, mas 

também algo ambiciosas (Quadro 2). 

Quadro 2 – Plano Anual de Atividades 2011/2012 da Área Disciplinar de Educação Física e Desporto 

Escolar. 

Atividades Objetivos Intervenientes Data Organização 

Corta-Mato e 
Caminhada 
pela saúde 

Aplicar conhecimentos; fomentar a 
prática desportiva; apurar os alunos 
para a fase regional 

Professores de EF 
e alunos. 

16 de 
novembro 

(com prejuízo 
de aulas) 

Núcleo de estágio 
e coordenadora do 

DE 

Torneios de 
abertura do DE 

Divulgar as diferentes modalidades 
do DE. 

Professores de EF 
e alunos. 

1º Período 
(sem prejuízo 

de aulas) 

Coordenadora do 
DE (Rosalina Leal) 

Ação de 
Formação de 

Dança 

Fomentar o gosto pelas danças; 
permitir o contacto com uma 
modalidade diferente; transmitir os 
conhecimentos relativos ao módulo 
da dança. 

Alunos dos cursos 
profissionais e 

CEF. 

8 de dezembro 
(sem prejuízo 

de aulas) 

Professoras Luísa 
Leal e Maria João 

Lagoa 

Dia Desportivo 
Dinamizar e promover as relações 
entre a comunidade escolar. 

Professores, 
alunos e auxiliares 

da ação 
educativa. 

16 de 
dezembro 

(com prejuízo 
de aulas) 

Núcleo de Estágio 
e professores de 

EF 

Open de Ténis 
Desenvolver e promover a 
modalidade. 

Professores de EF 
e alunos de 

diferentes escolas. 

2º Período 
(sem prejuízo 

de aulas) 

Professores Rui 
Teles e Paula 

Gonçalves 
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Torneio de 
Badminton 

Desenvolver a prática da 
modalidade. 

Alunos e 
professores do 

grupo/equipa de 
badminton.  

17 e 18 de 
fevereiro 

(com prejuízo 
de aulas) 

Professores 
Miguel Lapa e Tó 

Zé Pinto 

Ação de 
Formação de 
Tag Rugby 

Dinamizar e promover as relações 
entre a comunidade escolar; 
dinamizar e promover as relações 
interescolares. 

Professores de EF 
e alunos de 

diferentes escolas. 

29 de fevereiro 
(sem prejuízo 

de aulas) 
Núcleo de estágio 

Torneio de Tag 
Rugby 

Proporcionar a prática regular do 
exercício físico; contribuir para um 
clima de escola saudável. 

Professores de EF 
e alunos. 

21 de março 
(sem prejuízo 

de aulas) 

Núcleo de Estágio 
e Professor Tó Zé 

Pinto 

Dia Radical 

Promover o espírito de grupo; 
dinamizar as relações entre a 
comunidade escolar; fomentar o 
gosto pela prática do desporto 
radical. 

Toda a 
comunidade 
educativa. 

23 de março 
(com prejuízo 

de aulas) 
Núcleo de estágio 

Atividades de 
praia 

Fomentar o gosto pela prática de 
atividades ao ar livre. 

Professores de EF 
e alunos do 11º 

ano. 

18 de abril 
(com prejuízo 

de aulas) 

Professoras Ana 
Dias e Rosalina 

Leal 

Torneios de 
Futebol 

Proporcionar a prática regular do 
exercício físico; contribuir para um 
clima de escola saudável. 

Professores, 
alunos e 

funcionários. 

Todo o ano 
(sem prejuízo 

de aulas) 

Professor 
Agostinho 

Atividades de 
DE 

Desenvolvimento de atividades 
escolhidas pelos alunos; 
proporcionar a competição; praticar 
desporto regularmente. 

Alunos inscritos e 
professores das 

diferentes 
modalidades. 

Todo o ano 
(sem prejuízo 

de aulas) 

Coordenadora do 
DE e restantes 

professores de EF 

III Paços Bike 
Tour 

Desenvolver a prática da 
modalidade; fomentar o gosto pela 
prática de atividades ao ar livre; 
preservar a natureza. 

Toda a 
comunidade 
educativa. 

18 de maio 
(com prejuízo 

de aulas) 

Núcleo de estágio 
e Professor Tó Zé 

Pinto 

Gala 
Desportiva 

Dinamizar atividades culturais, 
lúdicas e recreativas; reforçar 
relações entre os diversos parceiros 
educativos, nomeadamente 
professores, alunos, pais e 
funcionários. 

Toda a 
comunidade 
educativa. 

8 de junho 
(sem prejuízo 

de aulas) 

Núcleo de estágio 
e professores Tó 

Zé Pinto, Rosalina 
Leal e Paula 
Gonçalves 

 

 A participação na organização de grande parte das atividades 

contempladas no PAA foi uma das principais intenções dos estudantes-

estagiários, tendo em conta o enorme significado que cada uma delas podia 

proporcionar. Neste contexto, graças à recetividade de todos os professores do 

grupo, tal envolvimento ficou desde logo garantido em pelo menos duas 

atividades por período. 

 “ (…) Relativamente à reunião do grupo de Educação Física, há que realçar a 

recetividade dos restantes professores às nossas propostas para o PAA (…) é 

essencial que o núcleo se envolva em algumas das atividades propostas no plano 

anual (…) o Corta-Mato Escolar, o Dia Desportivo, a Ação de Formação com tema a 

definir, o Dia Radical, o III Paços Bike Tour e a Gala Desportiva serão as atividades 

que iremos acompanhar ao longo do ano, distribuídas uniformemente pelos três 

períodos (…) ” 

     (Diário de Bordo, primeira reunião do Grupo de 

Educação Física da ESPF, 14-09-2011) 
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 A primeira atividade organizada pelo grupo de EF, o “Corta-Mato Escolar 

e Caminhada pela Saúde”, marcou o início da participação dos estudantes-

estagiários nas atividades contempladas no PAA, estabelecendo-se como uma 

base de orientação para todas as outras atividades desenvolvidas ao longo do 

ano. Subdividida em dois momentos, um mais competitivo (o Corta-Mato 

Escolar) e outro mais recreativo (a Caminhada pela Saúde), a atividade teve 

como principais objetivos incentivar o desenvolvimento integral dos alunos, 

fomentar a prática desportiva e promover o convívio entre os vários 

intervenientes da ação educativa (professores, alunos e funcionários). Estes 

objetivos foram amplamente alcançados graças à excelente organização 

garantida por todos os professores do grupo de EF.  

 Neste contexto, a coordenadora do DE, responsável máxima pela 

organização da atividade, teve um papel fundamental na coordenação de todas 

as tarefas inerentes a eventos desta natureza. Mais ainda, ao consciencializar 

os estudantes-estagiários para a necessidade de cumprir outras etapas antes 

da sua realização – o levantamento dos recursos necessários e o próprio 

planeamento da atividade – esta professora também se revelou essencial para 

a formação de um entendimento mais contextualizado acerca de todo o 

envolvimento que se exige em atividades organizadas na escola. E foi 

precisamente nestas duas etapas que os estudantes-estagiários assumiram um 

papel mais ativo, participando na elaboração dos cartazes de divulgação, 

estabelecendo os contactos com diversas entidades, importantes para o normal 

funcionamento da atividade, e distribuindo funções pelos vários professores do 

grupo para garantir uma melhor organização. 

 Se a primeira atividade permitiu um entendimento mais pormenorizado 

das condições necessárias para a organização de atividades escolares, o 

ambiente criado no “Dia Desportivo”, atividade desenvolvida no último dia de 

aulas do primeiro período, que contou novamente com a participação dos 

elementos do núcleo de estágio, garantiu outras aprendizagens igualmente 

importantes para o nosso desenvolvimento profissional enquanto futuros 

docentes. Foi um dia dedicado a várias atividades desportivas, entre as quais 

jogos de futebol e voleibol, com o principal propósito de promover uma 
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interação entre professores, alunos e funcionários. Nesta atividade, a 

intervenção dos estudantes-estagiários não se limitou ao planeamento e 

organização da atividade, alargando-se também à participação ativa nas 

competições realizadas. Portanto, o envolvimento estabelecido nesta atividade 

garantiu um relacionamento com toda a comunidade escolar, não 

experienciado anteriormente, permitindo um novo entendimento do papel do 

professor enquanto promotor não só da integração e a sociabilização dos 

alunos, como, também, de sinergias entre os vários intervenientes da ação 

educativa. 

 Estas duas atividades, cada uma com as suas particularidades, 

permitiram, como vimos, um desenvolvimento profissional a dois níveis: por um 

lado garantiram um aperfeiçoamento das competências necessárias para a 

organização das atividades e, por outro, possibilitaram uma maior e melhor 

integração na comunidade escolar. No entanto, a organização de atividades 

juntamente com outros professores, por si só, não garantiu um envolvimento 

tão autêntico quanto o desejado. É certo que toda a experiência dos restantes 

docentes foi fulcral para o delineamento das melhores estratégias a adotar, 

mas também não é menos verdade que o significado pretendido só podia ser 

alcançado através de uma organização que garantisse uma certa autonomia no 

contacto com as dificuldades e na busca dos melhores meios para as superar. 

Portanto, apesar de um grande envolvimento na organização de todas as 

atividades, o maior destaque vai para as duas que se seguiram e que foram 

exclusivamente organizadas pelo núcleo de Estágio: a Ação de Formação e o 

Dia Radical. 

 

4.2.1.1. Ação de Formação de Tag Rugby 

 O EP colocou-nos perante a necessidade de “promover pelo menos uma 

Ação no âmbito das atividades físicas” (“Normas Orientadoras do Estágio 

Profissional do Ciclo de Estudos Conducente ao Grau de Mestre em Ensino da 

Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário da FADEUP 2011-2012”, 

p.6), o que exigiu a escolha de uma temática contextualizada e que 

simultaneamente despertasse o interesse de toda a comunidade. Neste 
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enquadramento, promover o Tag Rugby47 pareceu ser uma opção interessante, 

não só pela existência de um projeto de introdução da modalidade nas escolas 

que procura acompanhar a crescente expansão do Rugby no país (Garcia e 

Moura, 2011), mas também pelo facto de estar já previsto no Projeto Educativo 

da escola como uma das possíveis opções de DE. 

 Escolhido o tema da ação de formação, e tratando-se de uma matéria 

demasiado específica para a qual considerávamos não estar tão preparados 

quanto o necessário, foi tomada a decisão de solicitar a colaboração da 

Associação de Rugby do Norte, através do seu programa de promoção do Tag 

Rugby na escola. A participação de um preletor mais familiarizado com a 

modalidade e acostumado a este tipo de eventos podia ser uma mais-valia, 

tendo sido garantida após os contactos estabelecidos com a entidade 

responsável pelo projeto.  

 Por outro lado, não fazia sentido a promoção de uma ação de formação 

acerca de um tema para o qual os organizadores não estivessem minimamente 

familiarizados, pelo que gostaria de destacar a minha participação numa outra 

ação de formação destinada a todos os professores de EF das escolas da 

DREN e desenvolvida pela mesma entidade que iria colaborar na nossa 

iniciativa. Esta participação permitiu-me não só aumentar conhecimentos 

relativamente à modalidade em questão, mas também perceber e idealizar o 

tipo de organização mais adequada ao envolvimento que pretendíamos com a 

nossa ação. 

 Após a participação nesta atividade, foi realizada uma reunião com o 

preletor da Associação de Rugby do Norte com o propósito de planear a ação 

de formação a realizar na escola. A definição dos principais objetivos da ação, 

a análise de todos os recursos materiais, humanos, financeiros, espaciais e 

temporais necessários, a adoção de várias estratégias de divulgação (afixação 

de cartazes publicitários, publicação de informações no site da escola e envio 

de convites a todas as escolas do concelho) e a tomada de decisões 

                                            
47

 O Tag Rugby é um jogo de iniciação ao Rugby, no qual estão presentes as ações 
fundamentais deste desporto (a corrida com bola, a finta, o passe e o ensaio). No entanto, por 
questões de segurança e de progressão na aprendizagem, o gesto técnico da placagem é 
substituído pelo “tag”, ação de retirar uma das duas fitas colocadas na cintura do portador da 
bola. (Garcia e Moura, 2011) 
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importantes relativamente à estruturação da sessão foram as principais tarefas 

desenvolvidas neste encontro, garantindo um conjunto de condições essenciais 

para a ação de formação realizada no dia 29 de Fevereiro de 2012, no auditório 

da escola. 

 “No dia 29 de Fevereiro de 2012, com organização do Núcleo de Estágio de 

Educação Física da ESPF/FADEUP e no âmbito das suas atividades desenvolvidas, 

realizou-se a ação de formação com a temática de “Tag Rugby na Escola”. A atividade 

despertou e contou com grande afluência de alunos e professores e foi dividida em 

duas sessões: uma teórica que consistiu na apresentação da modalidade, com o 

objetivo de promover um desporto em expansão no nosso país e reduzir os 

estereótipos relacionados com a violência a si associada, e outra prática que colocou 

alunos e professores em contacto com situações reais do jogo de Tag Rugby.” 

(Texto colocado no site da escola, 01-03-2012) 

 A reflexividade que acompanhou toda a minha atuação ao longo do ano 

letivo não podia deixar de estar presente após a realização desta atividade. 

Neste entendimento, com o objetivo de possibilitar o aperfeiçoamento da minha 

capacidade de intervenção na organização de ações de formação futuras, 

realizei uma análise reflexiva acerca de todo o processo desenvolvido antes e 

durante a atividade, na qual foram descortinados não só os aspetos mais 

positivos, como também aqueles que deviam ser melhorados. 

  

 “Aspetos positivos  

 Dinâmica de grupo observada entre os elementos do núcleo de estágio: a 

distribuição das tarefas por todos os elementos e o cumprimento rigoroso de cada uma 

delas revelou-se essencial para a o sucesso alcançado, reconhecido por todos os 

professores do grupo. 

 Planeamento bastante rigoroso: todos os pormenores foram preparados com o 

objetivo de permitir o normal funcionamento das duas partes da atividade. A 

organização do espaço, a distribuição dos alunos pelas bancadas e a elaboração dos 

percursos de entrada e saída garantiram um ambiente adequado ao evento. De 

salientar as palavras do preletor que, no final, destacou a excelente organização da 

ação de formação. 



111 
 

 Ação de formação destinada não só a professores, mas também a alunos: 

apesar do preletor manifestar a intenção de desenvolver uma ação apenas destinada 

ao desenvolvimento das competências dos professores, a nossa decisão foi no sentido 

de alargar a atividade também aos alunos. Este foi um aspeto essencial para o 

sucesso da atividade, uma vez que foi claro o interesse e entusiasmo demonstrado por 

toda a comunidade discente, principalmente na sessão prática realizada. O objetivo de 

motivar os alunos para uma modalidade por vezes considerada demasiado violenta 

(erradamente) foi amplamente alcançado. 

 Grande adesão por parte dos professores do grupo de educação física: após o 

convite enviado a todos os professores de educação física da escola, foi com agrado 

que constatamos que a maioria compareceu e participou nas duas sessões da ação 

de formação (à exceção de dois professores que representaram a escola em duas 

competições de DE). 

 

 Aspetos a melhorar 

 Realização sem prejuízo de aulas condicionou a organização da atividade: o 

facto da ação de formação ser realizada sem prejuízo de aulas reduziu o público-alvo, 

restringindo-se a alunos e professores que, nesse horário, tiveram aula de educação 

física. Por um lado, este aspeto condicionou a organização dos horários de cada uma 

das sessões, obrigando a uma conciliação com os horários letivos da escola. Por 

outro, a própria dinâmica pretendida foi afetada, tendo em conta que nenhum aluno 

participou nas duas partes da atividade. Neste contexto, considero que a possibilidade 

de realizar a ação de formação com prejuízo de aulas seria bastante benéfica, uma 

vez que não só possibilitava a participação de todos os alunos (uma das intenções 

iniciais), como também garantia uma experiência mais contextualizada a todos os seus 

participantes.  

 Horário das sessões não foi cumprido: apesar de efetuado um planeamento 

rigoroso de toda a atividade, durante a sua realização constatou-se uma diferença 

significativa entre o tempo planeado para a sessão teórica e o tempo real que se 

deveu a uma alteração na apresentação efetuada pelo preletor sem qualquer aviso 

prévio. Este facto provocou a necessidade de alterar o planeamento através de um 

conjunto de decisões tomadas durante a ação de formação, decisões que apesar de 

terem solucionado o problema, não se revelaram as mais adequadas. Neste contexto, 
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considero que um maior envolvimento entre os organizadores e o próprio preletor teria 

evitado tal inconveniente, garantindo um planeamento mais adequado. 

 Realização de duas sessões teóricas semelhantes tornou a atividade muito 

monótona: tendo em conta a participação dos alunos apenas no horário da sua aula e 

verificando-se que o final da apresentação teórica coincidiu com a saída das primeiras 

turmas do auditório, a solução encontrada para o problema acima mencionado passou 

pela realização de duas sessões teóricas ao invés de uma. No entanto, depois de 

realizada toda a ação de formação, constatou-se que os alunos se mostraram muito 

mais motivados na parte prática, o que me leva a concluir que a opção por duas 

sessões práticas teria sido mais vantajosa.  

 Nenhum professor de outras escolas participou na ação de formação: apesar 

dos convites enviados a todas as escolas do concelho, nenhum outro professor 

compareceu na ação de formação. Assim, considero que um maior investimento na 

divulgação do evento, talvez através de idas às escolas para dar a conhecer os seus 

propósitos, poderia ter influenciado positivamente este aspeto. 

        (Reflexão da Ação de Formação 

de Tag Rugby, 04-03-2012) 

 Analisando as evidências acima apresentadas, o balanço desta atividade 

foi bastante positivo. Por um lado, o facto de os objetivos inicialmente 

propostos terem sido amplamente alcançados levou o professor cooperante e 

os restantes professores do grupo a reconhecerem o mérito dos estudantes-

estagiários no sucesso obtido com a ação de formação. Por outro, a 

consciencialização dos aspetos a melhorar contribuiu para uma maior e melhor 

preparação para as atividades que se seguiram, nomeadamente o “Dia 

Radical”. 

 

4.2.1.2. Dia Radical 

 A atividade intitulada “Dia Radical” foi proposta pelos estudantes-

estagiários na primeira reunião do grupo de EF, numa tentativa de reformular o 

plano de atividades desportivas implementado na escola. Neste entendimento, 

se as atividades desenvolvidas em anos anteriores se limitavam a disponibilizar 
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aos alunos um conjunto de desportos abordados nas aulas de EF (jogos 

desportivos coletivos, atletismo, badminton, entre outros), o objetivo da sua 

realização seria não só proporcionar-lhes o contacto com uma nova vertente do 

desporto difícil de experienciar no dia-a-dia – o desporto radical – mas também 

promover a interação entre os diferentes intervenientes do processo educativo, 

muitas vezes desvalorizada nas escolas. Tendo em conta as vantagens que 

estavam associadas à criação deste envolvimento, a aceitação desta proposta 

por parte dos restantes professores do grupo foi imediata, exigindo-se, desde 

logo, o início dos preparativos para a atividade. 

 Considerando os objetivos supracitados, facilmente percebi que a 

organização de uma atividade desta natureza exigia um planeamento bastante 

rigoroso, capaz de garantir condições fundamentais para a sua realização. 

Portanto, tal como nas atividades anteriores, a primeira tarefa desenvolvida foi 

o levantamento dos recursos necessários e o delineamento das melhores 

estratégias para garantir esses mesmos recursos, procedendo-se à elaboração 

de um projeto inicial48 com todas as informações relevantes para esta fase do 

processo. 

 Partindo da necessidade de realizar a atividade na escola e 

constatando-se as dificuldades existentes ao nível dos recursos materiais e 

humanos (uma vez que a maioria dos professores não estava suficientemente 

preparada para garantir a segurança das atividades), a colaboração de uma 

empresa especializada na organização deste tipo de atividades era a única 

solução possível. No entanto, a participação de uma empresa originava 

necessidades de ordem financeira, obrigando ao desenvolvimento de algumas 

iniciativas para garantir o orçamento necessário. E neste contexto, a solicitação 

de patrocínios e a venda de rifas por parte de professores e alunos foram as 

principais estratégias utilizadas, as quais permitiram a contratação da empresa 

“Geração Aventura” e garantiram, consequentemente, a viabilidade da 

atividade. 

 Garantidos os recursos materiais, humanos e financeiros necessários, e 

estando já garantidos os recursos temporais e espaciais, o processo de 
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 Anexo XV: Projeto elaborado para o Dia Radical. 
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planeamento e organização prosseguiu com a divulgação da atividade. Nesta 

fase, a principal estratégia implementada foi a elaboração de um cartaz 

bastante atrativo e alusivo ao tema da atividade, bem como a sua distribuição 

pelas instalações da escola. Esta iniciativa revelou-se bastante eficaz, na 

medida em que logo após a afixação dos cartazes foram várias as solicitações 

por parte dos alunos no sentido de garantir a sua inscrição. 

 Tendo em conta a necessidade de garantir as condições adequadas à 

participação de toda a comunidade escolar, foi também tomado um conjunto de 

decisões relativamente à própria organização da atividade. Neste 

entendimento, após várias reuniões entre os elementos do núcleo de estágio, 

os responsáveis pela empresa colaboradora e o professor N49 (professor do 

grupo que contribuiu de forma excecional para a realização da atividade), foram 

tomadas diversas decisões no sentido de alcançar uma dinâmica adequada 

aos objetivos estabelecidos: 

 A participação na atividade implicava a formação de equipas de seis 

elementos, cada uma constituída por cinco alunos e um 

professor/funcionário, para garantir o relacionamento entre toda a 

comunidade. As equipas eram estabelecidas na inscrição; 

 Foram criados e disponibilizados aos participantes dois tipos de 

regulamento (geral50 e específico51), com várias informações acerca da 

atividade, com o objetivo de garantir o normal funcionamento da mesma. 

 Com o objetivo de proporcionar o máximo de experiências possível 

foram disponibilizadas dentro da escola várias atividades radicais, entre as 

quais escalada, slide, paintball, bola zorb, tiro com arco, tiro com 

zarabatana, matraquilhos humanos, cama elástica, orientação e paralelas; 

 Com o propósito de promover o espírito competitivo e cooperativo, a 

motivação e o empenho dos participantes, as atividades foram distribuídas 

por estações, nas quais cada equipa era pontuada de acordo com a sua 

prestação. Para controlar as pontuações obtidas por cada equipa, foram 
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 Código atribuído ao professor que colaborou na organização do Dia Radical. 
50

 Anexo XVI: Regulamento Geral do Dia Radical. 
51

 Anexo XVII: Regulamento Específico do Dia Radical. 
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disponibilizadas tabelas de registo para cada estação e para cada uma das 

equipas52; 

 Com base na soma das pontuações obtidas por cada equipa em cada 

estação, foi elaborada uma classificação final, tida em conta na atribuição 

dos certificados relativos ao primeiro, segundo e terceiro classificados; 

 Todos os professores do grupo de EF ficaram responsáveis por 

diferentes funções organizativas, promovendo assim a sua dinâmica de 

grupo. 

 Depois de reunidas todas as condições consideradas necessárias para a 

sua realização, o evento mais aguardado por toda a comunidade escolar teve 

lugar no dia 23 de Março de 2012, alcançando uma dimensão bastante mais 

elevada do que a esperada. 

 “No dia 23 de Março de 2012, entre as 9:00h e as 17:00h, realizou-se na escola 

mais uma atividade desportiva, desta vez dedicada a uma nova vertente do desporto: 

o “Dia Radical”. O evento foi organizado pelo Núcleo de Estágio de Educação Física 

da FADEUP/ESPF, contando com a colaboração da empresa “Geração Aventura” e 

restantes professores do Grupo de Educação Física. O balanço final da atividade é 

bastante positivo, uma vez que mais de 800 elementos da comunidade escolar (entre 

alunos, professores e funcionários) contactaram com diferentes tipos de desportos 

radicais, criando um ambiente verdadeiramente festivo jamais vivenciado na escola.” 

 (Texto colocado no site da escola, 24-03-2012) 

 Através do excerto acima apresentado, retirado do site da escola, 

facilmente se percebe que aqueles que eram os principais objetivos da 

realização da atividade foram amplamente alcançados. A participação de mais 

de metade da população escolar foi um dos indicadores de que a escola tinha 

“parado” para proporcionar a toda a comunidade um conjunto de experiências 

diferentes das que normalmente eram disponibilizadas, e este facto ganhou 

ainda mais relevância depois de constatada a participação de um aluno 

tetraplégico em algumas das atividades desenvolvidas53. Aliás, o sucesso da 

atividade foi de tal forma elevado que mereceu o reconhecimento por parte da 

                                            
52

 Anexo XXVIII: Tabela de registo utilizada pelas equipas no Dia Radical. 
53

 Anexo XXIX: Fotografia demonstrativa da participação de um aluno tetraplégico no Dia 
Radical. 
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imprensa local54 e por parte dos responsáveis da empresa colaboradora, que 

destacaram a atividade na sua página oficial da internet. 

 “O Estado fala em desporto para todos… Os Estagiários de Educação Física 

da Escola Secundária | 3 de Paços de Ferreira proporcionam a todos, todo o tipo de 

desporto!” 

  (Comentário disponibilizado pelos responsáveis da empresa 

“Geração Aventura” na sua página oficial da internet, 24-03-2012) 

 Finalmente, em forma de balanço, gostaria de destacar dois aspetos 

relativamente ao meu envolvimento nesta experiência que considero muito 

importantes. Um deles relacionou-se com o excelente envolvimento 

demonstrado pelos alunos da minha turma, o qual me permitiu retirar desta 

vivência um enorme significado a nível pessoal. Ou seja, sendo esta atividade 

o culminar de todo um processo desenvolvido ao longo das aulas do segundo 

período (nas quais apliquei do MED), a constatação de que quase todos os 

alunos da turma tinham participado com grande empenho e entusiasmo, 

promovendo um ambiente verdadeiramente festivo (com mascotes, bandeiras, 

equipamentos, gritos e cânticos) permitiu-me concluir que os problemas de 

motivação para a prática desportiva demonstrados no início do ano letivo 

estavam ultrapassados. Neste contexto, mereceu particular destaque o caso de 

um dos alunos da turma que, ao contrário dos problemas de inclusão e de 

envolvimento com a EF inicialmente evidenciados, revelou um grande 

entusiasmado e motivação ao longo do dia, participando em todas as 

atividades disponibilizadas e demonstrando uma perfeita integração na sua 

equipa. 

 Outro aspeto que importa realçar diz respeito ao sentimento de dever 

cumprido que surgiu após a realização da atividade. Isto porque, graças ao 

empenho e dedicação demonstrados por todos os organizadores ao longo da 

organização da atividade foi possível conceber e colocar em prática um projeto 

por muitos considerado demasiado ambicioso e difícil de realizar, devido às 

exigências que lhe eram associadas. Foi bastante gratificante constatar que 

todo o trabalho desenvolvido juntamente com as minhas colegas do núcleo de 
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 Anexo XXX: Artigo publicado num dos jornais da imprensa local. 
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estágio tinha permitido obter resultados que ultrapassavam largamente as 

expectativas iniciais. Neste entendimento, considerando todo o envolvimento e 

todas as aprendizagens que me proporcionou, esta foi, sem dúvida, a atividade 

mais significativa para a formação da minha competência profissional. 

 Após o “Dia Radical”, a minha intenção era participar em mais duas 

atividades organizadas pelo grupo de EF, ambas inseridas no terceiro período. 

No entanto, a pouca adesão por parte dos alunos “motivou o cancelamento do 

II Paços Bike Tour”, ficando a minha participação exclusivamente associada à 

“Gala Desportiva”. 

 A “Gala Desportiva”, tratando-se de um evento destinado aos pais e 

familiares dos alunos com o objetivo de lhes dar a conhecer todo o trabalho 

desenvolvido pelo grupo nas aulas da disciplina e nas diferentes atividades não 

letivas realizadas ao longo do ano letivo, foi a última atividade desenvolvida 

pelo grupo de EF. Neste contexto, não só foram apresentados alguns 

esquemas de ginástica acrobática criados e aperfeiçoados por algumas turmas 

ao longo do ano, como também foram entregues os prémios relativos às 

diversas competições realizadas, entre as quais o “Dia Radical” e muitas outras 

associadas ao DE. Portanto, ficou mais uma vez bem evidente o papel do 

professor na promoção de sinergias entre os diferentes intervenientes do 

processo educativo, que desta vez se alargou também aos familiares dos 

alunos. 

 Considerando todas as evidências anteriormente apresentadas 

facilmente se percebe que a minha participação nas várias atividades do PAA 

(principalmente nas duas mais valorizadas) permitiu um entendimento mais 

contextualizado do papel do professor na escola, revelando-se essencial para o 

desenvolvimento da minha competência profissional. Neste entendimento, se 

inicialmente existia uma ligeira tendência para associar exclusivamente o papel 

do professor ao processo de ensino e de aprendizagem desenvolvido nas 

aulas, todas estas vivências permitiram reformular as minhas conceções. Vejo, 

neste momento, o professor como um elemento fundamental no processo 

educativo, que deve ser capaz de por um lado conhecer a cultura da instituição 
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em que está inserido, relacionar-se com toda a comunidade escolar, trabalhar 

em equipa com os restantes professores e dominar um conjunto de valores e 

princípios sociais e, por outro, utilizar todas essas competências para garantir 

aquele que é o principal propósito da sua atuação – promover a aprendizagem 

dos alunos. E quando saliento a promoção da aprendizagem dos alunos como 

o principal objetivo do professor, não me refiro somente às suas funções dentro 

da “sala de aula”. Considero também que esse deve ser o principal elemento 

orientador da sua atuação em todos os outros contextos de intervenção, entre 

os quais as atividades não letivas em que participa. 

 Ao referir as atividades não letivas, não pretendo realçar apenas a 

importância das atividades inseridas no PAA em que participei. Quer o 

acompanhamento da DT, quer o acompanhamento do DE foram também 

bastante significativos para este meu novo entendimento acerca do papel do 

professor na escola, pelo que se exige um esclarecimento pormenorizado 

acerca de todo o seu contributo para o desenvolvimento da minha competência 

profissional. 
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4.2.2. O papel do Desporto Escolar e da Direção de Turma 

 O EP colocou-me perante a necessidade de optar por um 

acompanhamento mais efetivo de uma das duas possíveis áreas de 

intervenção do professor de EF, a DT ou o DE. No entanto, tratando-se da 

última etapa da minha formação, na qual se pretendia uma preparação 

adequada em todas as funções que pudesse vir a desempenhar no futuro, 

tornou-se evidente que um entendimento mais aprofundado de ambas era uma 

mais-valia para uma melhor compreensão do papel do professor na escola. 

Portanto, apesar de um maior investimento ao nível do DE, não deixou de 

existir uma preocupação em perceber todas as responsabilidades associadas 

ao cargo de diretor de turma. 

 Partindo desta opção, e tendo em conta a ausência de qualquer tipo de 

contacto prévio com estas duas áreas, a colaboração de um professor 

experiente mais familiarizado com as tarefas associadas a cada um destes 

cargos era fundamental para uma intervenção mais contextualizada. Neste 

contexto merece particular destaque o professor O55 que prontamente se 

disponibilizou a orientar toda a minha intervenção, quer ao nível do DE, 

proporcionando-me um acompanhamento efetivo da equipa pela qual era 

responsável, quer ao nível do cargo de diretor de turma, possibilitando-me a 

presença em algumas reuniões realizadas no âmbito da sua DT. 

 

4.2.2.1. O acompanhamento do Desporto Escolar 

 Graças a uma participação racional e progressivamente mais ativa ao 

longo do ano, considero que todo o envolvimento estabelecido com o escalão 

de juvenis masculinos da modalidade de andebol do DE me proporcionou um 

entendimento bastante contextualizado do papel desta atividade na escola, 

permitindo-me compreender a sua importância enquanto processo 

dominantemente pedagógico.  
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 Código atribuído ao professor que orientou o acompanhamento das áreas do Desporto 
Escolar e da Direção de Turma. 
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 Neste entendimento, numa primeira fase a minha intervenção limitou-se 

à observação das sessões de treino desenvolvidas durante a semana e ao 

registo de algumas situações consideradas mais significativas, com o objetivo 

de formar um entendimento minimamente adequado que me permitisse 

eliminar as incertezas iniciais relativas a esta função. Ultrapassado este receio 

inicial, foi visível, a partir do segundo período, uma participação bastante mais 

ativa. Nesta segunda fase, a participação nas sessões de treino, o 

acompanhamento da equipa em dias de competição e até mesmo o 

desempenhar da função de oficial de mesa num dos jogos realizados foram 

algumas das vivências mais significativas, as quais, juntamente com a 

entrevista efetuada ao professor que me acompanhou56, me permitiram formar 

um novo entendimento acerca do papel do DE na escola e, consequentemente 

das principais responsabilidades do professor que por ele é responsável. 

 A ideia de que o principal papel do DE era associar ao desporto alunos 

que não têm oportunidade de o praticar fora da escola, contribuindo 

consequentemente para a sua formação integral, foi uma das principais 

aprendizagens retiradas desta experiência. Portanto, mais do que preparar os 

alunos para uma modalidade específica, pretende-se que o professor 

responsável por esta área seja capaz de os integrar no desporto e de garantir a 

sua formação global, quer a nível desportivo, quer a nível socioafetivo. 

 Por outro lado, a existência de diferenças entre o DE e a aula de EF, 

principalmente ao nível da componente competitiva, foi outra das evidências 

proporcionadas por esta experiência. Neste contexto, se na aula de EF o 

principal objetivo é proporcionar a aprendizagem dos alunos, no DE para além 

deste propósito existe a necessidade de preparar os alunos para a competição. 

É certo que esta componente competitiva pode também estar presente nas 

aulas de EF (nomeadamente através do MED), mas não é menos verdade que 

não atinge uma dimensão tão elevada quanto a que se observa nesta área. 

 As mesmas características que afastam o DE das aulas de EF, 

aproximam-no do desporto federado. E talvez devido a esta semelhança, 

constatei a existência de muitos alunos federados inscritos, o que trouxe 

                                            
56

 Anexo XXXI: Entrevista realizada no âmbito do acompanhamento do Desporto Escolar. 
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implicações no seu funcionamento. Ou seja, se por um lado este facto permite 

um aumento na qualidade das competições, por outro retira a oportunidade a 

muitos alunos que não têm possibilidade de aderir à prática desportiva fora da 

escola, contrariando aquele que é o seu principal propósito. E este foi 

precisamente um dos aspetos salientados pelo professor entrevistado, que 

considera que o DE tem sofrido uma evolução negativa ao longo dos últimos 

anos. Esta análise parece-me perfeitamente adequada, uma vez que 

comparativamente com os anos em que frequentei a escola (no 3º ciclo do 

ensino básico e no ensino secundário), o número total de alunos inscritos 

reduziu drasticamente, o que pode dever-se quer à liberalização da 

participação de alunos federados (que desmotiva muitos outros, logicamente 

menos preparados), quer aos horários demasiado preenchidos, não só dos 

alunos mas também dos professores. Assim, não só os alunos se mostram 

menos predispostos para a prática desportiva, utilizando o pouco tempo que 

têm disponível para outro tipo de atividades, como também os professores 

optam por não aderir ao DE para que os seus horários não sejam afetados. 

 Tendo em conta todos os aspetos anteriormente identificados, e 

considerando a evolução negativa que parece estar associada ao DE nos 

últimos anos, revela-se fundamental não só uma consciencialização dos 

professores para o seu papel em todo este processo, como também uma 

participação ativa em todas as tarefas que lhes são atribuídas, colocando de 

lado interesses que em nada contribuem para o principal objetivo da sua 

intervenção. Uma atuação unicamente centrada no objetivo de proporcionar a 

todos os alunos o acesso à prática desportiva como forma de contribuir para a 

sua formação integral, provavelmente resultaria numa maior adesão por parte 

da população discente, permitindo a edificação de estilos de vida saudáveis, 

assentes numa prática desportiva regular iniciada na escola. Esse é o principal 

desafio do DE e foi a principal ilação que retirei desta experiência. 

 

4.2.2.2. O acompanhamento da Direção de Turma 

 O acompanhamento do cargo de diretor de turma, tal como referido 

anteriormente, foi menos efetivo comparativamente com o acompanhamento 
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do DE. No entanto, quer as reuniões desenvolvidas no âmbito da DT e às quais 

tive oportunidade de assistir, quer a entrevista57 realizada ao professor que me 

acompanhou, permitiram retirar um conjunto de ilações importantes para uma 

melhor compreensão acerca de todo o envolvimento associado a esta área. 

 A compreensão do papel do diretor de turma foi uma das aprendizagens 

proporcionadas por esta experiência. Neste contexto, partindo de uma 

perspetiva geral do cargo, ficaram evidentes as responsabilidades que se 

exigem ao nível da gestão das relações humanas, nomeadamente no que diz 

respeito às relações estabelecidas entre os alunos e até mesmo entre estes e 

as suas famílias. Percebi que se pretende que a escola, em colaboração com 

as famílias, seja capaz de construir bases sólidas nos alunos para um futuro 

profissional e pessoal de qualidade, daí que se espere um ambiente de rigor e 

proximidade entre a turma e os Encarregados de Educação. Neste 

entendimento, tendo em conta que, na minha opinião, cada vez mais se 

constata uma alienação dos encarregados de educação em relação ao 

comportamento na vida escolar dos seus educandos, a intervenção do Diretor 

de Turma revela-se fundamental para uma relação mais próxima entre estes 

dois intervenientes do processo educativo. 

 Todo este processo de mediação entre a escola e a família exige 

também do diretor de turma um papel decisivo na liderança dos docentes 

responsáveis pelas restantes disciplinas. Neste entendimento, como forma de 

garantir a sua colaboração na busca dos objetivos propostos para a turma, 

pretende-se que seja capaz de estabelecer um relacionamento efetivo com 

todos os outros professores, não só nas várias reuniões desenvolvidas ao 

longo do ano, mas também através das conversas informais estabelecidas no 

dia-a-dia. Esta foi outra das evidências que sobressaíram deste meu 

envolvimento com o cargo, onde também ficou clara a necessidade de cumprir 

várias tarefas fundamentais para o sucesso da sua atuação (elaborar o dossier 

e o plano curricular de turma, a ficha individual do aluno, os planos de 

acompanhamento e recuperação dos alunos, entre outros). 
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 Anexo XXXII: Entrevista realizada no âmbito do acompanhamento do cargo de Diretor de 
Turma. 
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 Apesar de esta experiência me ter proporcionado um entendimento mais 

contextualizado acerca das responsabilidades associadas à DT, considero que 

uma participação mais ativa teria permitido uma melhor preparação para um 

possível contacto com esta função no início da minha carreira. É certo que foi 

possível tomar consciência das principais funções que lhe estão associadas, 

mas também não é menos verdade que uma intervenção mais prática teria 

garantido o desenvolvimento de um conjunto de competências e capacidades 

fundamentais para uma atuação mais segura e adequada aos seus principais 

propósitos. 
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4.2.3. A intensidade das aulas de Educação Física em alunos do 3º 

Ciclo do Ensino Básico 

 Um dos propósitos do EP é contribuir para o desenvolvimento 

profissional do EE, exigindo-lhe uma atuação baseada na reflexão acerca das 

condições e do exercício da sua atividade, da experiência e da investigação 

(“Normas Orientadoras do Estágio Profissional do Ciclo de Estudos 

Conducente ao Grau de Mestre em Ensino da Educação Física nos Ensinos 

Básico e Secundário da FADEUP 2011-2012”).  

 Partindo deste entendimento, para além dos hábitos de 

investigação/reflexão/ação criados ao longo deste ano que o capítulo anterior 

reflete, também merece particular destaque a investigação desenvolvida no 

âmbito do estudo exigido pelo próprio EP. Este estudo, de natureza empírica, 

teve como tema a intensidade das aulas de EF e foi desenvolvido por três dos 

quatro estudantes-estagiários do núcleo de estágio, ao longo do 3º período do 

ano letivo.  

 Apesar de o tema ser semelhante, os objetivos dos estudos propostos 

foram distintos, implicando análises também distintas. No que diz respeito ao 

estudo que efetuei, o objetivo foi perceber de que forma varia a intensidade das 

aulas em função da sua duração (45 ou 90 minutos). A pertinência da 

investigação encontra justificação na perceção que tive ao longo da primeira 

fase de estágio de que as aulas de 45 minutos não permitiam alcançar níveis 

de intensidade tão elevados como as de 90 minutos. 

 “ (…) 30’ úteis de aula exigem uma gestão eficaz do tempo para proporcionar 

intensidades adequadas.  (…) parece-me que este tipo de aulas (45’) não proporciona 

intensidades tão elevadas como as aulas de 90’, nas quais os alunos parecem mais 

ativos.” 

(Diário de Bordo, aula nº23, 11-11-2011) 

 Tendo em conta a experiência no processo de recolha dos dados e 

respetiva análise, bem como os esclarecimentos que o estudo permitiu 

alcançar, considero que a sua realização e elaboração foi uma das vivências 

mais significativas para a minha aprendizagem ao longo desta etapa de 

formação. Passarei de seguida a apresentar o estudo em formato de artigo.
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4.2.3.1. Introdução 

 Os avanços tecnológicos, a industrialização e a crescente mecanização 

das tarefas conduziram a um aumento do sedentarismo e ao estabelecimento 

de rotinas de vida sem atividade física significativa, influenciando de forma 

bastante negativa a saúde e o bem-estar das populações (Sallis e Owen, 

1999). Neste enquadramento, partindo dos quatro tipos de atividade física 

classificados com base na sua intensidade (sedentária, leve, moderada e 

vigorosa), Mota e Sallis (2000) consideram que cada vez mais os adolescentes 

de ambos os sexos optam por atividades sedentárias em detrimento das mais 

ativas, apresentando índices de atividade física moderada a vigorosa por dia 

que ficam aquém daquelas que são as recomendações para crianças em idade 

escolar – estar envolvidos em atividade física pelo menos moderada durante 

uma hora por dia (Cavill et al., 2001). 

 Esta realidade social veio atribuir à atividade física uma relevância que 

até então não era reconhecida, comprovando-se por um lado que a sua 

diminuição se traduz em consequências graves para a saúde (WHO, 2003) e, 

por outro, que a mesma é essencial na obtenção de um conjunto alargado de 

benefícios de natureza funcional, psicológica e social (Fonseca, 2004). Assim, 

tendo em conta os seus benefícios, verifica-se nos dias de hoje uma tentativa 

incessante de desenvolvimento de práticas regulares de exercício físico em 

toda a população. Neste entendimento, tal como afirmam Lopes et al. (2001), é 

credível que as crianças fisicamente ativas sejam aquelas que venham a 

manter essa característica enquanto adultas, pelo que é essencial criar hábitos 

de exercício físico desde a infância. 

 Sendo certa a passagem de todas as crianças e jovens em pelo menos 

doze anos da sua vida no sistema educativo, é desejável e fundamental que 

este período favoreça a criação de hábitos e práticas adequadas a diversos 

níveis, entre os quais o exercício físico. Assim, a aula de EF deve surgir como 

o espaço privilegiado para alcançar níveis de intensidade de atividade física 

adequados às diferentes idades e para promover o gosto pela prática de 

exercício físico e desportiva, no sentido de melhorar os hábitos dos alunos e, 

consequentemente, da sociedade em geral.  
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 Reportemo-nos agora a uma realidade concreta, a vivência de um EE, 

em contexto de EP no ensino da EF, com uma turma de 7º ano do Ensino 

Básico. Tomando em consideração os objetivos enunciados no programa, que 

refere que “a EF deve proporcionar um nível de atividade física intensa, 

saudável, gratificante e culturalmente significativa” e garantir uma atividade 

física corretamente motivada, qualitativamente adequada e em quantidade 

suficiente” (Programa Nacional de Educação Física do 3º Ciclo do Ensino 

Básico, pp. 5,6), e a carga horária disponível – duas aulas semanais com 

características temporais distintas (45’ e 90’) – algumas questões se 

colocaram: Qual o contributo que a EF dá para o tempo recomendado para os 

alunos de atividade física moderada a vigorosa (a tipologia de atividade física 

que interessa incrementar na população jovem)? As aulas de 45’ e 90’ têm 

impactos distintos neste contributo? Que diferenças existem entre estes dois 

tipos de aulas, depois de devidamente relativizadas as discrepâncias entre os 

seus tempos úteis?  

 Partindo destas questões, neste estudo foram objeto de avaliação as 

percentagens de tempo de atividade física moderada e vigorosa (% t AMV) das 

aulas de EF do Ensino Básico em função da sua duração. Adicionalmente 

procurou-se ainda explorar as diferenças entre os dois tipos de aula por sexo, 

por ano de escolaridade, por modalidade abordada/ espaço utilizado e por 

turma. 

 

4.2.3.2. Objetivos 

Objetivo Geral 

 Avaliar as percentagens de tempo de atividade física moderada e 

vigorosa das turmas do ensino regular diurno do 3º Ciclo do Ensino Básico em 

função da duração (45 ou 90 minutos). 

 

Objetivos Específicos 

1. Verificar se existem diferenças entre as % t AMV das aulas de 45 e de 

90 minutos, por sexo, por ano de escolaridade, por combinação de 

modalidade/espaço e por turma; 
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2. Verificar se existem diferenças entre as % t AMV das aulas de 45 e de 

90 minutos, em cada ano de escolaridade e em cada sexo; 

3. Verificar se existem diferenças entre as % t AMV das aulas de 45 e de 

90 minutos, em cada combinação de modalidade/espaço e em cada 

sexo; 

 

4.2.3.3. Material e Métodos 

População e Amostra  

 A população do presente estudo é constituída por todos os alunos do 

ensino regular diurno do 3º Ciclo do Ensino Básico da Escola Secundária I 3 de 

Paços de Ferreira, num total de 519 alunos, distribuídos por 21 turmas. A 

amostra que participou no estudo foram 88 alunos selecionados por um 

processo que incorporou três fases: 

 1ª Fase: Das 21 turmas que constituem a população foram 

excluídas duas pelo facto das aulas de EF não serem lecionadas nas 

instalações da escola. 

 2ª Fase: Foram distribuídas autorizações pelas 19 turmas no 

sentido de solicitar aos encarregados de educação a participação dos 

seus educandos no estudo, bem como o consentimento informado dos 

próprios alunos. Após a contabilização das autorizações, constatou-se 

que 148 alunos estavam autorizados a participar no estudo, distribuídos 

por 16 das 19 turmas (nas três turmas excluídas não foi obtida nenhuma 

autorização). 

 3ª Fase: Partindo dos 148 alunos autorizados procedeu-se à 

definição da amostra, que consistiu na seleção de 6 alunos de cada uma 

das turmas, 3 do sexo masculino e 3 do sexo feminino. A seleção foi 

realizada de forma aleatória para os dois grupos, através de um sorteio. 

No entanto, em algumas turmas, o número de alunos autorizados a 

participar foi inferior a 6 pelo que, nestes casos, os alunos foram 

automaticamente selecionados. De referir que nem sempre foi possível 

englobar 3 alunos de cada sexo pelos constrangimentos enunciados.  
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 A totalidade dos alunos avaliados foi de 88 alunos. Esta amostra, apesar 

de não ser representativa da população (17,0%), é representativa de cada uma 

das turmas avaliadas, já que de uma média de 24 alunos por turma, a média de 

alunos avaliados é de 5,5, logo 22,9% dos alunos de cada turma. 

 

Caracterização da amostra 

 Relativamente à caracterização da amostra, de referir que dos 88 alunos 

avaliados, 39 são do sexo masculino e 49 do sexo feminino, com idades 

compreendidas entre os 12 e os 15 anos e os 12 e os 16 anos, respetivamente. 

Os dados da avaliação da altura, do peso e da percentagem de massa gorda 

indicam máximos mais elevados nos alunos do sexo feminino e mínimos mais 

reduzidos no sexo masculino. Apesar destes dados, as médias obtidas das 

alturas são idênticas em ambos os sexos, o mesmo não acontecendo com as 

médias dos pesos e das percentagens de massa gorda, nas quais o sexo 

feminino apresenta valores superiores (Quadro 3). 

 

Quadro 3 – Mínimo, máximo, média e desvio padrão, por sexo, de cada um 

dos parâmetros caracterizadores da amostra. 

 
Idade 

(anos) 

Altura 

(m) 

Peso 

(Kg) 

Massa Gorda 

(%) 

Geral 
(88) 

♂ 
(39) 

Min 12 1,41 32,1 3,5 

Máx 15 1,78 77,0 25,7 

  ±sd 13,4±1,0 1,62±0,09 52,3±9,8 12,1±9,3 

♀ 
(49) 

Min 12 1,45 35,9 9,9 

Máx 16 1,79 80,5 34,9 

  ±sd 13,5±1,1 1,62±0,09 55,3±10,8 25,2±7,7 

 

 Considerando a distribuição da amostra pelos três anos de escolaridade 

avaliados, verifica-se que a maioria pertence ao 8º ano (33 alunos), apesar de 

uma amostra muito próxima do 7º ano (31 alunos). O 9º ano é o menos 

representado (24 alunos). No que diz respeito às médias de idades, estas 

aumentam com o ano de escolaridade. Por sua vez, os valores relativos às 

médias da altura, do peso e da percentagem de massa gorda também 

aumentam com o ano de escolaridade, exceto no caso das médias relativas à 

percentagem de massa gorda dos alunos do sexo masculino, que são menores 

à medida que aumenta o ano de escolaridade (Quadro 4). 



131 
 

Quadro 4 – Mínimo, máximo, média e desvio padrão, por ano de escolaridade e 

por sexo, de cada um dos parâmetros caracterizadores da amostra. 

 
Idade 

(anos) 

Altura 

(m) 

Peso 

(Kg) 

Massa Gorda 

(%) 

7º 
Ano 
(31) 

♂ (16) 

Min 12 1,41 32,1 3,5 

Máx 14 1,64 77,0 25,7 

  ±sd 12,5±0,6 1,53±0,07 45,9±13,0 14,0±6,3 

♀ (15) 

Min 12 1,50 40,1 9,9 

Máx 14 1,64 60,0 32,3 

  ±sd 12,4±0,6 1,57±0,04 49,7±6,2 24,1±6,4 

8º 
Ano 
(33) 

♂ (14) 

Min 13 1,44 33,1 4,2 

Máx 15 1,76 68,9 22,1 

  ±sd 13,6±0,6 1,66±0,08 56,1±9,0 11,0±4,5 

♀ (19) 

Min 13 1,54 35,9 15,0 

Máx 15 1,75 71,9 34,2 

  ±sd 13,4±0,7 1,65±0,06 56,0±9,0 24,2±4,6 

9º 
Ano 
(24) 

♂ 
(9) 

Min 14 1,63 44,4 3,7 

Máx 15 1,78 67,9 15,8 

  ±sd 14,6±0,5 1,73±0,06 57,8±8,5 10,6±4,2 

♀ (15) 

Min 14 1,45 47,9 22,5 

Máx 16 1,75 80,5 34,9 

  ±sd 14,6±0,6 1,66±0,07 59,9±8,4 27,5±3,6 

 

Instrumentos de recolha 

 Para a recolha dos dados foram utilizados diversos materiais, com 

propósitos complementares: 

 Doze acelerómetros GT1M da MTI Actigraph58. 

 Para a inicialização de cada um dos acelerómetros foi utilizado um 

computador devidamente equipado com o programa informático 

“Actilife”, também utilizado para o descarregamento dos dados no final 

da recolha sob a forma de “ficheiro ActiLife”. 

 Durante a aula, o avaliador preencheu uma ficha de observação59 com 

os dados relativos a cada aluno avaliado (identificação, número do 

acelerómetro, idade, peso, altura e percentagem de massa gorda) e com 

os dados referentes à aula (turma, data, duração, espaço, modalidade 

abordada e organização da turma/material). 

                                            
58

 O acelerómetro GT1M da MTI Actigraph é um acelerómetro biaxial que avalia as acelerações 
verificadas no plano vertical e horizontal do sujeito avaliado. É colocado à altura da cintura 
através de um cinto elástico e ajustado bem junto ao corpo do seu lado não dominante. A sua 
função é medir o tempo que o sujeito avaliado permanece nas diferentes intensidades 
associadas à atividade física (sedentária, leve, moderada e vigorosa). 
59

 Anexo XXXIII: Ficha de observação da aula utilizada em cada uma das avaliações. 
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 A altura foi medida através de uma fita métrica colocada na parede, 

enquanto o peso e a percentagem de massa gorda foram determinados 

através de uma balança de bioimpedância. 

 

Procedimentos de recolha 

 O período em que decorreu a recolha teve a duração de 4 semanas (de 

7 de maio a 1 de junho) em quatro aulas de cada turma (duas de 90 e duas de 

45 minutos). 

 Antes de cada uma das aulas procedeu-se à inicialização do número de 

acelerómetros correspondente ao número de alunos a avaliar, a qual consistiu 

na determinação do período de recolha dos dados (data e hora de início e fim 

da recolha) e do nome do ficheiro relativo aos dados recolhidos em cada 

acelerómetro. De referir que o período de recolha determinado para os blocos 

de 90 foi de 75 minutos e para as aulas de 45 foi de 30 minutos. Em ambos os 

casos foram retirados os 5 minutos iniciais e os 10 minutos finais, de modo a 

que o registo incidisse apenas no tempo útil de aula. 

 Depois de inicializados, os acelerómetros foram distribuídos pelos 

alunos a avaliar. Para facilitar a distribuição dos acelerómetros, estes foram 

numerados, permitindo assim uma associação mais rápida e eficaz do 

acelerómetro ao aluno. 

 Antes do início da aula, imediatamente após a chegada dos alunos ao 

espaço destinado à mesma, os acelerómetros foram colocados nos respetivos 

avaliados pelo avaliador. 

 Durante a aula, o avaliador foi responsável pela sua observação e 

registo das informações mais relevantes, utilizando a ficha construída para o 

efeito.  

 No final da aula, após a dispensa dos alunos, os acelerómetros foram 

retirados, procedendo-se de seguida à descarga dos dados recolhidos para 

uma pasta específica da respetiva turma existente no computador. 
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 A determinação da altura, peso e percentagem de massa gorda de cada 

avaliado, informações essenciais para a comparação dos diferentes resultados, 

foi efetuada no final da última aula em que se procedeu à recolha de dados60. 

  

Procedimentos de análise 

 Inicialmente, através do programa informático “ActiLife 6”, procedeu-se à 

construção de uma base de dados Excel baseada na transformação dos dados 

de cada um dos “ficheiros ActiLife”. Ou seja, as informações recolhidas pelos 

acelerómetros permitiram calcular o tempo (em minutos) que cada aluno 

avaliado permaneceu em cada um dos quatro tipos de atividade física – 

sedentária (AS), leve (AL), moderada (AM) e vigorosa (AV) – criando-se uma 

base de dados com as informações temporais de todas as avaliações. 

 Seguidamente, a base de dados foi reestruturada através da inclusão de 

outras informações relevantes para a análise dos dados, designadamente: o 

sexo, a idade, a altura, o peso e a percentagem de massa gorda dos alunos; o 

espaço de aula utilizado e o tipo de modalidade abordada em cada avaliação; e 

a % t AMV de cada aluno em cada aula avaliada, calculada através do 

quociente entre a soma dos minutos de AM e AV e os minutos úteis da aula. 

Para facilitar uma das análises efetuadas, que considerou os dados relativos ao 

espaço utilizado e à modalidade abordada, foram estabelecidas duas 

subcategorias para cada uma destas informações – espaço interior e exterior, e 

modalidade individual e coletiva. 

 Depois da introdução de todos os dados na folha de Excel, esta foi 

convertida numa base de dados SPSS, sendo este o programa utilizado para o 

tratamento estatístico.  

 A verificação da normalidade dos dados permitiu concluir que os 

mesmos não assumiam uma distribuição normal, pelo que foram analisados 

por recurso testes estatísticos não paramétricos: o teste Mann-Whitney para 

medidas independentes (utilizado para comparar medidas relativas a 

                                            
60

 A medição da altura foi efetuada com o avaliado na posição vertical, de costas para a 

parede, descalço, com os membros inferiores unidos e estendidos, os pés completamente 
apoiados no solo e os calcanhares junto à parede. A determinação do peso foi realizada com o 
avaliado equipado mas descalço e sem meias, sendo o cálculo da % de massa gorda efetuado 
através da balança com base na sua idade e a altura. 
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populações diferentes) e o teste Wilcoxon para medidas repetidas (utilizado 

para comparar medidas relativas ao mesmo indivíduo).   

 Depois de verificada a normalidade, procedeu-se à análise estatística 

dos dados, subdividida em diferentes tipos de análise: 

 Análise geral – Para cada aluno foram comparadas as % t AMV nas 

aulas de 45 com as % t AMV nas aulas de 90 minutos. Neste tipo de 

análise foi utilizado o teste de Wilcoxon de medidas repetidas, uma vez 

que foram comparadas as medidas relativas aos mesmos alunos obtidas 

em dois momentos de avaliação (aulas de 45 e de 90 minutos). 

 Análise por sexo – Os alunos foram agrupados por sexo (masculino e 

feminino) e para cada aluno foram comparadas as % t AMV nas aulas 

de 45 com a % t AMV nas aulas de 90 minutos. Tal como na análise 

anterior foi utilizado o teste de Wilcoxon de medidas repetidas, uma vez 

que foram comparadas as medidas relativas aos mesmos alunos, desta 

vez agrupados por sexo, obtidas em dois momentos de avaliação (aula 

de 45 e de 90). 

 Análise por ano de escolaridade – Os alunos foram agrupados por ano 

de escolaridade (7º, 8º e 9º anos) e para cada aluno foram comparadas 

as % t AMV nas aulas de 45 com as % t AMV nas aulas de 90 minutos. 

Mais uma vez foi utilizado o teste de Wilcoxon de medidas repetidas, 

uma vez que a comparação entre os dois momentos de avaliação teve 

em consideração as medidas relativas aos mesmos alunos, desta vez 

agrupados por ano de escolaridade. 

 Análise por ano de escolaridade e sexo – Em cada ano de escolaridade, 

os alunos foram agrupados por sexo e para cada aluno foram 

comparadas as % t AMV nas aulas de 45 com as % t AMV nas aulas de 

90. Neste tipo de análise foi utilizado o teste de Wilcoxon de medidas 

repetidas, uma vez que a comparação entre os dois tipos de aula (45 e 

90 minutos) teve em consideração as medidas relativas aos mesmos 

alunos do sexo masculino e feminino em cada um dos anos de 

escolaridade. 
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 Análise por modalidade/espaço – A utilização de diferentes espaços e a 

abordagem de diferentes tipos de modalidade podiam influenciar os 

resultados obtidos, pelo que foi necessário encontrar uma estratégia 

para controlar estas variáveis. Portanto, a conjugação das subcategorias 

criadas para as modalidades abordadas e espaços utilizados permitiu 

obter quatro combinações diferentes: Individual/Interior, 

Individual/Exterior, Coletiva/Interior e Coletiva/Exterior. As aulas foram 

agrupadas de acordo com as combinações e para cada uma delas foram 

comparadas as % t AMV obtidas nas aulas de 45 com as % de t AMV 

obtidas nas aulas de 90 minutos. Neste tipo de análise foi utilizado o 

teste de Mann-Whitney de medidas independentes, que permite 

comparar medidas relativas a diferentes alunos da amostra (foram 

comparados dados obtidos nas aulas de 45 minutos de umas turmas 

com os dados obtidos nas de 90 minutos de outras turmas). 

 Análise dos dados por modalidade/espaço e sexo – Foram comparadas 

as % t AMV nas aulas de 45 com as % de t AMV nas aulas de 90 

minutos para cada combinação possível, com separação dos resultados 

por sexo em cada uma delas. Neste tipo de análise foi utilizado o teste 

de Mann-Whitney de medidas independentes. 

 Análise por turma – Atendendo a que a análise comparativa baseada em 

dados provenientes de diferentes turmas/alunos podia ser um fator 

diferenciador dos resultados obtidos, para cada turma foram 

estabelecidas combinações de duas aulas com durações diferentes mas 

com espaços e modalidades iguais e em cada combinação foram 

comparadas as % t AMV nas aulas de 45 com as % t AMV nas aulas de 

90 minutos. Neste tipo de comparação, tendo em conta o reduzido 

número de alunos avaliados em cada aula (no máximo 6), não foi 

efetuada separação por sexo uma vez que a mesma implicava uma 

redução ainda maior da amostra analisada. O teste utilizado foi o de 

Wilcoxon de medidas repetidas, uma vez que a comparação entre os 

dois tipos de aula teve em consideração as medidas relativas aos 

mesmos indivíduos. 
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 Em cada um dos tipos de análise os dados foram tratados com base nas 

estatísticas descritivas média e desvio padrão e o nível se significância foi 

fixado em p ≤ 0,05. 

 

4.2.3.4. Apresentação dos Resultados 

Resultados da análise geral 

 O Quadro 5 que se segue descreve a % t AMV verificada em todos os 

alunos da amostra, de acordo com a duração da aula. Apresentam-se os 

valores mínimos (mín.) e máximos (máx.) verificados dos alunos nas aulas de 

45 e 90 minutos, bem como o valor médio (  ) e desvio padrão (sd) de cada um 

deles. 

 

Quadro 5 – % t AMV por duração da aula (mínimo, máximo, média, desvio 
padrão e valor p). 

AULAS COMPARADAS 
% t AMV 

Valor p 

n mín. máx.    sd 

45min 157 13,79 96,55 69,34 15,62 
0,055 

90min 170 37,16 93,92 72,27 13,23 

  

 A análise do quadro permite constatar que o mínimo de % t AMV 

apresentado pelos alunos nas aulas de 45 minutos é bastante mais baixo e que 

o máximo é ligeiramente mais elevado em relação aos das aulas de 90. O facto 

do desvio padrão ser mais elevado nas aulas de 45 minutos indica uma maior 

dispersão dos valores nas aulas com esta característica temporal. 

 A comparação das médias de % t AMV nos dois tipos de aula permite 

verificar que a média das aulas de 90 é ligeiramente superior à das aulas de 45 

minutos. No entanto, tendo em conta o valor p> 0,05 (0,055), conclui-se que 

esta diferença não é estatisticamente significativa. Logo, no geral, não existem 

diferenças estatisticamente significativas entre a % t AMV das aulas de EF de 

45 e de 90 minutos.  
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Intensidades das aulas por sexo 

 O Quadro 6 que se segue descreve a % t AMV verificada nos alunos e 

nas alunas, de acordo com a duração da aula. Os valores apresentados 

referem-se aos mesmos parâmetros descritos anteriormente. 

 

Quadro 6 – % t AMV por sexo (mínimo, máximo, média, desvio padrão e valor p). 

SEXO 
AULAS  

COMPARADAS 

% t AMV 
Valor p 

n mín. máx.    sd 

Masculino 
45min 71 46,55 96,55 75,91 11,73 

0,204 
90min 78 44,59 93,92 78,09 10,64 

Feminino 
45min 86 13,79 94,83 64,25 16,44 

0,117 
90min 92 37,16 91,89 67,84 13,38 

 

 Relativamente aos dados referentes aos alunos, verifica-se que o valor 

mínimo e máximo da % t AMV é ligeiramente superior nas aulas de 45 minutos. 

Por sua vez, as diferenças relativas ao desvio padrão sugerem também uma 

maior dispersão dos valores neste tipo de aulas.  

 No que diz respeito às alunas, as diferenças verificadas ao nível do valor 

mínimo e máximo da % t AMV são muito semelhantes àquelas que se 

realçaram para a amostra total, sendo que a existência de um desvio padrão 

superior nas aulas de 45 minutos sugere igualmente uma maior dispersão dos 

valores nestas aulas.  

 A comparação das médias de % t AMV nos dois tipos de aula permite 

verificar que, em ambos os sexos, a média das aulas de 90 é ligeiramente 

superior à das aulas de 45 minutos. No entanto, tendo em conta os valores p 

(0,204 no sexo masculino e 0,117 no sexo feminino), conclui-se que esta 

diferença não é estatisticamente significativa em nenhum dos casos. Logo, 

quer os alunos quer as alunas não apresentam diferenças estatisticamente 

significativas entre a % t AMV das aulas de 45 e a das aulas de 90 minutos. 

 

Intensidade das aulas por ano de escolaridade 

 O Quadro 7 comporta os valores da % t AMV dos alunos de cada ano de 

escolaridade, de acordo com a duração da aula. 
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Quadro 7 – % t AMV por ano de escolaridade (mínimo, máximo, média, 
desvio padrão e valor p). 

ANO 
AULAS 

COMPARADAS 

% t AMV 
Valor p 

n mín. máx.    sd 

7º 
45min 54 51,72 96,55 75,06 13,96 

0,491 
90min 61 52,03 92,57 76,90 10,58 

8º 
45min 62 27,59 86,21 71,00 13,00 

0,339 
90min 64 37,16 91,89 72,83 13,09 

9º 
45min 41 13,79 86,21 59,91 17,08 

0,076 
90min 45 44,59 93,92 65,51 14,18 

 

 Da comparação das aulas de 45 com as de 90 minutos em cada um dos 

anos de escolaridade, verifica-se que, quer no 8º ano quer no 9º, o valor 

mínimo e máximo da % t AMV é superior nas aulas de 90 minutos. Os 

resultados obtidos no desvio padrão sugerem que no 9º ano existe uma maior 

dispersão dos valores obtidos nas aulas de 45 minutos e que, no 8º ano, a 

dispersão é semelhante nos dois tipos de aula. 

 Relativamente ao 7º ano de escolaridade constata-se que o mínimo de 

% t AMV apresentado pelos alunos nas aulas de 45 minutos é ligeiramente 

mais baixo e que o máximo é mais elevado em relação aos das aulas de 90 

minutos. Este facto, aliado às diferenças verificadas no desvio padrão, indica 

uma maior dispersão dos valores nas aulas de 45 minutos.  

 A comparação das médias de % t AMV nos dois tipos de aula permite 

verificar que, em todos os anos de escolaridade, a média das aulas de 90 é 

superior à das aulas de 45 minutos, sendo que a diferença é mais notória no 9º 

ano. No entanto, tendo em conta os valores p (0,491 no 7º ano, 0,339 no 8º 

ano e 0,076 no 9º ano), conclui-se que esta diferença não é estatisticamente 

significativa. Logo, em cada um dos anos de escolaridade, os alunos não 

apresentam diferenças estatisticamente significativas entre a % t AMV das 

aulas de 45 e a das aulas de 90 minutos. 

 

Intensidade das aulas por ano de escolaridade e por sexo 

 O Quadro 8 que se segue descreve a % t AMV verificada nos alunos e 

nas alunas de cada ano de escolaridade, de acordo com a duração da aula. 
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Quadro 8 – % t AMV por ano de escolaridade e por sexo (mínimo, máximo, média, 
desvio padrão e valor p). 

ANO SEXO 
AULAS  

COMPARADAS 

% t AMV 
Valor p 

n mín. máx.    sd 

7º 

Masculino 
45min 29 60,34 96,55 78,74 12,41 

0,307 
90min 32 66,22 92,57 81,35 7,28 

Feminino 
45min 25 51,72 94,83 71,38 14,86 

0,910 
90min 29 52,03 89,19 72,72 11,65 

8º 

Masculino 
45min 26 46,55 86,21 76,85 10,38 

0,245 
90min 28 70,27 90,54 79,97 5,95 

Feminino 
45min 36 27,59 84,48 66,70 13,28 

0,717 
90min 36 37,16 91,89 67,57 14,49 

9º 

Masculino 
45min 16 51,72 86,21 69,73 11,51 

0,953 
90min 18 44,59 93,92 69,74 16,40 

Feminino 
45min 25 13,79 82,76 54,02 17,45 

0,036 
90min 27 44,59 85,81 62,97 12,58 

 

 Da comparação das aulas de 45 com as de 90 minutos em cada sexo de 

cada ano de escolaridade verifica-se que, na maioria dos casos, os valores do 

desvio padrão são superiores nas aulas de 45 minutos, o que indica uma maior 

dispersão dos resultados neste tipo de aulas. No entanto, nas alunas do 8º ano 

e nos alunos do 9º constata-se o inverso.   

 A comparação das médias de % t AMV nos dois tipos de aula permite 

verificar que em todos os casos, a média das aulas de 90 é superior à das 

aulas de 45 minutos, exceto nos alunos do 9º ano nos quais a média é muito 

semelhante. Quando se analisam os valores p de cada um dos casos, conclui-

se que apenas existe significado estatístico nos resultados obtidos para as 

alunas do 9º ano, uma vez que o valor p< 0,05 (0,036). Portanto, apenas as 

alunas do 9º ano de escolaridade apresentam diferenças estatisticamente 

significativas entre a % t AMV das aulas de 45 e a das aulas de 90 minutos. 

Estas diferenças indicam % t AMV das aulas de 90 superiores aos das aulas de 

45 minutos. 

 

Intensidade das aulas por modalidade/espaço 

 No Quadro 9 pode observar-se a % t AMV de todos os alunos tendo em 

conta o tipo de modalidade abordada e o espaço utilizado (quatro combinações 

anteriormente referidas), de acordo com a duração da aula. 
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Quadro 9 – % t AMV por modalidade/espaço (mínimo, máximo, média, desvio padrão e valor p). 

MODALIDADE ESPAÇO AULAS COMPARADAS 
% t AMV 

Valor p 

n mín. máx.    sd 

Individual 

Interior 
45min 60 14,09 93,10 67,93 18,32 

0,448 
90min 51 39,73 93,24 71,44 13,77 

Exterior 
45min 16 20,69 96,55 59,91 25,58 

0,178 
90min 12 52,35 94,65 74,44 17,06 

Coletiva 

Interior 
45min 18 13,79 75,86 59,77 15,01 

0,363 
90min 20 37,16 86,49 57,97 18,82 

Exterior 
45min 63 31,03 96,41 74,11 14,58 

0,150 
90min 75 41,49 94,30 76,75 13,03 

 

 Da comparação das aulas de 45 com as de 90 minutos em cada uma 

das combinações verifica-se que, nas aulas lecionadas no espaço interior, o 

valor mínimo e máximo da % t AMV é superior nas aulas de 90 minutos. Por 

sua vez, nas aulas lecionadas no espaço exterior, o valor mínimo é superior 

nas aulas de 90 minutos e o valor máximo é superior nas de 45. De realçar 

pela positiva a existência de aulas de 45 minutos de desportos individuais e 

coletivos no exterior com % t AMV foi próxima de 100% e pela negativa a 

existência de aulas com % t AMV< 50%, inclusive casos de % de t AMV< 20%. 

 Os resultados obtidos no desvio padrão sugerem que existe uma maior 

dispersão dos valores obtidos nas aulas de 45 minutos em todas as 

combinações, exceto nas aulas em que foram abordadas modalidades 

coletivas no espaço interior, onde a dispersão é mais elevada nas aulas de 90 

minutos.  

 A comparação das médias de % t AMV nos dois tipos de aula permite 

verificar que a média das aulas de 90 é superior à das aulas de 45 minutos em 

todas as combinações, exceto nas aulas de modalidades coletivas no interior, 

onde acontece o inverso. As diferenças nas médias são mais evidentes nas 

aulas de modalidades individuais lecionadas no exterior mas, tendo em conta 

os valores p (0,448; 0,178; 0,363 e 0,150), conclui-se que esta diferença não é 

estatisticamente significativa em nenhum dos casos. Logo, em cada uma das 

combinações de modalidade/espaço, os alunos não apresentam diferenças 

estatisticamente significativas entre a % t AMV das aulas de 45 e a das aulas 

de 90 minutos. 
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Intensidade das aulas por modalidade/espaço e por sexo 

 A % t AMV dos alunos e das alunas, tendo em conta o tipo de 

modalidade abordada e o espaço utilizado e de acordo com a duração da aula, 

pode ser observada no Quadro 10. 

Quadro 10 – % t AMV por modalidade/espaço e por sexo (mínimo, máximo, média, desvio padrão e valor p). 

SEXO MODALIDADE ESPAÇO 
AULAS  

COMPARADAS 

% t AMV 
Valor p 

n mín. máx.    sd 

Masculino 

Individual 

Interior 
45min 28 0 93,10 72,41 18,82 

0,977 
90min 23 52,70 93,24 75,68 10,24 

Exterior 
45min 5 55,17 96,55 80,00 21,45 

0,855 
90min 6 52,70 94,65 77,70 18,48 

Coletiva 

Interior 
45min 8 44,83 75,86 65,09 8,92 

0,771 
90min 9 41,89 86,49 65,47 16,66 

Exterior 
45min 29 48,28 96,55 78,72 11,40 

0,029 
90min 33 51,35 94,30 82,82 9,70 

Feminino 

Individual 

Interior 
45min 32 24,14 93,10 64,01 17,21 

0,343 
90min 28 39,73 90,54 67,95 15,42 

Exterior 
45min 11 20,69 89,66 50,78 22,46 

0,131 
90min 6 51,35 87,84 71,17 16,52 

Coletiva 

Interior 
45min 10 13,79 72,41 55,52 17,84 

0,290 
90min 11 37,16 82,43 51,84 18,94 

Exterior 
45min 34 31,03 96,41 70,18 15,95 

0.458 
90min 42 41,49 94,59 71,98 13,42 

 

 Na comparação das aulas de 45 com as de 90 minutos tendo por base o 

sexo e a combinação efetuada (modalidade/espaço) verifica-se que, na maioria 

dos casos, os valores do desvio padrão são superiores nas aulas de 45 

minutos, o que indica uma maior dispersão dos resultados neste tipo de aulas. 

No entanto, em ambos os sexos, nas aulas em que foram abordadas 

modalidades coletivas no espaço interior constata-se o inverso.  

 A comparação das médias de % t AMV nos dois tipos de aula permite 

verificar que na maioria dos casos a média das aulas de 90 é superior à das 

aulas de 45 minutos, exceto nos alunos avaliados em aulas cuja modalidade foi 

individual no espaço exterior e nas alunas avaliadas em aulas cuja modalidade 

foi coletiva no espaço interior. Nestes casos sucede-se o inverso. 

 Quando se analisam os valores p de cada um dos casos, conclui-se que 

apenas existe significado estatístico nos resultados obtidos para os alunos 

avaliados em aulas cuja modalidade abordada foi coletiva e o espaço utilizado 

foi exterior (p= 0,029). Portanto, apenas os alunos avaliados em aulas cuja 

modalidade abordada foi coletiva e o espaço utilizado foi exterior apresentam 

diferenças estatisticamente significativas entre a % t AMV das aulas de 45 e a 
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das aulas de 90 minutos. Estas diferenças indicam uma % t AMV das aulas de 

90 superior à das aulas de 45 minutos. 

 

Intensidade das aulas por turma 

 O Quadro 11 que se segue está dividido por turmas e descreve a % t 

AMV dos alunos em duas aulas com durações diferentes, em que a 

modalidade abordada e o espaço utilizado foram iguais. Para cada um dos 

casos analisados em cada turma, apresentam-se os valores referentes aos 

mesmos parâmetros dos quadros anteriores. 

Quadro 11 – % t AMV por turmas (mínimo, máximo, média, desvio padrão e valor p). 

TURMA 
MODALIDADE/ 

ESPAÇO 
AULAS 

COMPARADAS 

% t AMV Valor 
p n mín. máx.    sd 

D 

1 Individual/ Exterior 
45min 6 44,83 100 83,33 20,16 

0,753 
90min 6 71,62 85,14 79,05 4,34 

2 Individual/ Interior 
45min 6 82,76 86,21 84,48 1,89 

0,027 
90min 6 71,62 85,14 79,05 4,34 

E Individual/ Exterior 
45min 3 55,17 58,62 56,32 1,99 

1,000 
90min 6 51,35 72,97 60,14 9,62 

F 

1 Coletiva/ Exterior 
45min 6 68,97 96,55 90,23 11,21 

0,344 
90min 6 72,97 86,49 83,11 5,25 

2 Individual/ Interior 
45min 5 89,66 93,10 92,41 1,54 

0,042 
90min 6 56,76 81,08 71,40 10,16 

G 

1 Individual/ Interior 
45min 6 24,14 93,10 62,64 24,81 

0,917 
90min 6 41,89 71,62 62,84 11,74 

2 Coletiva/ Exterior 
45min 5 31,03 82,76 68,28 21,45 

0,225 
90min 6 37,84 83,78 72,75 18,00 

H 

1 Individual/ Interior 
45min 6 44,83 75,86 64,37 11,88 

0,075 
90min 6 54,05 85,14 73,42 12,58 

2 Individual/ Interior 
45min 6 44,83 75,86 64,37 11,88 

0,893 
90min 5 43,24 77,03 63,78 12,98 

I 

1 Coletiva/ Exterior 
45min 6 44,83 82,76 71,26 14,08 

0,046 
90min 6 74,32 87,84 81,08 5,47 

2 Coletiva/ Exterior 
45min 6 58,62 79,31 71,84 7,69 

0,028 
90min 6 74,32 87,84 81,08 5,47 

K 

1 Coletiva/ Exterior 
45min 6 79,31 86,21 82,18 3,39 

0,074 
90min 6 71,62 94,59 87,61 8,69 

2 Coletiva/ Exterior 
45min 5 65,52 82,76 75,17 7,48 

0,043 
90min 6 71,62 94,59 87,61 8,69 

L 

1 Individual/ Interior 
45min 6 44,83 75,86 63,22 10,83 

0,917 
90min 6 29,73 82,43 63,06 19,56 

2 Coletiva/ Exterior 
45min 6 36,49 83,78 63,96 19,16 

0,046 
90min 6 72,41 93,10 85,06 8,35 

M 

1 Coletiva/ Interior 
45min 6 13,79 72,41 54,60 22,81 

0,893 
90min 5 41,89 67,57 57,30 10,19 

2 Coletiva/ Interior 
45min 6 13,79 72,41 54,60 22,81 

0,753 
90min 6 28,38 64,86 51,35 12,62 

3 Coletiva/ Interior 
45min 3 44,83 75,86 55,17 17,92 

0,593 
90min 5 41,89 67,57 57,30 10,19 

4 Coletiva/ Interior 
45min 3 44,83 75,86 55,17 17,92 

1,000 
90min 6 28,38 64,86 51,35 12,62 

N 

1 Coletiva/ Exterior 
45min 3 82,76 100 91,95 8,68 

0,285 
90min 6 79,73 97,30 88,06 5,63 

2 Coletiva/ Exterior 
45min 3 82,76 100 91,95 8,68 

0,285 
90min 6 72,97 90,54 81,08 6,68 
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O 

1 Individual/ Interior 
45min 6 24,14 75,86 56,90 18,98 

0,075 
90min 6 45,95 93,24 69,37 18,34 

2 Coletiva/ Exterior 
45min 6 44,83 68,97 60,92 10,38 

0,753 
90min 6 50,00 78,38 60,81 10,26 

P Coletiva/ Exterior 
45min 4 55,17 65,52 62,07 4,88 

0,180 
90min 4 32,43 40,54 36,49 3,98 

  

 Tal como foi dito anteriormente, a recolha dos dados consistiu na 

avaliação de quatro aulas de cada turma (duas de 45 e duas de 90 minutos). 

Deste modo, na comparação dos dois tipos de aulas podiam ser estabelecidas 

quatro combinações distintas. No entanto, para um maior controlo das variáveis 

que podem afetar os resultados foram selecionadas as combinações cuja 

modalidade abordada e espaço utilizado fosse igual nas duas aulas. No 

Quadro 11 estão representadas as várias combinações possíveis em cada 

turma, sendo que nas turmas A, B, C e J não foi possível estabelecer qualquer 

tipo de comparação. As turmas em que foi possível estabelecer mais do que 

uma comparação estão numeradas de 1 a 4. 

 Quando se analisam os valores p conclui-se que apenas existe 

significado estatístico nos resultados obtidos em 6 dos 24 casos apresentados. 

Dois deles são referentes a modalidades individuais lecionadas no espaço 

interior (p= 0,027 e 0,042) e quatro referentes a modalidades coletivas 

lecionadas no espaço exterior (p= 0,046; 0,028; 0,043 e 0,046). É assim visível 

que estes seis casos apresentam diferenças estatisticamente significativas 

entre a % t AMV das aulas de 45 e a das aulas de 90 minutos. Nas duas 

turmas que abordaram modalidades individuais no espaço interior os valores 

da % t AMV são significativamente superiores nas aulas de 45’ e nas quatro 

turmas que abordaram modalidades coletivas no exterior os valores da % t 

AMV são significativamente superiores nas aulas de 90’. 

 

4.2.3.5. Discussão dos Resultados 

 Encarar a aula de EF como um espaço de atividade motora por 

excelência é algo incontestável, mas encontrar nestes períodos a estimulação 

necessária a cada escalão etário e possibilitar-lhes tempos de atividade a 

intensidades desejáveis não é um objetivo fácil de alcançar. Neste estudo 
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procurou-se obter mais conhecimento sobre a realidade que ocorre nas aulas 

de EF, nomeadamente ao nível do 3º Ciclo do Ensino Básico. 

 Considerando os 60 minutos de atividade física moderada a vigorosa 

recomendados para as crianças em idade escolar (Cavill et al., 2001), as aulas 

de EF de 45’ ficam imediatamente excluídas dos períodos onde os alunos têm 

a possibilidade alcançar tais recomendações, uma vez que o tempo útil de aula 

é de apenas 30’. Neste entendimento, apesar dos objetivos enunciados no 

programa que salientam a necessidade de garantir aos alunos uma atividade 

em quantidade suficiente (Programa Nacional de Educação Física do 3º Ciclo 

do Ensino Básico, pp. 6), torna-se evidente que por muito intensa que a aula 

seja, contribui, no máximo, para o cumprimento de metade do tempo 

recomendado. Mais ainda, depois de visualizados os resultados gerais, 

constata-se que em média estas aulas proporcionam aproximadamente 21 

minutos de atividade moderada e vigorosa, correspondentes aos 69,34% 

obtidos no valor médio da % t AMV da análise geral, o que diminui ainda mais o 

seu contributo. 

 No que diz respeito às aulas de 90’ verifica-se que os 60’ recomendados 

equivalem a 80% do tempo útil da aula, o que implica a necessidade de manter 

os alunos em atividade moderada e vigorosa durante 80% desse tempo útil 

para satisfazer as recomendações. Os dados obtidos permitiram verificar que 

apesar de em alguns casos a % t AMV ser superior a 80%, visíveis nos valores 

máximos apresentados, a média geral das aulas de 90’ não atinge os 60’ 

recomendados, ficando-se pelos 72,27% do tempo útil (aproximadamente 54 

minutos). Estes resultados talvez possam ter sido condicionados pelos atrasos 

no início das aulas que ocorreram ao longo do período de recolha, reduzindo o 

tempo de atividade dos alunos. Ou seja, estando o acelerómetro programado 

para recolher dados durante o tempo útil de aula, o facto desta se iniciar mais 

tarde reduziu o tempo disponível para proporcionar atividades moderadas e 

vigorosas aos alunos. 

 Para além do contributo dado pelas aulas de 45’ e 90’ para o tempo de 

atividade moderada a vigorosa recomendado para as crianças em idade 

escolar, também foi intenção deste estudo perceber as diferenças existentes 
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entre estes dois tipos de aula ao nível do tempo de atividade física moderada e 

vigorosa que proporcionam aos alunos. Nesta análise, tendo em conta a 

vantagem das aulas de 90 minutos, que possui tempos úteis de aula bastante 

mais elevados, utilizaram-se os valores relativos dos tempos de atividade 

moderada e vigorosa (% t AMV).  

 Neste contexto, de uma análise a todos os dados recolhidos (análise 

geral) constatou-se não existirem diferenças significativas entre as % t AMV 

das aulas de 45’ e as das aulas de 90’, apesar de um valor médio ligeiramente 

superior nas de maior duração. Estes resultados sugerem que uma duração 

reduzida da aula não implica necessariamente níveis de intensidade mais 

baixos, o que vai contra aquela que foi a minha perceção enquanto EE nesta 

experiência de EP (relembra-se que o mote para o estudo adveio da minha 

perceção que a intensidade das aulas de 90’ era superior à das de 45’). 

 Através de uma análise dos dados por sexo, por ano de escolaridade e 

por modalidade/espaço foi possível alcançar dados mais específicos. No 

entanto, percebe-se que tal especificação implicou uma redução no número de 

dados considerados em cada uma das análises, o que condicionou a sua 

extrapolação para outros contextos, embora o significado esteja presente.  

 No que diz respeito aos diferentes tipos de análise supracitados, a 

maioria dos resultados coincidiu com a análise geral, não evidenciando 

qualquer tipo de diferenças significativas. No entanto encontraram-se dois 

casos nos quais as diferenças a favor das aulas de 90’ ganharam relevo: nas 

alunas do 9º ano (análise por ano de escolaridade e por sexo) e nos alunos 

que participaram em aulas de modalidades coletivas no espaço exterior.  

 As diferenças relativas ao primeiro caso podem ter sido provocadas 

pelas modalidades abordadas durante o período de recolha, uma vez que se 

constatou a abordagem da Ginástica Acrobática nas aulas de 45’ e do Voleibol 

nas de 90’, duas modalidades que pelas suas características tão diferenciadas 

proporcionam níveis de intensidade distintos. 

 Relativamente ao segundo caso, as diferenças significativas podem ter 

sido provocadas pela utilização de situações de jogo por parte de quase todos 

os professores na abordagem aos jogos desportivos coletivos. Ou seja, as 
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situações de jogo implicam a participação de todos os alunos da equipa para 

garantir o alcance do objetivo do jogo. Assim, parece provável que as 

possibilidades dos alunos participarem ativamente no jogo sejam maiores 

quanto maior for a sua duração. Daí que a % t AMV seja significativamente 

maior nas aulas de 90’, uma vez que o aluno tem mais tempo para se envolver 

com o jogo. 

 Finalmente, a análise por turmas, garantiu resultados mais fiáveis devido 

à redução do número de fatores que os podem influenciar: considera os 

mesmos alunos, o mesmo professor (e possivelmente metodologias de ensino 

semelhantes), a mesma modalidade abordada e o mesmo espaço utilizado. No 

entanto, também não é menos verdade que a distribuição por turmas diminui 

significativamente o número de dados utilizados em cada comparação (n≤ 6 em 

todos os casos), pelo que o significado atribuído à interpretação dos resultados 

pode também ele ser reduzido. 

 Desta análise verificou-se que em seis turmas existem diferenças 

estatisticamente significativas entre a % t AMV das aulas de 45 e a das aulas 

de 90 minutos. A curiosidade está nas diferenças evidenciadas pela descrição 

dos valores da média de % t AMV. Estas diferenças indicam níveis de 

intensidade das aulas de 90 superiores aos das aulas de 45 minutos em quatro 

turmas que abordaram uma modalidade coletiva no espaço exterior, e níveis de 

intensidade das aulas de 45 superiores aos das aulas de 90 minutos em duas 

turmas cuja modalidade abordada foi individual e o espaço utilizado foi interior. 

Se o primeiro caso pode ser explicado pelas mesmas razões apresentadas na 

justificação anterior para as modalidades coletivas, o segundo poderá ter que 

ver com a motivação dos alunos para a realização dos exercícios propostos em 

aulas de modalidades individuais. Ou seja, demasiado tempo a executar as 

mesmas situações pode reduzir a motivação dos alunos e, consequentemente 

diminuir os níveis de intensidade que os mesmos aplicam ao longo da aula. 
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4.2.3.6. Conclusões 

 As principais evidências do estudo foram: 

1) Em média, as aulas de EF de 45’ contribuem apenas com 

aproximadamente 21 minutos para o tempo de atividade moderada a 

vigorosa recomendado para as crianças em idade escolar, que é uma 

hora por dia. 

 

2) A média das aulas de 90’ também não atinge o tempo recomendado, 

ficando-se por aproximadamente 54 minutos. 

 

3) No geral, não existem diferenças estatisticamente significativas entre as 

% t AMV das aulas de 45’ e a das aulas de 90’. 
 

4) Na análise por sexo não se verificam diferenças estatisticamente 

significativas entre as % t AMV dos dois tipos de aula (45’ e 90’) em 

nenhum dos sexos. 

 

5) Na análise por ano de escolaridade também não se verificam diferenças 

estatisticamente significativas entre as % t AMV dos dois tipos de aula 

em nenhum dos três anos (7º, 8º e 9º) 
 

6) Na análise por ano de escolaridade e por sexo não se verificam 

diferenças estatisticamente significativas entre as % t AMV dos dois 

tipos de aula, exceto no caso das alunas do 9º ano, as quais 

apresentam % t AMV significativamente mais elevadas nas aulas de 90’. 

 

7) Na análise por modalidade abordada/espaço utilizado não se verificam 

diferenças estatisticamente significativas entre as % t AMV dos dois 

tipos de aula em nenhuma das comparações efetuadas (coletiva/interior, 

coletiva/exterior, individual/interior e individual/exterior). 

 

8) Na análise por modalidade abordada/espaço utilizado e por sexo não se 

verificam diferenças estatisticamente significativas entre as % t AMV dos 

dois tipos de aula, exceto no caso dos alunos que praticaram 

modalidades coletivas no espaço exterior, os quais apresentam % t AMV 

significativamente mais elevadas nas aulas de 90’. 
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9) Na análise por turmas verificam-se diferenças estatisticamente 

significativas entre as % t AMV dos dois tipos de aula em seis casos, 

quatro deles relativos à abordagem de modalidades coletivas no espaço 

exterior (nos quais a % t AMV das aulas de 90’ é significativamente 

superior à das aulas de 45’) e dois relativos à abordagem de 

modalidades individuais no espaço interior (nos quais a % t AMV das 

aulas de 45 é significativamente superior à das aulas de 90’). 

 Considerando a carga horária das aulas de EF disponível para os do 3º 

Ciclo do Ensino Básico – duas aulas semanais com características temporais 

distintas (45’ e 90’) – e a minha perceção enquanto EE que a intensidade das 

aulas de 90’ era superior à das de 45’, a realização deste estudo permitiu 

concluir que, no geral, depois de devidamente relativizadas as discrepâncias 

entre os seus tempos úteis, não existem diferenças significativas entre estes 

dois tipos de aulas. No entanto, através de uma análise mais específica dos 

dados, foi possível perceber que, em alguns casos, os níveis de intensidade 

das aulas de 90’ são superiores aos das aulas de 45’.  

 De referir que os resultados alcançados nas várias análises podem ter 

sido influenciados pela ausência de controlo de alguns fatores importantes, 

nomeadamente a comparação de aulas de 45’ com aulas de 90’ lecionadas por 

professores diferentes, em que foram abordadas modalidades diferentes em 

espaços diferentes, com metodologias de ensino distintas. Face a esta 

realidade, a análise por turmas parece ser a mais fiável, tendo em conta que 

permite controlar um maior número de fatores. No entanto, este estudo abarcou 

um reduzido número de alunos em cada uma delas, pelo que se recomenda, 

em estudos posteriores, a avaliação de um maior número de alunos 

pertencentes à mesma turma, com o objetivo de garantir uma amostra mais 

significativa na comparação de aulas de 45’ com aulas de 90’, nas quais o 

professor, os alunos avaliados, as modalidades abordadas, os espaços 

utilizados e a tipologia dos exercícios adotados sejam os mesmos. 
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4.2.4. A importância das relações estabelecidas ao longo do 

Estágio Profissional 

 As evidências anteriormente apresentadas permitiram-me perceber que 

o envolvimento proporcionado pelo EP me colocou perante a necessidade 

simultânea de aprender e de ensinar. Ou seja, exigiu-me por um lado a 

aquisição de conhecimentos, capacidades e competências importantes para a 

minha intervenção e, por outro, o desempenho de um papel ativo capaz de 

cumprir aquele que seria o principal propósito da minha atuação: promover a 

aprendizagem dos alunos.  

 Partindo deste entendimento, e com o objetivo de dar resposta a esta 

dupla tarefa, uma atuação baseada quer na investigação, quer na reflexão 

revelou-se extremamente adequada para uma melhor compreensão acerca do 

meu papel e das minhas responsabilidades na escola, contribuindo 

consequentemente para o desenvolvimento da minha competência profissional. 

E, considerando este processo de investigação e reflexão para a ação utilizado 

ao longo do estágio, merecem particular destaque todos aqueles que me 

acompanharam ao longo do ano e que me auxiliaram na procura das melhores 

estratégias para aperfeiçoar a minha intervenção. Tal como refere Roldão 

(2007, p. 27), sendo um “processo de trabalho articulado e pensado em 

conjunto, que permite alcançar melhor os resultados visados, com base no 

enriquecimento trazido pela interação dinâmica de vários saberes específicos e 

de vários processos cognitivos”, o trabalho colaborativo demonstra-se 

fundamental para o desenvolvimento profissional do professor, pelo que se 

revela extremamente pertinente realçar o contributo dado por cada um destes 

intervenientes. 

 Em primeiro lugar gostaria de destacar o papel da professora 

orientadora e do professor cooperante, que através de todos os ensinamentos 

proporcionados, me permitem ser hoje, mais do que o que era no início desta 

caminhada. A primeira com uma intervenção de natureza mais teórica e 

concetual e o segundo através de um auxílio mais prático e operacional, ambos 

procuraram estabelecer um ambiente de descoberta guiada, o qual se revelou 

fundamental para o desenvolvimento da minha competência e autonomia. 
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Desde sempre me alertaram para a necessidade de colocar o aluno no centro 

do processo de ensino e de aprendizagem, e foi precisamente a partir deste 

entendimento que procuraram desempenhar as suas funções, nunca me 

fornecendo as soluções para os meus problemas, mas alertando-me sempre 

para possíveis formas de os superar. As “reuniões reflexivas”, realizadas ao 

longo do ano quer no âmbito das aulas observadas, quer relacionadas com 

temas gerais do estágio profissional, foram os seus principais momentos de 

intervenção, os quais me proporcionaram aprendizagens bastante 

significativas. 

 “O ano de estágio profissional tem sido por mim encarado como um importante 

período de aprendizagem, onde o papel do professor cooperante e da professora 

orientadora se tem demonstrado essencial. No entanto, um dos aspetos que, no meu 

entendimento, tem sido fundamental para o desenvolvimento da minha competência 

profissional diz respeito à forma como estes dois intervenientes gerem a sua 

participação. Ou seja, ao invés de fornecerem as soluções para os problemas que vou 

encontrando, disponibilizam um conjunto de elementos fundamentais para uma busca 

autónoma dessas soluções - descoberta guiada.” 

    (Diário de Bordo, reflexão acerca do contributo dos 

professores orientador e cooperante, 21-01-2012) 

 Sendo o processo de estágio realizado em grupo, percebe-se também 

que o relacionamento com as minhas colegas do núcleo de estágio tenha 

contribuído fortemente para o meu desenvolvimento profissional. Cada uma 

com as suas particularidades e potencialidades, todas se revelaram uma mais-

valia para a melhoria da minha prática pedagógica, facto que me leva a 

considerar que o significado atribuído a toda esta experiência não teria sido o 

mesmo se não existisse o clima de cumplicidade, de colaboração, de 

entreajuda e de solidariedade que se verificou. Por outro lado, tendo em conta 

todo o esforço e dedicação que manifestei ao longo do ano, penso que é 

também justo salientar o contributo que considero ter dado para o 

desenvolvimento de cada uma delas. E neste contexto, não poderia haver 

melhor reconhecimento do que aquele que me foi atribuído numa das últimas 

reuniões do EP, quando as mesmas afirmaram perante a professora 

orientadora que mais do que um colega, eu tinha sido também um cooperante.  
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 Entre os principais momentos nos quais ficou bem patenteado o trabalho 

colaborativo entre os diferentes elementos do núcleo de estágio destaco as 

conversas informais, nas quais os diferentes pontos de vista permitiram 

entendimentos cada vez mais contextualizados, a participação nas diferentes 

atividades, cujo sucesso se deveu a uma excelente dinâmica de grupo, e as 

observações/reflexões das aulas, que garantiram melhorias nas competências 

de intervenção de cada um. Relativamente a este último aspeto, de referir a 

sua utilidade não só para melhorar a prática pedagógica do observado, como 

também a dos observadores. Ou seja, todas as observações efetuadas 

permitiram-me encontrar e registar aspetos mais e menos positivos da 

intervenção de cada uma das minhas colegas, os quais foram tidos em conta 

não só nas suas intervenções, mas também nas minhas61. Tendo em conta os 

seus benefícios, percebe-se a minha decisão de ter observado quase todas as 

aulas das minhas colegas, apesar da elaboração de um plano de 

observações62 no início do ano letivo, no qual, para além do planeamento das 

dez observações de cada EE, exigidas no regulamento do estágio profissional, 

foram estabelecidos os objetivos a ter em conta por cada observador em cada 

uma delas. 

 “O dia de hoje ficou marcado pela observação das aulas das minhas colegas, 

apesar de não fazerem parte do plano de observações estabelecido para todo o ano 

letivo (…) procurarei manter esta rotina, não só como forma de as ajudar nas suas 

maiores dificuldades/necessidades, mas também no sentido de me permitir retirar 

ilações para a minha intervenção futura.” 

    (Diário de Bordo, reflexão acerca do contributo da 

importância das observações, 04-11-2011) 

 Por outro lado, o facto de ter estado inserido num grupo de recrutamento 

constituído por muitos outros professores para além das colegas do núcleo (no 

meu caso 14 professores) implicou também uma interação constante com 

estes intervenientes. E neste contexto, a realização do EP numa escola por 

mim frequentada enquanto aluno do ensino básico e secundário garantiu o 

                                            
61

 Anexo XXXIV: Reflexão de uma das observações realizadas a uma colega do Núcleo de 
Estágio. 
62

 Anexo XXXV: Plano das observações realizadas ao longo do ano letivo e respetivos 
objetivos de cada observação. 
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reencontro com professores que participaram no meu percurso escolar, 

influenciando a tipologia do relacionamento estabelecido.  

 Neste contexto, a tipologia das interações estabelecidas com os 

professores do grupo de EF da escola e o seu contributo para o meu processo 

formativo foi precisamente o tema de um estudo apresentado no 5º Encontro 

do IJUP, que se constituiu uma experiência bastante significativa em todo este 

meu processo de estágio. Este estudo consistiu no levantamento das principais 

evidências existentes no diário de bordo relativamente a esta temática, 

seguindo-se a sua apresentação em forma de poster63 e a publicação de um 

resumo64 no livro de resumos editado pela organização. As principais 

conclusões retiradas desta investigação apontaram para um papel muito 

relevante de todos os professores do grupo na minha integração na escola e na 

própria comunidade educativa, principalmente aqueles que no passado 

participaram na minha formação. Graças à partilha das suas experiências e dos 

seus saberes foi bastante evidente o seu contributo quer para a superação de 

alguns problemas relacionados com o processo de ensino e de aprendizagem, 

quer para o envolvimento criado entre os elementos do núcleo de estágio em 

todas as atividades organizadas, pelo que os considero elementos 

fundamentais na minha procura de conhecimento e melhoria. 

 Finalmente, não podia deixar de salientar o papel daqueles que foram o 

cerne de toda a minha atuação ao longo do ano e sem os quais não era 

possível tomar consciência da minha nova condição de ‘professor’. As 

interações dentro da sala de aula, as conversas nos intervalos, o envolvimento 

nas atividades desportivas organizadas e muitas outras experiências 

proporcionadas pelos alunos garantiram-me uma familiarização cada vez maior 

com as funções e responsabilidades atribuídas ao professor dentro da escola, 

contribuindo, consequentemente, para o desenvolvimento da minha 

competência profissional. 

 Tendo em conta a riqueza e o significado de todos estes 

relacionamentos, considero que terminei esta etapa com uma identidade 

profissional delineada. É certo que foi “apenas” um dos momentos iniciais de 
                                            
63

 Anexo XXXVI: Poster apresentado no 5º Encontro do IJUP. 
64

 Anexo XXXVII: Resumo publicado no livro de resumos do IJUP. 
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todo o meu desenvolvimento profissional, mas graças ao contributo de todos 

estes intervenientes foi possível chegar ao final convicto de que estou mais 

competente, responsável e capaz de promover a disciplina de EF na escola, 

explorando o seu imenso potencial. 



 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. CONCLUSÃO 



 
 



157 
 

5. CONCLUSÃO 

 

 Na partida para esta etapa final da minha formação inicial estava 

convicto de que a mesma seria essencial para a atribuição de significado às 

aprendizagens anteriores. Sentia que todo o corpo teórico abordado ao longo 

dos cinco anos de formação superior passaria a fazer mais sentido depois das 

necessidades da prática. Com efeito, considerava que este seria um momento 

único e privilegiado para um entendimento mais contextualizado acerca do que 

é ser professor. 

 Ao longo do ano, o envolvimento estabelecido com todo o ambiente 

inerente ao processo de estágio proporcionou-me grandes e significativas 

aprendizagens, principalmente no que diz respeito ao papel do professor na 

escola. Neste contexto, para além de uma melhor compreensão acerca 

daquela que considero ser a sua principal função – a lecionação das aulas – 

este processo garantiu, acima de tudo, uma renovada perceção acerca dos 

outros níveis de intervenção do professor, cuja importância, a meu ver, não 

pode nem deve ser desvalorizada.  

 A necessidade de me adaptar às necessidades da turma, como forma de 

permitir que os alunos alcançassem o seu potencial máximo, não esperando 

que o contrário se sucedesse, foi uma das principais ilações retiradas desta 

experiência. O mesmo aconteceu com outras vivências fora do contexto da 

aula, nas quais percebi a necessidade de adaptar a minha intervenção às 

necessidades da escola, não atuando tendo em conta exclusivamente a minha 

satisfação pessoal. 

 Terminado o estágio, posso afirmar que as crenças e motivações iniciais 

se foram tornando reais à medida que o mesmo se foi desenrolando. Por um 

lado, as estratégias, as capacidades e as habilidades desenvolvidas garantem-

me, neste momento, uma maior e melhor competência profissional. Por outro, a 

consciencialização para as potencialidades da atividade do professor, na 

formação e construção da personalidade dos alunos e, no caso particular do 

professor de EF, na formação da corporalidade, possibilitam-me uma 

identidade profissional bastante mais contextualizada do que aquela que me 
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acompanhava antes da sua realização. Estes são, portanto, os principais 

fundamentos que encontro para enfatizar a pertinência desta etapa de 

formação e para a considerar indispensável a qualquer processo de 

profissionalização. 

 No entanto, apesar de ter melhorado a minha competência profissional, 

esta não é um dado adquirido, isto porque a competência é situacional, 

exigindo um investimento constante ao longo de toda a profissão. Mais ainda 

neste contexto educativo e social cada vez mais exigente. Portanto, 

perspetivando o futuro, estou ciente da necessidade de formação contínua para 

procurar corresponder às exigências crescentes da profissão. A busca pela 

competência será uma caminhada infinita, na qual espero ser possível retirar 

significados, à semelhança dos retirados desta etapa. Só assim poderei ser um 

futuro professor cada vez mais capaz, mais consciente das suas 

responsabilidades e melhor preparado para as missões que enfrentará. 

 É certo que as oportunidades de emprego são escassas, o que 

dificultará o exercício da profissão e, consequentemente, o desenvolvimento da 

minha competência. Mas também não é menos verdade que até aqui todo o 

meu percurso foi pautado pelo empenho, esforço e dedicação, pelo que a 

confiança no triunfo e no sucesso está sempre presente. 

 Em suma, o meu envolvimento com o processo de estágio foi bastante 

intenso e significativo, pelo que termino esta reflexão com uma afirmação 

verdadeiramente sentida, que coloca em evidência todo o significado que lhe 

atribuí, comprovando também que a minha principal expectativa inicial foi 

alcançada: 

“REALMENTE O QUE QUERO É SER PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA” 
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ANEXO I 

Ficha de Caracterização Inicial do aluno. 



 

XXIV 
 

FICHA DE CARACTERIZAÇÃO INICIAL DO ALUNO 

1. Identificação Pessoal 

a) Nome:  

b) Nome pelo qual pretendes ser tratado: 

 

c) Idade:  

d) Ano: 

e) Turma: 

f) Nº: 

g) Sexo: Masculino  Feminino  

h) E-mail: 

i) Telemóvel/Telefone: 

j) Morada: 

____-___ ,  

2. Relação com a Escola 

a) Qual a escola que frequentavas no ano passado? 

b) Alguma vez ficas-te retido?    Sim    Não    Em que ano? 5º   6º   7º   8º   9º 

c) Porque razão vieste estudar para a Escola Secundária de Paços de Ferreira? É mais perto de casa  Pelos amigos             

Facilidade de Transporte   Pelas condições da Escola   Sugestão dos Pais   Outros motivos  Quais? 

d) Como te deslocas para a escola? A pé    Bicicleta    Carro Particular/Mota    Autocarro    Outro  

e) Quanto tempo demoras nesse percurso?  

f) Em que tipo de actividades, extra aulas, gostarias de participar na escola? 

 
g) Qual o curso/profissão que gostarias de seguir no futuro? 

3. Relação com a Educação Física e com o professor de Educação Física 

a) Gostas da Disciplina de Educação Física? Sim      Não      

Porquê?  

b) Qual a nota que obtiveste no ano anterior? 

c) O que esperas das aulas de Educação Física? 

Divertimento       Desenvolver a musculatura       Melhorar a saúde       Bem-estar       Emagrecer  

Melhorar o espírito de grupo       Melhorar técnicas       Aumentar agilidade       Conhecimento das modalidades   

d) Hierarquiza, por ordem decrescente, as 3 modalidades que mais gostas de praticar?  

Andebol    Ginástica    Basquetebol    Badminton    Atletismo    Voleibol    Futebol    Outra  

e) Hierarquiza, por ordem decrescente, as 3 modalidades que menos gostas de praticar?  

Andebol    Ginástica    Basquetebol    Badminton    Atletismo    Voleibol    Futebol    Outra  

f) Hierarquiza, por ordem decrescente, as 3 modalidades em que sentes mais dificuldade na prática? 

Andebol    Ginástica    Basquetebol    Badminton    Atletismo    Voleibol    Futebol    Outra  

g) Hierarquiza, por ordem decrescente, as 3 modalidades em que sentes menos dificuldade em praticar? 

Andebol    Ginástica    Basquetebol    Badminton    Atletismo    Voleibol    Futebol    Outra  

h) Qual é a tua motivação para a aula de Educação Física? 

Muita       Razoável       Pouca       Muito Pouca   

i) Habitualmente tomas banho no final da aula de Educação Física? 

Nunca       Às vezes       Sempre  
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j) Indica três características que mais aprecias num Professor de Educação Física: 

Exigente       Disciplinado       Compreensivo       Comunicativo       Bem-disposto       Participativo      

Justo       Pontual       Pouco comunicativo       Arrogante       Intolerante       Outra  

k) Indica três características que menos aprecias num Professor de Educação Física:            

Exigente       Disciplinado       Compreensivo       Comunicativo       Bem-disposto       Participativo      

Justo       Pontual       Pouco comunicativo       Arrogante       Intolerante       Outra  

4. Actividade Física fora das aulas de Educação Física 

a) Praticas algum desporto fora da Escola? Não      Sim   Qual?   

b)  Se sim, quantos dias treinas por semana? 1  2  3  4  5  6  7   Quantas horas por dia? 

c) És federado/a? Não  Sim   Se sim, em que clube? 

5. Filiação/Agregado Familiar 

a) Nome do Pai:                                                                                                                                                                      Idade: 

Habilitações literárias:                                                 Telefone/Telemóvel:                                            Profissão: 

b) Nome da Mãe:                                                                                                                                                                   Idade: 

Habilitações literárias:                                                 Telefone/Telemóvel:                                            Profissão: 

c) Com quem vives?            Pai    Mãe    Irmãos    Avós    Outros  

D) N.º DE IRMÃOS:                    SEXO FEM.:                      SEXO MASC.:                          IDADES: 

E) EM QUAL DAS SEGUINTES SITUAÇÕES SE ENCONTRAM OS TEUS PAIS:  

CASADOS          DIVORCIADOS          AUSENTES: PAI  MÃE           FALECIDOS: PAI  MÃE  

6. Encarregado de Educação 

a) Nome:                                                                                                        Grau de parentesco:                           Profissão: 

b) Telefone/Telemóvel:                                      Morada: 

7. Saúde e Alimentação 

a) Vais com frequência ao médico? Sim    Não  

b) Tens algum dos seguintes problemas?   

Epilepsia: Sim    Não  Diabetes: Sim    Não  Respiratórios: Sim    Não    Quais? 

Anemia: Sim    Não  Otites: Sim    Não  Cardíacos: Sim    Não    Quais? 

Pé Plano: Sim    Não  Alergias: Sim    Não  Motores: Sim    Não    Quais? 

Audição: Sim    Não  Visão: Sim    Não  De coluna: Sim    Não    Quais? 

Outros: Sim    Não    Quais? 

c) Tens algum problema que te dificulte a prática da actividade física?   Sim  Qual?                                                     Não   

d) Já alguma vez foste sujeito a uma intervenção cirúrgica?   Sim   Qual?                                                           Não  

e) Costumas adoecer com frequência?   Sim       Não   

f) Costumas tomar pequeno-almoço antes de te deslocares para a escola?   Sim    Às vezes    Não  

g) Quantas refeições fazes por dia?   1    2    3    4    +de 4  

h) Onde costumas realizar as tuas refeições?    Casa    Escola    Casa e Escola    Outro  

i) Fumas?   Sim    Não  

j) Dormes bem?   Sim   Não    Normalmente deitas-te: Antes das 22h    Depois das 22h  

k) Em média, quantas horas dormes por dia?     Durante a semana                    Ao fim-de-semana 

Assinatura                 de              de 2011
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ANEXO II 

Planeamento Anual final. 
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1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 

Data 
Nº 

Aula 
Nº Aula 
da UD 

Unidade 
Didática 

Data 
Nº 

Aula 
Nº Aula 
da UD 

Unidade 
Didática 

Data 
Nº 

Aula 
Nº Aula 
da UD 

Unidade 
Didática 

16-09-2011 1 - Apresentação 
03-01-2012 

39 6 
Atletismo 10-04-2012 

73 1 
Andebol 

20-09-2011 
2 1 Testes de 

Condição Física 

40 7 74 2 

3 2 06-01-2012 41 8 Atletismo 13-04-2012 75 3 Andebol 

23-09-2011 4 3 Condição Física 
10-01-2012 

42 8 
Ginástica 17-04-2012 

76 1 
Badminton 

27-09-2011 
5 4 Condição Física 43 9 77 2 

6 1 Atletismo 13-01-2012 44 10 Ginástica 20-04-2012 78 3 Badminton 

30-09-2011 7 2 Atletismo 
17-01-2012 

45 - Revisão de 
conteúdos 

24-04-2012 
79 4 

Andebol 

04-10-2011 
8 1 

Voleibol 
46 - 80 5 

9 2 20-01-2012 47 9 Atletismo 27-04-2012 81 6 Andebol 

07-10-2011 10 3 Atletismo 
24-01-2012 

48 10 
Ginástica 

04-05-2012 82 4 Badminton 

11-10-2011 
11 3 

Voleibol 
49 11 

08-05-2012 
83 5 

Badminton 
12 4 27-01-2012 50 12 Ginástica 84 6 

14-10-2011 13 4 Atletismo 
31-01-2012 

51 1 
Basquetebol 

11-05-2012 85 7 Badminton 

18-10-2011 
14 5 

Voleibol 
52 2 

15-05-2012 
86 8 

Badminton 
15 6 03-02-2012 53 3 Basquetebol 87 9 

21-10-2011 16 5 Atletismo 
07-02-2012 

54 - Palestra 
(Internet) 

18-05-2012 88 10 Badminton 

25-10-2011 
17 7 

Voleibol 
55 - 

22-05-2012 
89 7 

Andebol 
18 8 10-02-2012 56 4 Basquetebol 90 8 

28-10-2011 19 1 Ginástica 
14-02-2012 

57 5 
Basquetebol 

25-05-2012 91 9 Andebol 

04-11-2011 20 2 Ginástica 58 6 
29-05-2012 

92 10 
Andebol 

08-11-2011 
21 9 

 Voleibol 
17-02-2012 59 7 Basquetebol 93 11 

22 10 24-02-2012 60 8 Basquetebol 01-06-2012 94 5 Condição Física 

11-11-2011 23 1 Futebol 
28-02-2012 

61 9 
Basquetebol 05-06-2012 

95 6 
Condição Física 

15-11-2011 
24 3 

Ginástica 
62 10 96 7 

25 4 02-03-2012 63 - Teste Escrito 08-06-2012 97 - Teste Escrito 

18-11-2011 26 5 Ginástica 
06-03-2012 

64 11 
Basquetebol 12-06-2012 

98 - Autoavaliação 

22-11-2011 
27 6 Ginástica 65 12 99 - Aula Livre 

28 2 Futebol  09-03-2012 66 13 Basquetebol 15-06-2012 100 - Gala Desportiva 

25-11-2011 29 3 Futebol 
13-03-2012 

67 10 
Atletismo 

 

29-11-2011 
30 4 

Futebol 
68 11 

31 5 16-03-2012 69 14 Basquetebol 

02-12-2011 32 7 Ginástica 
20-03-2012 

70 15 Evento Culminante 

06-12-2011 
33 6 

Futebol 
71 - Autoavaliação 

34 7 23-03-2012 72 - Dia Radical 

09-12-2011 35 - Teste Escrito 

13-12-2011 
36 - Aula Livre 

37 - Autoavaliação 

16-12-2011 38 - Dia Desportivo 
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ANEXO III 

Módulo 8 do MEC de Ginástica – Grelha de Aplicação reformulada. 
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1º Período 2º Período 

Espaço de aula N. C. N. C. N. C. N. C. N. C. N. C. N. C. N. C. N. C. N. C. E02 

CONTEÚDOS/AULAS 1 2 3 e 4 5 6 7 8 e 9 10 11 e 12 13  14 

GINÁSTICA – 
SOLO 

Rolamento à frente engrupado AD I/E E E E E/C AS 

 

Rolamento à retaguarda engrupado AD I/E E E E E/C AS 

Elementos de flexibilidade (espargata ou ponte) 
 

I/E E E E E/C AS 

Elementos de equilíbrio (avião ou bandeira) 
 

I/E E E E E/C AS 

Elementos de ligação (meia-volta e saltos gímnicos) 
 

 I/E E E E/C AS 

Rolamento à frente encarpado com os MI afastados 
 

 I/E E E E/C AS 

Apoio facial invertido AD   I/E E E AS 

Sequência 
 

  I/E E E/C AS 

GINÁSTICA – 
APARELHOS 

BOCK 

Salto de eixo 

 

AD 
(Bock) 

I/E  
(Informação) 

(Colega) 

E 
(Extensão) 

(Plinto) 

E 
(Extensão) 

(Bock) 

E/C 
(Refinamento) 

(Bock) 

AS 
(Aplicação) 

(Bock) 

T
E

S
T

E
 E

S
C

R
IT

O
 

Salto entre mãos 
 
 

I/E 
(Informação) 

(Solo) 

E 
(Extensão) 

(Plinto) 

E 
(Extensão) 

(Plinto) 

E 
(Extensão) 

(Bock) 

AS 
(Aplicação) 

(Plinto) 

MINITRAMPOLIM 

Salto em extensão 
AD 

(Mini) 

I/E 
(Informação) 

(Colega) 

E 
(Extensão) 
(Banco S.) 

E 
(Extensão) 

(Mini) 

E/C 
(Refinamento) 

(Mini) 

AS 
(Aplicação) 

(Mini) 

Salto engrupado  
 
 

 
I/E 

(Informação) 
(Banco S.) 

E 
(Extensão) 

(Mini) 

AS 
(Aplicação) 

(Mini) 

Salto com meia pirueta  
 
 

 
I/E 

(Informação) 
(Banco S.) 

E 
(Extensão) 

(Mini) 

AS 
(Aplicação) 

(Mini) 

CULTURA 
DESPORTIVA 

Caracterização, Regulamento e Nomenclatura  AD Saudação Ajudas Materiais 
Todos os 
anteriores 

AS 

FISIOLOGIA DO 
TREINO 

Capacidades 
Condicionais 

Força 
Superior – 3 séries de 10 repetições (flexões de braços) / Média – 3 séries de 15 repetições (abdominais) / Inferior – 3 séries de 15 
repetições (saltos verticais) 

Flexibilidade 
Ações motoras com grande amplitude, elevada mobilidade articular e elasticidade muscular (membros superiores, tronco e membros 
inferiores) 

Capacidades 
Coordenativas 

Coordenação Cinestésica 
Equilíbrio 

Orientação Espacial 
Através das situações de aprendizagem propostas ao longo das aulas serão desenvolvidas todas estas capacidades coordenativas. 

CONCEITOS 
PSICOSSOCIAIS 

Cooperação O aluno coopera com os colegas de turma para atingir os objetivos da situação de aprendizagem. 

Responsabilidade/Autonomia O aluno executa as atividades propostas, com ou sem a supervisão ativa do professor. 

Respeito O aluno revela respeito pelos colegas de turma, professor e materiais utilizados. O aluno respeita as regras de segurança da aula. 

Empenho/Motivação O aluno realiza os exercícios propostos revelando empenho e motivação. 

Assiduidade/Pontualidade O aluno comparece em todas as aulas cumprindo o horário estabelecido. 

OUTRAS 
INFORMAÇÕES 

Rotinas de Segurança 
Arrumar material que não está a ser utilizado e que possa prejudicar a segurança da aula; Regra dos 3 segundos; Rotação nas Estações; 
Ajudas. 

Materiais Colchões de queda; Trampolim Reuther; Minitrampolim; Bock; Plinto; Banco Sueco.  
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ANEXO IV 

Exemplo de plano de aula (Plano de aula nº26 – Ginástica). 
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PLANO DE AULA 

Estudante-Estagiário: Paulo Leal 
Professor Cooperante: Rui Carvalho 

Ano: 7º Hora: 17:00h – 17:45h Nº Alunos: 23 

Unidade Didática: Ginástica 
Função Didática/Conteúdo: Exercitação do 
rolamento à frente e à retaguarda 
engrupados, dos elementos de flexibilidade 
e dos elementos de equilíbrio, do 
rolamento à frente com os MI afastados, 
dos elementos de ligação, do apoio facial 
invertido e da sequência. 
Sessão 5 de 7 

Turma: E Duração: 45’ (30’ úteis) 

Material: 7 Colchões; 2 
Trampolins Reuther; Folhas de 
apoio às estações; 
Cronómetro; Apito. 

Data: 18-11-2011 Local: Escola Secundária de Paços de Ferreira 

Aula nº 26 Espaço: Polivalente (Nave Central) 

Objetivo da Aula 

Habilidades Motoras: Realizar o “pino de cabeça” com ajuda. Realizar o rolamento à frente com MI afastados com ajuda e em plano inclinado. Realizar o rolamento à 
retaguarda engrupado em plano inclinado. Realizar os elementos gímnicos na sequência preestabelecida. 

Cultura Desportiva: Informar os alunos sobre as nomenclaturas dos vários elementos gímnicos e sobre as ajudas. 

Condição Física: Desenvolver a força e a flexibilidade dos alunos. 

Conceitos Psicossociais: Desenvolver o sentido de cooperação, autonomia, responsabilidade e empenho dos alunos. 

 

  
Conteúdos 

Objetivos 
Comportamentais 

Situação de Aprendizagem/Esquema Componentes Críticas 
Organização 

Alunos/Professor 

IN
IC

IA
L 

17:05h 
(4’)  

O aluno presta atenção às 
indicações do professor 
relativas aos conteúdos a 
abordar e à postura e 
comportamento dos 
alunos, mantendo o olhar 
dirigido para o professor. 

Realização da chamada 
 

Conversa 
Turma sentada em frente ao professor. A 
parte inicial da aula destina-se à conversa 
dos alunos acerca dos conteúdos a abordar 
na aula e das questões de segurança da 
aula. 
 

 

- Os alunos 
encontram-se 
sentados em frente 
ao professor. 
 
 
- O professor 
encontra-se de pé, 
de frente para os 
alunos. 

17:09h 
(5’) 

Ativação Geral 

O aluno mobiliza os 
sistemas cardio-
respiratório e osteo-
articular, executando os 
diferentes exercícios 
propostos e respeitando 
as indicações do 
professor. 

Aquecimento 
A turma encontra-se em fila, e desloca-se 
em corrida em torno do espaço delimitado 
pelos colchões. Ao sinal do professor (voz) 
cada um dos alunos realiza as seguintes 
situações propostas: 
   - Circundação dos MS à frente e atrás; 
   - Elevação alternada dos MS; 
   - Ação circular dos MI de pequena, média 
e grande amplitude; 
   - Galopes laterais; 
   - Saltos verticais em progressão. 
   - Espalhados pelo espaço, “movimentam” 
a cervical, os pulsos e os tornozelos. 
 

- Não parar e não pisar os 
colchões 
 
 
- Manter a distância do 
colega da frente; 
 
 
- Ação simultânea dos 
membros superiores; 
 
 
 - Ação rápida dos 
membros inferiores; 
 
 
- Boa amplitude de salto. 

- Os alunos 
deslocam-se à volta 
do espaço 
delimitado pelos 
colchões. 
 
 
 
- O professor 
encontra-se por 
fora do espaço 
percorrido pelos 
alunos, de forma a 
poder controlar 
todas as suas ações. 
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P
R

IN
C

IP
A

L 

17:14h 
(20’) 

“Pino de Cabeça” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rolamento à 
frente com MI 
afastados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sequência 

O aluno executa o “pino 
de cabeça”, encostado a 
uma das paredes ou 
apenas com uma ajuda, 
elevando a bacia até que 
esta esteja por cima dos 
apoios, subindo depois os 
MI até à vertical. 
 
 
 
 
 
 
O aluno executa o 
rolamento à frente com os 
MI afastados, em plano 
inclinado e com ajuda, 
mantendo-os estendidos e 
afastando-os só no final 
do enrolamento. 
 
 
 
 
 
 
O aluno realiza a 
sequência 
preestabelecida, tendo em 
conta as componentes 
críticas dos elementos e 
mantendo a coordenação 
e o ritmo na execução  
 

Estações Gímnicas 
Turma dividida em 4 grupos. Grupos 
distribuídos por 4 estações. Em cada 
estação os alunos realizam as situações 
propostas de acordo com o que é 
apresentado de seguida: 
 
 
Estação 1 – “Pino de cabeça” 
 

Os alunos realizam o “pino de cabeça” com 
ajuda e encostados a uma das paredes do 
polivalente. 
 
 
Estação 2 – Rolamento à frente com os MI 
afastados e rolamento à retaguarda 
engrupado 
 

Os alunos realizam o rolamento à frente 
com os MI afastados e o rolamento à 
retaguarda engrupado no plano inclinado e 
com ajuda. 
 
 
Estação 3 e 4 – Sequência 
 

Estas são duas estações iguais, onde os 
alunos realizam a sequência 
preestabelecida, um de cada vez: 
 
Elemento de equilíbrio – “Pino de cabeça” 
– Rolamento à frente engrupado – Salto 
gímnico – Rolamento à frente com MI 
afastados – Meia-volta – Rolamento à 
retaguarda – Elemento de flexibilidade 
 
 
Cada grupo permanece na estação durante 
5’. Ao apito do professor, os alunos trocam 
de estação realizando uma rotação no 
sentido dos ponteiros do relógio. 
 

“Pino de cabeça” 
- Partir da posição 
ajoelhado; 
- Apoiar a testa (testa faz 
um triângulo com as 
mãos); 
- Elevar primeiro a bacia e 
só depois os MI até à 
vertical. 
 
 
 
Rolamento à frente com 
MI afastados 
- Apoio das mãos longe 
do apoio dos pés. 
- MI estendidos, só se 
afastam depois do 
enrolamento; 
- Repulsão de MS entre os 
MI afastados. 
 
 
 
Rolamento à retaguarda 
engrupado 
- Mãos à largura dos 
ombros e voltadas para a 
frente; 
- “Cabeça e joelhos ao 
peito”; 
- Corpo fechado durante 
o enrolamento. 
 
 
 
Sequência 
- Manter a coordenação e 
o ritmo na execução; 
- Respeitar a sequência 
preestabelecida; 
- Realizar os elementos de 
acordo com os critérios 
de execução fornecidos. 

- Os alunos 
encontram-se em 
grupos, cada um na 
sua estação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- O professor circula 
pelas 4 estações, 
acompanhando 
principalmente as 
estações 1 e 2. 

FI
N

A
L 

17:34h 
(1’) 

Retorno à calma  

Breve conversa com os alunos sobre a aula e 
a próxima aula. 
 
“Grito” de turma. 

 

- Alunos dispostos 
em “U”, de pé, em 
frente ao professor. 
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ANEXO V 

Fotografias dos quadros competitivos utilizados nas aulas de Futebol e de 

Atletismo – Velocidade/Estafetas. 
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ANEXO VI 

Módulo 8 do MEC de Basquetebol – Grelha de Aplicação com estruturação da 

Época Desportiva. 
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Nível dos Alunos Nível 1 (Introdutório) e Nível 2 (Elementar) 

Espaço de Aula E 1 e 2 NC E 1 e 2 E 1 e 2 NC E 1 e 2 E 1 e 2 E04 E 1 e 2 E 1 e 2 E 1 e 2 E 1 e 2 

Conteúdos/Aulas 1 e 2 3 4 5 e 6 7 8 9 e 10 11 12 e 13 14 15 16 

T
É

C
N

IC
A

 

Posição Base 
Defensiva 

A
V

A
L

IA
Ç

Ã
O

 D
IA

G
N

Ó
S

T
IC

A
 

3
x
3
 m

e
io

 c
a
m

p
o

 

I/E 
Inf 
2x2 

A
P

R
E

S
E

N
T

A
Ç

Ã
O

 D
O

 M
E

D
 

E 
Ext 

1+2x2+1 

E 
Ext 

2x2+1 

E 
Ext 

3x2+1 

E 
Ref 

3x3 apoio 

E/C 
Apl 
3x3 

  

T
E

S
T

E
 E

S
C

R
IT

O
 

   

A
V

A
L

IA
Ç

Ã
O

 S
U

M
A

T
IV

A
 

3
x
3
 m

e
io

 c
a
m

p
o

 

E
V

E
N

T
O

 C
U

L
M

IN
A

N
T

E
 

Receção 
I/E 
Inf 
1+1 

E 
Ext 

1+2x2+1 

E 
Ext 

2x2+1 

E 
Ext 

3x2+1 

E 
Ext 

3x3 apoio 

E 
Ref 
3x3 

E 
Ref 
3x2 

E 
Apl 
3x3 

E 
Ref 
1x0 

E 
Apl 
3x3 

E/C 
Apl 
3x3 

Passe 
I/E 
Inf 
1+1 

E 
Ext 

1+2x2+1 

E 
Ext 

2x2+1 

E 
Ext 

3x2+1 

E 
Ref 

3x3 apoio 

E 
Ref 
3x3 

E 
Ref 
3x2 

E 
Apl 
3x3 

E 
Ref 
1x0 

E 
Apl 
3x3 

E/C 
Apl 
3x3 

Lançamento em 
apoio 

  
I/E 
Inf 
1x0 

E 
Ext 
1x0 

E 
Ext 
2x1 

E 
Ext 
3x2 

E 
Ref 
3x2 

E 
Apl 
3x3 

E 
Ref 
1x0 

E 
Apl 
3x3 

E/C 
Apl 
3x3 

Rotação sobre o 
pé eixo 

   
I/E 
Inf 
1x0 

E 
Ext 
2x1 

E 
Ext 
3x2 

E 
Ref 
3x2 

E 
Apl 
3x3 

E 
Ref 
3x2 

E 
Apl 
3x3 

E/C 
Apl 
3x3 

Drible      
I/E 
Inf 
3x2 

E 
Ext 
3x2 

E 
Ext 
3x3 

E 
Ext 
3x2 

E 
Ext 
3x3 

E 
Ref 
3x3 

T
Á

T
IC

A
 

Desmarcação 
I/E 
Inf 
2x2 

E 
Ext 

1+2x2+1 

E 
Ext 

2x2+1 

E 
Ext 

3x2+1 

E 
Ref 

3x3 apoio 

E/C 
Apl 
3x3 

     

Marcação 
Individual 

I/E 
Inf 
2x2 

E 
Ext 

1+2x2+1 

E 
Ext 
2x2 

E 
Ext 

3x2+1 

E 
Ref 

3x3 apoio 

E/C 
Apl 
3x3 

     

Enquadramento 
com o cesto 

   
I/E 
Inf 
1x0 

E 
Ext 
2x1 

E 
Ext 
3x2 

E 
Ref 
3x2 

E 
Apl 
3x3 

E 
Ref 
3x2 

E 
Apl 
3x3 

E/C 
Apl 
3x3 

“Passa e Corte”     
I/E 
Inf 
2x1 

E 
Ext 
3x2 

E 
Ext 
3x2 

E 
Apl 
3x3 

E 
Ref 
3x2 

E 
Apl 
3x3 

E/C 
Apl 
3x3 

Ocupação do 
espaço (Spots) 

     
I/E 
Inf 
3x2 

E 
Ext 
3x2 

E 
Apl 
3x3 

E 
Ext 
3x2 

E 
Apl 
3x3 

E 
Apl 
3x3 
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A
P

L
IC

A
Ç

Ã
O

 D
O

 M
E

D
 

Fase da Época Captações 
Estrut. 
Época 

Pré Época Pré Época Pré Época Prep. Comp. Competição  
Preparação 
Competição 

Comp. 
Prep. 

Comp. 
Comp. 

Tipo de Aula Avaliação + Treino Teórica Treino Treino Treino Jogo Treino 
Treino + 1º 

Torneio 
 Treino + Jogo Treino 

Treino + 
2º 

Torneio 

Avaliação 
(Jogo 
treino) 

3º 
Torneio + 
Troféus 

Indicações 
para os alunos 

 

- O modelo 
- Funções a 

desempenhar 
- Constituição 
das equipas 

- Filiação 
- Nome, grito, 
cor, símbolo. 

- Manuais 
(equipa e 
capitão). 

- Cooperação 
dentro da 
equipa. 

- Função de jornalista 
- Função de árbitro 

(sinalética). 
- Cooperação e união 

da equipa. 
- Filiação 

(equipamento) 

- A ficha de 
jogo a 

preencher. 
- 

Cooperação. 
- Fair-play. 

- Fair-play 
- Cooperação 

na equipa. 
- Competição 
entre equipas. 

- Desempenho das 
várias funções. 

- Responsabilização 
do capitão. 

 

- Arbitragem (regras e 
sinalética). 

- Cooperação na equipa. 
- Competição entre 

equipas. 
- Fair-play e respeito. 

- Função 
de jogador, 

árbitro, 
oficial de 
mesa e 

jornalista. 
- Papel do 
capitão. 

 

- Função de 
jogador, 
árbitro, 

oficial de 
mesa e 

jornalista. 
- Papel do 
capitão. 

- 
Festividade 

na 
cerimónia 
de entrega 
de troféus. 

C
U

L
T

U
R

A
 

D
E

S
P

O
R

T
IV

A
 

Caracterização 
e Regulamento 

Terreno de Jogo 
Lógica do 

MED 
Objetivo 
do jogo 

Regra dos 
apoios 

Regra dos 
dribles 

Sinalética 
da 

arbitragem 

Função de 
árbitro e oficial 

de mesa 
 

Regra da posse de 
bola protegida 

Todos os 
anteriores 

Todos os 
anteriores 

Todos os 
anteriores 

Terminologia 
Específica 

O aluno aplica a terminologia das ações motoras (passe e corte, passe de peito, passe picado, lançamento em apoio, rotação sobre o pé eixo, etc.) 

F
IS

IO
L

O
G

IA
 D

O
 T

R
E

IN
O

 

Capacidades 
Condicionais 

O aluno realiza uma corrida de 8 minutos, num percurso estabelecido, mantendo o ritmo e resistindo à fadiga (resistência). 

O aluno realiza as situações estabelecidas no menor tempo possível e sem perda de eficácia (velocidade). 

O aluno realiza ações motoras com grande amplitude, elevada mobilidade articular e elasticidade muscular (Flexibilidade). 

Força 

Superior – 3 séries de10 repetições (flexão/extensão de braços)  

Média – 3 séries de 15 repetições (abdominais) 

Inferior – 3 séries de 15 repetições (saltos verticais) 

Capacidades 
coordenativas 

Ao longo das aulas, nos exercícios propostos, serão desenvolvidas as capacidades de reação, ritmo, orientação espacial, diferenciação cinestésica. 

C
O

N
C

E
IT

O
S

 

P
S

IC
O

S
S

O
C

IA
IS

 

Cooperação O aluno coopera com os colegas de turma para atingir os objetivos da situação de aprendizagem. 

Responsabilidade/ 
Autonomia 

O aluno executa as atividades propostas, com ou sem a supervisão ativa do professor. 

Respeito O aluno revela respeito pelos colegas de turma, professor e materiais utilizados. O aluno respeita as regras de segurança da aula. 

Empenho/ 
Motivação 

O aluno realiza os exercícios propostos revelando empenho e motivação. 

Assiduidade/ 
Pontualidade 

O aluno comparece em todas as aulas cumprindo o horário estabelecido. 

O
U

T
R

O
S

 Rotinas de 
Segurança 

Bola parada enquanto a professora realiza a instrução, regra dos 3’, arrumar o material que não está a ser utilizado 

Materiais Bolas de Basquetebol, coletes, cones, sinalizadores 
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ANEXO VII 

Quadro Competitivo implementado nas aulas do MED. 



Modelo de Educação Desportiva 

 

BASQUETEBOL 
 

XXXIX 
 

 

EQUIPAS 

CLASSIFICAÇÃO GERAL 
Assiduidade/ 
Pontualidade 

Equipamento Empenho Fair-Play Arbitragem Jogo 3x3 Total 
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ANEXO VIII 

Ficha de Caracterização da Equipa utilizada no MED. 
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MODELO DE EQUCAÇÃO DESPORTIVA 

Basquetebol 

7ºE 

EQUIPA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assinaturas: 
 

Nome da Equipa 

 

Nome do Treinador/Capitão 

 

Cor da Equipa 

 

Hino da Equipa 

 

Símbolo/Mascote da Equipa 

 

Grito da Equipa 
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ANEXO IX 

Calendarização da Época Desportiva disponibilizada aos alunos no Manual do 

Treinador/Capitão. 
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Que conteúdos preparar antes de cada aula? 

 No quadro seguinte apresentam-se os conteúdos a abordar em cada 

aula, bem como o calendário da época. Consulta a tabela antes de todas as 

aulas e prepara-te para os conteúdos que vão ser abordados. 
 

Nº DA 

AULA 
DATA 

DIA DA 

SEMANA 

O QUE VAI SER 

ABORDADO 

TIPO DE 

AULA 

1 e 2 31-01-2012 terça-feira 
- Avaliação Diagnóstica 

- Passe, Receção, Desmarcação e 

Marcação Individual 

AVALIAÇÃO 

+ TREINO 

3 03-02-2012 sexta-feira 

- Apresentação do MED 

- Formação das equipas 

- Escolha do nome, cor, símbolo, 

grito de equipa e treinador/capitão 

TEÓRICA 

4 10-02-2012 sexta-feira 
- Distribuição dos manuais 

- Treinar conteúdos anteriores 

- O papel do jornalista 
TREINO 

5 e 6 14-02-2012 terça-feira 

- Treinar conteúdos anteriores 

- Enquadramento com o cesto e 

lançamento em apoio. 

- Regras da arbitragem 

TREINO 

7 17-02-2012 sexta-feira 

- Treinar conteúdos anteriores 

- Drible e organização do ataque (3 

spots ou corredores) 

- Regras da arbitragem 

TREINO 

8 24-02-2012 sexta-feira 

- Treinar conteúdos anteriores 

- “Passe e corte” 

- Preenchimento das fichas de jogo 

- Preparar para o torneio 

TREINO 

9 e 10 28-02-2012 terça-feira 
- Treinar conteúdos anteriores 

(principalmente a organização) 

 

TREINO + 

TORNEIO 

11 02-03-2012 sexta-feira - Teste escrito TESTE 

12 e 13 06-03-2012 terça-feira 
- Treinar conteúdos (em jogo) 

- Preenchimento fichas de jogo 

- Preparar para o torneio 
TREINO 

14 09-03-2012 sexta-feira 
- Torneio (várias funções) 

- Maior autonomia dos alunos 
TORNEIO 

15 16-03-2012 sexta-feira 
- Jogo 3x3 de preparação (não 

conta para a classificação) 

- Avaliação dos alunos 

AVALIAÇÃO 

+ TREINO 

16 20-03-2012 terça-feira 
- Último torneio 

- Entrega de prémios 

EVENTO 

CULMINANTE 
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ANEXO X 

Artigo do Jornal elaborado por uma das equipas do MED. 
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Foto exclusiva de equipa 

10 – 02 - 2012 

Autores: 

Neste dia tão especial, venho 

informar-vos que a assinatura 

dos contratos para esta época 

desportiva já foi feita. 

MM 

EB 

MR 

JS 

VF 

DS 

 Em jogo está uma nova equipa, Os Traquinas, uma equipa 

jovem e sedente de vitórias. Todos prometeram glória e boa 

colaboração em equipa. 

 A capitã promete cumprir os seus deveres e frisou plenamente 

esta frase durante a assinatura do contrato: 

 - “Seremos unidos e lutaremos até ao fim!” 

Os Traquinas 

A assinatura do contrato 
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ANEXO XI 

Imagens do site disponibilizado aos alunos na abordagem do Basquetebol 

segundo o MED. 
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ANEXO XII 

Exemplo de planeamento simplificado da aula disponibilizado aos capitães. 
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Aula nº 8 

(24-02-2012) 

 

PLANEAMENTO DA AULA/TREINO 

Exercício Como organizar O que transmitir Duração 

Caçadinhas 
com passe 

 

 
 

- 2 Alunos passam, os restantes fogem. 
- Os caçadores fazem passe entre si 
para caçar os restantes (tocar com a 
bola). 
- Depois de tocar, entrega a bola ao 
aluno que foi caço. 

- Passar e receber a duas mãos. 
- Não dar mais do que dois 
passos com a bola na mão. 
- Não é permitido o drible. 

6min 

Circuito 

 

 
 

- 4 Posições: Drible (1); passe (2); 
rotação e passe (3); desmarcação, 
receção e drible (4). 
- Um aluno em cada (três na posição 1) 

Drible: amortecer a bola (não 
bater) 
Passe: passar a duas mãos com 
a bola na zona do peito. 
Receção: receber a duas mãos 
(amortecer a bola) 
Rotação: um pé fixo, o outro 
roda. 

10min 

3x3 em 
meio 

campo 

 

 
 

- Jogo 3x3 com 3 apoios de cada lado do 
campo (jogo de preparação para o 
torneio). 
- Wildcats Vs Knicks  
- The best Vs Os Traquinas 
- Ao sinal do professor, os apoios 
passam para dentro e os restantes para 
fora. 

- Ocupar os 3 corredores; 
- Procurar manter a bola no 
corredor central; 
- Depois de passar desmarcar-se 
para o cesto; 
- Se não receber, sair para o lado 
onde passou. 

12min 

Arrumar 
material 

Todos os elementos da equipa arrumam 
o material utilizado na aula. 

- Arrumar o material; 
- Gritos das equipas. 

2min 
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ANEXO XIII 

Ficha de jogo reformulada. 
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RESULTADO FINAL 

–  

Arbitragem 

Árbitro 1     Árbitro 2 

               

       Nota:             Nota: 
 

(de 0 a 3) 

Fair-Play 

 

             
 Nota:       Nota: 

(de 0 a 3) 

FICHA DE JOGO 

CAPITÃO/TREINADOR –  

OFICIAL DE MESA –  

JORNALISTA –  

Jogadores 
Pontos 

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 

                

                

                

                

 

Torneio II   Data:  09/03/2012  Jogo nº 2 
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ANEXO XIV 

Fotografias do ambiente criado nos torneios do MED. 
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ANEXO XV 

Fotografias dos prémios construídos para o MED. 
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ANEXO XVI 

Grelha de observação dos feedbacks preenchida numa das aulas lecionadas 

no 3º período. 
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Prescritivo Descritivo Avaliativo Interrogativo 

Aluno Grupo Classe Aluno Grupo Classe Aluno Grupo Classe Aluno Grupo Classe 

+ - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - 

E
x

e
rc

íc
io

 1
 

R
e

s
is

tê
n
c
ia

 

A A A A A        A  A          

A A A A A        A  A          

A  A  A        A  A          

A  A          A  A          

A              A          

A              A          

E
x

e
rc

íc
io

 2
 

M
o

b
ili

z
a

ç
ã

o
 A

rt
ic

u
la

r 

 A   M M       A            

 A   M A                   

 A   M M                   

 A   M A                   

 M   A A                   

 M   A                    

    A                    

    A                    

    A                    

    A                    

    A                    

    A                    

    M                    

E
x

e
rc

íc
io

 3
 

F
o

rç
a
 

 A  A A A                   

 A  A A A                   

 M   A A                   

 M   A A                   

    A A                   

    A A                   

    A A                   

    A A                   

E
x

e
rc

íc
io

 4
 

3
x
2
 

 M A M   A A  A   A M A     A A    

 A M M   A      M A      A A    

 M M M         A            

 A A A         A            

 A A A                     

 A  M                     

   M                     

   A                     

E
x

e
rc

íc
io

 5
 

3
x
3
 

A A A A   A M  A   A A A     A A A   

A M A A   A A     A M      A     

M A A A         A       A     

A A A          A            

A M A                      

 A A                      

 A                       

 A                       

 A                       

 M                       

 A                       

 A                       
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Direção 

 Aluno (A) – Reação do professor à prestação do aluno 

 Grupo (G) – Reação do professor à prestação de um grupo de alunos 

 Classe (C) – Reação do professor à prestação de toda a turma 

 

Forma 

 Auditivo (A) – Reação do professor de forma oral 

 Visual (V) – Reação do professor de forma não-verbal (gestual) 

 Cinestésico (C) – Reação do professor através da manipulação do aluno 

 Misto (M) – Inclui pelo menos duas das categorias anteriores 

 

Objetivo 

 Prescritivo (P) – Informa sobre a forma como deverá ou deveria ter executado 

 Descritivo (D) – Descreve de que forma o aluno realizou 

 Avaliativo (A) – Emite um juízo ou apreciação da execução 

 Interrogativo (I) – Questiona o aluno acerca da execução 

 

Afetividade 

 Positiva (+) – Elogia e encoraja a prestação do aluno 

 Negativa (-) – Denigre e repreende a prestação do aluno  

 

TOTAL 151 
 

CATEGORIAS OCORRÊNCIAS ABSOLUTAS OCORRÊNCIAS RELATIVAS 

Direção I - 70 G - 44 C - 37 I - 46% G - 29% C - 25% 

Forma A - 123 V - 0 C - 0 M - 28 A - 81% V - 0% C - 0% M - 19% 

Objetivo P - 108 D - 9 A - 25 I - 9 P – 71% D - 6% A - 17% I - 6% 

Afetividade Positiva - 78 Negativa - 73 Positiva - 52% Negativa - 48% 
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ANEXO XVII 

Módulo 2 do MEC de Andebol – Análise do envolvimento. 
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Módulo 2 – Análise do Envolvimento 

 

 

 
 RECURSOS ESPACIAIS 

Para o ensino do Andebol os recursos espaciais são abundantes. 

Existem três terrenos de jogo marcados no Polidesportivo da escola e outros 

tantos no Pavilhão Municipal. Porém, este último espaço estará interdito às 

turmas do 3º ciclo. Relativamente aos espaços da escola, as aulas poderão ser 

lecionadas quer no polidesportivo (onde existem 3 campos marcados), quer na 

nave central, onde apenas será possível aplicar exercícios analíticos, devido à 

falta de espaço e de balizas.  

 

                    

 
 RECURSOS HUMANOS 

 Nas aulas vão estar presentes: 

 Estudante - Estagiário; 

 Professor Cooperante; 

 Alunos da turma 7º E; 

 Funcionários; 

 Professora Orientadora (caso a aula seja observada). 

 O 7ºE é constituído por 24 alunos, 12 do sexo masculino e 12 do sexo 

feminino. 

“O Módulo 2 abrange questões sobre a compreensão e gestão do ambiente de 

aprendizagem (…) No planeamento do ambiente da aula as questões relativas às 

instalações; materiais; gestão e segurança devem ser as primeiras considerações do 

professor (…).” 

Joan N. Vickers 
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 RECURSOS MATERIAIS 

Para as aulas de Andebol serão necessários os seguintes materiais: 

Andebol 

Material 

Estado de conservação 

Total 
Novo 

Bom 

estado 
Aceitável 

Mau 

estado 

Coletes  

 

Brancos   7  

26 
Azuis    7  

Verdes    7  

Vermelhos    7  

Bolas   19  19 

Balizas  6   6 

Sinalizadores   20  20 

Cones  8   8 

 

 RECURSOS TEMPORAIS 

 As aulas dedicadas à abordagem da modalidade de Andebol serão 

lecionadas de acordo com a tabela seguinte: 

Nº Aulas Duração Dia da Semana Dia do Mês 

11 

4 Blocos de 
90’ (75’ úteis) 

3 Aulas de 
45’ (30’ úteis) 

terça-feira ( 4x90’) 
 

sexta-feira (3x45’) 

10-04-2012 
13-04-2012 
24-04-2012 
27-04-2012 
22-05-2012 
25-05-2012 
29-05-2012 
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ANEXO XVIII 

Módulo 3 do MEC de Andebol – Análise dos alunos. 
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Módulo 3 – Análise dos Alunos 

 

 

 

A combinação da análise do envolvimento e dos alunos permite uma 

perfeita adaptação das sequências metodológicas aos níveis iniciais 

manifestados para que seja possível dirigi-los no sentido de uma evolução 

coerente e real. Assim, a evolução das propostas deve possuir bases sólidas 

para que os alunos assimilem novos conhecimentos, mais complexos e 

suscetíveis de serem consolidados, uma vez que se as propostas forem 

demasiado difíceis os alunos nunca conseguirão passar para a aprendizagem 

seguinte. 

Considerar este aspeto equivale, por assim dizer, à valorização da 

individualidade do sujeito e da sua cognição, das atitudes e valores, 

ao respeito pelas diferenças individuais e à procura de um 

desenvolvimento global e contínuo. A aplicação destes critérios 

supõe, pelo menos, uma dupla exigência: por um lado, a 

salvaguarda dos interesses dos alunos, por outro, a definição de pré-

requisitos de aprendizagem, isto é, de indicadores dos níveis de 

desenvolvimento do aluno. (Pacheco, 2001) 

Assim sendo, nenhum tipo de planeamento deverá ser desenvolvido 

sem que uma avaliação diagnóstica tenha lugar, bem como, a sua posterior 

análise. A sua análise deve ser feita tendo em conta o nível de cada aluno e o 

nível de cada conteúdo. Importa perceber qual a média da turma em cada 

conteúdo, para perceber quais os erros mais comuns e quais as 

potencialidades a serem aproveitadas. 

Desta forma, os exercícios propostos devem ir de encontro à colmatação 

dessas lacunas. Neste seguimento, na abordagem desta modalidade serão 

definidos grupos de trabalho homogéneos no seu núcleo mas heterogéneos 

entre si. Isto significa que, de acordo com a avaliação diagnóstica, os alunos 

“No módulo 3 olhamos para as diferentes formas de analisar os alunos nos aspectos 

seleccionados no módulo 1 (…) pretende-se conhecer o nível de entrada dos nossos 

alunos relativamente às Habilidades e Conhecimentos da modalidade (…).” 

Joan N. Vickers 
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serão agrupados em grupos com o mesmo nível de desempenho 

(homogeneidade do grupo), mantendo esses grupos ao longo da unidade em 

todas as situações de aprendizagem. Se até aqui todas as modalidades 

coletivas foram abordadas com base numa abordagem por grupos 

heterogéneos, o objetivo será utilizar a unidade de Andebol para perceber as 

vantagens e desvantagens de um tipo de abordagem relativamente ao outro. 

A avaliação diagnóstica teve por base a observação dos seguintes itens: 

 Técnica (40%) 

o Passe/Receção 

o Drible 

o Remate 

 Tática (40%) 

o Ocupação do Espaço 

o Objetividade do Ataque 

o Defesa Individual 

 Regras (10%) 

 Empenho (10%) 

Para a avaliação de cada um dos parâmetros foi utilizada avaliação 

quantitativa de 1 a 3, à qual corresponde uma avaliação qualitativa. No que se 

refere ao empenho, a avaliação qualitativa é diferente, tal como se pode 

observar de seguida. 

 

Avaliação 

Quantitativa 

Avaliação Qualitativa 

(Técnica, Tática e Regras) 

Avaliação Qualitativa 

(Empenho) 

1 Não Cumpre Não Manifesta 

2 Cumpre com dificuldade Manifesta Pouco 

3 Cumpre com facilidade Manifesta Muto 

 

Seguidamente procede-se à apresentação e interpretação da avaliação 

diagnóstica dos alunos. 
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Avaliação Diagnóstica de Andebol 

ALUNOS 
Técnica (40%) Tática (40%) 

Regras 
(10%) 

Empenho 
(10%) 

NÍVEL 
FINAL Passe/ 

Receção 
Drible Remate 

Nível 
Técnico 

Ocupação 
do Espaço 

Objetividade 
do ataque 

Defesa 
Individual 

Nível 
Tático 

AC 1 1 1 1,0 1 1 1 1,0 1 1 1,00 1 

CS 2 2 2 2,0 1 2 2 2,0 2 2 1,87 2 

DS 2 1 1 1,3 1 1 2 1,3 1 3 1,47 1 

DM 2 2 1 1,7 1 2 2 1,7 1 2 1,63 2 

EB 2 1 1 1,3 1 2 2 1,7 1 2 1,50 2 

IV 2 1 1 1,3 1 2 2 1,7 1 2 1,50 1 

JS 2 2 1 1,7 1 1 2 1,3 1 2 1,50 2 

JM 2 1 1 1,3 1 1 2 1,3 1 2 1,37 1 

LM 1 1 1 1,0 1 1 1 1,0 1 1 1,00 1 

LP 1 1 1 1,0 1 1 1 1,0 1 1 1,00 1 

LG 2 1 1 1,3 1 2 1 1,3 1 3 1,47 1 

LN 2 2 2 2,0 2 3 2 2,3 2 3 2,23 2 

MN 2 1 1 1,3 1 2 2 1,7 1 3 1,60 2 

MR 2 2 2 2,0 2 2 2 2,0 1 2 1,90 2 

MM 1 1 1 1,0 1 1 1 1,0 1 1 1,00 1 

NR 2 2 2 2,0 2 3 2 2,3 2 2 2,13 2 

PF 2 1 1 1,3 1 1 2 1,3 1 2 1,37 1 

RP 1 1 1 1,0 1 1 1 1,0 1 1 1,00 1 

RC 1 1 1 1,3 1 1 2 1,3 1 2 1,37 1 

SA 2 2 2 2,0 1 2 2 1,7 1 2 1,77 2 

TT 1 1 1 1,3 1 1 1 1,0 1 2 1,23 1 

TR 2 2 1 1,7 1 2 1 1,3 1 2 1,50 1 

VF 1 1 1 1,0 1 1 1 1,0 1 1 1,00 1 

BL 1 1 1 1,0 1 1 1 1,0 1 1 1,00 1 

MÉDIA 1,63 1,33 1,21  1,13 1,54 1,58  1,13 1,88  
   

 Nível 1 (Introdutório) 

 Nível 2 (Elementar) 
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Análise da Avaliação Diagnóstica de Andebol 

Da realização da avaliação diagnóstica concluiu-se que os alunos da 

turma se distribuem por dois níveis de desempenho, mais propiamente 16 

alunos no nível 1 (introdutório) e 8 alunos no nível 2 (elementar). Os parágrafos 

seguintes esclarecem as conclusões relativas à turma no geral (com base nas 

médias calculadas para cada um dos conteúdos avaliados), seguindo-se a 

apresentação das principais características específicas de cada um dos dois 

níveis de desempenho. 

 

Conclusões Gerais 

Este foi o primeiro contacto dos alunos com a modalidade de Andebol, 

pelo que se percebem as dificuldades manifestadas ao longo da situação de 

jogo proposta na avaliação diagnóstica. Assim, a primeira conclusão que 

podemos retirar diz respeito ao desconhecimento das regras do Andebol por 

parte da generalidade da turma, comprovada com a média muito próxima de 1 

(um) observada na ficha de avaliação diagnóstica acima apresentada (1,13). 

Tendo em conta esta evidência, uma das principais preocupações ao longo da 

unidade será esclarecer os alunos acerca das principais regras do jogo de 

Andebol, essenciais para o normal funcionamento do jogo. 

Por outro lado, no que aos conteúdos técnicos diz respeito, a turma 

manifesta uma maior dificuldade no remate e no drible, em comparação com o 

passe. No entanto, a média da turma nestes três componentes fica ainda 

abaixo do nível 2, pelo que se exige que ao longo da unidade sejam propostas 

situações de aprendizagem que permitam melhorar a execução de cada um 

destes gestos técnicos e, consequentemente melhorar a eficácia de cada um 

deles. Sendo este o primeiro contacto dos alunos com a modalidade, o facto de 

ter sido abordado o Basquetebol no período anterior pode ter influenciado 

negativamente os alunos. Esta afirmação ganha ainda mais sentido quando se 

observa que alguns alunos exageram no drible e realizam o passe a duas 

mãos, duas características do Basquetebol que devem ser eliminadas no 

Andebol. Portanto, um dos objetivos será contrariar esta transferência de 

aprendizagem através de constantes feedbacks corretivos. 
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No que diz respeito aos conteúdos táticos, constatou-se que houve uma 

transferência dos conteúdos abordados nas restantes modalidades coletivas de 

invasão, transferência que desta vez foi positiva. A defesa individual está 

bastante mais visível do que na abordagem anterior ao Basquetebol, assim 

como a objetividade do ataque, observada na intenção que grande parte dos 

alunos tem em progredir no terreno de jogo em direção à baliza do adversário. 

No entanto, a ocupação do espaço continua aquém das expectativas, o que 

pode ser constatado na média muito próxima de 1 (um) acima apresentada 

(1,13). Os alunos continuam a aglomerar-se constantemente em torno da bola, 

pelo que será este o principal conteúdo tático a ser trabalhado ao longo da 

unidade, no sentido de proporcionar aos alunos uma organização que facilite o 

jogo. 

Finalmente, no que respeita ao empenho, observa-se uma evolução 

muito positiva por parte de quase todos os alunos, comparativamente com as 

modalidades abordadas no primeiro e segundo período. Este dado é sinónimo 

de uma melhoria na motivação dos alunos para a prática desportiva e de uma 

maior consciencialização para o objetivo do desporto. 

 

Nível 1 (Introdutório) 

 Os alunos que se situam neste nível de desempenho revelam bastantes 

dificuldades, quer a nível técnico, quer a nível tático. No entanto, mesmo 

fazendo parte do mesmo nível de desempenho, é possível diferenciar dois 

grupos de alunos em “níveis” ligeiramente distintos.  

 Um deles (8 alunos) manifesta dificuldades na realização de todas as 

ações técnicas e táticas, o que faz com que seja necessária uma preocupação 

com todos os conteúdos. Neste grupo de alunos, associado às dificuldades 

relativas às habilidades motoras está uma falta de empenho e motivação 

bastante evidente, pelo que este será o principal conceito psicossocial a ser 

trabalhado. 

 O outro grupo (os restantes 8 alunos) revela também dificuldades 

técnicas e táticas que comprometem o bom funcionamento do jogo, embora 

evidencie uma maior capacidade de passe e receção (a nível técnico) e mais 
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objetividade no ataque e intenção em aplicar a defesa individual (a nível tático). 

O empenho e motivação são dois conceitos que estão completamente 

presentes, o que garante uma grande disponibilidade por parte destes alunos 

para as situações de aprendizagem que forem propostas. 

 

Nível 2 (Elementar) 

 Os alunos que se situam num nível de desempenho mais elevado (nível 

elementar), revelam uma maior predisposição para a modalidade, quer a nível 

técnico quer a nível tático. A nível técnico todos eles revelam um domínio 

básico do passe e receção (embora com algumas dificuldades ao nível da pega 

da bola e consequente “armação do braço”) e do drible (embora exagerem na 

sua utilização), mas alguns evidenciam dificuldades no remate, principalmente 

no que à coordenação dos passos antes da impulsão diz respeito. 

Relativamente às ações táticas, observa-se que todos os alunos têm intenção 

de progredir em direção à baliza do adversário para criar situações de 

finalização, embora revelem dificuldades nas tomadas de decisão; a defesa 

individual está presente, embora existam bastantes situações de perda do 

contacto visual com o adversário direto; e a ocupação do espaço é o conteúdo 

que merece uma maior preocupação ao longo da unidade, tendo em conta que 

os alunos não procuram linhas de passe afastadas do portador da bola para 

criar espaços na defesa contrária (a maioria aproxima-se do portador da bola).
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ANEXO XIX 

Módulo 5 do MEC de Andebol – Definição de objetivos. 
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Módulo 5 – Definição de Objetivos 

 

 

 
No sentido de manter a coerência nos objetivos delineados é necessário 

ter em consideração quer o programa da disciplina e as competências definidas 

pela área disciplinar para o ano em questão, quer o desempenho inicial 

(avaliação diagnóstica) demonstrado pelos alunos na primeira aula da unidade. 

Estes objetivos sendo por um lado metas a atingir, servem também de 

referência à ação quer do professor quer dos alunos no decorrer do processo 

de ensino e de aprendizagem. Os objetivos a alcançar contemplam sobretudo e 

de forma mais explícita os tradicionais e específicos objetivos da Educação 

Física no âmbito das quatro categorias transdisciplinares do Modelo de 

Estrutura de Conhecimentos: Habilidades Motoras, Cultura Desportiva, 

Fisiologia do Treino, e Conceitos Psicossociais.  

Porém, e de acordo com o projeto educativo da escola, são também 

contemplados como objetivos gerais a atingir uma educação para a cidadania, 

um crescimento estruturado dos alunos, o desenvolvimento de condutas 

respeitadoras dos valores básicos e dos princípios éticos universais assim 

como a inclusão social e cultural de todos os alunos. 

Relativamente aos objetivos comportamentais da modalidade de 

Andebol é fundamental determiná-los segundo os seguintes âmbitos: 

 

Habilidades Motoras 

Com posse de bola, o aluno: 

 Controla a bola na receção a duas mãos; 

 

 Passa a uma mão com precisão para um colega em situação mais 

favorável, diferenciando o passe picado e o passe de ombro de acordo com 

o posicionamento do adversário; 

“No módulo 5 aborda-se um conjunto de objectivos, os quais descrevem o que o 

professor entende que pode ser ensinado e o que os seus alunos podem realizar, dada a 

matéria e as limitações presentes no ambiente de aprendizagem.” 

Joan N. Vickers 
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 Controla a bola no drible e utiliza-o apenas se tem o caminho livre para a 

baliza; 

 

 Progride para a baliza através da desmarcação após passe (“passe e 

vai”), mantendo o contacto visual com a bola; 

 

 Remata em salto quando se encontra numa situação de finalização 

favorável, tendo em conta o posicionamento do GR; 

 

 Ocupa o espaço de forma racional e equilibrada, criando linhas de passe 

afastadas do portador da bola e ocupando racionalmente os corredores, 

quer em amplitude, quer em profundidade; 

 

Sem posse de bola, o aluno: 

 Coloca-se em posição base defensiva para estar apto a intervir numa 

situação de desarme do drible ou interceção do passe; 

 

 Coloca-se entre o seu adversário direto e a sua baliza (enquadramento 

defensivo); 

 

 Marca individualmente o adversário direto, acompanhando-o nas suas 

movimentações. 

 

 

Cultura Desportiva 

  O aluno conhece o objetivo do jogo, o terreno de jogo, o regulamento 

(bola dentro e fora; violação por passos, por dribles e da área de baliza; 

contacto físico;  

 

  O aluno conhece e aplica o vocabulário específico da modalidade 

presente nas aulas. 
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Fisiologia e Condição Física 

 O aluno realiza uma corrida de 10 minutos, num percurso estabelecido, 

mantendo o ritmo e resistindo à fadiga – Resistência. 

 

 O aluno realiza 3 séries de 15 repetições de flexões de braços, de 

“abdominais”, de “dorso lombares” e de saltos verticais – Força. 

 

 O aluno realiza ações motoras com grande amplitude, elevada 

mobilidade articular e elasticidade muscular, com incidência nos 

principais grupos musculares dos MS, tronco e MI, mantendo a posição 

durante 20’’ – Flexibilidade. 

 

 O aluno realiza 2 séries de 4 repetições de velocidade 20m, percorrendo 

esta distância no menor tempo possível e sem perda de eficácia – 

Velocidade. 

 

 O aluno desenvolve as capacidades de reação, ritmo, orientação 

espacial, diferenciação cinestésica, ao longo das aulas, de acordo com 

as situações de aprendizagem propostas – Capacidades 

Coordenativas. 

 

 

Conceitos Psicossociais 

 O aluno coopera com os colegas de turma para atingir os objetivos da 

situação de aprendizagem – COOPERAÇÃO. 

 

 O aluno executa as atividades propostas, com ou sem a supervisão ativa 

do professor – RESPONSABILIDADE/AUTONOMIA. 

 

 O aluno revela respeito pelos colegas de turma, professor e materiais 

utilizados. O aluno respeita as regras de segurança da aula – RESPEITO. 

 

 O aluno realiza os exercícios propostos revelando empenho e motivação 

– MOTIVAÇÃO/EMPENHO. 

 

 O aluno comparece em todas as aulas cumprindo o horário estabelecido 

– ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE. 
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ANEXO XX 

Módulo 6 do MEC de Andebol – Configuração da avaliação. 
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Módulo 6 – Configuração da Avaliação 

 

 

 

A avaliação é uma ação contínua, indispensável ao processo de ensino 

e de aprendizagem. É através dela que se determina o progresso dos alunos 

para, consequentemente, se reformularem as estratégias. Assim, em cada 

modalidade, é essencial o planeamento de três momentos de avaliação, sendo 

eles a avaliação diagnóstica, a avaliação formativa e a avaliação sumativa. 

  

 Avaliação Diagnóstica: 

 É o primeiro momento de avaliação. O Professor serve-se dele para 

averiguar e registar em que nível de aprendizagem se encontra a turma numa 

determinada matéria. É a partir desta avaliação que se faz todo o trabalho de 

planeamento das aulas. Com base nos seus resultados podemos ter uma ideia 

mais lúcida acerca das capacidades da turma, de onde podem os alunos 

chegar e das dificuldades mais presentes. 

 A avaliação diagnóstica da modalidade de Andebol será efetuada 

através do preenchimento de uma ficha de avaliação diagnóstica, com base na 

observação do desempenho dos alunos na situação de jogo Gr+4x4+Gr. A 

ficha utilizada, tal como apresentada no módulo 3, é a seguinte: 

 

 

ALUNOS 

Técnica (40%) Tática (40%) 

Regras 
(10%) 

Empenh
o (10%) 

NÍVEL 
FINAL Passe/ 

Receção 
Drible Remate 

Nível 
Técnico 

Ocupação 
do Espaço 

Progressão 
para o alvo 

Marcação 
Individual 

Nível 
Tático 

 
            

 
            

 
 

“No módulo 6, a arte e ciência de análise, avaliação e correcção de competências é 

apresentada (…) como um veículo individualizado de fornecimento de feedback, como 

uma ajuda motivacional e como um meio facilitador da comunicação entre professores e 

alunos no que respeita à matéria de ensino.” 

Joan N. Vickers 
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 Avaliação Formativa: 

 Este momento de avaliação aparece durante todo o processo. Podemos 

dizer que se trata de uma contínua recolha de dados sobre a prestação dos 

alunos que vai auxiliar na regulação de todo o planeamento inicial. Esta recolha 

é que nos vai mostrar claramente o estado de evolução na aprendizagem dos 

alunos e indicar a necessidade de modificar, ou não, as estratégias inicialmente 

definidas. 

 

Avaliação Sumativa: 

 É o momento mais formal de avaliação realizado no final da unidade 

temática. Esta avaliação fornece dados relativos ao nível de aprendizagem e 

respetiva evolução dos alunos, demonstrando ainda se foram capazes de 

alcançar os objetivos propostos. 

No que diz respeito à avaliação, na Escola Secundária de Paços de 

Ferreira, a área disciplinar de Educação Física estabelece uma divisão dos 

critérios de avaliação para o 3º ciclo em dois grandes grupos: Conhecimentos e 

Competências (70%) e Atitudes e Valores (30%). Relativamente ao primeiro, 

este divide-se em Domínio Cognitivo (10%) e Domínio Psicomotor (60%). No 

que respeita às Atitudes e Valores há que salientar que neste ciclo a sua 

percentagem de importância é superior à do secundário, visto que os alunos se 

PASSE/RECEÇÃO 

Nível Critério 

1 Não controla a bola na receção e não revela precisão no passe 

2 Controla a bola na receção mas não revela precisão no passe 

3 Controla a bola na receção e revela precisão no passe 

 

OCUPAÇÃO DO ESPAÇO 

Nível Critério 

1 Aproxima-se do portador da bola diminuindo o espaço 

2 Afasta-se do portador da bola mas não cria linhas de passe 

3 Cria linhas de passe afastando-se do portador da bola 

 
DRIBLE 

Nível Critério 

1 Não controla a bola quando realiza o drible 

2 Controla a bola mas exagera na utilização do drible 

3 Controla a bola e utiliza o drible em situações adequadas 

 

PROGRESSÃO PARA O ALVO 

Nível Critério 

1 Não cria linhas de passe (mantém-se estático) 

2 Desmarca-se do seu opositor direto sem objetividade 

3 Desmarca-se ou dribla no sentido do alvo numa situação favorável 

 
REMATE 

Nível Critério 

1 Não realiza o remate quando tem uma situação favorável 

2 Utiliza o remate embora sem eficácia 

3 Remata com eficácia quando tem uma situação favorável. 

 

MARCAÇÃO INDIVIDUAL 

Nível Critério 

1 Não manifesta intenção de recuperar a bola 

2 Manifesta a intenção de recuperar a bola a vários adversários 

3 Marca o adversário direto colocando-se entre este e a baliza 
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encontram num período de desenvolvimento essencial para a aquisição de 

valores como responsabilidade, empenho e autonomia. Outro dado relevante 

prende-se com o facto dos alunos com atestado médico impeditivo da prática 

de Educação Física, serem avaliados em 70% no domínio cognitivo e 30% nas 

Atitudes e Valores. É ainda dever do professor desta disciplina exigir uma 

correta aplicação dos conhecimentos em Língua Portuguesa nos trabalhos 

escritos e orais. 

Relativamente à avaliação sumativa da modalidade de Andebol será 

utilizada uma ficha semelhante à da avaliação diagnóstica. No entanto, a 

escala a utilizar passa de 3 a 5 critérios, uma vez que existe a necessidade de 

atribuir uma nota e não de determinar um nível. De seguida apresenta-se a 

ficha de avaliação sumativa a utilizar na observação do jogo GR+3x3+GR da 

modalidade de Andebol, acompanhada dos critérios de avaliação de cada um 

dos conteúdos. 

 

ALUNOS 

Técnica (40%) Tática (40%) 
Regras 
(10%) 

Empenho 
(10%) 

NOTA 
FINAL Passe/ 

Receção 
Drible Lançamento 

Nota 
Técnica 

Ocupação do 
Espaço 

Objetividade 
do ataque 

Marcação 
Individual 

Nota 
Tática 

1 AC 
            

2 CS 
            

3 DS 
            

4 DM 
            

5 EB 
            

6 IV 
            

7 JS 
            

8 JM 
            

9 LM 
            

10 LP 
            

11 LG 
            

12 LN 
            

13 MN 
            

14 MR 
            

15 MM 
            

16 NR 
            

17 PF 
            

18 RP 
            

19 RC 
            

20 SA 
            

21 TT 
            

22 TR 
            

23 VF 
            

24 BL 
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Passe/Receção 

Nota Critério 

1 
Não controla a bola na receção nem passa com precisão para o 
colega. 

2 Controla a bola na receção mas não passa com precisão. 

3 
Controla a bola na receção e passa com precisão, embora não 
escolha a melhor opção de passe. 

4 
Controla a bola na receção e passa com precisão para o colega em 
melhor posição, mas decide mal quanto ao tipo de passe a utilizar. 

5 
Controla a bola na receção e passa com precisão para o colega em 
melhor posição, diferenciando o passe de ombro e o passe picado. 

 

Ocupação do Espaço 

Nota Critério 

1 Aproxima-se do portador da bola, diminuindo o espaço para jogar. 

2 Afasta-se do portador da bola, mas não se desmarca para a receber. 

3 
Afasta-se do portador da bola e desmarca-se para a receber, mas 
não se preocupa com a ocupação de um corredor livre. 

4 
Afasta-se do portador da bola, desmarca-se para a receber e ocupa 
um corredor livre, embora sem intenção de progressão para a baliza. 

5 
Cria linhas de passe afastadas do portador da bola, ocupando 
racionalmente os corredores, em amplitude e profundidade. 

 Drible 

Nota Critério 

1 Não utiliza o drible em nenhuma situação de jogo. 

2 
Dribla sempre que recebe a bola, mesmo em situações onde o 
mesmo não é necessário. 

3 
Controla a bola no drible mas utiliza-o em situações, por vezes, 
desnecessárias. 

4 
Tenta driblar apenas se tem o caminho livre, mas não consegue 
controlar a bola. 

5 
Controla a bola no drible e utiliza-o apenas em situações adequadas, 
se tem o caminho livre. 

 

Objetividade do Ataque 

Nota Critério 

1 Mantém-se estático após realizar o passe para o colega. 

2 
Desmarca-se após passe, embora não revele intenção de progredir 
no terreno de jogo. 

3 
Desmarca-se para a baliza após passe para o colega, mas não 
procura espaços adequados para receber a bola. 

4 
Desmarca-se para espaços vazios perto da baliza após passe para o 
colega, sem manter o contacto visual com a bola. 

5 
Progride para a baliza através da desmarcação para espaços vazios 
após passe (“passe e vai”), mantendo o contacto visual com a bola. 

 Remate 

Nota Critério 

1 Não remata quando tem uma situação favorável. 

2 
Remata várias vezes ao longo do jogo, mesmo em situações 
desfavoráveis. 

3 
Remata em apoio sempre que tem uma situação favorável à 
finalização. 

4 
Remata em salto mas não se preocupa com a colocação da bola de 
acordo com o posicionamento do GR. 

5 
Remata em salto quando se encontra numa situação de finalização 
favorável, tendo em conta o posicionamento do GR. 

 

Defesa Individual 

Nota Critério 

1 
Não acompanha o adversário direto nas suas movimentações e não 
procura recuperar a posse de bola. 

2 
Acompanha o adversário direto, mas não manifesta intenção em 
recuperar a posse de bola. 

3 
Manifesta intenção em recuperar a bola, mas não se coloca entre o 
adversário direto e a baliza. 

4 
Coloca-se em posição base defensiva entre o adversário direto e a 
baliza, mas não mantém o contacto visual com este e com a bola. 

5 
Coloca-se entre o adversário direto e a baliza e mantém o contacto 
visual com este e com a bola, procurando recuperá-la. 
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ANEXO XXI 

Módulo 8 do MEC de Andebol – Aplicação. 
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Módulo 8 – Aplicação 

  

Nível dos Alunos Nível 1 (Introdutório) e Nível 2 (Elementar) 

Espaço de Aula E 1 e 2 E 1 e 2 E 1 e 2 E 1 e 2 E 1 e 2 E 1 e 2 E 1 e 2 
Nave 

Central 

Conteúdos/Aulas 1 e 2 3 4 e 5 6 7 e 8 9 10 e 11 12 

H
A

B
IL

ID
A

D
ES

 M
O

T
O

R
A

S TÉ
C

N
IC

A
 

Posição Base Defensiva 

A
V

A
LI

A
Ç

Ã
O

 D
IA

G
N

Ó
ST

IC
A

 
G

R
+4

x4
+G

R
 

I/E 
Inf 

1x1+1 

E 
Ext 

2x2+2 

E 
Ext 
3x3 

E 
Apl 

GR+3x3+GR 

E/C 
Ref 

3x2+GR 
    

A
V

A
LI

A
Ç

Ã
O

 S
U

M
A

TI
V

A
 

A
p

lic
aç

ão
 

G
R

+3
x3

+G
R

 

TE
ST

E 
ES

C
R

IT
O

 

Passe  
I/E 
Inf 

1x1+1 

E 
Ext 

2x2+2 

E 
Ext 
3x3 

E 
Apl 

GR+3x3+GR 

E 
Ref 

3x2+GR 

E 
Ref 

3x2+GR 

E 
Apl 

GR+3x3+GR 

E 
Apl 

GR+3x3+GR 

E/C 
Ref 

3x2+GR 

Receção 
I/E 
Inf 

1x1+1 

E 
Ext 

2x2+2 

E 
Ext 
3x3 

E 
Apl 

GR+3x3+GR 

E 
Ref 

3x2+GR 

E 
Ref 

3x2+GR 

E 
Apl 

GR+3x3+GR 

E 
Apl 

GR+3x3+GR 

E/C 
Ref 

3x2+GR 

Remate   
I/E 
Inf 

1xGR 

E 
Ext 

1+1x1+GR 

E 
Ext 

3x2+GR 

E 
Ref 

1+1xGR 

E 
Apl 

GR+3x3+GR 

E 
Apl 

GR+3x3+GR 

E/C 
Ref 

3x2+GR 

Drible   
I/E 
Inf 
1x0 

E 
Ext 

1+1x1+GR 

E 
Ref 

3x2+GR 

E 
Ref 

3x2+GR 

E 
Apl 

GR+3x3+GR 

E 
Apl 

GR+3x3+GR 

E/C 
Ref 

3x2+GR 

TÁ
TI

C
A

 

Defesa Individual/ 
Enquadramento Defensivo 

I/E 
Inf 

1x1+1 

E 
Ext 

2x2+2 

E 
Ext 
3x3 

E 
Apl 

GR+3x3+GR 

E 
Ref 

3x2+GR 

E 
Ref 

3x2+GR 

E/C 
Apl 

GR+3x3+GR 
  

Criação de linhas de 
passe/desmarcação 

I/E 
Inf 

1x1+1 

E 
Ext 

2x2+2 

E 
Ref 

2x2+2 

E 
Apl 

GR+3x3+GR 

E 
Ref 

3x2+GR 

E 
Ref 

3x2+GR 

E 
Apl 

GR+3x3+GR 

E 
Apl 

GR+3x3+GR 

E/C 
Ref 

3x2+GR 

Passe e Vai   
I/E 
Inf 

1+1x1+GR 

E 
Ext 
3x3 

E 
Ext 

3x2+GR 

E 
Ref 

1+1xGR 

E 
Apl 

GR+3x3+GR 

E 
Apl 

GR+3x3+GR 

E/C 
Ref 

3x2+GR 

Ocupação Racional do 
Espaço 

   
I/E 
Inf 
3x3 

E 
Ext 

3x2+GR 

E 
Ref 

3x2+GR 

E 
Apl 

GR+3x3+GR 

E 
Apl 

GR+3x3+GR 

E/C 
Ref 

3x2+GR 

“No Modelo de Estrutura do Conhecimento, o módulo 8 é o culminar de todo o processo e consiste na aplicação dos módulos 

de 1 a 7 nos vários tipos de planeamento, tais como os planos de aula e os planos de unidade temática”. 

Joan N. Vickers 
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C
U

LT
U
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A
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A

 

Caracterização da 
modalidade e Regulamento 

Avaliação Diagnóstica 
Objetivo 
do jogo 

Terreno de 
jogo 

Violação da 
área de 
baliza 

Passos 
Início e 

recomeço 
do jogo 

Bola 
dentro e 
bola fora 

Dribles 
Todos os 

anteriores 
Avaliação 
Sumativa 

Teste 
Escrito 

Terminologia Específica O aluno aplica a terminologia das ações motoras (passe e vai, passe de ombro, passe picado, remate em salto, etc.) 

FI
SI

O
LO

G
IA

 D
O

 T
R

EI
N

O
 

Capacidades Condicionais 

Resistência O aluno realiza uma corrida de 10 minutos mantendo o ritmo e resistindo à fadiga. 

Velocidade 
O aluno realiza 2 séries de 4 repetições de velocidade 20m, percorrendo esta distância no menor tempo possível e 
sem perda de eficácia. 

Flexibilidade O aluno realiza ações motoras com grande amplitude, elevada mobilidade articular e elasticidade muscular. 

Força 

Superior – 3 séries de15 repetições (flexão/extensão de braços)  

Média – 3 séries de 15 repetições (abdominais e dorsais) 

Inferior – 3 séries de 15 repetições (saltos verticais) 

Capacidades coordenativas 
Ao longo das aulas, nos exercícios propostos, serão desenvolvidas as capacidades de reação, ritmo, orientação espacial, diferenciação 
cinestésica. 

C
O

N
C

EI
TO

S 

P
SI

C
O

SS
O

C
IA

IS
 Cooperação O aluno coopera com os colegas de turma para atingir os objetivos da situação de aprendizagem. 

Responsabilidade/Autonomia O aluno executa as atividades propostas, com ou sem a supervisão ativa do professor. 

Respeito O aluno revela respeito pelos colegas de turma, professor e materiais utilizados. O aluno respeita as regras de segurança da aula. 

Empenho/Motivação O aluno realiza os exercícios propostos revelando empenho e motivação. 

Assiduidade/Pontualidade O aluno comparece em todas as aulas cumprindo o horário estabelecido. 

O
U

TR
A

S 

IN
FO

R
M

A
Ç

Õ
E

S 

Rotinas de Segurança Bola parada enquanto o professor realiza a instrução, regra dos 3’’, arrumar o material que não está a ser utilizado. 

Materiais Bolas de Andebol, coletes, cones, sinalizadores, marcas antiderrapantes, apito, cronómetro. 
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ANEXO XXII 

Plano de aula elaborado no 3º período (Plano de Aula nº79 e 80). 
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PLANO DE AULA 

Estudante-Estagiário: Paulo Leal 
Professor Cooperante: Rui Carvalho 

Ano: 7º Hora: 10:15h – 11:45h Nº Alunos: 24 

Unidade Didática: Andebol 
Função Didática/Conteúdo: Introdução e exercitação do remate, do 
drible, do passe e vai e da ocupação racional do espaço; exercitação da 
posição base defensiva, receção, passe de ombro e picado, criação de 
linhas de passe/desmarcação e defesa individual. 
Sessão 4 e 5 de 12 

Turma: E Duração: 90’ (75’ úteis) Material: Coletes (2 cores, 6 
de cada); 12 Bolas de Andebol; 
Marcas Antiderrapantes; 
Sinalizadores e Cones; Elástico; 
Postes de Badminton; Apito e 
Cronómetro. 

Data: 24-04-2012 
Local: Escola Secundária de 
Paços de Ferreira 

Aula nº 79 e 80 
Espaço: Polidesportivo (Espaço 
Exterior 1 e 2) 

OBJETIVO DA AULA 

Habilidades Motoras: Nas situações de jogo 1x1+1, 2x2+2 e 3x3, realizar a receção a duas mãos e o passe (de ombro e picado), mantendo o controlo sobre a bola; 
desmarcar-se para espaços vazios para anular a defesa individual do adversário; defender individualmente o adversário, mantendo a posição base defensiva; Desmarcar-
se na direção do alvo após passe para o colega, criando uma situação de finalização. Em situação de 1x0 e 1x1+1, finalizar através do remate em suspensão e driblar em 
progressão para a baliza se tem o caminho livre. Em situação de 3x3, ocupar o espaço de forma racional (um jogador em cada corredor). Aplicar todos os conteúdos na 
situação de jogo GR+3x3+GR. 

Cultura Desportiva: Conhecer o objetivo do jogo, o terreno de jogo e a regra “bola fora/bola dentro”. 

Condição Física: Realizar uma corrida contínua de 10 minutos, mantendo um ritmo uniforme e resistindo à fadiga. Realizar 3 séries de 20 repetições de força média e 
inferior e 3 séries de 15 repetições de força superior. Manter a posição de flexibilidade durante 15’’, com incidência no tronco, MS e MI. 

Conceitos Psicossociais: Interiorizar e manifestar um sentido de cooperação, autonomia, responsabilidade e empenho ao longo da aula. 

 

  
Conteúdos 

Objetivos 
Comportamentais 

Situação de Aprendizagem/Esquema 
Componentes 

Críticas 
Organização 

Alunos/Professor 

IN
IC

IA
L 

10:20h 
(4’)  

O aluno, sentado no solo 
do polidesportivo presta 
atenção às informações 
fornecidas, mantendo o 
olhar dirigido para o 
professor. 

Realização da Chamada 
Conversa 
 

Alunos sentados no solo do polidesportivo. O 
professor, em frente ao quadro, fornece dois 
tipos de informação: um relativo aos conteúdos 
abordados em aulas anteriores e outro relativo 
aos conteúdos a abordar na aula. 
 

 

Alunos 
- Sentados em frente ao 
quadro. 
 
Professor 
- Em pé, de frente para os 
alunos, ao lado do quadro; 
 
No final formam-se as 
triplas que se distribuem 
pelo espaço do 
polidesportivo. 
 

10:24h 
(10’) 

Ativação 
Geral 

 
Condição 

Física 
 

(Resistência) 
 
 

O aluno: 
 
- Realiza uma corrida 
contínua durante 10’, 
deslocando-se de cone em 
cone de acordo com a 
sequência, mantendo a 
coesão da sua equipa e 
sem parar. 

Corrida de Resistência 
 
Turma dividida em quatro grupos, cada um 
posicionado num dos cones espalhados pelo 
espaço. Ao apito, cada grupo deve deslocar-se 
em corrida de cone para cone, durante 8’, 
respeitando a sequência preestabelecida (1-2-3-
4-1…).  
 

- Não parar durante o 
exercício. 
 
- Manter um ritmo 
uniforme. 
 
- Controlar o esforço e 
dominar a fadiga. 
 
- Manter o grupo 
coeso. 
 
- Respeitar a 
sequência. 

Alunos 
- Assumem as posições 
nos cones para a corrida 
de resistência; 
- Deslocam-se em grupo, 
de cone em cone, 
respeitando a sequência. 
 
Professor 
- Durante a corrida, 
desloca-se em torno do 
espaço fornecendo 
feedbacks relativamente 
ao ritmo individual de 
cada grupo. 
 
Reunião dos alunos junto 
ao quadro. 
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10:34h 
(40’) 

Estação 1 
Passe 

 

Receção 
 

Drible 
 

Remate 
 

“Passe e Vai” 
 
 

Estação 2 
Passe 

 

Receção 
 

Remate 
 

Criação de 
linhas de 

passe 
 

“Passe e vai” 
 

Defesa 
Individual 

 
 

Estação 3 
Passe 

 

Receção 
 

Desmarcação 
 

Defesa 
Individual 

 
 

Estação 4 
Passe 

 

Receção 
 

Drible 
 

Ocupação 
racional do 

Espaço 
 

“Passe e Vai” 
 

Defesa 
Individual 

E1 – O aluno, no circuito 
estabelecido: 
- Envia a bola na direção 
do colega com precisão, 
utilizando os dois tipos de 
passe; 
- Recebe com as duas 
mãos, mantendo o 
controlo da bola; 
- Dribla em progressão 
para o campo adversário; 
controlando a trajetória 
da bola; 
- Desmarca-se na direção 
da baliza após o passe, 
criando uma situação de 
finalização 
- Remata em suspensão, 
enviando a bola na direção 
da baliza, por baixo da fita 
que une os postes. 
 
E2 – O aluno, em situação 
de 1x1+1: 
- Progride na direção do 
alvo, desmarcando-se na 
após passe para criar uma 
situação de finalização; 
- Remata em suspensão na 
direção da baliza, 
enviando a bola por baixo 
da fita que une os postes; 
 
E3 – O aluno, em situação 
de 2x2+2: 
- Mantém a posse de bola 
utilizando o passe de 
ombro e picado com 
precisão e recebendo com 
as duas mãos; 
- Anula a defesa individual, 
desmarcando-se após o 
passe na direção da zona 
de finalização; 
- Finaliza, colocando a bola 
em cima de uma das zonas 
de finalização do 
adversário. 
 
E4 – O aluno, em situação 
de 3x3 em maio campo: 
- Com posse de bola, 
ocupa o espaço de forma 
racional, colocando um 
jogador em cada corredor 
de jogo; 
- Desmarca-se, após passe, 
na direção da zona de 
finalização e finaliza 
pousando a bola para 
além da linha final, entre 
os cones; 
 
Nas estações 2, 3 e 4, o 
aluno sem posse de bola, 
aplica a defesa individual, 
mantendo a posição base 
defensiva. 

4 Estações de exercitação 
Distribuem-se os alunos pelas 4 equipas de 
Andebol e organizam-se 4 estações no 
polidesportivo. Cada equipa realiza a situação 
proposta numa das estações durante 8 minutos, 
no final dos quais deve trocar de estação de 
acordo com a sequência (E1-E2-E3-E4-E1…). As 
situações propostas em cada estação são as 
seguintes: 

Receção 
- Polegares tocam-se 
formando um “W”. 
 
Passe de ombro 
- Mão acima da 
cabeça (braço e 
antebraço formam 
ângulo de 100/110 
graus). 
 
Passe picado 
- Ressalto no solo 
perto do recebedor. 
 
Remate 
- Três passos com 
início no pé contrário 
à mão que segura a 
bola; 
- “Armar o braço”; 
- Bola ressalta no solo, 
imediatamente antes 
da linha de baliza. 
 
Drible 
- Amortecer a bola; 
- Palma da mão para 
baixo e dedos 
afastados; 
- Empurrar a bola com 
movimento do pulso e 
antebraço. 
 
Criação de linhas de 
passe/ 
Desmarcação 
- Mudar de direção 
para se afastar do 
defensor; 
 
“Passe e Vai” 
- Desmarcar-se na 
direção do alvo após 
passe; 
- Manter o contacto 
visual com a bola. 
 
Defesa Individual 
- Acompanhar o 
adversário direto em 
todas as suas 
movimentações. 
- Colocar-se entre o 
adversário e a zona de 
finalização que 
defende. 
 
Posição Base 
Defensiva 
- MI ligeiramente 
fletidos; 
- Tronco ligeiramente 
inclinado à frente; 
- MS levantadas 
lateralmente e 
fletidos, com palmas 
das mãos para a 
frente. 

Alunos 
- Mantêm-se no espaço 
destinado à sua estação; 
- Trocam de estação ao 
sinal do professor, de 
acordo com a sequência 
estabelecida. 
 
 
 
 
 
Professor 
- Desloca-se por todas as 
estações em cada rotação; 
- Fornece feedbacks 
individuais em cada 
estação. 
 
 
 
 
 
No final todos arrumam o 
material e reúnem-se 
junto ao quadro. 

E1 – Circuito (1x0) 
Divide-se longitudinalmente um dos campos 
marcados no polidesportivo. Com sinalizadores 
organizam-se dois circuitos semelhantes mas em 
sentidos opostos, um em cada metade do 
campo, de acordo com o esquema. O aluno na 
posição 1 (p1) faz passe para o aluno em p2. Este 
roda e dribla até p3. Nesta posição, passa para 
p4, desmarca-se na direção da baliza e recebe 
novamente a bola, rematando em suspensão 
por baixo da fita que une cada um dos postes a 
meio metro do solo. Num dos circuitos utiliza-se 
o passe de ombro e no oposto o passe picado. A 
rotação é feita de acordo com a sequência: p1 - 
p2 - p3 - p4 - p1 do circuito oposto. 

E2 – 1x1+1 com remate 
Divide-se longitudinalmente um dos campos 
marcados no polidesportivo. Em cada metade 
colocam-se 3 alunos, um deles fora da linha 
lateral e os outros dentro do campo. Estes 
realizam 1x1 com apoio, progredindo na direção 
da baliza. O apoio apenas se desloca fora do 
campo, ao longo da linha lateral. A finalização é 
realizada através do remate em suspensão por 
baixo da fita que une cada um dos postes a meio 
metro do solo. Depois de finalizar numa das 
balizas, os alunos trocam de funções e realizam 
o mesmo exercício na metade contrária no 
sentido oposto. 

E3 – 2x2+2 com finalização nas marcas 
Formam-se três duplas e delimita-se um campo 
com três marcas de finalização em cada linha 
final. Os alunos realizam jogo 2x2 com um apoio 
em cada linha lateral. Para finalizar cada equipa 
deve pousar a bola numa das marcas. Para 
defender as marcas de finalização a equipa deve 
utilizar a defesa individual. Não é permitido o 
drible e a equipa que finaliza passa a apoio. 

E4 – 3x3 com finalização na zona delimitada 
Formam-se duas equipas de 3 elementos e 
delimita-se um campo com duas zonas de 
finalização (uma em linha final). A equipa com 
posse de bola deve ocupar os três corredores de 
jogo para efetuar 5 passes consecutivos e depois 
tentar pousar a bola entre os cones da linha final 
do adversário. A equipa sem posse de bola deve 
tentar recuperá-la realizando defesa individual. 
São permitidos apenas 3 dribles a cada jogador. 
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11:14h 
(10’) 

Passe 
 

Receção 
 

Remate 
 

Desmarcação 
 

“Passe e vai” 
 

Ocupação 
Racional do 

Espaço 
 

Defesa 
Individual 

(Posição Base 
Defensiva) 

O aluno, em situação de 
jogo GR+3x3+GR: 
- Mantém a posse de bola 
realizando os dois tipos de 
passe com precisão e 
recebendo a bola com as 
duas mãos; 
- Anula a defesa individual, 
desmarcando-se após o 
passe com mudanças de 
direção; 
- Ocupa o espaço de forma 
racional, colocando um 
jogador em cada corredor 
de jogo; 
- Cria uma situação de 
finalização, desmarcando-
se na direção da baliza 
adversária após passe para 
o colega; 
- Finaliza através do 
remate em suspensão; 
- Sem posse de bola, tenta 
recuperá-la colocando-se 
em posição defensiva e 
aplicando a defesa 
individual. 

Situação de jogo GR+3x3+GR 
 

Organizam-se seis equipas de 4 elementos e 
distribuem-se duas em cada campo do 
polidesportivo. Durante 10 minutos realiza-se a 
situação de jogo GR+3x3+GR. A equipa com 
posse de bola deve tentar finalizar na baliza 
adversária e a equipa sem posse de bola deve 
impedir a finalização do adversário através da 
defesa individual. Apenas são permitidos três 
dribles a cada jogador e sempre que há um golo 
as duas equipas trocam de guarda-redes (todos 
os alunos devem passar por esta posição). 

Criação de linhas de 
passe/ 
Desmarcação 
- Mudar de direção 
para se afastar do 
defensor; 
 

“Passe e Vai” 
- Desmarcar-se na 
direção do alvo após 
passe; 
- Manter o contacto 
visual com a bola. 
 

Defesa Individual 
- Acompanhar o 
adversário direto em 
todas as suas 
movimentações. 
- Colocar-se entre o 
adversário e a zona de 
finalização que 
defende. 
 

Ocupação Racional do 
Espaço (com bola) 
- Afastar-se do 
portador da bola; 
- Manter-se numa 
linha de passe viável; 
- Um jogador em cada 
corredor de jogo. 

Alunos 
- Mantêm-se no campo 
destinado à sua equipa. 
 
 
Professor 
- Desloca-se pela periferia 
de todos os campos; 
- Fornece feedbacks 
individuais em cada 
campo e geral (se o erro é 
comum). 
 
 
No final os alunos 
colocam-se em xadrez, no 
centro do polidesportivo, 
afastados cerca de 2m. 

11:24h 
(10’) 

Condição 
Física 

 
(Força 

Superior, 
Média e 
Inferior) 

 
(Flexibilidade) 

O aluno, numa das 
posições da organização 
em “xadrez”: 
 

- Realiza 3 séries de 20 
repetições de saltos 
verticais e flexão/extensão 
do tronco (“abdominais”); 
 

- Realiza 3 séries de 15 
repetições de 
flexão/extensão de 
braços; 
 

- Realiza ações motoras de 
flexibilidade, mantendo a 
posição durante 15’’. 

Força Superior, Média e Inferior/ Flexibilidade 
Os alunos distribuem-se em xadrez, separados 
cerca de um metro. Ao apito realizam 20 
repetições de “abdominais” e saltos verticais e 
15 repetições de flexão/extensão de braços, a 
uma cadência indicada pelo professor. São 
realizadas 3 séries de cada movimento. No final 
realizam-se alongamentos dos principais grupos 
musculares solicitados durante a aula. 
 

Força Média 
- MI fletidos e 
ligeiramente 
afastados. 
- MS estendidos e 
paralelos ao tronco. 
 

Força Superior 
- Mãos afastadas à 
largura dos ombros. 
- Tronco e MI 
alinhados 
 

Força Inferior 
- MI ligeiramente 
afastados. 
- Mãos tocam no chão 
antes da impulsão. 
 

Flexibilidade 
- Manter a posição 
durante 15’’. 

Alunos 
- Distribuídos em xadrez 
no centro do 
polidesportivo. 
- Realizam as séries sem 
se deslocarem da posição. 
 
 
 
 

Professor 
- Desloca-se em torno do 
espaço ocupado pelos 
alunos para controlar as 
séries. 
 
 
 
 

No final, os alunos 
arrumam o material e 
reúnem-se junto ao 
quadro. 

FI
N

A
L 

11:34h 
(1’) 

Retorno à 
calma  

Arrumação do material. 
Breve conversa com os alunos acerca da aula. 
“Grito” de turma. 

 
- Alunos dispostos em “U” 
em frente ao professor. 
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ANEXO XXIII 

Ficha de Caracterização Final da turma. 
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Ficha de Caracterização Final da Turma 
 

Gostas da Disciplina de Educação Física? Sim      Não      

 

Após este ano letivo, na tua opinião, para que serve a aula de Educação Física? 

 Divertimento       Desenvolver a musculatura       Melhorar a saúde       Bem-estar       

Emagrecer  Melhorar o espírito de grupo       Melhorar técnicas        

 Aumentar agilidade       Conhecimento das modalidades   

 

Indica a modalidade que mais gostaste de praticar durante este ano letivo?  

 Andebol     Ginástica      Basquetebol      Badminton    

Atletismo     Voleibol      Futebol    

 

Indica a modalidade que menos gostaste de praticar durante este ano letivo?  

 Andebol     Ginástica      Basquetebol      Badminton    

Atletismo     Voleibol      Futebol     

 

Neste momento, qual é a tua motivação para a aula de Educação Física? 

 Muita       Razoável       Pouca       Muito Pouca  

 
Praticas algum desporto fora da Escola? Não      Sim   Qual?   

 
Quais os aspetos positivos que destacas das aulas de Educação Física deste ano? 

  

 

 
 

Quais os aspetos negativos que destacas das aulas de Educação Física deste ano? 

  

 

  

 
Qual é a tua opinião relativa ao desempenho do teu professor de Educação Física? 

(Aspetos positivos e negativos) 
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ANEXO XXIV 

Fotografia da t-shirt oferecida pelos alunos na última aula do ano letivo. 
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ANEXO XXV 

Projeto elaborado para o Dia Radical. 
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Projeto Dia Radical 

 

1. Caracterização da Atividade 

 No dia 23 de Março de 2012, no âmbito das atividades desenvolvidas 

pelo Núcleo de Estágio de Educação Física da ESPF/FADEUP, realizar-se-á o 

evento inserido no PAA, intitulado “Dia Radical”. Neste dia, professores e 

alunos terão a possibilidade de contactar com diferentes atividades radicais, 

todas elas realizadas com todos os requisitos de segurança e dentro das 

instalações da Escola: Paintball, Escalada, Slide, Bola Zorb, Tiro com arco e 

zarabatana, Orientação, entre outras. 

 

2. Participantes 

 Na atividade poderão participar todos os elementos da comunidade 

escolar, divididos por equipas de 5 alunos (misto) mais 1 professor/funcionário. 

A participação implica uma inscrição prévia até dia 16 de março. 

 

3. Objetivos 

 Com esta atividade pretende-se: 

 Incentivar o desenvolvimento integral do aluno e diminuir a taxa 

de abandono escolar; 

 Possibilitar a participação de todos os alunos em atividades que 

exigem recursos financeiros elevados; 

 Promover a relação social entre as comunidades discente e 

docente fora do contexto letivo; 

 Estimular a competição, cooperação e capacidade organizativa 

dos alunos 

 Estimular a conduta e o desenvolvimento cívico dos alunos 

 Potenciar as atividades físicas desportivas na escola com vista à 

promoção da saúde e bem-estar físico e psíquico 

 Dinamizar e promover as relações entre a comunidade escolar. 

 Incentivar a participação da comunidade escolar, fomentando o 

gosto pela prática de atividades ao ar livre. 
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4. Organização da Atividade 

 O evento será subdividido em diversas estações disponibilizadas dentro 

do recinto escolar, em cada uma das quais existirá uma atividade radical 

diferente. Cada uma das equipas terá obrigatoriamente que realizar todas as 

atividades, sendo pontuada em cada uma delas. No final vence a equipa que 

obtiver a melhor pontuação geral. Esta organização requer a contratação de 

uma empresa especializada – Geração Aventura – que permanecerá na 

escola durante todo o dia, disponibilizando recursos humanos e materiais. 

 

5. Recursos necessários 

 Recursos Humanos: 

 - 4 Estudantes-Estagiários para a organização geral da 

atividade; 

 - 14 Professores do grupo de Educação Física da escola; 

 - 4 Elementos da empresa Geração Aventura; 

 - 15 Alunos de uma Turma Profissional (11º TM). 

 

 Recursos Materiais: 

 - Material de Escalada e Slide (parede, cordas, 

mosquetões, arnês, capacetes, roldanas, entre outros); 

 - Material de Paintball (bolas, marcador, proteções e 

obstáculos); 

 - Bola zorb e lona para o percurso; 

 - Material de tiro com arco e com zarabatana (arcos, 

flechas, alvos, zarabatanas); 

 - Material de Orientação (balizas, mapas e marcadores); 

 - Insuflável para matraquilhos humanos; 

 - Outros materiais (boletim de prova, projetor e tela, walkie-

talkie, cronómetros, canetas, buzina, computador). 
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 Recursos Temporais: 

 A atividade será realizada no dia 23 de Março, entre as 9h 

e as 17h, com 1h:30min para almoço. 

 

 Recursos Financeiros: 

 - 600€ Parede de Escalada + Slide 

 - 300€ Paintball 

 - 150€ Recursos humanos da empresa 

 - 100€ Tiro com Zarabatana 

 - 150€ Bola Zorb + Matraquilhos Humanos 

 - 200 € Vestuário da organização (t-shirts + estampagem) 

 - As restantes atividades serão desenvolvidas pelos 

organizadores sem quaisquer custos adicionais. 

 

6. Estratégias 

 Tendo em conta os elevados custos do evento, a organização iniciou 

uma angariação de fundos com base em rifas e patrocínios. Desta forma, 

solicitamos também a colaboração da Associação de Pais dentro do orçamento 

possível. 
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ANEXO XXVI 

Regulamento Geral do Dia Radical. 
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REGULAMENTO GERAL 
“DIA RADICAL” 

 
1º - Regras Gerais de Participação 

1. Todos os participantes terão de respeitar as regras impostas pelo presente 

Regulamento, assim como todas as indicações dadas no local da atividade 

pelo(s) responsável(eis) da atividade, sob pena de a equipa ser excluída da 

atividade; 

2. A equipa deverá apresentar um responsável/capitão de equipa assinalado na 

ficha de inscrição. 

  
2º - Normas de Participação 

1. As inscrições devem ser realizadas junto do teu Prof. Educação Física 

através da ficha de inscrição até ao dia 19.Março devidamente preenchida e 

assinada por todos os elementos da equipa; 

2. Cada equipa é constituída por 5 alunos (misto) + 1 professor ou funcionário 

(OBRIGATÓRIO); 

3. Aquando da entrega da inscrição deverá ser pago 0,50€ por cada elemento 

da equipa, que assegurará a inscrição na atividade e sua validade; 

4. Todos os participantes terão de realizar as atividades; 

5. Os participantes são responsáveis pelas suas ações, se delas resultarem 

danos materiais ou outros o participante fica responsável pelo seu pagamento 

ou reposição; 

6. A atividade decorrerá durante todo o dia com pausa para almoço. 

 
3º Classificações 

1. Em cada uma das provas será atribuída uma pontuação consequente aos 

resultados obtidos: Slide; Tiro com Arco; Escalada; Paintball; Bola Zorb; 

Zarabatana; Rapel; Orientação e Insufláveis. 

2. A equipa escolherá quem executará a tarefa em cada uma das (várias) 

estações promovendo assim o trabalho cooperativo (equipa). 

 
4º Desclassificação 

Serão desclassificadas as equipas por qualquer comportamento que a 

organização entenda como antidesportivo, de qualquer elemento da mesma.  



 

XCV 
 

ANEXO XXVII 

Regulamento Específico do Dia Radical. 
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REGULAMENTO ESPECÍFICO “DIA RADICAL” 

 A equipa completa deverá comparecer devidamente equipada (fato de 

treino ou t-shirt e calção) às 9:00h na nave central da escola. 
 

 Horário da atividade: 

 - Manhã: 9:00h – 12:30h 

 - Almoço: 12:30h – 14:00h 

 - Tarde: 14:00h – 17:00h 
 

 Atividades (estações): 

1. Escalada e Slide  6. Orientação 

2. Tiro com arco   7. Paintball 

3. Tiro com zarabatana  8. Cama Elástica 

4. Bola zorb   9. Jogos virtuais 

5. Matraquilhos humanos 
 

 Cada equipa, no final da atividade, deverá ter cumprido todas as estações. 

Sob pena de penalização (menos 10 pontos por cada estação não 

cumprida). 
 

 Ao longo da atividade a equipa deve demonstrar união e espírito de grupo, 

deslocando-se junta de estação em estação. 
 

 O percurso é de apenas uma volta, sem qualquer sequência 

preestabelecida, tendo apenas a equipa que passar por todas as 

atividades.  
 

 A participação de todos os elementos em pelo menos uma das provas é 

obrigatória. Cabe à equipa decidir quais os elementos que participam, de 

acordo com o regulamento de cada estação. 
 

 Cada equipa tem uma folha de registo que após a realização da atividade 

deverá ser preenchida pelo responsável da estação (registo do 

desempenho). 
 

 Depois de todas as equipas cumprirem todas as atividades, o desempenho 

de cada uma é convertido em pontos. 
 

 Pontuação extra para as equipas mais criativas (t-shirts, mascotes, 

bandeiras, grito, entre outros). 
 

 Serão desclassificadas as equipas que demonstrem comportamentos que a 

organização entenda como antidesportivos. 
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REGULAMENTO ESPECÍFICO DAS ESTAÇÕES 

Escalada e Slide 

3 Elementos realizam a prova. São contabilizados 10 pontos a cada elemento 

que cumpra o percurso preestabelecido. 

Tiro com arco e zarabatana 

Todos os elementos têm direito a duas tentativas, sendo contabilizado o melhor 

desempenho.  

Bola zorb 

São realizados dois percursos, com elementos diferentes dentro da bola, 

contabilizando o melhor tempo.  

Matraquilhos humanos 

Encontram-se duas equipas nesta estação. Cada equipa deve organizar-se em 

1 – 3 – 2. Os jogos são de 10 minutos (5 minutos cada parte). Derrota – 10 

pontos; Empate – 20 pontos; Vitória – 30 pontos. 

Orientação 

Todos os elementos devem deslocar-se até às balizas. O tempo só termina 

quando todos os elementos da equipa chegarem ao final. A pontuação é 

atribuída tendo em conta o tempo e os pontos certos. 10 Pontos por cada ponto 

certo. 

Paintball 

Duas equipas de cada vez nesta estação. Cada equipa indica três elementos 

de para disparar (atiradores) e três para fugir. Ao sinal sonoro um dos fugitivos 

de uma das equipas tenta completar o percurso sem ser atingido. Um dos 

atiradores da equipa contrária tem 10 bolas para disparar durante esse 

percurso. 1 Ponto por cada bola que atinja o fugitivo. 

Cama elástica 

Cada elemento tem direito a 5 lançamentos e são contabilizados os cestos 

convertidos. 10 pontos por cada cesto convertido. 

Paralelas 

Todos os elementos realizam a prova. São contabilizados 10 pontos a cada 

elemento que cumpra o percurso preestabelecido. 

Jogos virtuais 

Esta estação não é contabilizada na competição. No entanto, todas as equipas 

têm obrigatoriamente que participar nas suas atividades (na ficha competitiva 

da equipa deve constar a assinatura do professor responsável por esta 

atividade). 
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ANEXO XXVIII 

Tabela de registo utilizada pelas equipas no Dia Radical. 
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C 
 

ANEXO XXIX 

Fotografia demonstrativa da participação de um aluno tetraplégico no Dia 

Radical. 
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ANEXO XXX 

Artigo publicado num dos jornais da imprensa local. 
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ANEXO XXXI 

Entrevista realizada no âmbito do acompanhamento do Desporto Escolar. 
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Entrevista 
Desporto Escolar 

1. Como são selecionadas as modalidades do Desporto Escolar (DE)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Como são distribuídos os professores pelas modalidades existentes? 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Como é estruturada a época desportiva (jogos, encontros/fases)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Que tipo de apoios e verbas fornece a escola? 
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5. A responsabilidade da arbitragem é da FAP ou da escola? Se for a escola, 

existe formação específica?  

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Qual é o papel do DE na Escola? (objetivos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Ao longo da sua carreira de docente, que noção tem da evolução do DE? 

Positiva ou negativa? Porquê? 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Quais as vantagens e desvantagens do DE? 
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9. Existe continuidade das equipas nos diferentes escalões? 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Qual o papel do professor no DE? 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Quais as diferenças entre o andebol no DE e na aula de EF? 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Quais as diferenças entre o andebol no DE e o Federado? 
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ANEXO XXXII 

Entrevista realizada no âmbito do acompanhamento do cargo de Diretor de 

Turma. 
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Entrevista 
Direção de Turma 

1) Como se realiza a nomeação do Diretor de Turma (DT)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Como se estabelece a relação e comunicação entre o DT e os restantes 
professores da turma? 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Nomeie as 3 principais funções do DT. 

 

 

 

 

 

 

4) Quais as medidas que utilizou para integrar a turma na vida escolar? 
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5) Que documentos se constroem para o acompanhamento e orientação dos 
alunos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) Quais as medidas tomadas entre o DT e os EE para prevenir e resolver 
problemas comportamentais ou de aprendizagem? 

 

 

 

 

 

 

 

 

7) Outras informações que considere pertinentes sobre o papel do DT? 
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ANEXO XXXIII 

Ficha de observação da aula utilizada em cada uma das avaliações. 
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Estudo da Intensidade das Aulas de 

Educação Física no Ensino Básico da ESPF 
(FICHA DE OBSERVAÇÃO DA AULA) 

Distribuição dos Acelerómetros: 

Aluno Nº Acelerómetro Idade Peso Altura %MG 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

 

Professor:       Ano/Turma:   Data:  

Hora início:    Duração: Espaço:  

Modalidade:      Função Didática:  

 Material utilizado:  

 

 

 

  

Descrição da Aula: 

INICIAL  

 

PRINCIPAL  

 

FINAL  
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ANEXO XXXIV 

Reflexão de uma das observações realizadas a uma colega do Núcleo de 

Estágio. 
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OBSERVAÇÃO Nº 7 

 

 

 

 

 

 

 

Reflexão 

 No dia 17 de Fevereiro de 2012, a estudante-estagiária lecionou uma 

aula de quarenta e cinco minutos à sua turma que correspondeu à aula número 

58 da disciplina de Educação Física. A aula consistiu na abordagem ao 

Basquetebol segundo o MED. 

Na presente reflexão, antes de um comentário aos objetivos de 

observação propostos pela estudante-estagiária, considero pertinente discorrer 

acerca da aula no geral, focando alguns aspetos que considero mais positivos 

e outros que necessitam ser melhorados. 

Relativamente aos aspetos positivos da aula, aquele que me parece 

mais relevante diz respeito ao espírito desportivo que caracteriza o modelo e 

que foi bastante visível ao longo da sessão. O sentido de filiação às equipas 

ficou bem demonstrado, observando-se que cada uma das equipas já possui o 

seu próprio equipamento. No entanto, comparativamente com a minha turma 

(também estou a abordar o Basquetebol segundo o MED), penso que se 

observam dois tipos de abordagem distintos. Enquanto eu privilegio a 

autonomia do capitão, conferindo-lhe várias tarefas e responsabilidades ao 

longo da aula, esta colega privilegia a dinamização do espírito desportivo, do 

sentido de filiação e da festividade. São duas formas de encarar o modelo e 

será interessante observar as diferenças que se verificam ao longo da sua 

implementação. 

Associado a este primeiro aspeto é de realçar um outro referente à 

motivação dos alunos para a aula. Desde o início da aula (com a chegada dos 

Observador: Paulo Leal Observado:  Data: 17-02-2012 Hora: 17:45h – 18:30h 

Nº da aula: 58  Ano: 7º  Turma: G Espaço: Polidesportivo  Nº alunos: 21 

 
Sumário: Ativação Geral. Exercitação Passe de peito e picado/receção, Desmarcação, lançamento em apoio, 
drible e enquadramento com o cesto. 
 
Objetivo da observação: Observar o comportamento dos alunos: empenhamento motor, atenção à informação, 
espera, fora da tarefa. 



 

CXV 
 

alunos antes do horário estipulado) que todas as equipas se mostraram 

bastante entusiasmadas com toda a lógica do modelo, o que permitiu uma 

motivação extra para a realização dos exercícios. No entanto considero ser 

essencial não só garantir a motivação dos alunos, mas também a sua 

aprendizagem. 

É aqui que aparecem os aspetos que, na minha opinião devem ser 

melhorados. Por um lado as situações de aprendizagem não foram as mais 

adequadas: no exercício de drible de proteção, sendo as equipas 

heterogéneas, observou-se que muitos dos alunos raramente contactaram com 

a bola e o último exercício foi, pelo menos para mim, um pouco confuso na 

medida em que não se diferenciavam as equipas. A utilização de coletes seria 

vantajosa. 

Ainda relativamente às situações de aprendizagem, há que referir a 

necessidade de adaptar os exercícios de forma a evitar a colocação de alunos 

em espera. No último exercício essa espera foi bastante visível num dos 

grupos, em que uma das alunas quase não contactou com a bola. 

 Outra questão que importa salientar diz respeito ao feedback utilizado 

pela professora. Na minha opinião, a estudante-estagiária deverá utilizar mais 

feedback corretivo ao longo da aula, pois só assim será possível promover a 

aprendizagem dos seus alunos. Verificou-se uma maior preocupação com os 

incentivos e com a motivação, ao invés de fornecer informações claras e 

objetivas sobre a correta execução de cada um dos conteúdos abordados. 

 Por fim, antes do comentário ao objetivo da observação, gostaria de 

referir um aspeto que deverá ser tido em conta nas próximas aulas. Apesar dos 

alunos manifestarem um domínio técnico-tático claramente do nível dois, penso 

que exageram na utilização do drible, e esta situação compromete a 

abordagem de todos os outros conteúdos. Portanto, o condicionamento desta 

habilidade motora seria benéfico para a evolução dos alunos, principalmente a 

nível tático. 

 Relativamente ao objetivo da observação (observar o comportamento do 

aluno) e para finalizar, importa salientar a boa gestão da aula efetuada pela 

estudante-estagiária. Sendo uma aula de 45 minutos, foi efetuada a 
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observação do comportamento de um aluno ao longo dos 30 minutos úteis da 

aula. A ficha de observação utilizada foi uma adaptação do sistema de 

observação do comportamento do aluno proposto por Piéron, sendo aplicada 

em períodos de 3 minutos da aula com intervalos de 5 minutos. Os 

comportamentos a observar foram a atenção à informação, o empenhamento 

motor, a espera, o comportamento fora da tarefa e a organização. Através da 

observação do gráfico abaixo apresentado verifica-se com agrado que em 

grande parte do tempo de aula o aluno esteve em empenhamento motor, o que 

poderá ser um indicador de níveis altos de intensidade da aula. Para o sucesso 

relativamente ao tempo de empenhamento motor contribuíram não só as 

rotinas impostas ao longo do ano, mas também as rápidas transições e a sua 

capacidade de controlo da turma. 

 

 

  

28% 

64% 

0% 5% 3% 

Comportamento do aluno 

Atenção à Informação 

Empenhamento Motor 

Espera 

Fora da Tarefa 

Organização 
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ANEXO XXXV 

Plano das observações realizadas ao longo do ano letivo e respetivos objetivos 

de cada observação. 
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CALENDARIZAÇÃO DAS OBSERVAÇÕES 
 

1º PERÍODO 

AULA 
OBSERVADOR OBSERVADO 

Data Hora Duração 
 

25-10-2011 
(terça-feira) 

8:30h – 10:00h 90’ Rui, Paulo, Marta e Paula Vânia 

10:15h – 11:45h 90’ Rui, Marta, Paula e Vânia Paulo 
 

26-10-2011 
(quarta-feira) 

10:15h – 11:45h 90’ Rui, Paulo, Paula e Vânia Marta 

11:55h – 13:25h 90’ Rui, Paulo, Marta e Vânia Paula 
 

15-11-2011 
(terça-feira) 

8:30h – 10:00h 90’ Rui, Paulo, Marta e Paula Vânia 

10:15h – 11:45h 90’ Rui, Marta, Paula e Vânia Paulo 
 

17-11-2011 
(quinta-feira) 

12:40h – 13:25h 45’ Rui, Paulo, Marta e Paula Vânia 

 

18-11-2011 
(sexta-feira) 

12:40h – 13:25h 45’ Rui, Paulo, Marta e Vânia Paula 

17:00h – 17:45h 45’ Rui, Marta, Paula e Vânia Paulo 

17:45h – 18:30h 45’ Rui, Paulo, Paula e Vânia Marta 
 

23-11-2011 
(quarta-feira) 

10:15h – 11:45h 90’ Rui, Paulo, Paula e Vânia Marta 

11:55h – 13:25h 90’ Rui, Paulo, Marta e Vânia Paula 
 

25-11-2011 
(sexta-feira) 

12:40h – 13:25h 45’ Rui, Paulo, Marta, Vânia e Prof. Paula Batista Paula 

17:00h – 17:45h 45’ Rui, Marta, Paula, Vânia e Prof. Paula Batista Paulo 

17:45h – 18:30h 45’ Rui, Paulo, Paula, Vânia e Prof. Paula Batista Marta 
 

29-11-2011 
(terça-feira) 

8:30h – 10:00h 90’ Rui, Paulo, Marta e Paula Vânia 

10:15h – 11:45h 90’ Rui, Marta, Paula e Vânia Paulo 
 

30-11-2011 
(quarta-feira) 

10:15h – 11:45h 90’ Rui, Paulo, Paula e Vânia Marta 

11:55h – 13:25h 90’ Rui, Paulo, Marta e Vânia Paula 
 

15-12-2011 
(quinta-feira) 

12:40h – 13:25h 45’ Rui, Paulo, Marta e Paula e Prof. Paula Batista Vânia 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



 

CXIX 
 

 

2º PERÍODO 
 

AULA 
OBSERVADOR OBSERVADO 

Data Hora Duração 
 

31-01-2012 
(terça-feira) 

8:30h – 10:00h 90’ Rui, Paulo, Marta e Paula e Prof. Paula Batista Vânia 

10:15h – 11:45h 90’ Rui, Marta, Paula e Vânia e Prof. Paula Batista Paulo 
 

01-02-2012 
(quarta-feira) 

10:15h – 11:45h 90’ Rui, Paulo, Paula e Vânia e Prof. Paula Batista Marta 

11:55h – 13:25h 90’ Rui, Paulo, Marta e Vânia e Prof. Paula Batista Paula 
 

16-02-2012 
(quinta-feira) 

12:40h – 13:25h 45’ Rui, Paulo, Marta e Paula Vânia 

 

17-02-2012 
(sexta-feira) 

12:40h – 13:25h 45’ Rui, Paulo, Marta e Vânia Paula 

17:00h – 17:45h 45’ Rui, Marta, Paula e Vânia Paulo 

17:45h – 18:30h 45’ Rui, Paulo, Paula e Vânia Marta 
 

06-03-2012 
(terça-feira) 

8:30h – 10:00h 90’ Rui, Paulo, Marta e Paula Vânia 

10:15h – 11:45h 90’ Rui, Marta, Paula e Vânia Paulo 
 

07-03-2012 
(quarta-feira) 

10:15h – 11:45h 90’ Rui, Paulo, Paula e Vânia Marta 

11:55h – 13:25h 90’ Rui, Paulo, Marta e Vânia Paula 
 

08-03-2012 
(quinta-feira) 

12:40h – 13:25h 45’ Rui, Paulo, Marta e Paula Vânia 

 

09-02-2012 
(sexta-feira) 

12:40h – 13:25h 45’ Rui, Paulo, Marta, Vânia Paula 

17:00h – 17:45h 45’ Rui, Marta, Paula, Vânia Paulo 

17:45h – 18:30h 45’ Rui, Paulo, Paula, Vânia Marta 
 

 

 

3º PERÍODO 
 

AULA 
OBSERVADOR OBSERVADO 

Data Hora Duração 
 

29-05-2012 
(terça-feira) 

8:30h – 10:00h 90’ Rui, Paulo, Marta e Paula e Prof. Paula Batista Vânia 

10:15h – 11:45h 90’ Rui, Marta, Paula e Vânia e Prof. Paula Batista Paulo 
 

30-05-2012 
(quarta-feira) 

10:15h – 11:45h 90’ Rui, Paulo, Paula e Vânia e Prof. Paula Batista Marta 

11:55h – 13:25h 90’ Rui, Paulo, Marta e Vânia e Prof. Paula Batista Paula 



 

CXX 
 

Objetivos das Observações 

 

1º Período 

Nº Aula 
Observada 

Data Duração Objetivos/Aspetos a observar 

 

1 25-10-2011 90’ 

Postura adotada pelo professor. 

Controlo sobre os alunos e sobre o tempo. 

Reações dos alunos às atividades propostas. 

 

2 15-11-2011 90’ 

Clima de aprendizagem e disciplina da aula. 

Comportamentos do professor: instrução/ feedback/ organização/ 

movimentação/ resolução de problemas/ observação/ registo. 

Reação dos alunos às atividades propostas. 

Agradabilidade das situações de aprendizagem. 

 

3 18-11-2011 45’ 

Colocação da voz e movimentação na aula por parte do professor. 

Disciplina e clima de aprendizagem da aula. 

Reação dos alunos às atividades propostas. 

 

4 25-11-2011 45’ 

Duração, adequação e segurança das situações de aprendizagem. 

Comportamentos do professor: instrução/ feedback/ organização/ 

movimentação/ resolução de problemas/ observação/ registo. 

Cumprimento dos tempos estabelecidos no plano de aula. 

 

5 29-11-2011 90’ 

Colocação da voz e postura adotada pelo professor. 

Comportamentos dos alunos: atividade motora/ demonstração/ ajuda/ 

atenção à informação/ espera/ deslocamentos/ fora da tarefa/ 

manipulação do material. 

Variedade, adequação e sequência das situações de aprendizagem. 

Clima de aprendizagem e controlo ativo por parte do professor. 

 
  



 

CXXI 
 

2º Período 

Nº Aula 
Observada 

Data Duração Objetivos/Aspetos a observar 

 

6 31-01-2012 90’ 

Observar as capacidades do professor relativamente a:  

- Feedback utilizado (geral ou individual);  

- Registos efetuados durante a aula; 

- Movimentação ao longo das diversas situações de aprendizagem. 

 

7 17-02-2012 45’ 

Observar o comportamento do aluno relativamente ao: 

- Tempo de empenhamento motor; 

- Tempo de atenção à informação; 

- Tempo de espera; 

- Tempo fora da tarefa. 

(Utilizar o sistema de observação do comportamento do aluno – Piéron, 1988) 

 

8 06-03-2012 90’ 

Observar o cumprimento dos tempos estabelecidos no plano de aula. 

Observar a capacidade do professor relativamente a: 

- Organização do espaço e dos materiais; 

- Variedade, adequação e sequência das situações de aprendizagem. 

 

9 09-03-2012 45’ 

Observar o comportamento do professor relativamente ao: 

- Tempo de instrução; 

- Tempo de organização; 

- Tempo de feedback; 

- Tempo de observação; 

- Reforço positivo; 

- Reforço negativo. 

(Utilizar o sistema de observação do comportamento do professor – Piéron, 1988) 

 

 

3º Período 

Nº Aula 
Observada 

Data Duração Objetivos/Aspetos a observar 

 

10 29-05-2012 90’ 

Observar as três componentes a ter em conta na análise do desempenho 

do professor: 

- Capacidade de controlo da turma;  

- Capacidade de instrução (apresentação da tarefa e feedbacks); 

- Capacidade de gestão e organização da aula. 



 

CXXII 
 

ANEXO XXXVI 

Poster apresentado no 5º Encontro do IJUP. 
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CXXIV 
 

ANEXO XXXVII 

Resumo publicado no livro de resumos do IJUP. 

  



 

CXXV 
 

The contribute of the school resident teachers to the learning 
process in the practicum context: a self-narrative of a Physical 

Education pre-service teacher 
 

P. Moreira
1
,
 
R. Carvalho

2
 and P. Batista

3
 

1 
Faculty of Sport, University of Porto, Portugal. 

2 
Secondary School | 3 of Paços de Ferreira, Portugal.

  

3 
CIFI2D, Faculty of Sport, University of Porto, Portugal. 

 

The practicum is usually understood as a fundamental stage on the student’s learning 

process, usually it was the first contact of the future teacher on the school reality. As 

Lave and Wenger (1991) and Wenger (1998) [1,2] said, professional learning can’t be 

dissociated from the contexts on which the experiences happen and develop, namely the 

participating on social activities developed by the community on which they are 

working on. On the teachers learning process the several interactions established 

between the candidate to teacher and the elements of the school community accept 

themselves as essentials on their developing process. On the other hand, doing the 

practicum at a school which was attended by the pre-service teacher as a student, during 

the junior and secondary school, represent the reunion with teachers who participated on 

his education. This context determines the type of relationship that the pre-service 

teacher developed at the practicum context. This study represents the analysis of a 

personal report by a Physical Education pre-service teacher, from the master degree of 

Physical Education (PE) on Teaching, at the school year 2011/2012. The focus was the 

type of interactions established between the pre-service teacher and the PE school’s 

teachers and his contribute to his learning process. The data was the reports written on 

the board diary developed by the pre-service teacher (the author), during the first 

semester of the practicum. After locate the relevant information for the study, the corpus 

of the study was six reports in a total of nine pages which illustrate the interaction 

established with the PE teachers, namely the ones which occurred on group meetings, 

informal conversations and sports activities at school. From data analysis it was clear 

that: i) PE teachers had a important role in my school integration and in the educational 

community; ii) the close relation which I established with them was very important to 

overcome some problems related with the teaching/learning process, namely I share 

some anguishes and dilemmas. The swap of experiences, resulting from that interaction, 

allowed me to make more consistent decisions concerning class control strategies, class 

management and ways to solve some problems; iii) the participation and involvement of 

the elements of the practicum group on the activities organized by the PE teachers was 

also influenced by this close relationship with all the teachers and iv) teachers who in 

the past influenced my learning process kept on giving their contribute, now on a 

professional level. It is still important to highlight that building the board diary has been 

a strategy which has enhanced the thinking about developed practices the learning itself, 

revealing to be an important instrument on the development of my professional skills as 

a future PE teacher. 
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