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Resumo 

A construção deste relatório foi encarada como sendo a etapa final deste 

percurso da minha formação profissional e pessoal – O Estágio Profissional. 

Este tem como objetivo principal retratar as vivências mais valiosas ocorridas 

durante este percurso. A capacidade de refletir foi o instrumento basilar que 

marcou este ano ímpar, porquanto me permitiu detetar, ponderar e avaliar tanto 

as minhas potencialidades, como as minhas dificuldades, evidenciadas nas 

quatro áreas de desempenho (Organização e Gestão do Processo Ensino 

Aprendizagem, Participação na Escola e Relações com a Comunidade e 

Desenvolvimento Pessoal). O Estágio Profissional decorreu na Escola 

Secundária|3 de Paços de Ferreira, num núcleo de estágio constituído por 

quatro estudantes estagiários. Todo o percurso foi acompanhado e assegurado 

por dois orientadores, um professor cooperante da escola e uma orientadora da 

Faculdade. O presente relatório encontra-se organizado em quatro capítulos: 

no primeiro apresento o “Enquadramento Biográfico”, onde retrato o meu 

percurso de vida e as minhas expectativas até à entrada no Estágio 

Profissional; no segundo a temática é o “Enquadramento da Prática 

Profissional”, em que enquadro o estágio sob o ponto de vista legal, concetual 

e funcional, para além de abordar temáticas como o papel da Educação Física, 

o Professor nos dias de hoje e o papel da Escola; no terceiro capítulo o foco é 

a “Realização da Prática Profissional”, em que englobo os acontecimentos mais 

marcantes da vivência de estágio. Neste ponto ainda apresento um estudo 

sobre o meu processo instrutivo, ficando evidente a sua importância para a 

melhoria da intervenção do professor. No quarto e último capitulo, “Conclusões 

e Perspetivas para o Futuro”, encerro o documento, deixando presente a ideia 

de que as minhas aspirações iniciais acerca do que é ser professora acederam 

a outra dimensão. 
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Abtract 

The formalization of this report was taken as the final stage of my Professional 

and personal formation – The practicum. Its main objective was to describe the 

most valuable experiences that occurred during this route. The ability to make 

reflections was the main instrument to turn this year into a unique one, it 

allowed me to detect and to evaluate my potentialities and difficulties, marked in 

the four areas of professional training (Organization and Management of 

Teaching and Learning, Engagement in School activities and Community 

Relations, and Professional Development). The practicum took placed in 

Secundária|3 de Paços de Ferreira School, in a group composed by four pre-

service students. This was accompanied and assured by two supervisors, a 

cooperative teacher from the school and a supervisor from faculty. This report is 

organized in four chapters; in the first one, we can see the “Biographic 

Framework”, it is where I show my course of life and my expectations until I 

entered the Practicum; in the second one the thematic is the “Framework for 

Professional Practice”, where I show the framework of the training through a 

legal, conceptual and functional view, besides themes such as the role of 

Physical Education, the teacher today and role of school; in the third one, the 

focus is on the “Realization of Professional Practice” where I gather the most 

important events during the training. At this point I present a study about my 

instructional process, stating, clearly, its importance to improve the teacher 

intervention. In the fourth and last theme “Conclusions and Prospects for the 

Future”, I close the document, stating the idea that my original aspirations about 

what it is to be a teacher reached another dimension. 
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INTRODUÇÃO 

O ensino não é um processo linear de transmissão de conhecimentos, 

este envolve o aluno num processo ativo de aprendizagem (Wittrock, 1986). 

Constitui-se como uma prática em que reina a incerteza e ambiguidade em 

virtude de o professor se confrontar, no quotidiano, com situações únicas e 

complexas que requerem, no imediato, escolhas e decisões sobre as ações a 

desenvolver, que, por sua vez, acarretam consequências para o futuro 

O Estágio corresponde assim, segundo Caires (2006, p.89) ao 

“derradeiro momento da passagem pelo contexto académico, marcado pela 

qualidade e intensidade dos desafios e vivências que esta transição encerra”. É 

encarado como o palco de um dos processos mais ricos e decisivos da 

capacidade e da integração do jovem professor no mundo da docência e no 

mundo adulto. 

 Desta forma, e como refere Freire (2001, p.2), o Estágio Profissional 

(EP) 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”.  

O Estágio, ao possibilitar o envolvimento experiencial e interativo com 

alunos na sala de aula e com os orientadores, em situações pré e pós-ativas do 

ensino (Jackson, 1968), cria condições para a realização de aprendizagens que 

podem proporcionar a aquisição de saberes profissionais e mudanças, quer 

nas estruturas concetuais, quer nas conceções de ensino (Clark & Peterson, 

1986). 

 Como transformação da teoria, o Estágio pressupõe o uso de práticas 

reflexivas com finalidades de interpretação. A prática reflexiva, subjacente a 

estas finalidades, envolve o professor num processo de interpretação das 

situações vivenciadas e pressupõe uma fundamentação das suas decisões e 

julgamentos pedagógicos no corpo de saberes profissionais existentes, 

reorganizados de acordo com a sua experiência pessoal. Neste sentido, a 

reflexão aparece como mediação instrumental da ação, isto é, entre o 

conhecimento e a ação. 
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Assim sendo, este documento de caráter pessoal acarreta uma 

bagagem reflexiva, sustentada por um processo de investigação/reflexão/ação, 

que balizou cada passo, momento e vivência ocorrido durante o Estágio. 

O EP na Faculdade de Desporto da Universidade do Porto (FADEUP) 

tem como “objetivo a integração do estudante-estagiário no exercício da vida 

profissional de forma gradual e orientada, através da prática de ensino 

supervisionada (PES) em contexto real.” Desta forma, pressupõe-se que haja 

um desenvolvimento das competências profissionais, possibilitando aos 

estudantes-estagiários um desenvolvimento de atitude e desempenho crítico e 

reflexivo, capacitando o futuro docente a responder aos desafios e exigências 

da profissão. (Matos, 2011)   

 A minha PES decorreu na Escola Secundária|3 de Paços de Ferreira 

(ESPF), juntamente com três colegas estudantes estagiários. Foi orientada e 

assegurada pela Orientadora da faculdade e pelo Professor Cooperante (PC) 

da escola. De referir, que todos os elementos do núcleo de estágio foram 

altamente imprescindíveis neste meu percurso, através de um apoio 

incondicional sem o qual não me seria possível chegar até aqui.  

 O presente documento encontra-se organizado em quatro capítulos: no 

primeiro apresento o “Enquadramento Biográfico”, onde retrato o meu percurso 

de vida e as minhas expectativas até à entrada no Estágio Profissional; no 

segundo a temática é o “Enquadramento da Prática Profissional”, em que 

enquadro o estágio sob o ponto de vista legal, concetual e funcional, para além 

de abordar temáticas como o papel da Educação Física, o Professor nos dias 

de hoje e o papel da Escola; no terceiro capítulo o foco é a “Realização da 

Prática Profissional”, em que englobo os acontecimentos mais marcantes da 

vivência de estágio. Neste ponto ainda apresento um estudo sobre o meu 

processo instrucional, ficando evidente a sua importância para a melhoria da 

intervenção do professor. No quarto e último capitulo, “Conclusões e 

Perspetivas para o Futuro”, encerro o documento, deixando presente a ideia de 

que as minhas aspirações iniciais acerca do que é ser professora acederam a 

outra dimensão. Estes capítulos circunscrevem-se nas quatro áreas de 

desempenho (Organização e Gestão do Processo Ensino Aprendizagem, 

Participação na Escola e Relações com a Comunidade e Desenvolvimento 

Pessoal), ainda que não se encontrem organizados formalmente, porquanto 
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contam a “história” do meu percurso de formação profissional e pessoal, e 

dessa forma, encontram-se discorridos de uma forma sequencialmente lógica 

para mim. 
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2.1 Auto-Biografia 

 A socialização antecipatória, segundo Fernandes (2003), corresponde à 

etapa prévia à entrada na vida ativa, na qual tem lugar um conjunto de 

experiências e aprendizagens relevantes para a futura inserção no mundo do 

trabalho. Neste processo, a família e a escola assumem particular relevância, 

surgindo como os principais agentes de socialização.  

 Tomando estas linhas orientadoras como o início desta longa caminhada 

que é o estágio, tentarei inferir sobre a razão de muitas das minhas escolhas 

realizadas ao longo da minha vida, tornando-se importante refletir sobre o meu 

processo evolutivo ao longo destes 24 anos. Desta forma, nas linhas que se 

seguem procurarei expor o meu eu, o meu percurso académico, assim como as 

minhas aspirações artísticas e profissionais. 

 Nasci no Porto a 1 de Junho de 1987, cresci e vivi durante a minha 

infância e adolescência em Paços de Ferreira. Desses tempos recordo-me, 

substancialmente, da minha predisposição para as atividades lúdico-motoras.

 Desde muito cedo, o desporto teve um impacto relevante no meu 

percurso de vida. Numa primeira etapa, por influência dos meus pais, amigos e 

familiares, e mais tarde, por mim própria, cresci a praticar desporto. Posso 

dizer que fez de mim a pessoa que sou hoje. 

Aos 4 anos de idade o meu pai colocou-me na Patinagem Artística, no 

clube da terra, o Juventude Pacense. Foi então, a partir dessa altura, que uma 

das minhas verdadeiras paixões teve início. A Patinagem Artística fazia, e faz 

de certa forma, parte integrante da minha vida. Esta modalidade esteve 

presente durante todo o meu processo de formação desde o pré-escolar até à 

faculdade. Os valores que adquiri através desta modalidade individual, com 

todos os aspetos positivos e negativos que ela envolve, contribuíram para a 

construção da minha personalidade, e o modo como perceciono e ajo perante a 

vida. Do meu processo enquanto atleta, retirei elementos para a minha 

formação, ao nível da capacidade de superação, de autoconfiança, da 

capacidade de gerir emoções e sentimentos contraditórios.  

 Durante a etapa do 1º ciclo, recordo-me perfeitamente de como a hora do 

recreio era esperada com grande entusiasmo. Ora me juntava às meninas e 

fazíamos os joguinhos de saltar à corda, do elástico, da macaca, ora me 
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juntava aos rapazes a jogar futebol. Esses foram sem dúvida momentos ricos e 

que deixaram alguma nostalgia. Desde muito cedo que adquiri uma boa 

capacidade de coordenação, equilíbrio e flexibilidade, muito em parte pela 

prática da patinagem artística. 

 A dança é a outra modalidade que rege e influencia positivamente a 

minha vida, tendo feito parte do meu percurso existencial desde cedo. No 

ensino básico, o recreio revelava-se como o espaço onde com as minhas 

amigas de turma colocava em prática esse meu gosto peculiar. Refugiávamo-

nos nas traseiras de um bloco, uma delas levava um leitor, eu levava as 

cassetes e a coreografia era montada por mim. Instalava-se ali uma 

“verdadeira” aula de dança, em que eu era a professora e as minhas amigas as 

alunas. Para além disso, quando havia festas de anos, ou algum momento 

festivo na nossa sala de aula, o nosso grupinho fazia sempre uma 

demonstração. 

 Nessa altura, a disciplina de Educação Física (EF) dava-me a 

possibilidade de praticar várias modalidades, onde podia depositar toda a 

minha energia, e onde me sentia realmente bem. Eu era aquela aluna que 

estava sempre pronta para fazer tudo, colocando-me sempre em primeiro na 

fila e com interesse por todas as matérias.  

 Já na escola secundária (escola onde me encontro a realizar o estágio 

profissional), onde ingressei no 7º ano de escolaridade, a minha ligação com a 

prática de atividade física extra-curricular, centrava-se nos torneios de futebol 

inter-turmas, nos torneios de Street Basquete, na natação e na dança. Foi 

nesta última que tive a oportunidade de cooperar, de uma forma ativa, junto da 

professora responsável, ajudando-a na montagem das coreografias. Em parte, 

esta tomada de responsabilidade ajudou-me a criar conceções e a adquirir 

conhecimentos, que com o tempo foram evoluindo, refletindo-se na escolha de 

um dos caminhos para a minha vida futura.  

 Foi a boa relação com todos os professores, a possibilidade de participar 

de forma ativa nas atividades e o meu gosto inato pelo desporto que na hora de 

escolher qual a área a seguir no ensino secundário a opção foi a mais óbvia: 

“Científico Natural”, opção de “Desporto”.  
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 Sem dúvida que este percurso de vida intimamente ligado ao desporto 

preconizou o meu ingresso no Ensino Superior no Instituto Superior da Maia 

(ISMAI), no curso de Educação Física e Desporto, onde adquiri o grau de 

licenciada. 

 Foi no 2º ano da Licenciatura, no ano de 2008, que decidi ingressar num 

curso do programa Erasmus, em Itália, na cidade de L’Áquila. O principal 

objetivo da Ação ERASMUS passa por promover a mobilidade e o intercâmbio 

de estudantes,  docentes e não-docentes, assim como o desenvolvimento de 

áreas de investigação envolvendo diferentes Instituições de Ensino Superior. 

No que respeita à mobilidade de estudantes, esta visa oferecer a possibilidade 

de efetuar um período de estudos, com pleno reconhecimento académico, com 

a duração mínima de 3 meses e máxima de 1 ano letivo, num estabelecimento 

de ensino de outro Estado elegível. Esta experiência define-se como 

gratificante tanto a nível académico como pessoal, permitindo um contacto com 

novos métodos de trabalho; aperfeiçoamento / conhecimento de uma língua 

estrangeira; alargamento de horizontes; conhecimento de outras culturas; e a 

aquisição de mais-valias profissionais. Desse ano guardo intensas 

experiências, umas boas e outras menos boas. É muito difícil descrever em 

poucas linhas uma época da nossa vida tão importante. Mas as verdadeiras 

aprendizagens incidiram-se na oportunidade de conviver com pessoas oriundas 

de muitos países e a fusão de todas essas culturas acarreta momentos 

fantásticos e indescritíveis. De entre as experiências que tive a melhor foi a 

possibilidade de ter conhecido sítios novos, ter desenvolvido uma autonomia 

própria, tornando-me numa pessoa com mais capacidade de resolver situações 

particulares. 

 Aprendizagem está, portanto, implícita no Erasmus. Além do mais, uma 

experiência Erasmus é considerada uma mais-valia para o currículo, pois 

significa que nos conseguimos integrar numa nova sociedade, cultura, língua e 

que afinal conseguimos atingir o mínimo exigido a nível de avaliação escolar. 

 Mais importante é o facto de aprendermos a lidar com o desconhecido, a 

viver em grupo, longe da rotina do nosso país, das nossas famílias e amigos, 

colocando as nossas competências à prova. Neste contexto, temos a 
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oportunidade de conhecer pessoas na mesma situação e com a mesma força 

de vontade e espírito de aventura.  

Chegado o momento de fazer a escolha do Mestrado, eis que surgiram 

as verdadeiras dúvidas: o que escolher para o meu futuro profissional. 

Na base da minha decisão esteve a garantia de que a aquisição de 

competências específicas ligadas ao ensino da Educação Física seria a opção 

de ingressar na FADEUP (Faculdade de Desporto da Universidade do Porto). 

Os motivos para tal escolha basearam-se em todas as vivências adquiridas que 

me levaram a perceber que através do desporto podemos formar o ser na sua 

globalidade.  

Na formação académica somos obrigados a rever todas as conceções 

criadas anteriormente, conceções estas que foram criadas enquanto alunos. 

Estas vão ter uma influência inevitável no percurso do ser professor. Matos 

(1993) reconhece que a premissa de base subjacente às investigações 

inovadoras é de que estas convicções, beliefs, influenciam a forma como o 

professor organiza o ensino, portanto, um melhor conhecimento desta permitirá 

uma mais adequada preparação da formação de professores. Com a formação 

académica vamos adquirindo conhecimentos e é necessário saber diferenciar o 

que é crença e o que é conhecimento. As crenças desenvolvidas nos anos 

iniciais constituem-se num primeiro nível de aprendizagem e conhecimento, e, 

embora habitualmente ignoradas, têm um papel determinante na configuração 

das representações do professor acerca do ensino e da profissão (Sanmamed 

cit. por Fernandes, 2003).  

Paralelamente à minha formação inicial, fui acrescentando aos meus 

conhecimentos uma visão mais alargada enquanto treinadora nas modalidades 

que possivelmente serão o meu futuro profissional. Em 2010 frequentei o Curso 

de Dança creditado pela Promofitness e o Curso de Treinadores de Patinagem 

Artística nível 1 pela APP (Associação de Patinagem do Porto). Na altura 

comecei a ministrar treinos de Patinagem Artística no clube Juventude 

Pacense, tendo interrompido quase de imediato, uma vez que a vontade de eu 

própria treinar disparou espontaneamente. Assim recomecei a minha prática 

enquanto atleta. Durante este tempo reduzido acompanhei o meu treinador, 

com quem partilhei ideias e adquiri conhecimentos e conceções de ensino no 
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treino desportivo. Iniciei ainda a responsabilidade de lecionar aulas de dança 

no mesmo clube, as quais ainda continuam a decorrer. Neste momento, o 

exercício desta função revela-se como um escape onde exerço algo que me sai 

da alma, sendo gratificante a constatação do sucesso de um trabalho gerido 

com amor e empenho total.  

Apesar de o Mestrado que agora termino me possibilitar o acesso à 

docência nas escolas, não será esta a minha primeira opção, apesar de todo o 

positivismo do estágio. É com o contributo da minha intervenção pedagógica, 

que no presente e no futuro, tenciono transmitir todo um conjunto de 

conhecimentos e valores a partir da dança. 

2.2 Expetativas Iniciais 

 Foi com o ingresso no mestrado de Ensino da Educação Física nos 

Ensinos Básico e Secundário, que pude adquirir uma conceção mais realista 

acerca desta via profissional, “ser professora de Educação Física”. Ainda que 

no término do 1º ano do mestrado tivesse apreendido melhor este papel, e um 

gosto particular pelo significado desta profissão, havia em mim um certo receio, 

o receio pelo choque com a realidade. Ao longo da minha formação inicial pude 

consciencializar-me de que este início de carreira é constituído por um período 

marcado por crises e dilemas que emergem aquando a entrada no mundo 

profissional e que de acordo com Couto (1998:90) “(…) implica abandonar 

alguma segurança feita de apoios sucessivos, decidir sozinho e ter de enfrentar 

desafios que obrigam a crescer”. Perspetivava também que a existência da 

dicotomia entre possuir o estatuto de aluna e de professora poderia provocar 

em mim uma inquietude desafiante, exigindo-me uma capacidade adaptativa 

aos diferentes contextos de atuação, assim como a capacidade de gerir o 

turbilhão de emoções e sentimentos que com certeza surgiriam nas mais 

variadas situações. Como refere Fernandes (2003), embora o regresso a um 

contexto já conhecido seja aparentemente “pacífico”, esta reentrada na escola 

representava muito mais do que um mero salto para “o lado de lá”. 

Subjacente à passagem de aluno a professor está, não apenas, uma 

mudança de contextos (universidade-escola) mas, também, uma mudança 

substancial nos papéis, estatuto, postura e funções desempenhadas. As 
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transições que aqui têm lugar são responsáveis por uma “...rutura de equilíbrios 

estabelecidos e, simultaneamente, pelo aparecimento de tensões adicionais 

que serão colmatadas através de um contínuo e complexo processo de 

socialização promovido pelos seus pares e pelo próprio” (Mendes, 2002, p.51 

cit. por Fernandes, 2003). No processo formativo compreendi que para esta 

profissão não basta possuir preparação técnica e científica, mas também é 

necessário ter um conjunto de qualidades pessoais, sendo na confluência 

destas duas vertentes que se definirá o professor. Mais do que ensinar 

“matéria” cabe ao professor transmitir valores, uma vez que a educação está 

intrinsecamente relacionada com estes, residindo aí a difícil tarefa de fazer-ser 

pessoas.  

 Face ao facto de a minha turma ser do 9º ano de escolaridade, 

constituída por alunos na fase da adolescência, constituiu-se um grande 

desafio, na medida em que estes alunos atravessavam uma fase sensível ao 

nível da personalidade, em que a irreverência e o confronto poderiam estar 

presentes. Esta fase, em termos de comunicação entre professor e aluno 

poderia revelar-se difícil. Assim, um dos objetivos que visei alcançar passou 

por construir uma relação sólida baseada no diálogo, não me limitando a 

transmitir os conteúdos programáticos, contribuindo também para a formação 

integral dos alunos enquanto futuros cidadãos. Neste âmbito, o desafio com 

que me depararia passaria por conseguir influenciar positivamente a forma de 

pensar e agir dos meus alunos, incrementando valores de convivência pessoal, 

o gosto pela competição, e uma conduta correta para com a vida 

 Esperava ainda conseguir criar um ambiente propício à aprendizagem 

de forma a promover uma alteração na ótica dos meus alunos acerca da 

maneira de ser e de estar nas aulas de EF. 

Admitindo que nos encontramos perante uma sociedade cada vez mais 

heterogénea, tanto em termos étnicos como culturais, perspetivei que uma das 

minhas dificuldades passava por promover equidade no ensino, respeitando o 

princípio da individualização que permite que aconteça verdadeira 

aprendizagem em todos os alunos. 

 Foi com estas preocupações que me interroguei: serei uma boa 

profissional da educação? Terei vocação para ser professora? Para conseguir 
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responder a estas e outras questões, que decerto iriam surgir durante a 

caminhada, propus-me desenvolver a minha capacidade de observação, de 

análise, de interpretação e reflexão sobre o meu ato educativo.  

 As expetativas em relação ao Núcleo de Estágio eram as melhores, pois 

embora nunca tivéssemos trabalhado em conjunto, conhecia de uma forma 

geral o método de trabalho dos colegas, bem como as suas expetativas. A 

noção de que iríamos ser um grupo dinâmico, com vontade de trabalhar e 

cooperar com os restantes professores, confirmou-se desde o primeiro 

encontro. No decorrer do processo esperava em união com os meus colegas, 

evoluir como pessoa e como profissional, pela partilha de conhecimentos, 

sentimentos e emoções, desenvolvendo desta forma aspetos relativos ao 

trabalho de grupo. Acreditava também que com a ajuda do núcleo, do 

professor cooperante e da orientadora de estágio, viria a conseguir colmatar as 

minhas dificuldades e descobrir o caminho certo pelos meus próprios meios. 

Estes dois últimos seriam, sem dúvida, a minha principal base, os meus faróis 

norteadores, aos quais iria recorrer inúmeras vezes para esclarecer todas as 

minhas dúvidas.  

 Relativamente à comunidade educativa tive a oportunidade de ficar a 

estagiar na escola que me viu e fez crescer. Desta forma, na medida em que 

existiu uma empatia entre mim e os diversos membros da comunidade, 

nomeadamente alguns professores, membros da direção, e a maioria dos 

funcionários, considerava que este aspeto poderia uma mais-valia para a 

minha integração no seio da comunidade escolar enquanto professora-

estagiária. Pensava ainda, que a maioria dos alunos olhariam para mim como 

uma mera aluna. Contudo, perspetivava que este olhar não afetaria a 

construção da minha personalidade enquanto professora, pois tinha 

consciência da imagem que exteriorizo. Neste sentido, segundo as descrições 

de Jardine e Field (1992) cit. por Fernandes (2003), aquando o regresso ao 

mundo familiar “escola”, enquanto professora neófita terei, por um lado, que 

lidar com alguma da ambiguidade causada pela simultânea familiaridade e 

desconhecimento implicados neste meu regresso e, por outro, conhecer o 

verdadeiro ethos da escola e da profissão em que agora me estreio. 

Perspetivava, inevitavelmente, um ano muito trabalhoso, rodeado de 
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contradições em que teria que tomar diversas decisões, e onde teria que 

desenvolver uma boa capacidade de gerir o tempo disponível para concretizar 

todas as tarefas que são exigidas ao longo do percurso do estágio profissional. 

Acima de tudo perspetivava um ano de grandes descobertas, que me iria 

permitir vislumbrar o mundo do ensino por outro prisma, percebendo melhor as 

funções e necessidades da atividade docente. Considerei ainda que este 

processo representasse uma “chave” para o meu futuro. 
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3.1 Estágio Profissional 

 O EP é uma unidade curricular do segundo ciclo de estudos conducente 

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

Secundário da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. A estrutura e 

funcionamento do EP consideram os princípios decorrentes das orientações 

legais nomeadamente as constantes do Decreto-lei nº 74/2006 de 24 de Março 

e o Decreto-lei nº 43/2007 de 22 de Fevereiro e têm em conta o Regulamento 

Geral dos segundos Ciclos da Universidade do Porto, o Regulamento geral dos 

segundos ciclos da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto e o 

Regulamento do Curso de Mestrado em Ensino de Educação Física. O EP é 

superiormente enquadrado pela Comissão Científica do Curso de Segundo 

Ciclo de Estudos conducente ao grau de Mestre em Ensino da Educação Física 

nos Ensinos Básico e Secundário, presidida pelo Diretor do Curso. A 

organização da unidade curricular é da responsabilidade do professor regente, 

em estreita relação com a Comissão Científica e a Comissão de 

Acompanhamento do Curso de Mestrado em Ensino. A orientação da PES é 

realizada por um docente da FADEUP, que desempenha a função de 

orientador, nomeado pelo órgão competente, e pelo professor cooperante, 

escolhido pela comissão científica ouvido o professor regente da unidade 

curricular Estágio Profissional.1 

No meu contexto particular de estágio o meu núcleo era constituído pela 

prof. Doutora Paula Batista (Orientadora), pelo prof. Rui Carvalho (Professor 

Cooperante) e pelos meus colegas de estágio Paulo Leal, Marta Sousa e Vânia 

Ribeiro. Importa exaltar que estes elementos foram sem dúvida um dos 

principais alicerces que permitiram que sobrevivesse a este ano ímpar da 

minha vida e da minha formação profissional. Sem a ajuda e a capacidade de 

compreensão dos meus colegas, sem a orientação imprescindível dos meus 

professores, sem o apoio incondicional de todo o meu núcleo, tornava-se 

literalmente impossível chegar a este ponto. Se perspetivei um ano muito 

                                                           
1

In MATOS, Z. (2011-2012). Regulamento da unidade curricular estágio profissional do ciclo de estudos conducente ao 

grau de mestre em ensino de educação física nos ensinos básicos e secundário da fadeup.  
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trabalhoso, rodeado de contradições em que teria que tomar diversas decisões, 

e sobretudo, que o processo desenvolvido representasse uma “chave” para o 

meu futuro no campo profissional, assim aconteceu por via do campo pessoal! 

Indubitavelmente, olhando por um prisma mais positivo (se este pode existir), o 

infortúnio por mim vivido este ano, obrigou-me a conseguir superar tamanha 

perda e ao mesmo tempo saber gerir da melhor maneira possível tamanho 

desafio que é o EP. 

Desta forma, o EP surgiu para mim como um campo de batalha de 

experiências únicas e pessoais, onde cada dia se impôs como um desafio, 

perante os quais tive a oportunidade de testar e ser testada, descobrindo 

paulatinamente as minhas principais lacunas, dificuldades e potencialidades, 

tornando-me mais conhecedora de mim mesma. 

 Segundo Caires (2006, p. 89) o estágio pedagógico é entendido como 

palco de um dos processos mais ricos e decisivos da capacitação e da 

integração do jovem professor no mundo da docência e no mundo adulto. 

Ainda, de acordo com Silva (1997:55), cit. por Simões (2008) “mais do que em 

qualquer outra profissão, o primeiro ano de exercício da docência surge como 

um desafio em que cada nova experiência se assume mais como um teste para 

avaliar a capacidade de sobrevivência do que como uma fase indispensável ao 

processo de desenvolvimento profissional”.  

 Apoiando-me na ideia de Barbosa (2001), o estágio possibilita a 

interação entre a teoria e a prática, permitindo a vivência da práxis profissional 

em situações concretas e desafiadoras. Deste modo, mais do que uma 

aprendizagem, o estágio profissional surge como um espaço que compreende 

uma vivência sobre o “porquê” e o “para quê” da ação. 

 Assim sendo, é consensual que o EP tem um papel fulcral no 

desenvolvimento profissional dos professores e na sua preparação para 

superar as diferentes dificuldades que o contexto pedagógico vai colocando, 

tendo em vista a formação do professor profissional, reflexivo, promotor de um 

ensino de qualidade.   
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3.2 Ser professor nos dias de hoje – professor reflexivo 

 Tendo como propósito expor o meu entendimento acerca do que é ser 

professor, procurarei neste ponto analisar as questões que lhe estão 

associadas, designadamente distinguindo-o de outros atores sociais e agentes 

profissionais, discorrendo sobre a especificidade da sua ação e o que constitui 

a sua “distinção”. 

 Em primeiro lugar é de realçar que todos os conceitos, papéis e funções 

sociais e profissionais dependem dos fatores sócio históricos e contextuais. 

Desta forma, a principal característica do professor é a ação de ensinar. Mas 

esta não é uma questão neutra, pois o contexto social, histórico e as 

conceções que a abrangem têm que lhe ser associados. Assim, não há um só 

conceito que a defina.  

Neste contexto é importante saber o que se entende por ensinar, mas 

também é importante reconhecer a afirmação histórica e todo um grupo de 

trabalho que lhe está associado, o grupo da profissionalidade docente (Roldão, 

2007). Segundo o mesmo autor, no que diz respeito ao conceito de ensinar, 

deparamo-nos com a problemática do “fazer saber” ou do “fazer aprender”. 

Aqui surge a dialética do ensino transmissivo e o ensino ativo, sendo que, a 

função específica de ensinar, devido essencialmente aos fatores sócio 

históricos, já não é, nos dias de hoje, o simples “saber fazer”. Nos dias que 

correm a função de ensinar é caracterizada pela figura da “dupla transitividade” 

e pelo lugar de “mediação”, o que significa que é importante fazer aprender 

alguma coisa a alguém, ou seja, transmitir o conhecimento, os saberes 

essenciais aos alunos, tendo em conta vários fatores de ordem social, histórica, 

económica (Roldão, 2007 pag. 95) 

 O grupo profissional da docência, a que o conceito de ensinar está 

associado, sofreu um processo complexo de profissionalização que, segundo 

Nóvoa (1995), se organiza num modelo de análise clarificador. Entre 

variadíssimos fatores é necessário particularizar dois processos sociais, que 

por sua vez se relacionam com o processo da profissionalização do professor. 

Tais processos são de natureza extrínseca e intrínseca, sendo que o primeiro 

diz respeito à institucionalização da escola como organização pública e ao 

currículo que a legitima no plano social, estabelecido para que toda a gente 
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tivesse direito a saber ler, escrever, ter conhecimentos e os saberes essenciais 

à vida em sociedade. Por outro lado, o segundo diz respeito à importância de 

se reconhecer o docente como um profissional com conhecimentos 

específicos, e daí, a necessidade de ter uma formação própria para o 

desempenho da sua função. No entanto este processo de profissionalização 

sofreu ao longo dos tempos períodos de “desprofissionalização”, 

caracterizados por conflitos de interesses. Atualmente vive-se um pouco esse 

período devido a fatores como a expansão e diversificação dos públicos 

escolares, fatores administrativos, políticos, económicos e culturais. Para a 

profissão docente ganhar o reconhecimento social e afirmar-se no seio da 

nossa sociedade requer-se uma análise complexa acerca do saber próprio, dos 

conhecimentos específicos que o distingue das outras profissões e é exclusivo 

ao grupo, permitindo o desempenho da sua função (Roldão, 2007). 

 Ainda de acordo com o mesmo autor para clarificar tal complexidade é 

necessário debruçar-nos sobre a natureza do conhecimento profissional 

docente. Vários fatores estão inerentes a este processo, tais como, a 

complexidade da função, os multissignificados que ensinar assumiu. E ainda, 

como afirma Mark Holmes (1991, p. 65) devido ao aparecimento de várias 

correntes teóricas, umas de matriz personalista, outras orientadas pelo 

behaviorismo, contrabalançando entre uma perspetiva tecnocrática e uma 

perspetiva terapêutica relacional. Outros fatores resultam da preexistência 

histórica da ação de ensinar que antecede a formação para ensinar. E portanto, 

a atividade de ensinar praticou-se muito antes de sobre ela se produzir 

conhecimento sistematizado. Contudo, como há a necessidade de teorizar a 

ação, permite que esta gere mais conhecimentos sobre ela, que passam assim 

a modificar a forma de agir dos profissionais. 

 É neste entendimento que se encontra a dificuldade de estabelecer a 

natureza do conhecimento profissional docente, esta relação teoria-prática. 

 Nas diversas formalizações teóricas, científicas, pedagógicas está 

inerente “o que ensinar”, “como ensinar”, “a quem e de acordo com que 

finalidades, condições e recursos”, conhecimento este produzido pelos atores 

na prática de ensinar, enquanto que as configurações práticas dizem respeito 

ao contexto “como ensinar aqui e agora”, transmitindo o saber fazer, saber 
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como fazer, e saber porque se faz. Desta forma houve a necessidade de 

reconcetualizar a relação teoria-prática. Assim, na produção sobre o 

conhecimento profissional docente, podemos identificar duas linhas 

dominantes. Uma de caráter normativo que faz a divisão analítica dos 

componentes envolvidos (conhecimento do currículo, conhecimentos dos 

alunos, conhecimento cientifico, conhecimento didático do conteúdo e 

conhecimento cientifico-pedagógico), procurando estabelecer o que os 

professores devem saber para ensinar bem. E outra de caráter teórico do 

“pensamento do professor”, que se centra na construção do conhecimento 

profissional enquanto processo de elaboração reflexiva a partir da prática do 

profissional em ação. Neste sentido privilegia-se a vertente 

descritiva/interpretativa do saber do profissional, analisando o conhecimento 

que manifestam os professores que ensinam bem. Pode-se então concluir que 

existem duas tendências interpretativas que predominam, uma centrada na 

análise das suas componentes, outra centrada na valorização da prática 

profissional refletida como sua fonte primeira (Roldão, 2007, p.97, 98, 99). 

  É importante perceber que este conhecimento combina lógicas 

concetualmente incorporadas, tendo que ser capaz de transformar conteúdo 

científico e conteúdos pedagógicos-didáticos numa ação transformativa. 

Segundo Rodrigues (2001) “a prática é um bom local para aplicar saberes 

adquiridos, embora ainda com pouca relevância sobre os saberes construídos 

pelas experiências no confronto com as situações pedagógicas” (p.8). Contudo, 

apesar de a prática se traduzir num lugar por excelência de produção e de 

tomada de consciência, não faz qualquer sentido se não for alvo de análise de 

si própria à luz da teoria. Assim, segundo o mesmo autor, “o saber constrói-se 

na prática e na reflexão da mesma” (p.9.). Como tal, surge a necessidade de 

uma prática escorada numa prática reflexiva, exigindo um saber técnico (como 

fazer) e uma capacidade de improvisação e de criação perante uma situação, 

exercendo o poder concetualizador de uma análise sustentada em 

conhecimentos formalizados, que permite dar e identificar sentidos, rentabilizar 

ou ampliar potencialidades de ação diante da situação que o profissional se 

encontra. 
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 Nesta envolvência ambígua o ser professor pode ser entendido como 

um artista. Para Simões (2008) ser professor é sem dúvida uma vocação, para 

a qual nem todos nasceram, algo que se tem ou não se tem e que opera 

milagres, um dom pessoal; uma ajuda permanente aos alunos que por vezes 

funciona como catarse; um conhecimento na ação, que uma explicação 

puramente racional, didática ou tecnicista não explica, capazmente. Este dom 

terá sobretudo, algo a ver com a capacidade de amar, de aceitação do outro, 

de tolerância e empatia.  

 Face às leituras e vivências apreendi que ser professor é uma profissão 

que necessita de amor, respeito e responsabilidade, tendo como base os 

quatros pilares da educação: aprender a aprender, aprender a ser, aprender a 

fazer e aprender a conviver (Savater, 1997). Desta forma, como professores 

precisamos sempre de estar atualizados, porque mais do que pegar na mão do 

aluno ajudando-o a escrever ou ajudando-o a executar um “drible”, temos nas 

mãos a formação de cidadãos críticos capazes de mudar a sociedade em que 

vivemos. Deste modo, temos que estar disponíveis para aprender, seja com um 

aluno, ou um colega de trabalho, com a família ou com os amigos. Temos que 

ser sensíveis a tudo à nossa volta, perceber que as histórias mudam a cada 

dia, deixando para trás as nossas raízes, mas atualizando os nossos 

conhecimentos e aprendendo a cada dia uma nova forma de compreender a 

vida. 

 O Ser Professor transcende o valor de educar. Segundo Savater (1997, 

p. 25) este valor apresenta um duplo sentido, no que toca ao sentido da palavra 

“valor”, isto é, “a educação é valiosa e válida”, conectada a um “ato de 

coragem, um passo em frente da valentia humana”, uma vez que ser professor 

“é a tarefa mais exposta e quebras psicológicas, a depressões, a uma fadiga 

triste e acompanhada pela impressão de se sofrer de abandono numa 

sociedade exigente, mas desorientada”. 

 Desta forma, podemos sintetizar dizendo que a atividade do professor é 

tanto desafiadora como recompensadora, no que toca ao público-alvo, assim 

como à sociedade na qual temos dois papéis a desenrolar. Primeiro no que 

concerne à educação de uma geração, assim como à contínua e crescente 

conquista da profissionalidade docente visando, defender e melhorar o seu 
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estatuto e o prestígio social. Ferreira, diz muito do que tentei aqui explanar, 

“educar é como amar, é preciso se dedicar, ter paciência de esperar o 

resultado chegar. Mesmo vindo devagar, é preciso perceber que quem ensina 

também aprende com quem busca o saber. Trabalho árduo, complexo e 

desafiador, mas, se feito com carinho, com dedicação e amor, o resultado é 

positivo e o futuro promissor. É nosso dever, é nossa obrigação preparar as 

crianças, futuro da nação, a ter esse direito chamado Educação.”  

 Desta forma, como poderá então a Educação Física afirmar-se enquanto 

disciplina que ajuda no desenvolvimento global do aluno?  

3.3 O Papel da Educação Física 

 Ao longo do meu percurso sempre percecionei a EF como a disciplina 

em que a alegria, o prazer, e o bem-estar estavam presentes. Acresce que, 

talvez pelo facto de ter praticado desporto desde sempre, estes eram os 

momentos, peculiares durante o meu dia de aulas que me sentia “livre”, ao 

mesmo tempo que aprendia formas de movimento diferentes, técnicas e táticas 

que me faziam entender a evolução das diferentes modalidades. Para além 

destes fatores, considero que foi através da vivência no contexto da EF, que 

adquiri valores e ideais acerca dos benefícios de hábitos de vida saudáveis.  

 Este meu entendimento, que na altura era empírico, encontra eco em 

Matos e Graça (1991) quando afirmam que a disciplina de EF é reconhecida 

pelo seu papel único e indispensável na promoção e criação de hábitos de vida 

saudáveis. Neste sentido é indiscutível que a aula de EF é de extrema 

importância, já que muitas crianças não têm na sua vida, outra oportunidade de 

praticar exercício físico de modo organizado e regular, sendo este o único local 

possível.  

 Na relação interdisciplinar que a EF efetua com outras áreas, torna-se 

indissociável que esta disciplina revela ser imprescindível contribuindo para a 

formação global do aluno no decorrer do seu percurso escolar, enquanto ser 

social e Humano. 

  De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (1998, p.23, cit. 

por Guimarães et al., 2001) a EF trata do “...desenvolvimento da criança, com o 

ato de aprender, com os processos cognitivos, afetivos, e psicomotores, ou 

seja, buscando garantir a formação integral do aluno. A EF é, assim, apenas 
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um meio para ensinar matemática, língua portuguesa, sociabilização...”. Os 

mesmos parâmetros sustentam que o movimento é considerado como o 

principal meio e fim da EF, através do qual se pretende fazer emergir outras 

aprendizagens, no sentido afetivo, social e cognitivo, como consequência da 

prática das habilidades motoras. Ainda neste sentido, a EF permite estabelecer 

relações equilibradas e construtivas entre os alunos, fazendo-os reconhecer e 

respeitar características físicas e de desempenho de si próprio e dos outros, 

sem qualquer discriminação por características pessoais, físicas, sexuais ou 

sociais. 

 É portanto consensual que a EF é um processo que deverá ser mantido 

ao longo da vida. Para reforçar a importância que a EF detém na educação dos 

jovens, apoio-me nos parâmetros distinguidos pelo Conselho Internacional de 

Ciência do Desporto e de Educação Física (ICSSPE, Berlim, cit. p/ Romão e 

Pais, 2002) que referem que a EF é um dos meios mais eficientes de promover 

nas crianças e nos jovens a compreensão para uma participação em atividades 

físicas e desportivas ao longo da vida. Ainda, promove uma integração segura 

e um desenvolvimento adequado da mente e do corpo; ajuda a desenvolver 

padrões de interesse em atividades físicas, construindo requisitos para uma 

vida saudável na idade adulta; contribui para a confiança e auto estima das 

crianças e dos jovens; e por fim, ajuda na preparação dos jovens para 

enfrentarem competições, ensinando-os a vencer e perder, cooperar e 

colaborar. 

 Tomando como referência estes elementos, a preocupação fundamental 

do professor de EF deve passar por fazer com que o seu ato pedagógico seja 

gratificante e importante para o aluno, as suas aulas devem despertar alegria e 

prazer, ser vividas com sucesso e devem ser motivantes e importantes para os 

alunos, ao ponto de estes sentirem que aprendem alguma coisa, que vale a 

pena aprender e que essa aprendizagem lhes é indispensável, tentando 

concomitantemente introduzir nas suas aulas a necessidade de criação de 

hábitos de exercício físico regular. 

 Mota (1992) menciona ainda que a EF tem um papel preponderante na 

edificação de uma tomada de consciência pessoal, assim como de uma 

motivação individual para a importância de um estilo de vida ativo. 
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 Neste contexto, o professor de EF deverá realizar um processo de 

ensino aprendizagem direcionado para as necessidades dos alunos tendo em 

conta as suas características, motivações e desejos, de modo a influenciá-los 

positivamente nas suas atitudes. Para tal, concorrem variados princípios e 

estratégias de ensino balizados por modelos de instrução e baseados em 

teorias de aprendizagem. Cabe então ao professor retirar o melhor de cada 

modelo educativo e adaptá-lo no contexto onde se insere, concorrendo a 

“eficácia” do professor para melhor fazer uso fruto das vastas estratégias 

disponíveis (este tema será aprofundado mais à frente). 

Após inferir acerca da importância do papel da EF, considerei pertinente 

discorrer acerca do entendimento da Escola como instituição, no sentido de 

perceber o contexto em que se iria inserir o meu estágio. 

3.4 A Escola como instituição 

 Apoiando-me no Regulamento Interno da Escola Secundária|3 de Paços 

de Ferreira, posso referir que a escola é um estabelecimento à qual “está 

confiada uma missão de serviço público, que consiste em dotar todos e cada 

um dos cidadãos das competências e conhecimentos que lhes permitam 

explorar plenamente as suas capacidades, integrar-se ativamente na 

sociedade e dar um contributo para a vida económica, social e cultural do 

concelho e do País” (p.18). 

 A Escola, entendida como um instrumento da comunidade, para a qual 

se instituiu, tem necessidade de que, todos quantos nela trabalham, prestem a 

sua colaboração leal e interessada para que se atinjam os objetivos inerentes 

ao processo educativo. Para a consecução desses objetivos há necessidade 

de regulamentar a vida escolar. 

 Segundo Meirinhos (2000, p.9) “a escola como o mostra a sua 

estabilidade e duração histórica é uma instituição forte, uma instituição capaz 

de reproduzir no tempo e no espaço os seus modos de funcionamento e os 

seus dispositivos organizacionais”.  

 Assim, escola enquanto instituição pode-se considerar como um produto 

de processos históricos, complexos e neutros, desenvolvida através de uma 

construção social, organizada, pensada e construída por grupos sociais 

dominantes num determinando momento. Pode-se considerar ainda como um 
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espaço que cumpre muitas funções explícitas, tais como, educar, socializar, 

ensinar, e outras de caráter implícito, tais como, reprodução de classes, 

dominação cultural de determinados grupos sociais. Depreende-se, portanto, 

que os marcos históricos influenciam fortemente o sistema de educação, sendo 

que a escola dá resposta às necessidades de determinada sociedade. 

 Portanto, a escola é entendida como uma organização que reflete a 

cultura em que está inserida. No âmbito da comunidade, a escola segue um 

enquadramento legal das Leis de Base do Sistema Educativo e supõe a 

existência de diferentes pessoas com diferentes regras e necessidades, mas 

com interesses comuns no processo educativo, sendo o objetivo final promover 

a educação baseada num conjunto de valores, linhas orientadoras e um 

currículo de acordo com essa mesma cultura. No que diz respeito à realidade 

social, a escola estando “aberta” ao meio obriga a considerar na sua atuação a 

parte legal que a suporta, a estrutura administrativa em que se enquadra, os 

valores e atitudes que a sociedade reclama, assim como as caraterísticas 

pessoais, sociais, culturais e económicas que definem as suas componentes. 

Enquanto organização, apresenta a coexistência de várias dimensões, 

nomeadamente, estrutural, relacional, valorativa, contextual, processual e 

cultural. 

 Como refere Brito (1991, p. 75), “A escola terá de ser uma empresa que 

concorra com tudo o que a rodeia e onde se desenvolva o mesmo tipo de 

trabalho, o que implicará ter de ser uma instituição com condições 

permanentes para o exercício da educação e do ensino nas múltiplas situações 

em que o cliente se movimente, habite, viva”. Esta problemática remete para a 

passagem da cultura da homogeneidade, constituindo-se em torno de uma 

estrutura que tem por referência a classe enquanto grupo de alunos que 

recebem simultaneamente o mesmo ensino, isto é, trata-se de um princípio de 

“ensinar a muitos como se fossem um só”, para a cultura da heterogeneidade, 

na existência de uma diversidade e necessidade de adequação de currículos à 

diversidade dos alunos. A “igualdade de oportunidades”, proposta pela escola, 

poderá atenuar as desvantagens e respetivas diferenças dos alunos oriundos 

de classes desfavorecidas, na medida em que estabelece estratégias de base 

que funcionem como “pontes”, para a cultura dominante. A valorização da 
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cultura de origem e o estabelecimento de uma relação afetiva com a escola, 

elevando a auto estima, desenvolverão o sentido de inclusão, aceitação pelo 

grupo e sentimento de pertença, fator importante na melhoria das 

aprendizagens. 

 Mas como é a escola onde realizei o meu estágio? 

3.5 A “minha” escola 

 A Escola Secundária|3 de Paços de Ferreira (ESPF), situada no 

concelho de Paços de Ferreira, foi criada em substituição da Secção Liceal de 

Paços de Ferreira do Liceu de Santo Tirso, que estava em funcionamento 

desde 1972. De acordo com o diagnóstico realizado na Carta Educativa 

verifica-se que a população jovem deste concelho possui poucos recursos 

escolares e de qualificação, traduzidos nas mais altas taxas de população com 

escolaridade menor ou igual à obrigatória, de abandono escolar precoce, de 

saída antecipada do sistema de ensino e, ainda, em elevados valores de 

indivíduos que desempenham profissões desqualificadas. 

 Perante o exposto, esta escola cria condições de acesso à educação e 

formação escolar, oferecendo à sua população estudantil o ensino do 3º ciclo, 

e dentro deste, os Cursos de Educação e Formação (CEF) e Cursos de 

Educação e Formação de adultos (EFA); e o ensino secundário, a este nível 

oferece os Cursos científico – humanísticos, nomeadamente Ciência e 

Tecnologias, Línguas e Humanidades, Ciências Socioeconómicas e Artes 

Visuais, e ainda os Cursos Profissionais, nomeadamente, Técnico de 

Marketing, Técnico de Contabilidade, Técnico de Secretariado, Técnico de 

Serviços Jurídicos, Técnico de Gestão e Equipamentos Informáticos. 

 Esta instituição encontra-se ainda associada ao Estabelecimento 

Prisional de Paços de Ferreira (EPPF) e ao Estabelecimento Prisional Regional 

do Vale do Sousa (EPRVS). De acordo com a Lei nº46/86, de 14 de Outubro, 

Art.º 2 «Todos os portugueses têm direito à educação e à cultura», cabendo ao 

Estado garantir «o direito à justiça e efetiva igualdade de oportunidades no 

acesso e sucesso escolares». Com efeito, depreende-se a preocupação tida 

por parte da autarquia do concelho, em contribuir e incentivar a formação dos 

prisioneiros, aceitando os alunos como eles são, mostrando-lhes outros 

valores, ajudando-os a entender capacidades que eles próprios desconhecem, 
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orientando-os no sentido duma formação/instrução que, sem esquecer a 

vertente da aquisição de conhecimentos, os torne mais autónomos, 

responsáveis e críticos numa sociedade em constante mutação. 

Consequentemente, existe a necessidade de conseguir que os alunos, para 

além de se instruírem, se sintam de novo “chamados” à vida, atuando e sendo 

encarados como indivíduos comuns, desenvolvendo uma atividade digna e 

proveitosa que lhes facilite a sua reintegração na sociedade donde foram 

segregados pela força das circunstâncias. 

  Perante o desenvolvimento de uma sociedade naturalmente 

diferenciada, é reconhecida a necessidade de uma adaptação face às 

exigências do mundo atual. Especificamente, neste ano letivo a ESPF que 

esteve integrada no Programa de Requalificação do Parque Escolar, este ano 

sofreu um processo de adaptação a estas novas infraestruturas.  

 No que concerne às infraestruturas da área de EF, existe um campo 

polidesportivo com cobertura que se pode dividir em 3 espaços, uma nave central, 

e um espaço exterior constituído por pilares que sustentam uma parte das 

infraestruturas, a qual poderá ser aproveitada como adaptação à prática de 

ensino. Na minha ótica, os espaços destinados à realização das aulas de 

Educação Física apresentam-se desadequados à realidade dessa mesma prática. 

Isto tendo em conta que a nave central, apesar de ter sido desenhada atendendo 

às especificidades das diferentes modalidades coletivas, não apresenta na 

realidade condições para a sua prática, já que não consta da sua construção os 

campos e as dimensões mínimas exigidas das várias modalidades. Assim sendo, 

desse espaço interior surgem constrangimentos à prática de certas modalidades, 

atendendo a que foi expressamente proibido a partir dos membros do poder 

institucional (o Diretor) a utilização de bolas, porquanto podiam danificar o 

espaço. Os constrangimentos encontrados como se pode ver nas reflexões a 

seguir apresentadas eram muitos. 

“No início pensei que iria ter dificuldades em realizar a presente 

modalidade no espaço em questão, uma vez que por ordens superiores é interdito 

o uso de bolas ou algum objeto voador que possa danificar ou sujar o interior das 

instalações. Contudo, devido à impossibilidade de realizar a aula noutro espaço, 

tive que me sujeitar ao que tinha. Assim, e tendo em conta as precauções 
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necessárias arranjei como solução utilizar o mini trampolim e uma mesa 

acompanhada de um colchão como alvos de forma aos alunos serem obrigados a 

lançar o engenho para uma zona determinada, para que não ocorre nenhum 

dano.” (reflexão nº 1 da unidade didática de Atletismo-Lançamento do Vortex); 

 “A principal condicionante da prática desta Unidade didática é o espaço da 

nave central, que por ser pequeno para uma turma poder praticar badminton os 

alunos encontram-se aglomerados sendo um pouco difícil de evitar certos 

choques entre alunos e/ou raquetes” (reflexão nº 1 da unidade didática de 

Badminton). 

O pouco material existente nas instalações foi outro aspeto que se tornou 

desafiador à lecionação, condicionando, de certa forma, tanto a intensidade das 

aulas de educação física, como um melhor desenvolvimento motor dos alunos, 

“…reside um constrangimento, respeitante ao material disponível para esta 

lecionação. Assim sendo, irei tentar criar engenhos diferentes para que os alunos 

possam vivenciar ao máximo e de forma mais emotiva a técnica de lançamento.” 

(reflexão nº 1 da unidade didática de Atletismo-Lançamento do Vortex). 

 Quanto aos espaços a utilizar, existe um roulement que permite a 

rotatividade dos espaços desportivos por todos os professores de Educação 

Física, sendo passível de negociação entre os professores que pretendam alterar 

o seu espaço de lecionação. Nesta perspetiva, esta possibilidade de negociação 

entre professores revelou-se um aspeto positivo, visto que existiram alturas em 

que necessitava de ocupar um espaço que não me estava destinado. Os 

professores a quem recorri nestas situações particulares foram pessoas 

excecionais, foram desprovidos de qualquer egoísmo e prontos a ajudar-me. 

 No que diz respeito à comunidade educativa, desta fazem parte 198 

professores, dos quais 109 pertencem ao quadro de nomeação definitiva e 15 

professores lecionam nos estabelecimentos prisionais, sendo 6 do quadro de 

nomeação definitiva. Quanto à constituição da comunidade não docente, fazem 

parte 37 assistentes operacionais, dos quais 9 provêm do fundo de 

desemprego, 10 assistentes que desempenham funções administrativas e 1 

Psicólogo. O grupo disciplinar de Educação Física é constituído por 14 

professores, dos quais apenas um é contratado fazendo os restantes parte do 

quadro de nomeação definitiva, mais um núcleo de estágio, onde me insiro, 
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constituído por 4 estagiários. Muitos destes professores mostraram-se abertos 

e disponíveis para ajudar no que fosse necessário, sendo reconhecidos pelos 

colegas como profissionais competentes e envolvidos na profissão. Foi 

importante para nós sentir este apoio, que nos ajudou na integração na 

comunidade escolar. 

  Relativamente a estagiários existe ainda, um núcleo de estágio de 

Espanhol, constituído também ele por 4 estagiários.  

 De ressaltar que este é o primeiro ano que esta escola acolhe 

estagiários na disciplina de Educação Física, tendo sido portanto um ano de 

experiência e partilha, tanto para nós estagiários como para a escola, enquanto 

escola cooperante. 

 Conhecer os alunos que frequentam a comunidade discente, torna-se 

necessária para os professores fundamentarem e adequarem a sua ação. Só 

através deste melhor entendimento é possível ajustar meios e as atividades 

aos alunos, respeitando a heterogeneidade entre turmas e dentro da própria 

turma. Admitindo esta importância, surge a necessidade de realizar a 

caracterização desta comunidade específica. Assim sendo, esta representa 

uma população de aproximadamente, 2127 alunos, distribuídos pelos 

diferentes ciclos de ensino existentes, sendo que nestes últimos anos este 

número tendeu a aumentar. Com níveis socioeconómicos baixo e médio baixo, 

1027 alunos usufruem do serviço de ação social escolar (SASE) sendo que 

alguns destes alunos têm direito a bolsa de mérito de acordo com o seu 

aproveitamento escolar. Esta situação poderá evidenciar-se, uma vez que se 

verifica que as habilitações literárias dos pais situam-se maioritariamente ao 

nível do 1º e 2º ciclos do ensino básico, o que pode transparecer nas 

expetativas que os pais têm da escola. Este aspeto revela-se como 

condicionador da participação dos Pais/Encarregados de Educação (EE) nas 

atividades promovidas pela escola, e no pior dos casos no acompanhamento 

académico dos seus filhos. Desta forma, é dos objetivos do núcleo de estágio 

de Educação Física procurar criar sinergias com os EE através de eventos que 

promovam uma aproximação entre educandos e encarregados de educação e 

o desporto. 
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 Visto que esta escola acolhe alunos com NEE de caráter permanente, 

encontra-se provida de serviços que apoiam estes alunos, encontrando-se 

agregada ao agrupamento vertical de escolas. Nesta linha de ideias, a ESPF 

abraça a inclusão escolar, e luta pela conclusão da escolaridade obrigatória, 

através de cursos e formação profissional e de percursos alternativos. Deste 

modo, esta escola visa reconhecer e satisfazer as necessidades diversas dos 

seus alunos, adaptando-se aos vários estilos e ritmos de aprendizagem, de 

modo a garantir um bom nível de educação para todos, através de currículos 

adequados, de uma boa organização escolar, de estratégias pedagógicas, de 

utilização de recursos e de uma cooperação com as respetivas comunidades. 

 Dos vários projetos que a escola acolhe, um deles é o Desporto Escolar, 

promovido pelo grupo disciplinar de Educação Física, e que consta do Projeto 

Educativo de Escola. Este é um projeto de enriquecimento curricular, que 

assume grande importância na formação dos alunos. O desporto escolar tem 

como principais objetivos contribuir para o combate ao insucesso e abandono 

escolar, promovendo a aquisição de hábitos de vida saudável, a inclusão, e a 

formação integral dos jovens, através da prática de atividades físicas e 

desportivas significativas, suprindo assim também objetivos gerais de 

desenvolvimento do desporto Nacional. Desta forma, assumiu-se como 

relevante pertinência a ação do núcleo de estágio, no sentido em que 

colaborou com os restantes professores, experienciando uma convivência 

diferente com a comunidade discente contribuindo para o seu desenvolvimento 

integral e harmonioso. 

 Conhecer o meio envolvente onde se insere a escola onde vamos atuar, 

permite-nos compreender melhor as características da nossa turma, assim 

como perceber o que esta pode oferecer para o seu desenvolvimento. 

3.6 O Meio envolvente à escola 

 O Concelho de Paços de Ferreira localiza-se na parte norte da zona 

central do distrito do Porto, pertencendo à sub-região do Tâmega. Subdividido 

em 16 freguesias estendendo-se por uma área com cerca de 71,6 km2 é sede 

de um pequeno município apresentando uma densidade populacional de 740 

hab./km2. 
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 Paços de Ferreira é conhecida como a "Capital do Móvel", marco de 

referência no panorama industrial português, tratando-se de uma realidade 

económica de quase monoprodução. De uma indústria tradicional, o mobiliário 

de Paços de Ferreira tem-se transformado, com os tempos, numa atividade 

moderna e competitiva. Também a indústria têxtil representa uma produção de 

grande relevo. Estes dados, permitem-me enquadrar a maioria das profissões 

exercidas pelos pais dos alunos da minha turma. 

Até há pouco tempo Paços de Ferreira possuía uma estação agrária, 

unidade do Ministério da Agricultura onde era efetuada criação de gado, 

produção de leite, cereais e forragens, e onde existia uma oficina e posto de 

venda, onde se podia adquirir o "Queijo Paços". Porém, paulatinamente, a 

estação agrária foi-se transformando no Parque Urbano de Paços de Ferreira, 

o local de lazer por excelência, em pleno centro da cidade pacense. Nos 

terrenos do Parque localizam-se as Piscinas Municipais. 

 No que diz respeito ao Desporto, esta cidade apresenta uma íntima 

ligação com o Desporto e Exercício Físico, promovendo estilos de vida ativos 

através de uma oferta vasta e diversificada de equipamentos desportivos, 

permitindo o exercício físico saudável e a prática de diversas modalidades. A 

vertente competitiva do desporto, neste concelho está bem patente nas 

diversas modalidades amadoras, tendo vindo a constituir um motor no 

incremento da prática desportiva ao nível associativo. 

 Assim sendo, e em jeito de conclusão, considero que este é um 

concelho que proporciona aos seus alunos condições excecionais para que 

possam levar a cabo um estilo de vida ativo e saudável, mesmo que as 

condições socioeconómicas dos seus EE não sejam as mais favoráveis. 

3.7  A “minha” turma 

 Esta minha longa caminhada foi efetuada com a turma do 9ºC. No início 

face ao facto de conhecer alguns alunos da turma, tive algum receio pelos 

constrangimentos que isso poderia acarretar. Mas apesar dos contratempos 

inevitáveis em qualquer processo educativo de um grupo de jovens destas 

idades, ao longo do tempo, estes alunos revelaram-se respeitadores e bastante 

colaboradores. 
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 Esta turma era equilibrada no que respeita ao sexo dos alunos, existindo 

14 rapazes e 13 raparigas, com idades compreendidas entre os 13 e os15 

anos. Na sua maioria, os alunos tinham 14 anos. De entre estes alunos dois 

deles estavam a repetir o ano. 

 No que diz respeito a questões de saúde inicialmente existia uma aluna 

que estava um pouco condicionada à prática de exercício físico que envolvesse 

grandes esforços, contudo a situação dela estabilizou-se passando a poder 

frequentar normalmente todas as aulas. Existiram ao longo do ano alguns 

alunos com atestados médicos temporários devido a lesões provocadas nos 

treinos nos seus clubes federados. De referir que esta turma tinha um número 

considerável de alunos (14) que praticavam desporto federado e não federado. 

 Face a estas referências distintas, a turma estava dividida na motivação 

para as aulas de educação física, sendo visível que os alunos que praticavam 

desporto fora da escola estavam mais motivados. Quanto às modalidades mais 

desejadas passavam pelo voleibol e futebol, sendo a ginástica a modalidade 

menos apreciada e onde a maioria dos alunos, de facto, revelou grandes 

dificuldades. 

 Quanto ao comportamento e atitudes dos alunos, existiram dois grupos 

distintos: os alunos empenhados, interessados e atentos e os alunos faladores, 

desinteressados e irrequietos. Este conhecimento dos alunos adveio, logo no 

início, das reuniões intercalares, assim como da minha observação em 

contexto de aula. Deste modo, foi um desafio conseguir contribuir para o 

desenvolvimento harmonioso de todos os alunos que eram muito 

heterogéneos.  

 Após revelar “onde” e “com quem” percorri este percurso, cabe agora 

discorrer acerca de “como” os passos foram trilhados levando-me a uma 

descoberta interessante e gratificante que envolveu todo o meu processo de 

formação profissional e pessoal.   
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4.1 O Primeiro Impacto: Passagem de Aluna a Professora  

 Como refere Fernandes (2003), embora o regresso a um contexto já 

conhecido seja aparentemente “pacífico”, esta reentrada na escola representa 

muito mais do que um mero salto para “o lado de lá”. Subjacente à passagem 

de aluno a professor está, não apenas, uma mudança de contextos 

(universidade-escola) mas, também, uma mudança substancial nos papéis, 

estatuto, postura e funções desempenhadas. 

 Esta foi uma das questões enunciadas no meu PFI e como tal, pretendo 

evocar, numa primeira instância, os constrangimentos que senti neste impacto 

com a prática real do ensino em contexto conhecido. 

 O primeiro contacto com o PC foi, de todo, o arranque da integração 

nesta minha caminhada no contexto particular da minha prática de ensino 

supervisionado. Este, logo desde o início, mostrou-se bastante acessível 

explicitando-nos que iria estar sempre disponível para nos auxiliar. Depositei 

nele a expectativa de que seria umas das minhas principais bases, o meu farol 

norteador, ao qual iria recorrer inúmeras vezes para esclarecer dúvidas no 

caminho para conquistar mais maturidade que me permitisse enfrentar esta 

valiosa etapa do meu processo. 

 Numa fase inicial, o PC fez questão de fazer uma visita à escola para 

observarmos todas as infraestruturas. Tudo estava bem diferente daquilo que 

conhecia enquanto ex aluna. Também nos apresentou ao Diretor da Escola, 

que se mostrou bastante acessível e se prontificou a ajudar no que nós 

precisássemos. O reencontro com professores que outrora tinham sido meus 

professores foi vivido com uma certa estranheza, pois agora eles seriam meus 

colegas. Estes aspetos, associando ao facto de agora me colocar nos 

“bastidores”, que por norma estão restritos aos alunos, e o ser tratada por 

professora pelos alunos e por todos os funcionários foi, sem dúvida, um marco 

significativo neste início de percurso. 

 Esta alteração de papéis configurou ao longo do estágio uma 

transformação completa de comportamentos reveladores de uma ambiguidade 

conferida a esta nova postura. 

 Ser professora agora significa que tenho que tomar iniciativas, tenho de 

orientar, supervisionar e acima de tudo provocar aprendizagens nos alunos.  
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Um dos constrangimentos que emergiu do estágio foi a questão da 

avaliação, revelando ser das tarefas mais difíceis de realizar. Outra questão 

submeteu-se à capacidade de comunicar, que faz parte central da tarefa 

enquanto professora, o que significa que a mudança na forma como se usa a 

palavra revela ser preponderante. 

 A passagem de aluna para professora implicou a passagem da falta de 

“poder” para o “poder” sobre os outros, o que me trouxe, de certa forma outros 

constrangimentos, fruto de uma certa insegurança e passividade, que fui 

ultrapassando ao longo do percurso.  

4.2 Os Primeiros Passos 

 Uma vez ultrapassada a fase das “apresentações” chegava a hora de 

colocar “pés a caminho” e iniciar a planificação da nossa intervenção. Assim, 

iniciamos a construção de uma enorme variedade de documentos que iríamos 

utilizar ao longo do estágio, projetando as atividades para propor ao grupo de 

EF, bem como a análise dos documentos oficiais, nomeadamente o Programa 

de Educação Física, o Projeto Educativo da Escola e o Plano Curricular da 

Escola. Estes foram, então os primeiros passos na conceção e planificação do 

processo ensino e aprendizagem.  

A sistematização e estruturação dos programas da EF são condições 

essenciais para o reconhecimento desta área do saber e para a valorização do 

seu contributo na aprendizagem das crianças e jovens, ultrapassando-se 

definitivamente a imagem da EF como um espaço de “descontração e 

passatempo”. Se acreditamos verdadeiramente nas potencialidades da nossa 

área de intervenção, é necessário sermos rigorosos, metódicos, no sentido de 

estruturar as aprendizagens dos nossos alunos de modo a cumprir com a 

conceção que ilumina estes programas. Esta conceção é percetível no conjunto 

de competências que os alunos devem evidenciar no final do Ensino Básico.   

A consulta e o conhecimento destes documentos foram fundamentais 

para que sustentasse as minhas decisões, selecionasse e organizasse as 

atividades e estruturasse as situações de prática, no sentido de dotar os meus 

alunos das competências requeridas.  
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A análise do programa de EF do 3º ciclo, assim como do programa 

estabelecido pelo grupo de EF, permitiu-me delinear os objetivos, para a minha 

turma do 9º ano para este ano letivo. 

 Durante este processo o núcleo de estágio revelou, desde o início, um 

espirito de partilha e cooperação elevado, que possibilitou um trabalho 

empreendedor e bastante produtivo. De referir que desde o inicio todos os dias 

da semana eram vivenciados intensamente, com empenho incessante nesta 

árdua tarefa de análise, interpretação e estruturação de um rol de 

documentação que seria a base de todo o nosso trabalho. 

 Um dos momentos marcantes desta fase inicial foi a sensação de 

pertença ao Grupo de EF aquando da primeira reunião formal. O primeiro 

sentimento foi de apreensão em relação aos colegas, pois não saberia como 

iriamos ser tratados, porém, todos se revelaram disponíveis para ajudar e 

recetivos às nossas propostas.  

 No âmbito das reuniões em que um professor tem de participar, a 

primeira reunião intercalar da minha turma foi também um passo marcante. A 

espera daquele momento esteve envolta num misto de receio e de entusiasmo, 

por vários motivos. Tendo em conta que neste ano letivo o PC estava 

destacado para secretário do diretor de turma (DT), e sendo eu a” professora” 

de EF da turma, esse cargo foi-me atribuído. Assim sendo, a tomada de 

consciência de que iria, logo na fase inicial do ano, assumir uma tarefa de tão 

elevada responsabilidade no seio do concelho de turma, fez-me ficar ainda 

mais atenta a todos os aspetos tratados. Exigiu ainda que me informasse sobre 

os requisitos da elaboração de uma ata. Este cargo possibilitou-me um 

acompanhamento mais próximo das tarefas do DT.  

Enquanto aluna, nunca tinha percecionado de como seria o trabalho do 

professor nos “bastidores”, e na realidade sempre senti curiosidade em saber 

como tudo funcionava. Naquele momento, naquela reunião, vivenciei, em 

primeira mão, todo o conjunto de tarefas, ocultas aos olhos dos alunos, que 

balizam todo o esforço e empenho que um professor exerce no seio da sua 

função.   

 O primeiro contacto com a prática foi, sem dúvida, o marco mais notável 

destes primeiros tempos. O modo como os alunos me iriam receber e a 
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perceção que teria de mim foram alvo de preocupação, foram fonte de 

angústia, pois obviamente torna-se essencial perceber o que é que os alunos 

esperam de nós para que tudo decorra de acordo com o expectável. A opção 

foi a de adotar uma postura o mais normal possível, procurando dar-me a 

conhecer um pouco, e fazê-los perceber que o meu papel seria mais do que 

tentar ensinar alguma coisa, seria “ajudá-los” a crescer enquanto pessoas. O 

facto de ter na turma alunos que conhecia de contextos exteriores à escola, 

fez-me recear que estes abusassem, até porque, por norma, chamavam-me 

pelo nome próprio. Dessa forma, fiz questão de realçar que dentro da sala de 

aula eu era a professora e eles os alunos. Esta atitude permitiu-me introduzir 

uma pequena barreira de controlo. Ao longo do tempo fui percebendo que essa 

barreira, que designo como positiva, surtiu os efeitos desejados, e não colocou 

em causa o bom desenvolvimento da relação professor-aluno. No decorrer do 

percurso esta relação foi-se fortificando cada vez mais, vindo a criar laços de 

amizade com a maioria dos alunos, sendo visível não só na relação positiva no 

contexto de aula mas também fora dele.  

 Ultrapassada a fase da minha apresentação enquanto professora da 

turma, eis que surge um dos meus maiores constrangimentos inicias, o 

planeamento.  

4.3 O Ato de Planear: dos Constrangimentos à Superação 

O planeamento é um processo que visa perspetivar a ação antes de ela 

acontecer, ou seja, é uma forma de antecipação daquilo que deverá ocorrer na 

realização. Assim, uma das tarefas essenciais do professor é a preparação da 

sua intervenção. Ou seja, através da reflexão, organização e estruturação de 

toda ação, a probabilidade de eficiência do processo de ensino – aprendizagem 

aumenta consideravelmente. 

Confrontada com o programa e o planeamento anual imposto pelo grupo 

de EF da escola tive de adaptar e reorganizar as modalidades previstas para o 

9º ano, relativamente no número de aulas pré-determinadas, e às matérias de 

ensino, tendo em conta a especificidade da turma.  

Nesta primeira etapa, os primeiros constrangimentos surgiram pela 

necessidade de cumprir o programa, havendo pouca liberdade para o 



Realização da Prática Profissional 

 

43 
 

planeamento das diferentes unidades temáticas. Na verdade, o reduzido 

número de aulas e o elevado número de conteúdos não o permitiu. Este facto 

nem sempre possibilitou uma abordagem progressiva e consistente dos 

conteúdos mais difíceis, ou menos adquiridos por alguns alunos.  

No sentido de melhorar e potenciar a aprendizagem dos alunos, todo o 

processo de ensino aprendizagem passou por uma planificação, de cada 

modalidade, cuidada e adequada à turma, integrando os três domínios 

complementares da formação integral do aluno, motor, cognitivo e sócio 

afetivo.  

Para atingir estes objetivos o planeamento das modalidades baseou-se 

no Modelo de Estrutura do Conhecimento (MEC) de Vickers, porquanto nos 

permitiu facilitar o processo de ensino e aprendizagem através da criação de 

um conjunto de orientações sustentadas e tendo em conta a especificidade dos 

alunos. Os jogos desportivos coletivos tiveram uma abordagem do topo para a 

base a partir de uma contextualização através das formas jogadas e depois da 

exercitação de exercícios critério (mais analíticos) que foram essenciais, para o 

aperfeiçoamento de determinadas habilidades motoras. Nos desportos 

individuais, a abordagem foi essencialmente da base para o topo, através de 

uma aprendizagem mais analítica, perspetivando que no final o aluno fosse 

capaz de exercitar e integrar os conteúdos em habilidades mais globais. Neste 

aspeto, a gestão dos alunos e a conceção dos exercícios por estações e por 

vagas foi fundamental para o aproveitamento do tempo e do espaço disponível, 

tornando a abordagem mais motivante e eficaz na medida em que trabalhava 

com grupos reduzidos de alunos. 

As dificuldades que surgiram inicialmente no modo de elaborar e 

organizar um plano de unidade didática foram-se dissipando. O conteúdo foi-se 

tornando cada vez mais sintético e relevante. Face a este processo de 

sistematizar a informação mais relevante foi organizada num único módulo de 

aplicação, o módulo oito, tornando o processo de planeamento mais fácil e 

objetivo. 

Ao nível do plano de aula dificuldades iniciais também se fizeram sentir, 

principalmente com a necessidade de definir objetivos para as quatro áreas 

transdisciplinares, assim como sintetizar o essencial das componentes críticas 
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atendendo aos objetivos comportamentais para determinado exercício. Estes 

aspetos foram melhorando através dos encontros pedagógicos e consequentes 

reflexões.  

A maior consciencialização, especificidade e adequação do planeamento 

às necessidades dos alunos, em cada uma das diferentes matérias, foi sendo 

alcançado ao longo do tempo. 

Com a experiência que fui adquirindo e capacidade de refletir fui capaz 

de percecionar que o planeamento tem que ser encarado como o epicentro que 

permite dar resposta às necessidades reais dos alunos, nunca perdendo de 

base as orientações didático pedagógicas inerentes a um ensino de qualidade 

e à matéria de ensino. 

4.4 Ensinar: O Maior Objetivo 

 Enquanto professora o meu maior objetivo passou por ensinar e formar 

os meus alunos. Aquando da análise das avaliações diagnósticas das várias 

modalidades pude constatar que o nível de desempenho dos alunos era inferior 

ao que seria de esperar neste ano de escolaridade. Daí, depreendi que talvez a 

exigência colocada em anos transatos não tivesse sido a necessária, 

repercutindo-se numa escassez de conhecimentos, que nesta altura já 

deveriam estar, efetivamente adquiridos. Tendo em conta estes fatores, 

aquando o planeamento tive que ir constantemente reintroduzindo conteúdos, 

que apesar de, certamente, já terem sido lecionados não estavam adquiridos 

pelos alunos. Esta constatação é visível nos excertos seguintes: 

 “Durante a avaliação pude perceber que apesar de os alunos já terem 

abordado esta modalidade em anos transatos, possuem, lacunas no que 

concerne à execução das diferentes ações técnicas abrangentes desta 

modalidade.” (Reflexão da aula nº 21 e 22) 

 “Aquando a avaliação diagnóstica pude facilmente perceber que os 

alunos detêm um conhecimento diminuto acerca da modalidade de badminton, 

facto constatado em todas as modalidades já abordadas este ano letivo.” 

(Reflexão da aula nº 39 e 40) 

 “Apesar de os alunos já terem abordado esta modalidade em anos 

anteriores é percetível a carência de algumas competências essenciais para o 

desenvolvimento do jogo.” (Reflexão da aula nº 39 e 40) 
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 Considero ainda que, a questão da exigência não se torna por si só 

inibidora de aprendizagem.  

 É consensual que um aspeto importante no processo de aprendizagem é 

que essa deve ser significativa. Para tal, concorre a interação de alguns 

fatores, tais como a disposição do aluno em aprender, a utilização de recursos 

pelo professor e o conhecimento prévio do aluno.  

 Ao longo desta experiência foi percetível a pertinência da organização 

de um ambiente apropriado de ensino. Com efeito, é através das interações 

que o aluno realiza nesse ambiente que ele aprende novas tarefas ou 

modificará/adaptará as habilidades já aprendidas. 

 Este foi de facto um dos pontos fulcrais do meu processo.  

 “Entendo e tento estabelecer pontos de ligação entre os conteúdos 

abordados, as práticas propostas, situando as aprendizagens nos seus 

contextos autênticos, para ajudar os alunos a apreciarem e a valorizarem com 

especial relevância, as metodologias e os conteúdos, para que desta forma 

possam aprender, mantendo-se mais motivados no desempenho das 

atividades propostas.” (Reflexão da aula nº 54 e 55) 

 Congruente com esta ideia, e parafraseando Schmidt e Wriberg (2009, 

p.191), “A capacidade para aprender é essencial à existência biológica. Ela 

permite ao organismo adaptar-se às características particulares em seu 

ambiente e tirar proveito de suas experiências. Para os seres humanos a 

aprendizagem é fundamental. Pense na dificuldade que as pessoas teriam se 

fossem forçadas a passar pela vida equipadas somente com as capacidades 

que herdaram. Se esse fosse o caso, as pessoas seriam seres relativamente 

muito simples, incapazes de caminhar, falar, escrever ou ler, muito menos de 

realizar habilidades de movimentos complexos envolvidos no desporto, nas 

artes cénicas ou até mesmo em situações do dia-a-dia. Sob vários aspetos, a 

aprendizagem humana parece ocorrer quase continuamente, como se todas as 

coisas que fazemos gerassem conhecimento ou capacidades que afetam o 

modo como faremos outras coisas amanhã e depois.”  

 Mas para aprender é preciso fazer, isto é, só através de uma prática com 

participação ativa é que se aprendem novas habilidades e se refinam antigas. 

Uma participação ativa requer que o aluno perceba o valor da tarefa a ser 
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realizada, confiante de que a sua habilidade é suficiente para enfrentar os 

desafios propostos pelas diferentes atividades. Para tal tem que existir 

envolvimento, os alunos têm que realizar as atividades com sentido, de modo a 

ocorrerem descobertas significativas, novas compreensões e interpretações 

que integram os novos conhecimentos às experiências prévias. 

4.5 Pedagogia diferenciada sem indiferenças 

 Ensinar é animar uma classe, é viver o presente enquanto se prepara o 

futuro, é preocupar-se com um grupo e com aprendizagens individuais, tanto 

no que se refere à educação quanto à instrução (Perrenoud, 2001).  

 Baseando-me no pensamento do autor dando continuidade ao tema 

“Ensinar - O Maior Objetivo”, é indiscutível que o ensino tem muito mais valor 

para o aluno quando este se encontra orientado diretamente com e para as 

suas necessidades. Mesquita (2006), defende que o ajustamento do grau de 

dificuldade das tarefas de aprendizagem à capacidade individual dos 

praticantes, sem desprezar as exigências proclamadas pelo jogo, é 

fundamental no incremento de competências individuais para jogar. No mesmo 

sentido, Valentini e Toigo (2004) propõem uma organização diversificada de 

atividades, com níveis diferenciados de desafios para cada atividade, 

procurando respeitar as diferenças, valorizar a diversidade, facilitando a 

inclusão de todos. 

Embora estas afirmações sejam verdadeiras a opção do meu processo de 

ensino-aprendizagem foi orientado, maioritariamente, para um ensino com 

interação de níveis (grupos heterogéneos). Este facto pode ser verificado nos 

excertos seguintes: 

“Uma vez que formei equipas tendo em conta a heterogeneidade da turma, 

preocupei-me em colocar alunos mais conhecedores da modalidade com os 

menos conhecedores, com o intuito dos primeiros ajudarem os segundos. Esse 

efeito, em quase todas as equipas, foi verificado. Fiquei mesmo surpreendida pela 

positiva com o empenho e vontade de ajudar de um aluno que era um dos que 

mais perturbavam a aula. (…) Pude ainda verificar o empenho de alunas, que 

antes não se interessavam minimamente pela modalidade, melhorando 

significativamente aula após aula.” (Reflexão nº 15 e 16).  
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 “Não sei até que ponto a ideia de colocar os grupos de trabalho 

heterogéneos foi a melhor opção. Contudo, senti que os alunos com mais 

potencial se mostraram interessados em ajudar os colegas com mais 

dificuldades, ainda que alguns destes últimos podiam ter aproveitado mais a 

ajuda para evoluírem.” (Reflexão nº 18 e 19) 

 Com esta forma de ensino era possível desenvolver não só as 

habilidades motoras, mas também constatei o desenvolvimento de 

determinados conceitos psicossociais, como o respeito e a cooperação com os 

colegas ajudando-os a superar as dificuldades e responsabilizando-os pela 

aprendizagem. Perceciono que a verdadeira essência de uma aula de EF se 

centra na formação de pessoas pertencentes a uma sociedade cada vez mais 

competitiva. Mais do que desenvolver habilidades motoras e a condição física, 

cabe ao professor desenvolver as diversas competências transdisciplinares 

como a cultura desportiva e os conceitos psicossociais, preconizadas pela 

essência do Desporto.   

 Por diversas vezes os alunos mencionaram que este ano gostaram mais 

das aulas de EF, sentiram-se mais envolvidos nas tarefas realizadas ao longo 

do ano. Esta constatação foi logo no primeiro período, pelas autoavaliações 

realizadas pelos alunos: 

 “…A minha opinião sobre a professora é boa, aliás, acho-a melhor do 

que alguns professores efetivos”; “As aulas são boas, professora explica bem, 

adoro a maneira de explicar os exercícios e da sua compreensão…foi o melhor 

período de educação física que tive ate hoje” (aluno);  

“Estas aulas de Educação Física na minha opinião são agradáveis, 

construtivas. Eu gosto destas aulas e acho que com elas progredi nas várias 

modalidades lecionadas neste 1º período…” (aluno). 

 O facto de ter conseguido motivar os meus alunos para as aulas foi um 

marco importante para uma conquista. Na verdade, consegui envolver os 

alunos de forma ativa no processo de aprendizagem. 

. 
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4.6 A abordagem das modalidades desportivas coletivas 

 O conhecimento do conteúdo relaciona-se diretamente com a matéria a 

ser ensinada, sendo considerado fundamental para o sucesso da atuação 

docente. 

 Quando confrontada com a necessidade de lecionar as modalidades 

desportivas coletivas, eis que surgiram as minhas primeiras controvérsias neste 

campo. Na realidade, o “à vontade” com estas modalidades era escasso, quer 

ao nível do conhecimento do conteúdo, quer ao nível da observação do jogo, 

pelo que tive que investir no estudo autónomo, e na partilha com os pares, de 

modo a adquirir um leque mais abrangente de conhecimentos.

 “(…)Primeiro, tenho consciência que o Futebol não é das modalidades 

em que me sinto mais à vontade para lecionar, e por isso sei que terei que 

fazer um estudo autónomo intenso da modalidade(...)” (Reflexão da aula nº 9 e 

10) 

 No ensino dos jogos desportivos o processo de ensino aprendizagem 

começa com o jogo, jogar para aprender e aprender jogando (Greco, et al., 

2009). Dessa forma, compreendi efetivamente que seja qual for o nível técnico 

que os alunos apresentam nas diferentes habilidades, é através do jogo que 

estes vão sentir a necessidade de recorrer à ação mais eficaz em prol do 

objetivo principal. Com efeito é necessário um processo de aprendizagem 

tática para que o aluno aprenda a “ler” o jogo, facilitando a sua compreensão e 

a sua orientação tática no jogo. Concomitantemente, é necessário que o aluno 

desenvolva a sua capacidade de “escrever” o jogo, isto é, de saber fazer.  

 Para ser educativo e emancipatório, o ensino dos jogos tem que 

conduzir a uma melhoria da capacidade de jogar, de entender e de fruir o jogo, 

a uma melhoria da relação com a situação de jogo e com os intervenientes 

(cooperação, oposição, autonomia, interdependência), ou seja, tem que 

contribuir para a formação do cidadão desportivamente culto, competente e 

entusiasta (Siedentop, 2002). 

 Para tal é necessário entender que o aluno ocupa uma posição central 

ao ser considerado o construtor ativo das suas próprias aprendizagens, e 

consequentemente, o professor deve descentrar-se de si próprio para se situar 
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no aluno, nomeadamente na interpretação da sua atividade cognitiva e motora, 

no sentido de criar a melhor atmosfera de aprendizagem. 

 Foi a partir destas ideias, e na intenção de que o aluno ocupasse uma 

posição central, construtor ativo das suas próprias aprendizagens no ensino 

dos jogos desportivos, foi conduzido na convergência dos principais modelos 

de ensino do jogo, tais como o Modelo de ensino de jogos para a compreensão 

(Bunker & Thorpe, 1982), o Modelo de Educação Desportiva (Siedentoo, 

1987),o Modelo Desenvolvimental e o Modelo progressivo do Jogo (Mesquita, 

2006).  

4.7 GINÁSTICA: Um foco de receios 

 O medo que a modalidade de Ginástica tende a causar fez-me perceber 

o quanto é importante familiarizar-mo-nos com a individualidade de cada aluno, 

e na modalidade, designadamente as mais peculiares como esta até porque 

tende a ser a menos apreciada pela generalidade dos alunos. 

 Ao iniciar a lecionação da Ginástica de Solo percecionei o escasso 

contacto que os alunos tinham tido nos anos anteriores, o que me provocou 

uma certa inquietação. 

 “Apesar de ter consciência de que os alunos não possuíam um processo 

de ensino aprendizagem exigente dos anos transatos condicionando a 

evolução de ano para ano, fiquei surpreendida pela negativa com o nível da 

turma.” (Reflexão da aula nº 48 e 49).  

 Acrescendo o que referi na reflexão das aulas nº 48 e 49:  

“No meu ponto de vista esta modalidade não teve a importância 

merecida em anos anteriores, já que a maioria da turma revela poucas 

capacidades e mesmo desmotivação para a sua realização. O incentivo dos 

alunos, deve acontecer logo desde cedo, incentivando-os a realizarem 

habilidades que coloquem o corpo em situações diversas pois, quanto mais 

cedo for, maior probabilidade há de as habilidades serem adquiridas e os 

receios ultrapassados. Como se sabe a ginástica coloca o corpo em situações 

que não são habituais no dia-a-dia, pelo que, com a idade, torna-se mais 

complicado os alunos adquirirem certas posturas e movimentos.” 
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 Neste entendimento, conferi que o facto de parte dos meus alunos terem 

receio em executar certas habilidades, tais como a roda, o apoio facial invertido 

e o rolamento engrupado à retaguarda, poderiam ter origem nesta carência de 

ferramentas motoras.  

 Durante o processo de ensino aprendizagem, tive que recorrer a várias 

progressões didático pedagógicas e estratégias de modo a que os meus alunos 

ultrapassassem a barreira do desconhecido e superassem alguns dos medos 

sentidos na fase inicial. No entanto, tive uma aluna que foi particularmente 

diferente dos restantes alunos. O medo que ela sentia impedia, por completo, a 

tentativa de ultrapassar essa barreira. Este caso preocupou-me especialmente, 

pois se por um lado esta aluna carecia de mais atenção da minha parte, a 

restante turma também necessitava da minha supervisão. Esta preocupação 

provocou em mim alguns constrangimentos ao nível da gestão da turma. A 

opção foi perceber o que se passava com a aluna. 

“No final da aula tive então uma conversa com a aluna que me revelou 

que o medo, frustração, negatividade demonstrada tinha sofrido após a perda 

da mãe. Tentei então, articulando um discurso compreensivo e preocupado, 

mostrar à Roberta (Nome Fictício) que tudo se pode resolver a partir do 

momento em que conseguimos controlar a nossa consciência e focarmos o 

nosso pensamento naquilo que realmente queremos, isto é, se a ela queria 

muito aprender a realizar as diferentes tarefas mas tinha medo e desistiu à 

primeira, tinha que aprender, antes de mais, a contraria esse pensamento, 

concentrando-se na frase “eu vou conseguir, vou tentar, vou-me esforçar”, ao 

invés da frase “não consigo, tenho medo (..).” Reflexão da aula nº 53) 

 Geralmente, o medo está associado a um evento percebido e avaliado 

como potencialmente promotor de consequências negativas, sobre o qual o 

indivíduo pode antecipar algo (Huber, 2000). Uma outra manifestação do medo 

e que pode ser aplicada a este caso específico, é o medo aprendido ou 

condicionado, que é decorrente de experiências prévias que envolveram uma 

situação ameaçadora. Depreende-se assim, que a manifestação do medo 

podia advir de outros fatores interligados, tais como, medo de fracassar, medo 

de executar movimentos de risco, medo de se lesionar, medo do desconhecido. 
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 Após a conversa que tive com a Roberta, também percebi que a 

autoconfiança, provavelmente, era uma agravante deste problema. Uma vez 

que a aluna confessou que tinha estes sentimentos em certos momentos da 

vida, percebi que esta falta de confiança se manifestava no medo de fracassar. 

Esta tinha muitas dúvidas nas suas capacidades, alimentando pensamentos 

negativos, em relação à ginástica. 

 De referir, que apesar das crenças o medo foi bastante moroso a 

ultrapassar. Não consegui que a aluna realizasse todas as habilidades básicas 

da Ginástica de Solo, contudo o seu esforço para conseguir foi real. 

 A sua superação foi notória aquando da lecionação da Ginástica 

Acrobática. O facto de a aluna ter possuído o papel de capitã (aquando a 

aplicação do MED), fê-la sentir-se responsável pelo seu grupo. A sua aplicação 

foi encarada de forma responsável e afincada. O seu estado de espírito e 

entrega para uma modalidade desconhecida revelou-se mais destemido e 

autêntico. 

 Esta situação fez-me perceber que ao professor é exigido também, um 

papel de “psicólogo”, porquanto necessita de perceber o que move as ações 

dos alunos, tanto do foro positivo como do negativo, tendo em vista a ajuda na 

superação das dificuldades e constrangimentos que os alunos possam ter.  

4.8 A relação professor-aluno 

 Na interação Professor-Aluno, a escola enquanto instituição educativa 

desempenha um papel fundamental, sendo palco das diversas situações que 

proporcionam esta interação, principalmente no que tange à sua dimensão 

social, a qual prepara o indivíduo para a convivência em grupo e em sociedade. 

 Os laços efetivos que constituem a interação Professor-Aluno são 

necessários à aprendizagem, e como tal deve também ser entendido como um 

movimento contínuo e dinâmico.  

  Ao longo das várias aulas apercebi-me de que quer a linguagem 

“verbal”, como a “não-verbal” que utilizava e a forma como interagia com a 

turma condicionava a forma como os alunos me percecionavam. Daí, que, 

através dos diálogos com os alunos acerca dos comportamentos, atitudes e 
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valores demonstrados nas aulas, consegui fazer com que estes me olhassem 

com mais confiança e respeitado.  

 Segundo Gadotti (1991, p. 69) “o diálogo é uma exigência existencial 

que possibilita a comunicação” e “para por em prática o diálogo, o educador 

deve colocar-se na posição humilde de quem não sabe tudo”. 

 No processo percecionei que o professor que baseie relações no 

respeito mútuo, no diálogo, na confiança e na afetividade obtém autoridade por 

competência, permitindo-lhe gerenciar possíveis conflitos, e ajudar na 

resolução dos problemas dos seus alunos.  

 Tal como refere Machado (2011), nunca seremos bons professores se 

não investirmos na nossa relação e ligação com os nossos alunos. Temos de 

construir um elo entre nós e eles, desenvolver empatias, criar afinidades, 

“gastar” o nosso tempo com eles. Devemos preocupar-nos com o seu 

desenvolvimento, acompanhar os seus passos e a sua evolução escolar e 

pessoal. 

 Daí, assumi que o meu objetivo seria não apenas debitar conhecimentos 

mas também partilhar momentos, ideias, comprometendo-me na ação 

desenvolvida e acima de tudo preocupando-me com eles e com a preparação 

do seu futuro. Para além disto, o facto de ser persistente no alcance do 

sucesso dos alunos, querendo ajudá-los, de aos poucos e poucos conseguir 

aproximar-me deles, e mostrar recetividade fez com que conseguisse modificar 

a atitude dos alunos. Efetivamente tornaram-se mais motivados para as aulas 

de EF. 

Ao longo do processo, depreendi que são fatores como estes que 

podem garantir uma boa relação pedagógica, fundamentando uma melhoria no 

processo de ensino aprendizagem. Ainda aprendi, que uma relação de 

afetividade Professor Aluno nutre-se de amor, humildade, esperança, fé e 

confiança. 

4.9 As questões colocadas pela Avaliação 

 Logo nas primeiras aulas do Estágio, aquando da realização das 

avaliações diagnósticas das modalidades que iriam ser as primeiras a lecionar, 

como o Futebol, percecionei que iria ter grandes dificuldades. A falta de 
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experiência, a necessidade de me focar no essencial, o gerir a turma e o tempo 

da aula foram sem dúvida as maiores dificuldades. Na altura, questionei-me 

imensas vezes quanto aos momentos, aos processos, aos critérios, objetivos e 

instrumentos a utilizar. Se estes estariam congruentes com as necessidades. O 

tempo para avaliar parecia-me escasso e o facto de ter que colocar os alunos 

num determinado nível parecia-me muito complicado.  

 De forma a ultrapassar estas dificuldades tive a necessidade de recorrer 

a várias estratégias, designadamente, as observações dos meus colegas 

estagiários, que foram essenciais no que concerne à postura que eles 

adotavam e o modo como eles realizavam as avaliações, o que me permitiu 

recolher informação e percecionar como é que eu podia melhorar a minha 

postura. Outro aspeto fulcral que me permitiu percecionar os meus principais 

erros e elucidar-me sobre qual o melhor caminho a percorrer para o exercício 

desta função (a de avaliar) foram as várias reuniões com a professora 

orientadora, assim como todas as conversas informais realizadas com os meus 

colegas.     

 Nesta vivência percebi que para que a avaliação seja realizada com 

sucesso, é necessário projetar instrumentos adequados ao nível dos alunos, 

tendo em particular atenção à congruência entre os conteúdos ensinados, os 

conteúdos avaliados e os objetivos de aprendizagem. Neste sentido, o trabalho 

em grupo do Núcleo de Estágio foi imprescindível, nomeadamente para a 

criação de instrumentos de observação sistematizados e simplificados em 

grelhas de observação, que possibilitaram um registo mais rápido, eficaz, fácil 

e justo.  

Ao longo do tempo fui paulatinamente adquirindo uma melhor perceção 

de como realizar esta tarefa tão específica da atividade do professor, o que 

aliado a uma melhoria da capacidade de observação, se foi tornando uma 

tarefa mais fácil de realizar. As estratégias que fui desenvolvendo para recolher 

dados dos alunos ao longo das aulas permitiram-me chegar à avaliação 

sumativa e cumprir com mais facilidade e coerência esta função. 

 A necessidade de avaliar o processo de ensino aprendizagem surge, 

assim, como tarefa essencial no exercício da atividade do professor, no sentido 

de avaliar a eficácia da nossa intervenção e atuação visando uma melhoria 
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constante. A avaliação é sem dúvida um dos momentos fulcrais do processo de 

ensino aprendizagem, tanto para os alunos como para o professor. Tal como 

mencionam Fernandes (1994) e Gonçalves et al. (2010), a avaliação visa, 

acima de tudo, a oportunidade de melhoria no ensino, tanto para o aluno como 

para o professor. 

 Por sua vez, a reflexão sobre a nossa intervenção pedagógica é um 

processo importante que nos permite analisar, através do desenvolvimento dos 

alunos, se efetivamente alcançámos os objetivos a que nos propusemos. Daí a 

importância de verificar, aula após aula, se as situações de aprendizagem 

propostas foram adequadas e pertinentes para os objetivos visados, assim 

como se os alunos realmente aprenderam o que se pretendia. 

 Compreendi acima de tudo, que só com uma vasta experiência no 

exercício desta tarefa de avaliação é possível torná-la cada vez mais natural, 

coerente e precisa.  

5 O processo instrucional: estudo com uma estudante-estagiária de 

Educação Física 

 

No processo de construção do professor é necessário uma constante 

renovação e aquisição de novas competências que permitam responder às 

exigências impostas pelo processo de ensino aprendizagem. Partindo deste 

entendimento, importa que eu, enquanto estudante-estagiária, invista em 

elementos considerados centrais à melhoraria da intervenção pedagógica. 

Assim sendo, e tendo em conta as minhas necessidades, percecionei como 

importante analisar de forma detalhada o meu processo instrucional, 

identificando as minhas lacunas, com o intuito de melhorar a minha 

intervenção. Desta forma, elaborei um estudo que me permitisse caracterizar a 

minha intervenção ao nível da instrução, reunindo dados concretos que me 

permitissem melhorar. Assim, propus-me caracterizar, em primeiro lugar, a 

instrução ao nível da apresentação da tarefa, quanto aos agentes reguladores 

da tarefa e às abordagens instrucionais prevalecentes, porquanto são estes 

elementos que balizam a atividade motora do aluno e as suas aprendizagens, 

bem como a eficácia da intervenção pedagógica. Paralelamente, propus-me 
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também analisar a qualidade e quantidade dos Feedbacks (FB’s) emitidos 

durante o processo de instrução, no sentido de tomar consciência da qualidade 

da minha intervenção, pois como referem Nicaise, Cogérino, & Amorose 

(2006), o FB é uma função crítica do ensino. Esta premissa é ainda reforçada 

por Rosado & Mesquita(2009), que assumem que o FB é uma etapa básica 

que garante a qualidade de informação dentro da instrução.  

Acresce ainda que, nesta análise, pretendi ainda verificar se as 

componentes críticas (CC) referenciadas no plano de aula são enunciadas 

durante a prática aquando a emissão dos FB’s. O objetivo era verificar se 

aquilo que planeava era efetivamente utilizado em contexto de aula. Assim, 

com a realização deste estudo, tenciono conhecer o meu processo instrucional 

nos parâmetros referidos, no sentido de perceber quais as minhas principais 

lacunas e necessidades para posteriormente poder debruçar-me sobre esses 

aspetos e melhorar, cada vez mais, a minha intervenção. 

Em termos de estrutura o estudo começa com um enquadramento teórico, 

que foca aspetos diretamente relacionados com o tema da instrução, de forma 

a elucidar alguns conceitos pertinentes para a compreensão desta temática. De 

seguida, são definidos os objetivos de estudo, e posteriormente, a metodologia 

utilizada. Depois da componente metodológica é efetuada a apresentação e 

interpretação dos dados. Por último, são apresentadas as “Considerações 

Finais”, em que efetuo um balanço acerca da natureza e tipologia da minha 

Instrução, bem como estratégias a utilizar no futuro para a sua melhoria.  

5.1 Enquadramento teórico 

5.1.1 Atividade Pedagógica do professor 

A atividade pedagógica do professor é uma atividade complexa e com 

especificidades, exigindo medidas que contribuam para que os alunos 

aprendam, e se envolvam em atividades de aprendizagem. Para tal, o 

professor é responsável por organizar situações propiciadoras de 

aprendizagem, tendo em conta os conteúdos a serem transmitidos e as 

estratégias mais adequadas a utilizar, de modo a garantir a aprendizagem dos 

alunos. 
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Como tal, cada vez mais se torna pertinente que o professor reflita acerca da 

sua atividade pedagógica com o intento de melhorar e renovar as suas ferramentas 

e métodos de ensino, que para melhor intuir no processo de ensino aprendizagem. 

Como refere Matos (1989), a atividade do professor comporta diversas tarefas, o 

que lhe exige conhecimentos como meio de as resolver; capacidades de análise do 

aluno, de modo a integrar na resolução das tarefas os seus interesses e 

necessidades; habilidades e hábitos, de modo a resolvê-las com qualidade e 

eficácia.  

Assim sendo, de acordo com Siedentop (1983), uma intervenção pedagógica 

de sucesso, que garanta efetivamente aprendizagem dos alunos, circunscreve-se 

a quatro dimensões: instrução, gestão, disciplina e clima relacional. Ainda de 

acordo com o mesmo autor, este refere que na dimensão instrução inserem-se 

medidas que contribuem para melhorar a qualidade da introdução, avaliação geral 

das atividades e de aprendizagem e do acompanhamento das atividades de 

aprendizagem junto dos alunos. Na dimensão gestão consideram-se as medidas 

que contribuem para a melhoria da qualidade da gestão do tempo, gestão dos 

espaços e materiais e gestão da turma. Na dimensão disciplina circunscrevem-se 

estratégias que concorrem para a promoção e/ou controlo do comportamento dos 

alunos de acordo com as regras de funcionamento da aula. Na dimensão 

clima relacional integram-se as que se destinam a promover uma relação positiva 

dos alunos entre si, do professor com cada um dos alunos e dos alunos com as 

atividades de aprendizagem. 

Stenhouse (1975) refere que a melhoria do ensino é um processo de 

desenvolvimento e que este, em primeiro lugar, não se consegue por mero desejo 

mas pela necessidade de formação para se ser professor no sentido de aquisição 

da competência de ensinar. Esta normalmente,atinge-sepela eliminação gradual 

dos aspetos negativos através do estudo sistemático da própria atividade docente. 

Tomando por base estas noções, considerei pertinente analisar de forma 

mais específica uma destas dimensões, a Instrução, no sentido de me confrontar 

com as dificuldades, no que respeita às questões da instrução, de modo a poder a 

poder melhorar esta área de atuação, isto tendo em conta as questões da 

comunicação, tanto ao nível da transmissão da tarefa como da emissão de 

feedbacks (FB’s). 
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Com este estudo propus-me focar esta questão de modo a poder 

caracterizar de forma mais concreta a tipologia da minha instrução, tomando 

consciência das lacunas existentes, quer ao nível do planeamento 

(componentes críticas), quer a nível da sua utilização (FB’s) na prática. 

Ainda nesta dimensão da Instrução propus-me perceber como é que a 

apresentação da tarefa foi desencadeada, e posteriormente regulada, tendo em 

conta o modelo de ensino (o Modelo de Educação Desportiva) aplicado nas 

modalidades que foram objeto de estudo (Voleibol e Ginástica Acrobática).  

5.1.2 Os Modelos de Ensino – Que escolha? 

O desporto vale por aquilo que é, pelo que pode dar, pela satisfação, pelo 

prazer que proporciona, pelos benefícios ao nível da saúde, da condição física, 

da aptidão motora, da integração social, da realização pessoa e vocacional, 

bem como pelo convívio, e pela capacidade de compreender e participar na 

cultura de uma dada comunidade desportiva (Mesquita et al., 2008). É com 

base nestes pressupostos que depreendo que a aplicação dos três modelos 

instrucionais adaptados e coadjuvados entre si foi uma mais valia no ensino da 

EF que proporcionei aos meus alunos. 

Os modelos a que me refiro, o Modelo de Instrução Direta (MID), o 

Modelo Desenvolvimental (MD) e o MED são modelos que diferem na sua 

conceção, sendo que uns se centram na atuação do professor (aqui o 

professor é o agente regulador da tarefa), e outros na iniciativa dos alunos com 

uma perspetiva de descoberta (em que os alunos são os agentes reguladores 

das suas próprias tarefas). Quando utilizados em conjunto é necessário um 

justo equilíbrio entre as necessidades de direção e da exercitação da 

autonomia, de modo a procurar criar as condições favoráveis para uma 

vinculação duradoura com a prática desportiva. 

Uma vez de que nenhum dos métodos pode ser considerado como o mais 

eficaz, principalmente com os alunos que apresentam um baixo empenho 

motor (Rink, 2001), é crucial que o professor considere o aluno como um 

sujeito individual com experiências e motivações específicas, e até mesmo com 

dificuldades particulares. Daí a pertinência de o professor adequar as tarefas 

de aprendizagem face às reais necessidades dos alunos (Rink, 2001). 
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Face às características dos 3 modelos é de depreender que o professor 

iniciante, pelo facto de não ter muita experiência, se sinta mais seguro na sua 

intervenção quando utiliza o MID, porquanto neste ele “comanda” todo o 

processo de ensino aprendizagem, de modo a procurar alcançar os objetivos 

delineados. Desta forma, o professor monitoriza e controla as atividades 

atribuindo um caráter instrucional explícito e formal ao seu ensino. 

Este modelo caracteriza-se por centrar a sua atenção no processo de 

ensino aprendizagem, com especial relevo no papel do professor. O professor 

assume a diretiva do controlo administrativo, determinando as regras e rotinas 

de gestão, bem como a ação dos alunos nas tarefas de forma a garantir a 

máxima eficácia de sucesso nas atividades desenvolvidas pelos alunos. Nesta 

mesma metodologia, e de acordo com Rosenshine (1983), o professor 

estrutura meticulosamente e pormenorizadamente as situações de 

aprendizagem; recorre a uma progressão das situações de ensino em 

pequenos passos; indica o critério de sucesso mínimo aceitável de 80%, na 

passagem para um nível mais exigente de prática; pratica uma instrução com 

cariz descritivo e prescritivo com explicações detalhadas; recorre a práticas 

motoras ativas e intensas e avalia e corrige os alunos particularmente nas 

fases iniciais de aprendizagem.  

A utilização do MID em contexto de aula, pressupõe que o professor 

efetue uma revisão da matéria da aula anterior, de modo a detetar o 

conhecimento apreendido pelos alunos; permite ao aluno recordar a matéria 

abordada previamente, no sentido de ser capaz de estabelecer relações entre 

o que aprendeu e o que aprenderá de novo, ou o que irá consolidar; e contribui 

para estabelecer um clima propício na aprendizagem, motivando os alunos 

para a realização das tarefas. 

A nova habilidade é explicada e demonstrada aos alunos pelo professor 

antes da prática motora, tendo em vista a reprodução de um modelo correto de 

execução, pelo recurso a estratégias capazes de acentuar a dinâmica de 

movimentos. O contexto informativo contido na mensagem pretende esclarecer 

o aluno acerca do significado e da importância do que vai ser aprendido, dos 

objetivos a alcançar e ainda da organização da própria prática, nomeadamente 
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na formação de grupo e na gestão de espaços, equipamentos e tempo de 

prática concedido (Rink, 1994).  

Neste sentido, a apresentação da tarefa deve conduzir a uma prática bem 

estruturada, na busca da proficiência da habilidade motora por parte do aluno 

numa fase inicial. Deste modo, o professor deve assegurar que o aluno, numa 

fase inicial da aprendizagem do gesto motor, adquira competências básicas, 

monitorizando concomitantemente a atividade desenvolvida pelo aluno e 

emitindo feedbacks de reforço. Com esta prática o que é pretendido é que o 

aluno atinja uma taxa de sucesso elevada, acima dos 80%, sendo esta 

referenciada a critérios. Para o efeito é o professor que mantém o controlo 

estreito da atividade motora dos alunos, decide o tempo de prática e até 

mesmo o número de repetições. Assim, o professor, neste processo, é a maior 

fonte de conhecimento, aquele que transmite a informação, assumindo todas 

as interações da aula, dirigindo e supervisionando as questões e respostas dos 

alunos. 

No que diz respeito à informação transmitida pelo professor, esta é 

fundamentalmente de reforço, porquanto aquele assume a importante tarefa de 

reforçar a resposta motora do aluno, aumentando o seu índice de atividade na 

tarefa proposta, de modo a motivá-lo para uma consecução efetiva. O reforço 

aqui enunciado tem como objetivo induzir no aluno desempenhos superiores, 

promovendo o incremento da atenção, do esforço e da persistência na tarefa. 

Este modelo apresenta várias características que determinam a eficácia da 

instrução, entre elas evidencio, a definição clara dos objetivos e conteúdos de 

ensino; e a emissão oportuna de FB’s (Rosenshine & Stevens, 1986; Housner, 

1990). 

Ao longo do tempo fui tomando consciência de que as tarefas propostas 

deveriam ser adequadas à capacidade de resposta dos alunos, e como tal, 

deveriam apresentar uma sequência de complexidade adaptada às suas 

necessidades. Face a esta constatação o MD de Rink (1996) ganhou 

significado, porquanto que assenta no postulado de que a melhoria da 

aprendizagem está diretamente associada ao bom desenvolvimento do 

conteúdo, de outro modo, se se quiser aprender tudo de uma só vez corre-se o 

risco de nada aprender.  
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Nesta contextualização o ajustamento entre as capacidades e as 

particularidades de cada sujeito, permitindo um verdadeiro desenvolvimento 

dos alunos, passa por manipular a tarefa em termos da sua complexidade.    

Bento (1987), reforça esta noção ao referir que para que exista uma ótima 

aprendizagem, com bons níveis de desempenho, é necessário que o professor 

crie uma situação ótima que se relacione com a dualidade entre a zona de 

desenvolvimento atual e a zona do próximo desenvolvimento. Esta conceção 

assenta no pressuposto de que tarefas demasiado difíceis ou demasiado fáceis 

não facilitam a progressão na aprendizagem (French et al., 1991; Rink et al., 

1992). 

Neste sentido, o professor pode facilitar a aprendizagem se estabelecer 

prioridades nos conteúdos e na sua estruturação; atribuir-lhes uma 

sequencialidade (progressão) e lógica desenvolvimental; aperfeiçoar a tarefa 

através da exercitação e consolidação (refinamento); proporcionar 

oportunidades de prática em condições inabituais ou de exigência de 

rendimento (aplicação) (Rink, 1993). No seguimento desta, o conceito de 

progressão permite a passagem do praticante de um nível atual para um 

superior, no qual a estruturação das progressões das tarefas atende à 

organização dos conteúdos, que passam do simples para o complexo, do fácil 

para o difícil, do conhecido para o desconhecido, de forma gradual e 

contextualizada.  

Para que a progressão seja congruente, as progressões das habilidades 

motoras devem realizar-se, tanto em situação de prática orientada para a 

execução da habilidade (eficiência), como para o resultado desejado (eficácia), 

sem descorar o momento de aplicação que deve ser oportuno, ajustado e 

atempado (Rink, 1993). Ainda segundo a mesma autora, o conceito de 

refinamento trata-se de um momento fulcral no processo de estruturação e 

condução do ensino, centrando-se nos elementos de execução motora e do 

seu uso estratégico, bem como em aspetos essenciais a observar pelo 

professor relativo ao tipo de informação a ser emitido durante a prática motora 

(FB). Já a aplicação refere-se à realização das tarefas no contexto de 

competição e ou de autoavaliação criteriosamente selecionados. Este permite a 
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ligação entre os conteúdos de aprendizagem em situação de aplicação prática, 

conferindo significado ao praticante na regulação da próxima aprendizagem. 

Aliado a estes modelos que permitem uma melhoria no progresso das 

aprendizagens, surge o MED. Este modelo procura responder à necessidade 

de atribuir um cunho afetivo e social às aprendizagens, em que a forma de 

educação lúdica proporciona experiências desportivas autênticas através de 

contextos desportivos significativos para os alunos. Este modelo tem como 

propósito formar a pessoa desportivamente competente, culta e entusiasta. 

Competente, no sentido de dominar as habilidades de forma a poder participar 

na competição de um modo satisfatório, que conhece, compreende e adapta 

um comportamento apropriado ao nível de prática em que se insere. Culto, na 

medida em que conhece e valoriza as tradições e os rituais associados ao 

desporto e que distingue uma pratica desportiva com qualidade. E, entusiasta 

pois atrai o aluno para defender e promover a autenticidade e qualidade da 

prática executada.  

Pode afirmar-se que duas das principais razões para se adotar este 

modelo de ensino passam por uma educação orientada para resultados 

autênticos e uma avaliação autêntica. Acresce que este modo de ajustar o 

ensino é possível de utilizar em todas as modalidades desportivas 

desenvolvidas nas aulas de EF, pois apresenta um valor pedagógico pertinente 

diminuindo as diferenças entre os praticantes, sem tornar difícil a organização 

das atividades. As atividades em equipa onde todos os alunos colaboram e o 

resultado final são um cunho ao desempenho coletivo, conduzem a uma 

diminuição das diferenças individuais e potenciam a participação ativa e 

deliberada dos alunos nas tarefas de organização e de aprendizagem. 

Este modelo integra características do Desporto Institucionalizado, 

nomeadamente a época desportiva, a filiação (promoção da integração dos 

alunos em equipas e consequentemente, o desenvolvimento do sentimento de 

pertença ao grupo), a competição formal, o registo estatístico, a festividade e 

os eventos culminantes (Siedentop, 1987). 

É um modelo inclusivo, onde se pretende que todos os alunos assumam 

vários papéis dentro da sua equipa: capitão/treinador, jogadores, árbitros, 

jornalistas, etc. As equipas têm nomes, símbolos, cores e um espaço próprio 
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para treinar. Ao nível da formação de equipas, os critérios visam assegurar não 

só o equilíbrio competitivo das mesmas, mas também o desenvolvimento das 

relações de cooperação e entreajuda na aprendizagem dentro de cada uma 

das equipas. 

 Segundo Grant (1992) e Hastie (1998), a responsabilidade e a filiação 

conferida aos alunos na tomada de decisões são os fatores que mais 

contribuem para o incremento do entusiasmo durante a prática desportiva. 

Nessa linha de pensamento, Carlson e Hastie (1997) evidenciam que uma das 

particularidades deste modelo é colocar os alunos em tarefas simultâneas, de 

ensino e gestão. Os papéis desempenhados tradicionalmente pelo professor, 

exigem-lhe um maior compromisso com o desenvolvimento das atividades 

(tarefas) e com os resultados obtidos. É através do sistema de 

responsabilização que se regulam e estabilizam as diferentes funções a 

desempenhar pelos alunos (Hastie, 2000) contribuindo para o incremento da 

capacidade de desempenho dessas tarefas. 

 De acordo com Siedentop (1987), este modelo deve ser gerido aliado a 

outros modelos, tal como o de instrução direta, a aprendizagem cooperativa, o 

ensino de pares, no sentido de preparar e auxiliar os alunos na regulação das 

suas tarefas, reclamando da parte dos alunos uma elevada autonomia. Por 

outro lado, ao professor é exigido uma elevada capacidade de organização, de 

gestão e de aplicação de diferentes modelos instrucionais de acordo com a 

natureza do conteúdo, nível de prática dos alunos e os objetivos da 

aprendizagem. 

Dado que a função de instrução e, particularmente, a apresentação da 

tarefa e o FB pedagógico, constituiem um dos focos do meu estudo, é sobre 

estes pontos que passo a discorrer.   

5.1.3 A Apresentação e Demonstração da tarefa 

Segundo Rink (1994) a apresentação da tarefa é a informação transmitida 

pelo professor aos alunos durante a prática motora acerca do que fazer e como 

fazer.  

 A apresentação é geralmente, constituída por várias componentes através 

das quais o professor: motiva o aluno para a prática, evidenciando o significado e a 
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importância do que vão aprender; organiza as condições para a prática – grupos 

de alunos, espaços, equipamento e tempo de prática, e destaca os objetivos a 

serem alcançados (Rink, 1996). 

 A este propósito, e uma vez que na atividade motora concorrem múltiplos 

fatores, revela-se fulcral a sistematização da informação, facilitando a 

compreensão e retenção durante a exercitação da tarefa (Lee & Solmon, 1992). 

Nesta mesma temática, Siedentop (1991), advoga que é necessário ficar 

claro para os estudantes o objetivo da tarefa motora, os critérios de êxito da 

atividade e as disposições organizativas que a sustentam. O recurso à 

demonstração, a definição de regras de segurança e de variantes na realização 

dessa atividade revela-se também necessário para garantir a qualidade desse 

momento. 

Na mesma linha de pensamento, Rink (1996) defende que para uma 

concretização eficaz, os professores devem ser claros na apresentação das 

tarefas, recorrendo a demonstrações regulares e emitindo palavras-chave 

apropriadas quanto à frequência e à qualidade e à validade face à especificidade 

do conteúdo em questão.  

Outro aspeto importante de referir é que a apresentação das tarefas motoras 

exige o recurso a estratégias capazes de acentuar a dinâmica dos movimentos a 

executar, por explicitação das condições de prática em que deverão ser realizadas 

(Rink, 1996). 

 Desta forma, cabe ao professor recorrer aos modelos de instrução que mais 

se adequam à natureza dos conteúdos; aos objetivos de aprendizagem; às 

características dos praticantes e à natureza das tarefas motoras (Rink, 1994). 

Vickers (1990), acresce, mencionando que as decisões tomadas pelo 

professor são sustentadas pelos modelos de instrução, que integram os conteúdos 

específicos e a organização do processo de instrução. Deste modo, a organização 

desse processo decorre da relação que se estabelece entre o objetivo, o conteúdo, 

os procedimentos metodológicos e as formas de organização, estando esta relação 

intimamente dependente das condições situacionais em que se aplica. 

A clareza da informação emitida pelo professor durante a apresentação da 

tarefa revela ser essencial, porquanto veicula o ensino eficaz (Rink, 1994). Como 

tal, para um ensino eficaz concorre uma boa capacidade de comunicação 



Realização da Prática Profissional 

 

64 
 

5.1.4 Da comunicação à qualidade de Instrução 

A capacidade de comunicação na orientação do processo de ensino 

aprendizagem é apontada como um fator fundamental para o sucesso da 

intervenção pedagógica (Rosado e Mesquita, 2009).  

De acordo com Mesquita (1998) os propósitos da comunicação na relação entre 

os “atores” do processo de ensino-aprendizagem são inúmeros, surgindo a 

instrução referenciada aos conteúdos como o primeiro motivo da sua utilização. 

Atendendo a este pressuposto, é congruente que o professor, sobretudo o 

professor iniciante, melhore as suas capacidades de comunicação, pois se estas 

forem adequadas, direcionam a atenção dos alunos para os objetivos de 

performance das habilidades (Magill, 2007). Acerca desta temática, vários estudos 

indicam que os professores mais experientes se distinguem dos inexperientes no 

domínio das estratégias de comunicação, sendo que a clareza da informação e o 

fornecimento de feedback apropriado foram descritos como essenciais na eficácia 

do ensino (Werner e Rink, 1987, cit. por Rosado e Mesquita, 2009, p.74) 

A eficácia pedagógica em EF resulta assim da capacidade de o professor 

comunicar com o aluno (Rink, 1996), e não só. Por conseguinte, e na opinião de 

Serra (2001), quando os alunos não realizam uma habilidade de forma apropriada, 

é devido a dois possíveis factos; ou a tarefa não é apropriada ou a instrução não é 

eficaz. 

A comunicação não é um processo fácil de se realizar. Envolve inúmeras 

variáveis de difícil compreensão e entendimento. Na realidade é muito complexa e 

subjetiva pois cada um de nós assume uma conceção face a uma mesma 

representatividade do processo informativo real (Mesquita et al, 2008).  

No processo de informação, nem tudo o que o professor diz ou transmite, é 

efetivamente aquilo que ele quer dizer, porquanto nem sempre o recetor, 

compreende, retém ou executa na prática, o veiculado pela informação. Existem 

assim perdas sucessivas na informação que podem chegar aos 60% (Rosado et al, 

2009). Este fenómeno designa-se de afunilamento instrucional. Do ponto de vista 

didático, torna-se fundamental encontrar meios e estratégias que possibilitem 

minimizar esse afunilamento.  

No contexto de ensino, a comunicação informativa, denomina-se por 

“instrução”. A instrução refere-se a comportamentos de ensino que fazem parte do 
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reportório do professor para transmitir informação diretamente relacionada com os 

objetivos e conteúdos do ensino (Sietentop, 1991). Para Silverman (1994) a 

instrução é referida como a “chave” da estruturação e modificação das situações 

de aprendizagem, no sentido de proporcionar a própria aprendizagem.  

A instrução, como estratégia de ensino que é, reveste-se de formas 

diferenciadas, nomeadamente a comunicação verbal (ex. palavras-chave) e  

comunicação não-verbal (ex. demonstração). 

Nas situações de instrução a informação é emitida usualmente em referência 

a três momentos: antes da prática, recorrendo-se a preleções, explicações e 

demonstrações na apresentação da tarefa; durante a prática, na emissão de FB e 

após a prática, a análise referenciada à prática desenvolvida (Siendentop, 1991). 

De acordo com o referido anteriormente, acerca da necessidade de encontrar 

meios e estratégias que possibilitem minimizar o afunilamento instrucional, emerge 

a noção de que um dos aspetos que ajuda a aumentar os índices de atenção é a 

comunicação entre os agentes de ensino e os praticantes é a clareza da 

apresentação (Rink, 1993). A forma clara como o professor transmite a informação 

deve centrar-se essencialmente nas seguintes linhas mestras: (1) Orientar o 

praticante para o objetivo da tarefa; (2) Dispor a informação numa sequência 

lógica; (3) Apresentar exemplos corretos e errados; (4) Personalizar a 

apresentação; (5) Repetir assuntos difíceis de compreensão; (6) Recorrer às 

experiencias pessoais do aluno (transferência); (7) Utilizar o questionamento; (8) 

Apresentar a tarefa de forma dinâmica. 

Com efeito, a investigação mostrou que a clareza da informação emitida e a 

emissão de FB são variáveis preditivas da ocorrência de sucesso nas 

aprendizagens, desde que seja respeitada a solução de compromisso entre a 

qualidade e a quantidade da informação proferida (Werner e Rink, 1987, Silverman 

et al., 1993, cit. por Rosado e Mesquita, 2009, p.74). 

5.1.5 Os Feedbacks no Contexto Instrucinal 

O FB é uma das variáveis que concorrem para a eficácia do ensino, 

assumindo-se como uma etapa básica que garante a qualidade de informação 

dentro da instrução (Rosado e Mesquita, 2009). Ainda, quanto a estes autores, no 

que se refere às questões da quantidade e da frequência, estes devem ser 
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frequentes, sendo pertinente que cada praticante receba uma quantidade 

apreciável de informação (naturalmente de qualidade) acerca das suas ações 

motoras. 

 No quadro da EF, o FB pode ser definido como uma informação 

proporcionada ao aluno para o ajudar a repetir comportamentos motores 

adequados, eliminar comportamentos incorretos e conseguir os resultados 

previstos (Piéron, 1999). Outro aspeto importante ao nível do FB é que se efetue o 

“fecho do ciclo do feedback”, isto é, após observar e emitir o FB, observar a 

prestação do aluno no sentido de verificar se as indicações fornecidas foram 

seguidas.  

Neste quadro, no sentido de garantir um feedback pedagogicamente, Piéron 

e Delmelle (1982) apresentaram uma sequência de comportamentos circunscrita a 

5 passos que formam o cumprimento de um ciclo adequado da emissão do 

feedback: (1) Observação e identificação do erro na prestação; (2) Tomada de 

decisão (reagir ou não reagir, se reagir, encorajar ou informar); (3) Prescrição de 

feedback pedagógico informativo; (4) Observação das mudanças no 

comportamento motor do aluno; (5) eventual observação de uma nova tentativa de 

gesto e ocorrência de um novo feedback pedagógico.  

Para ser eficaz, o FB, deve ser específico, corretivo e congruente, e ao 

mesmo tempo deve resultar de uma correta gestão de algumas variáveis, como 

sejam a quantidade de intervenções, o grau de especificidade dessas, o objetivo da 

intervenção, a forma, o momento, a direção e a relação deste com a informação 

anterior, e o modo de distribuição (Rosado, 1995). Perceber quais os tipos de FB 

existentes e qual a pertinência da sua utilização torna-se imprescindível, 

principalmente ao professor em início de carreira, porquanto permitirá uma 

intervenção de forma mais assertiva.   

5.1.6 Os Tipos de Feedbacks 

O tipo de feedback emitido, principalmente, em função da especificidade do 

contexto em que se aplica, constitui uma variável potente na predição de um 

ensino eficaz (Werner & Rink, 1987). 

A pertinência do tipo de feedback utilizado, em referência ao conteúdo 

informativo depende, entre outros aspetos, das características das tarefas motoras 
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e dos seus propósitos. A qualidade e a quantidade de FB que é emitido durante a 

atividade motora, influencia o desenvolvimento da mesma. No processo de 

emissão do FB o professor detém um conhecimento alargado da matéria de ensino 

e uma capacidade de observação desenvolvida. Pois, mais que emitir muitos FB, 

importa que se emita no momento adequado e com o conteúdo necessário. 

Mais do que ser importante a emissão dos feedbacks, é estritamente 

necessário perceber quais os tipos que existem e quais as suas funções. 

No que concerne à tipologia dos FB, Batista et al. (2009) referem uma 

adaptação resultante do coletivo de autores (Fishman, Tobey, 1978; Piéron, 

Delmelle, 1982; Mesquita et al. 2008 e Hastie, 1999; cit. por Batista et al., 2009): 

Os FB podem-se classificar quanto ao Objetivo/Natureza, sendo que no 

Prescritivo, o professor dá indicações, estabelece uma solução que o aluno 

deve cumprir; no Descritivo, o professor descreve a forma como o aluno 

executou determinada ação; no Interrogativo, o professor questiona o 

praticante acerca do seu desempenho; no Avaliativo 

Positivo/encorajamento, o professor avalia de forma positiva o desempenho 

do aluno e encoraja-o; no Avaliativo Negativo/reprimenda, o professor avalia 

de forma negativa o desempenho do aluno, desaprovando-o ou punindo-o; e na 

Chamada de atenção, o professor dá indicações para que o aluno preste 

atenção. 

De acordo com Piéron (1999), os FB que deveriam ser mais referenciados 

por parte dos professores são os descritivos, visto que permitem ao aluno ter uma 

imagem do erro realizado e assim tentar corrigi-lo “autonomamente”. Já para 

Ridgers et al. (2007), os FB devem ser corretivos e suportados por tarefas 

alternativas ou de extensão, dependendo da habilidade do aluno, para que este 

tenha a oportunidade de desenvolver maiores perceções de competência 

desportiva. Estes autores levantam uma questão de extrema importância quando 

relatam a necessidade de adequar o FB às características do aluno, em especial à 

sua habilidade. Alegam ainda que os FB devem ser específicos da tarefa e 

positivos, devendo também encorajar para ajudar a reduzir os sentimentos de 

apreensão acerca das avaliações dos outros. Contudo, os feedbacks prescritivos 

em que o professor apresenta as “soluções” para que os alunos corrijam o seu 
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gesto técnico são também de grande importância (Piéron, 1999). O mesmo autor 

coloca os feedbacks avaliativos num patamar inferior, embora ressalve a sua 

utilização no sentido de cativar e incentivar os alunos para a realização das tarefas 

propostas (motivar). O questionamento é outra questão fulcral, na medida em que, 

ao consciencializar-se do porquê de agir de determinada forma e não de outra, o 

aluno valoriza o comportamento intencional. Para o professor em início de 

formação, principalmente, torna-se essencial debruçar-se sobre esta questão do 

conteúdo dos FB. 

Os FB podem classificar-se, ainda, quanto à Direção: o Individual é a 

informação transmitida pelo professor dirigida a um único aluno; o Grupo é a 

informação transmitida pelo professor dirigida a dois ou mais alunos; a Turma 

é a informação transmitida pelo professor dirigida a toda a turma. 

Ainda, para Magill (2007), quando uma pessoa realiza uma habilidade motora 

recebe dois tipos gerais de informação em relação à sua performance, que se 

referem tanto ao resultado da performance, como às razões que a causaram. Um 

diz respeito ao feedback interno ou intrínseco da tarefa, representando as 

informações sensoriais, uma parte natural da realização da habilidade (informações 

visuais, auditivas, propriocetivas e táteis), e o outro surge como uma adição e 

complemento ao feedback intrínseco da tarefa e refere-se aos feedbacks externos 

(estes podem ser de conhecimento do resultado, e de conhecimento da 

performance, ou seja, das características do movimento que levam ao resultado da 

performance).  

 Aceitando que o processo instrucional é essencial à aprendizagem, é 

fundamental, todo o processo de antecipação (planeamento) para que a atuação 

possa ser mais eficaz. Deste modo, coloca-se a questão pertinente: 

5.1.7 O Planeamento como ferramenta para uma melhor intervenção 

Para que o professor detenha uma intervenção consciente capaz de gerar 

aprendizagem efetiva é importante a fase do planeamento e estruturação de toda a 

aula. É indispensável que o professor adquira uma ação consciente e pertinente 

como resposta aos objetivos que delineia, sendo necessário um conhecimento 

profundo da matéria de ensino, que suporta a todo o processo de planeamento, 

para assim poderem selecionar os aspetos chave (Rink, 1993). 
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O planeamento deve refletir o domínio do conteúdo informativo, para que 

através da adequação das palavras-chaves (componentes criticas) às tarefas 

propostas, se possa intervir na prática mais especificamente de modo a obter 

melhores resultados nas aprendizagens dos alunos. Como diz Rosado & Mesquita 

(2009, p.86) “a apropriação do conteúdo do feedback ao nível do desempenho dos 

praticantes constitui um fator que interfere com os resultados das aprendizagens, 

sendo uma mais-valia dos professores experientes”. 

Já de acordo com Rink (1993, p.88), as boas palavras-chave (CC’s) são 

precisas e criticas para a tarefa apresentada e devem ser em pequena quantidade 

e apropriadas à idade do aluno e ao seu nível de aprendizagem. 

De acordo com este propósito, a questão do planeamento das CC’s que 

orientam a nossa intervenção (Fb), é um processo que deve ser cuidado e refletido, 

para que haja uma correta apropriação dos seus conteúdos.  

6 Objetivos do Estudo 

6.1 Objetivo Geral 

O propósito central deste estudo foi melhorar o meu processo instrucional. 

Deste modo, parti da caracterização da minha instrução, ao nível da 

apresentação da tarefa e dos FB emitidos durante a parte fundamental das 

aulas de voleibol e de ginástica acrobática, para  assim definir estratégias com 

vista a melhorar.  

6.1.1 Objetivos Específicos 

- Analisar o processo de apresentação da tarefa quanto: 

- Aos agentes reguladores da tarefa 

- Às abordagens instrucionais prevalecentes 

- Identificar os FB’s emitidos quanto à sua dimensão objetivo/natureza 

- Identificar os FB’s emitidos quanto à sua dimensão direção 

- Analisar a relação entre as componentes críticas planeadas e as 

utilizadas durante as aulas 
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7 Metodologia 

7.1 Procedimentos de Recolha e de Análise 

 A recolha dos dados foi realizada durante duas aulas de cada uma das 

modalidades de Voleibol e Ginástica Acrobática lecionadas durante o terceiro 

período, sendo uma de quarenta e cinco minutos e outra de noventa minutos.  

 As aulas foram gravadas, em formato áudio, sendo que a informação 

objeto de análise foi referente à parte fundamental da aula. 

 Posteriormente foram transcritas as informações no que diz respeito à 

apresentação das tarefas e aos FB emitidos.  

 Para analisar a apresentação da tarefa nos itens “Agentes reguladores 

da tarefa” e “Abordagens Instrucionais Prevalecentes”, utilizou-se o sistema 

categorial de Pereira (2009) (Quadro 1). Para verificar a transmissão da tarefa 

utilizou-se os seguintes parâmetros: Objetivo da tarefa motora¸ Critérios de êxito 

da atividade¸ Disposições organizativas¸ Demonstração; Definição de regras de 

segurança e Palavras-chave (Siedentop, 1991). 

 Para analisar os FB pedagógicos utilizou-se um sistema categorial 

adaptado de um coletivo de autores (Fishman, Tobey, 1978; Piéron, Delmelle, 

1982; Mesquita et al.; 2008, Hastie, 1999; cit por Batista et. al, 2009) (Quadro 

2). 

Para a análise das CC planeadas e transmitidas, recorreu-se à 

categorização apresentada por Martins (2009): referência específica da 

componente crítica (R); referência não especifica da componente crítica (R/S); 

não referência da componente crítica (NR). 
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Abordagens instrucionais prevalecentes 

Recurso a estratégias instrucionais com prevalência diretiva:interação com os alunos recorrendo sobretudo à 
prescrição e onde as decisões relacionadas com o controlo e regulação das tarefas são centradas no professor. 
Exemplo: “O importante é pés à largura dos ombros, pernas semi fletidas, ombros ligeiramente para a frente e os 
braços aqui, os MS ao lado do tronco que é para estarmos sempre disponíveis para manchete, seja para passe…” 
(aula 2) 

Recurso a estratégias instrucionais com prevalência não diretiva: utilização predominante do questionamento, 
como forma de interação com os alunos e onde as decisões relacionadas com o controlo e regulação das tarefas são 
centradas no aluno. 
Exemplo: “…Como é q ele fez?...” (aula 1) 

Agentes de controlo e regulação da tarefa 

Centrado no professor: o professor determina o início, o andamento e o término da tarefa  
Exemplo: “…depois vocês vão trocar ao fim de 3’…” (aula 2) 

Centrado no aluno: o professor determina que serão os alunos a controlar e a regular o andamento da tarefa. 
Exemplo: “…vão contabilizar o número máximo de passes que fazem no jogo…” (aula 2) 

 

 

Feedback 

Objetivo/Natureza 
Prescritivo:O professor dá indicações, estabelece uma solução que o aluno deve cumprir 
Exemplo: “… a mão vem cá atrás, a bola ta aqui, vamos largar a bola no momento em que formos bate-la…”(aula 2) 

Descritivo: O professor descreve a forma como o aluno executou determinada ação 
Exemplo: “...olha tens que pôr mão..tas a fazer dura e mole..não..é dura até ao fim..não relaxes a mão..” (aula 2) 

Interrogativo: O professor questiona o praticante acerca do seu desempenho 
Geral:o professor coloca questões sobre aspetos organizativos, volitivos ou de compreensão da tarefa sem referir 
informação sobre os conteúdos substantivos da aprendizagem. 

Especifico:o professor coloca questões sobre o conteúdo substantivo de aprendizagem. 
Exemplo: “…primeiro ela tá bem com as pernas?...” (aula 1) 

Avaliativo Positivo/encorajamento: O professor avalia de forma positiva o desempenho do aluno e encoraja-o 
Exemplo: “…isso, muito bem” (aula 1) 

Avaliativo Negativo/reprimenda:O professor avalia de forma negativa o desempenho do aluno, desaprovando-o ou 
punindo-o 
Exemplo: “Oh Tiago isso é menos um ponto para tua equipa, ficas já a saber…” (aula 1) 

Chamada de atenção: O professor dá indicações para que o aluno preste atenção 
Exemplo: “Gente posso falar? Posso?..” (aula 2) 

Direção 
Individual: Informação transmitida pelo professor dirigida a um único aluno 
Exemplo: “Helena ficam duas duplas” (aula 1) 

Grupo: Informação transmitida pelo professor dirigida a dois ou mais alunos 
Exemplo: “Se conseguirem fazer sempre passe é sempre a seguir…” (aula 1) 

Turma: Informação transmitida pelo professor dirigida a toda a turma 
Exemplo: “Estão as equipas juntinhas?” (aula 2) 

Quadro 1 Sistema Categorial relativo às Abrodagens Instrucionais Prevalecentes e aos Agentes de Controlo e Regulação da 
Tarefa, adaptado de Pereira (2009) 

Quadro 2Sistema Categorial relativo aos FB’s, adaptado de (Fishman, Tobey, 1978; Piéron, Delmelle, 1982; Mesquita et al.; 
2008, Hastie, 1999; cit por Batista et. al, 2009) 
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8 Resultados e Interpretação 

8.1 FB Transmitidos 

O Quadro 3 representa o número total dos FB emitidos ao longo de duas 

aulas, uma de quarenta e cinco minutos e outra de noventa minutos nas 

modalidades de Voleibol e Ginástica Acrobática (GA), na parte fundamental de 

cada aula. 

 

 

Como podemos observar no Quadro 3, o numero total de FB 

pedagógicos emitidos situaram-se entre 59 (Aula 1) e 83 (Aula 4) nas aulas de 

90min de cada modalidade, enquanto que nas aulas de 45min, ficam entre os 

22 (Aula 3) e os 60 (Aula 2). 

O facto de a modalidade de GA apresentar um número considerado de 

FB’s emitidos nas aulas de 90min, comparativamente com Voleibol, pode 

justificar-se pelo facto de esta modalidade ter exigido uma atenção acrescida 

pelo perigo de lesões que suscita. Por outro lado, esta aula foi direcionada para 

a consolidação das coreografias, pelo que, tendo em perspetiva o sucesso da 

apresentação final, tive uma intervenção frequente em todos os grupos de 

trabalho e alunos individualmente.  

Quanto às aulas de 45min constatou-se o inverso. A modalidade de 

Voleibol apresentou uma maior incidência na emissão de FB’s, talvez pelo facto 

de existir um incremento nos conteúdos, exigindo aos alunos uma maior 

congregação de habilidades a realizar corretamente, o que, 

consequentemente, exigiu uma maior intervenção da minha parte.  

 Voleibol Ginástica Acrobática 

 
Aula 1 (90’) Aula 2 (45’) Aula 3 (45’) Aula 4 (90’) 

Total FB’s 59 60 22 83 

Total 119 105 

Quadro 3 Número total de FB’s transmitidos por aula nas modalidades de Voleibol e Ginástica 
Acrobática, respetivamente 
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Podemos constatar então que à medida que as exigências foram 

aumentando foi necessário intervir mais junto dos alunos, direcionando-os para 

a prática desejada.  

8.1.1 Dimensão Objetivo 

Como podemos verificar no Quadro 4, a categoria de FB Prescritivo teve 

maior percentagem de emissão na maior parte das aulas. Já a categoria menos 

utilizada foi a Interrogativo Geral. 

 

 Voleibol 
Total 

Ginástica Acrobática 
Total 

Aula 1 Aula 2 Aula 3 Aula 4 

Dimensão Objetivo N % N % N % N % N % N % 

Prescritivo 24 41 33 55 57 48 10 46 39 47 49 47 

Descritivo 4 7 3 5 7 6 0 0 9 11 11 10 

Interrogativo 
Geral 3 5 1 2 4 3 0 0 0 0 0 0 

Específico 3 5 7 12 10 8 0 0 15 18 15 14 

Avaliativo 
Positivo 5 8 5 8 10 8 6 27 5 6 11 10 

Negativo 1 2 2 3 3 3 0 0 3 4 3 3 

Chamada de Atenção 19 32 9 15 28 24 6 27 12 14 18 17 

 

No total das aulas, em ambas as modalidades, a categoria mais utilizada 

foi a Prescritiva (48% na modalidade de Voleibol) e (47% na modalidade de 

GA) e a menos utilizada foi a Interrogativo Geral e Avaliativo Negativo (3% 

cada na modalidade de Voleibol) e (0% e 3%, respetivamente na modalidade 

de GA). O facto dos FB’s Prescritivos serem predominantes denuncia a minha 

necessidade de corrigir os alunos, no sentido de lhes dar soluções para os 

“problemas”. De acordo com Ribeiro (2008), este é o tipo de FB que ocorre a 

maior parte das vezes na parte inicial da aprendizagem ou quando a tarefa se 

revela mais difícil aquisição para os alunos. No entanto, é sugerido ainda que 

existe a necessidade de o aluno receber informação técnica precisa acerca 

daquilo que fez (FB’s Descritivos) e/ou do que deve fazer para melhorar (FB’s 

Prescritivos) (Rosado & Mesquita, 2009). Neste caso específico os FB’s 

Descritivos tiveram uma predominância apenas de 10%. 

Contudo, depreendo também que os FB’s Interrogativos em todas as 

aulas deveriam ser uma constante, no sentido de incrementar nos alunos a 

Quadro 4 Dimensão Objetivo dos FB’s nas modalidades de Voleibol e Ginástica Acrobática 
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auto avaliação e a tomada de consciência das suas ações, corporizando uma 

interrogação ao aluno acerca da sua prestação motora. Esta ideia é sustentada 

por Rosado & Mesquita (2009) quando referem que o FB Interrogativo trata de 

envolver o aluno ou atleta numa atividade cognitiva de auto avaliação e auto 

correção, porquanto pode ser uma excelente forma de motivar os alunos para a 

necesidade de, também eles tratarem a informação que receberam das suas 

próprias execuções, permitindo o desenvolvimento da capacidade de avaliação 

das suas execuções e facilitando a sua descrição verbal. 

 Outro aspeto relevante diz respeito à percentagem relativamente 

elevada de FB’s de Chamada de Atenção (24% em Voleibol) e (17% em GA). 

Este facto deveu-se essencialmente à emotividade excessiva da turma. Por 

outro, lado a falta de concentração na execução das habilidades também 

contribuiu para a necessidade de recorrer a esta tipologia de FB’s. 

8.1.2 Dimensão Direção 

No Quadro 5 podemos verificar que os FB’s em relação à direção foram 

em todas as aulas, em ambas as modalidades, maioritariamente dirigidas ao 

Aluno. No total das aulas em Voleibol a percentagem de FB’s dirigidos aoAluno 

foi de 75% e em GA de 53%. O facto de na modalidade de Voleibol a 

percentagem de FB’s dirigidos aoAluno se revelar maior deveu-se 

essencialmente pela necessidade de intervir individualmente nos alunos.  

Como podemos verificar, os resultados evidenciam uma predominância 

relativa dos FB’s dirigidos aoAluno em relação aos dirigidos ao Grupo e à 

Classe em ambas as modalidades. Os FB’s dirigidos a um Grupo 

representaram 25% em Voleibol e 47% em GA. Relativamente aos FB’s 

dirigidos à Classe constatou-se que estes não tiveram qualquer tipo de 

predominância. Este facto poderá estar relacionado primordialmente, com a 

tipologia de organização utilizada nestas aulas, que foi essencialmente por 

grupos. Por conseguinte, a minha intervenção foi dirigida maioritariamente aos 

grupos. Tal como corroboram Rosado & Mesquita(2009) se são frequentes 

erros comuns de execução, os FB’s podem ser dirigidos a um grupo ou a toda 

a classe. 
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 Ainda no que diz respeito aos FB’s a um Grupo, verificou-se que existiu 

uma maior percentagem nas aulas de GA do que em Voleibol. Isto talvez se 

justifique pela necessidade que tive de auxiliar e orientar os vários grupos na 

realização das suas coreografias e respetivas componentes técnicas. 

 

 

 Voleibol 
Total 

Ginástica Acrobática 
Total 

Aula 1 Aula 2 Aula 3 Aula 4 

Dimensão Direção N % N % N % N % N % N % 

Aluno 38 64% 51 85% 89 75% 12 55% 44 53% 56 53% 

Grupo 21 36% 9 15% 30 25 % 10 46% 39 47% 49 47% 

Classe 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

 

8.2 As Componentes Críticas: Componentes Críticas Planeadas VS 

Componentes Críticas utilizadas na Instrução 

8.2.1 Aula 1 (Voleibol) 

De acordo com o Quadro 6 é possível verificar que de todas as CC 

planeadas apenas duas foram referenciadas de forma específica e cinco de 

forma não específica. As restantes CC não foram mencionadas nenhuma vez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 5 Dimensão Direção dos FB’s nas modalidades de Voleibol e Ginástica Acrobática 
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 Aula 1 (Voleibol) 

 CC (R) (R/S) (NR) 
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 1
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M
é

d
ia
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- Mantém os pés á largura dos ombros.   X 

- Coloca os ombros ligeiramente avançados.   X 

- Flete os membros inferiores.   X 

- Coloca os MS ao lado do corpo com os cotovelos ao nível da cintura.   X 

(P
a
s
s
e
) 

- Coloca o corpo por baixo da bola.   X 

- Coloca as mãos com os dedos afastados, à altura da testa (formar um 
triângulo). 

3   

- Toca a bola com as “pontas” dos dedos em simultâneo. 2   

- Flexão-extensão-flexão dos MS  1  

E
x
e
rc

íc
io

 2
 (P

o
s
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o

 

M
é

d
ia

) 

- Mantém os pés á largura dos ombros.   X 

- Coloca os ombros ligeiramente avançados.   X 

- Flete os membros inferiores.   X 

- Coloca os MS ao lado do corpo com os cotovelos ao nível da cintura.   X 

(P
a
s
s
e
) 

- Coloca o corpo por baixo da bola.  1  

- Coloca as mãos com os dedos afastados, à altura da testa (formar um 
triângulo). 

 3  

- Toca a bola com as “pontas” dos dedos em simultâneo.  4  

- Flexão-extensão-flexão dos MS   X 

(Deslocamentos) - Não cruzes os apoios.  2  

E
x
e
rc

íc
io

 3
 (P

o
s

iç
ã
o

 

M
é

d
ia

) 

- Mantém os pés á largura dos ombros.   X 

- Coloca os ombros ligeiramente avançados.   X 

- Flete os membros inferiores.   X 

- Coloca os MS ao lado do corpo com os cotovelos ao nível da cintura.   X 

(P
a
s
s
e
) 

- Coloca o corpo por baixo da bola.   X 

- Coloca as mãos com os dedos afastados, à altura da testa (formar um 
triângulo). 

  X 

- Toca a bola com as “pontas” dos dedos em simultâneo.   X 

- Flexão-extensão-flexão dos MS   X 

(Deslocamentos) - Não cruzes os apoios.   X 

 

No exercício 1 para o conteúdo “Passe” a CC “coloca as mãos com os 

dedos afastados, à altura da testa (formar um triângulo) ” foi referenciada três vezes 

de forma específica em relação ao conteúdo previsto, a CC “toca a bola com as 

“pontas” dos dedos em simultâneo”foi referenciada duas vezes de forma 

específica, e a CC “flexão-extensão-flexão dos MS” foi referenciada uma vez 

Quadro 6 Componentes Críticas da Aula 1 de Voleibol e tipo de referência utilizada 
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de forma não específica. Durante este exercício cinco das restantes CC 

planeadas não foram mencionadas nenhuma vez, tendo sido maioritariamente 

em relação ao conteúdo “Posição Média”. 

No exercício 2 e 3 as CC planeadas para o conteúdo “Posição Média” 

não são mencionadas de forma específica ou não específica. E de igual modo 

a CC planeada para o conteúdo “Deslocamentos” não foi referida no exercício 

3. 

No exercício 2 para o conteúdo “Passe” a CC “coloca o corpo por baixo 

da bola” foi mencionada uma vez de forma não específica, a CC “coloca as 

mãos com os dedos afastados, à altura da testa (formar um triângulo) ” foi 

mencionada três vezes de forma não especifica e a CC “toca a bola com as 

“pontas” dos dedos em simultâneo” foi mencionada quatro vezes de forma não 

específica. Uma das CC planeadas para este conteúdo não foi mencionada. 

Para o conteúdo “Deslocamentos” a CC planeada foi mencionada duas vezes 

de forma não específica.  

Daqui podemos verificar que a grande parte das CC que foram objeto de 

planeamento não foram utilizadas durante prática. Este deverá ser um aspeto a 

ter em atenção, no sentido de melhorar o ajustamento do processo de 

planeamento à realização. 

 

8.2.2 Aula 2 (Voleibol) 

No Quadro 7, de uma forma geral, podemos verificar que na Aula 2 de 

Voleibol apenas uma CC foi referenciada de forma específica uma vez. No 

exercício 2 as CC planeadas, na sua maioria, não foram mencionadas 

nenhuma vez, tendo sido apenas referenciada uma de forma não específica. 
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Aula 2 (Voleibol) 

 CC (R) (R/S) (NR) 

P
a
rt

e
 F

u
n
d
a
m

e
n
ta

l 

E
x
e
rc

íc
io

 1
 

(S
e
rv

iç
o

 p
o

r 
B

a
ix

o
) - Orienta o corpo para o campo adversário, e para a zona alvo;  2  

- Coloca os MI afastados (largura dos ombros), com um pé mais a frente do outro (MI 
contrário ao MS batimento); 

  X 

- Prepara o batimento, colocando o MS de batimento ao nível da anca no alinhamento da 
bola; 

 1  

- Larga a bola à frente do corpo, momentos antes de ser batida;  1  

- Bate a bola na sua parte inferior, com a palma da mão, com os dedos unidos e MS em 
extensão; 

1 5  

(P
o

s
iç

ã
o

 M
é

d
ia

) - Mantém os pés á largura dos ombros.   X 

- Coloca os ombros ligeiramente avançados.   X 

- Flete os membros inferiores.  1  

- Coloca os MS ao lado do corpo com os cotovelos ao nível da cintura.   X 

- Coloca o corpo por baixo da bola.   X 

(P
a
s
s
e
) 

- Coloca as mãos com os dedos afastados, à altura da testa (formar um triângulo).  1  

- Toca a bola com as “pontas” dos dedos em simultâneo.  1  

- Flexão-extensão-flexão dos MS   X 

- Mantém os pés á largura dos ombros.    

E
x
e
rc

íc
io

 2
 

(S
e
rv

iç
o

 p
o

r 
B

a
ix

o
) - Orienta o corpo para o campo adversário, e para a zona alvo;   X 

- Coloca os MI afastados (largura dos ombros), com um pé mais a frente do outro (MI 
contrário ao MS batimento); 

  X 

- Prepara o batimento, colocando o MS de batimento ao nível da anca no alinhamento da 
bola; 

  X 

- Larga a bola à frente do corpo, momentos antes de ser batida;   X 

- Bate a bola na sua parte inferior, com a palma da mão, com os dedos unidos e MS em 
extensão; 

  X 

(P
o

s
iç

ã
o

 

M
é

d
ia

) 

- Coloca os ombros ligeiramente avançados.   X 

- Flete os membros inferiores.   X 

- Coloca os MS ao lado do corpo com os cotovelos ao nível da cintura.   X 

- Coloca o corpo por baixo da bola.   X 

(P
a
s
s
e
) - Coloca as mãos com os dedos afastados, à altura da testa (formar um triângulo).  1  

- Toca a bola com as “pontas” dos dedos em simultâneo.   X 

- Flexão-extensão-flexão dos MS   X 

 

No exercício 2 duas das CC foram mencionadas mais do que uma vez 

de forma não específica (2 vezes “orienta o corpo para o campo adversário, e 

para a zona alvo” e 5 vezes “bate a bola na sua parte inferior, com a palma da 

mão, com os dedos unidos e MS em extensão”). Esta última CC também foi 

referenciada uma vez de forma específica. Outras CC foram referenciadas de 

forma não específica 5 vezes, enquanto que outras seis CC não foram 

mencionadas nenhuma vez. 

Quadro 7 Componentes Críticas da Aula 2 de Voleibol e tipo de referência utilizada 
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Desta realidade pode depreender-se que os conteúdos introduzidos 

eram relevantes, e por conseguinte, as CC planeadas foram utilizadas aquando 

da prática, ainda que não de forma específica. O facto de muitas das CC terem 

sido nada ou pouco utilizadas alerta para a necessidade de rever a articulação 

entre os conteúdos e os objetivos para aqueles exercícios. Importa assim que 

haja um esforço de ajustamento cada vez maior entre os diversos elementos 

do planeamento para que na realização possa acontecer uma intervenção mais 

adequada aos objetivos veiculados. 

8.2.3 Aula 3 (GA) 

No Quadro 7verifica-se que das seis CC planeadas para esta aula, 3 

foram referenciadas de forma não especifica e 3 não foram referenciadas em 

qualquer momento. As CC’s “colocar o dedo indicador e médio envolvendo o 

pulso” e “agarrar o braço do colega” foram referenciadas 2 vezes, enquanto 

que a CC “de frente um para o outro, entrelaçando os pulsos” foi referenciada 1 

vez. Estes resultados podem ser justificados pelo facto de a aula ter sido de 

45min e os conteúdos introduzidos terem sido particularmente acessíveis, 

ainda que por vezes os alunos necessitassem de alguma orientação. 

 

Aula 3 (GA) 

  Conteúdos CC (R) (R/S) (NR) 

P
a

rt
e

 F
u
n

d
a
m

e
n

ta
l 

E
x
e

rc
íc

io
 1

 

Pega Simples (1) - Colocar o dedo indicador e médio envolvendo o pulso (1)  2  

 
Pega Frontal (2) 

- Colocar os polegares juntos (2) 
 

  X 

Pega de Pulso (3) 
- Agarrar o pulso do colega (3) 
 

  X 

Pega de dedos (4) 
- Colocar a mão em punho (4) 
 

  X 

Pega Entrelaçada (5) 
- De frente um para o outro, entrelaçando os pulsos (5) 
 

 1  

Pega de Braços (6) - Agarrar o braço do colega (6)  2  

 

 

 

Quadro 8 Componentes Críticas da Aula 3 de Ginástica Acrobática e tipo de referência utilizada 
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8.2.4 Aula 4 (GA) 

Como podemos verificar no Quadro 9 a CC mais mencionada nesta aula 

de Ginástica Acrobática foi “manter o corpo alinhado e em tonicidade geral” 

tendo sido referenciada 13 vezes de forma não especifica e 1 de forma 

específica. Outras duas CC’s foram referenciadas 1 vez cada de forma não 

específica. As restantes não foram mencionadas em qualquer altura.  

O facto de esta aula ter sido dirigida à consolidação das coreografias 

tornou a questão do planeamento das CC’s um pouco complexa. Desta forma, 

depreendo que a minha preocupação se orientou essencialmente para as 

questões de concentração, de alinhamento corporal e tonicidade, não tendo 

dado muita relevância aos aspetos da coreografia no seu todo. 

 

Aula 4 (GA) 

  Conteúdos CC (R) (R/S) (NR) 

P
a
rt

e
 F

u
n
d
a
m

e
n
ta

l 

E
x
e
rc

íc
io

 1
 

F
ig

u
ra

s
 

a
c
ro

b
á

ti
c
a
s
 - Manter o corpo alinhado e em tonicidade geral; 2 13  

- Manter a proximidade entre volante e o base;   X 

- Definir todos os movimentos   X 

-Definir a figura com expressividade e criatividade  1  

E
s
q

u
e
m

a
 

a
c
ro

b
á

ti
c
o

 - Fluidez nos movimentos e na transição das figuras   X 

- Mantém a harmonia entre a música e os elementos ao longo do esquema   X 

- Utiliza os 3 níveis do espaço: alto, médio e baixo   X 

-Utiliza o maior número de formações que conseguirem  1  

 

8.3 Apresentação das Tarefas 

8.3.1 Abordagens Instrucionais Prevalecentes na modalidade de Voleibol 

No Quadro 10 podemos observar alguns exemplos da forma como a minha 

instrução foi apresentada e qual a abordagem instrucional utilizada, podendo 

ser vista na sua integra no anexo (5). 

De uma forma geral e como se pode verificar no quadro a abordagem 

instrucional mais utilizada foi a Instrução Diretiva, sendo que as decisões 

relacionadas com o controlo e regulação das tarefas foram centradas na 

professora. 

Quadro 9 Componentes Críticas da Aula 4 de Ginástica Acrobática e tipo de referência utilizada 
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Quanto à Instrução não Diretiva,esta esteve patente na autonomia conferida 

aos alunos na regulação e controlo das suas próprias tarefas, nomeadamente, 

no registo estatístico e na organização, assim como na responsabilidade 

conferida aos alunos para a correção técnica das habilidades dos próprios 

colegas.  

No que diz respeito à apresentação da tarefa verificou-se que esta não foi 

realizada de forma eficaz. 

 Observando a tabela na sua íntegra (Anexo 5) verificou-se que de exercício 

para exercício faço referência em primeiro lugar às disposições organizativas; 

de seguida, refiro quase sempre o conteúdo da tarefa, que apesar de não ser 

um parâmetro estabelecido foi uma constante. O objetivo da tarefa motora, que 

deveria ser o primeiro parâmetro a ser enunciado, encontra-se quase no fim da 

apresentação. 

 Desta forma, e de um modo geral, constatei a ausência de rigor no modo 

como as tarefas foram apresentadas, existindo uma certa confusão no modo 

como a sequência informativa foi emitida. 
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Aula 1 Aula 2 

MINHA INSTRUÇÃO (Instrução Diretiva/Instrução Não Diretiva) PARÂMETROS MINHA INSTRUÇÃO (Instrução Diretiva/Instrução Não Diretiva) PARÂMETROS 

“Em todas as aulas vai haver espaços destinados a cada equipa, sempre, 
ou seja, quando eu mandar fazer um exercício a equipa já sabe que 
aquele é o seu sítio.” 
“Portanto, a equipa, de acordo como está ali no quadro, tá? Vai ficar uma, 
duas, três, quatro e cinco. Tá certo? Tá isso percebido, que é para que eu 
mal diga o exercício vocês, cada capitão tem que organizar a equipa e ir 
imediatamente para o sítio.”  

Disposições organizativas 
“A fazer o quê? Serviço por baixo. Serviço por baixo como é que é?” 

 

Conteúdo da tarefa 

“E o quê que eu quero? Passe. Como é que é feito o passe? Conteúdo da tarefa 
“E o exercício é: começa aqui, começa aqui e lança para pessoa que tá ali, a 
seguir vai aqui pó meio e lança e depois por aqui e lança. Tá gente?” 

Disposições organizativas 

“Primeiro, posição média do Vólei. Digam-me?” 
“ Pernas semi fletidas. MI semi fletidos. Mais? Posição fundamental do 
Vólei. Ombros ligeiramente para a frente. Se tiveres assim quase que não 
te consegues mexer bem, assim consegues ter mais movimento. 
“Vocês têm que ter sempre esta posição em qualquer parte de jogo, seja 
no inicio seja no fim, sempre, vocês têm que adotar sempre esta posição. 
O importante é pés à largura dos ombros, pernas semi fletidas, ombros 
ligeiramente para a frente e os braços aqui, os MS ao lado do tronco que é 
para estarmos sempre disponíveis para manchete, seja para passe, seja 
para o que for. Tá? No passe, o quê que eu quero e é importante vocês 
conseguirem fazer?” 
“Manter o corpo sempre por debaixo da bola, as mãos têm que fazer o 
quê?” 
“Um triângulo. Fazemos uma semi concha e o contacto com a bola é com 
as pontas dos dedos em simultâneo, não é só assim ou só assim, não, é 
as pontas dos dedos em simultâneo. Qual é a ação dos MS no passe? 
Flexão, extensão, flexão, extensão. Tá gente?  
 

Critérios de êxito da 
atividade; 
Palavras-chave 

-“Começa a partir do serviço, da linha de serviço neste caso esta linha azul 
que é a nossa linha de serviço, imaginária. Começa daqui o serviço, coloca a 
bola no jogador, e é 1x1, e segue jogo a partir daí. Serve, passe, 1x1…mas o 
que eu quero que vocês façam? 

Disposições organizativas; 
Objetivo geral da tarefa; 
Conteúdos da tarefa 

Quadro 10 Exemplos da apresentação da tarefa relativamente à Abordagem Instrucional Prevalecente na modalidade de Voleibol nas Aulas 1 e 2 e respetivos 
Parâmetros. As restantes estão no Anexo 5 e 6) 

Nota/Legenda: 

A cor identifica o processo de classificação do conteúdo informativo: 

 Instrução Diretiva 

 Instrução não Diretiva 
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8.3.2 Os Agentes Reguladores da Tarefa 

Analisando o Quadro 11 podemos constatar que embora se verifique que 

numa fase inicial da apresentação da tarefa o professor é detentor de um certo 

controlo, gradualmente vai procurando orientar, no sentido de dar aos alunos 

uma certa autonomia. O objetivo é que eles passem a controlar e a regular a 

sua participação nas diferentes tarefas. 
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Aula 1 Aula 2 

AGENTES DE CONTROLO E REGULAÇÃO DA TAREFA AGENTES DE CONTROLO E REGULAÇÃO DA TAREFA 

C
e
n

tr
a
d

o
 n

o
 

p
ro

fe
s
s
o

r 

“Se não preencherem, depois vocês vão trocar ao fim de 3’…” 

“Roda de funções, entretanto vai ele jogar com outro e faz outro estatístico. Vocês vêm o número máximo 
de passes que eles conseguem fazer num jogo.” 

“Entretanto eu digo troca de funções e tu dás a ele…” C
e
n

tr
a
d

o
 n

o
 

p
ro

fe
s
s
o

r 

-“Quando fizerem todos 3 vezes mas bem…” 

-“Olha, vou querer que façam aquele exercício outra vez.” 

-“Mas tem que ser já, tem que começar já que não temos tempo.” 

C
e
n

tr
a
d

o
 n

o
 a

lu
n

o
 

“…o capitão organiza isso, um sai e vem outro fazer, é sempre a trocar tão a perceber?” 

“Fazem x vezes daquele e a seguir passam para este de crescer para a bola.” 

“Vais para a beira da tua equipa e vais comandar as tropas. Não é comandar porque está la o capitão, mas 
vais corrigir! Um para cada lado…e depois rotação...faz uma vez para ela e ela faz para ti.” 

“Agora vocês têm que coordenar, já fizeram as duas agora trocam contigo, é sempre a rodar. Fazem a 
seguir, vocês viram que já fizeram vezes suficientes trocam logo. Vocês é que têm que coordenar!” 

 “Tu vais ser responsável por escolher quem é vai ser o registo, quem é que vai fazer a estatística.” 

C
e
n

tr
a
d

o
 n

o
 a

lu
n

o
 

“Quero que vocês preencham estes espaços, acabando os espaços, acabou, têm 
que fazer 3 jogadas, ou seja, vocês têm que jogar 3 duplas diferentes” 

 

Quadro 11Exemplos da apresentação da tarefa relativamente aos Agentes de Controlo e Regulação da Tarefa na modalidade de Voleibol nas Aulas 
1 e 2 
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8.3.3 Abordagens Instrucionais Prevalecentes na modalidade de 

Ginástica Acrobática 

No Quadro 12 podemos observar alguns exemplos da forma como a minha 

instrução foi apresentada e qual a abordagem instrucional mais utilizada, 

podendo ser vista na sua integra no anexo (7). 

Analisando o quadro verifica-se que a abordagem instrucional mais utilizada 

é a Diretiva.  

No que diz respeito à Aula 3, como esta foi dirigida essencialmente para a 

introdução das pegas existentes na GA, sendo estas desconhecidas por todos 

alunos, isso exigiu da minha parte uma maior intervenção na tentativa de 

garantir que esses conteúdos fossem mais facilmente interiorizados. Nesta aula 

a apresentação das tarefas seguiu uma sequência lógica, revelando ter sido 

clara e concisa. 

Já na Aula 4, verificou-se a prevalência das duas abordagens instrucionais. 

Numa fase inicial foi necessário restabelecer as disposições organizativas dos 

grupos, tendo prevalecido uma instrução mais Diretiva. No entanto, no 

seguimento da aula, como os alunos estiveram a exercitar as suas coreografias 

finais, a minha intervenção foi mais no sentido de corrigir alguns aspetos 

técnicos e na gestão geral da turma. Assim nesta parte houve uma 

predominância de uma Instrução não Diretiva, no qual as tarefas foram 

centradas predominantemente no aluno, conferindo a esse autonomia e 

responsabilização na organização e gestão das suas tarefas, não descurando a 

importância da orientação por parte da professora. 
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Aula 3 Aula 4 

MINHA INSTRUÇÃO (Instrução Diretiva/Instrução Não Diretiva) PARÂMETROS 
MINHA INSTRUÇÃO (Instrução Diretiva/Instrução Não 

Diretiva) 
PARÂMETROS 

-“ Nós hoje vamos, nós hoje vamos aprender seis tipos de pegas…que 

é para vocês terem mais ou menos um leque abrangente de pegas que 

vocês podem utilizar para fazerem os vossos elementos acrobáticos, 

tá?” 

Conteúdo da tarefa motora; 

Objetivo da tarefa 

Hoje a organização dos colchões vai ser diferente, a vossa 

colocação. Vocês vão colocar, cada diretor desportivo nos 

sítios do costume mas as equipas. Vai começar a kika 

começa daquele lado ta? É consoante isto que esta aqui, 

deixa me ver. Kika vai começar a beira da aparelhagem. Não 

é a kika desculpem é Fora da Lei. Fora da lei vai começar a 

beira da aparelhagem. “Pera” aí. The Tigers Sports ali, ouçam, 

The Bunny’s Legend ali. Os Trolls aqui e os Pandasticos aqui. 

Porquê? Porque entretanto vocês vão fazer com música e vão 

rodar e quando eu disser. Colocam os colchões. Coloquem os 

colchões direitinhos.  

Vou vos dar 10’, sempre que precisarem põem em stop ou 

em Play. A capita é que comanda, ta certo? 

Disposições 

organizativas 

 
 

-“Então a primeira pega que temos é a pega simples. E como é que é a 

pega simples? Eu vou exercitar com a Francisca e depois vocês fazem 

todos, experimentam e depois trocamos para outra. Então temos assim, 

temos o braço do colega e o meu. O quê que vai acontecer, a pega 

simples é o dedo indicador e o dedo médio vai ter que abraçar o pulso 

do colega, desta forma. E Fica assim, e ela a mesma coisa. O indicador 

e o médio vai-se meter…” 

-“Podem exercitar, podem fazer. Perceberam?” 

 

Conteúdo da tarefa motora; 

Critérios de êxito; 

Demonstração 

Palavras-chave 

 
 

Quadro 12 Exemplos da apresentação da tarefa relativamente à Abordagem Instrucional Prevalecente na modalidade de Ginástica Acrobática nas 
Aulas 3 e 4 e respetivos Parâmetros 
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8.3.4 Aos Agentes Reguladores da Tarefa 

 Ao analisarmos o Quadro 13 constata-se que na Aula 3 o aluno não 

determina em qualquer momento a condução da sua tarefa, sendo que é o 

professor que define o começo e o final. Já na Aula 4, embora o professor 

tivesse o controlo da rotação dos diferentes grupos, dentro do próprio grupo 

foram os alunos que controlaram e regularam as suas tarefas. 

 

 

 

 

 

 



Realização da Prática Profissional 

 

88 
 

 

 

 

 

  

 

Aula 3 Aula 4 

AGENTES DE CONTROLO E REGULAÇÃO DA TAREFA AGENTES DE CONTROLO E REGULAÇÃO DA TAREFA 

C
e
n

tr
a
d

o
 

n
o

 

p
ro

fe
s

s
o

r 

“ Quando eu apitar vocês têm que se colocar, as equipas à minha frente.” 

“Então a primeira pega que temos é a pega simples. E como é que é a pega simples? Eu vou exercitar com 

a Francisca e depois vocês fazem todos, experimentam e depois trocamos para outra.” C
e
n

tr
a
d

o
 

n
o

 

p
ro

fe
s

s
o

r 

 “Podem começar então.” 

“Quando eu disser vocês trocam todos para a próxima equipa ir para ali.” 

C
e
n

tr
a
d

o
 

n
o

 a
lu

n
o

 

------------------------------------ 

C
e
n

tr
a
d

o
 

n
o

 a
lu

n
o

 

“Vou vos dar um bocadinho de tempo para treinar. Vou vos dar 10’, sempre q 

precisarem põe em stop ou em Play. A capitã é que comanda, tá certo?” 

Quadro 13 Exemplos da apresentação da tarefa relativamente aos Agentes de Controlo e Regulação da Tarefa na modalidade de Ginástica Acrobática nas Aulas 3 e 4 
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9 Considerações Finais 

 Depois de analisar a minha intervenção, tendo em conta a revisão da 

literatura realizada sobre este tema, bem como as características da minha 

turma, ficou visível numa primeira instância, que o planeamento da minha 

intervenção tem que ser alterado. Neste sentido, é necessário efetuar uma 

seleção mais rigorosa das componentes críticas das habilidades a abordar, 

para posteriormente poder intervir de forma menos dispersa e mais centrada 

nos aspetos essenciais da prática e, assim, potencializar uma aprendizagem 

mais direcionada para o objetivo comportamental estabelecido.   

 No entanto, considero importante não me cingir apenas a este aspeto 

porque o processo de ensino aprendizagem é muito dinâmico e necessita de 

uma constante adequação às necessidades dos alunos. Por conseguinte, estas 

necessidades devem ser hierarquizadas no sentido de uma intervenção mais 

assertiva. Assim, a melhoria do planeamento não deverá apenas evidenciar 

uma consonância entre as CC’s planeadas, mas também com a tarefa proposta 

e a especificidade dos alunos. 

 Para além disto, este estudo permitiu-me percecionar que a minha 

intervenção junto dos alunos foi muito orientada para dar soluções para os 

problemas. Como tal, considero pertinente reforçar uma maior intervenção do 

ponto de vista descritivo, permitindo ao aluno a tomada de consciência do erro 

realizado, para que assim possa existir uma correção mais “autónoma”. Pelo 

exposto, também considero importante reforçar a minha intervenção recorrendo 

a FB’s interrogativos para permitir ao aluno consciencializar-se do porquê de 

agir de determinada forma e não de outra, e assim, valorizar um 

comportamento mais intencional.  

 Posteriormente, outro aspeto crucial que também necessito de melhorar é 

a capacidade de comunicação e linguagem utilizada. Necessito sobretudo de 

melhorar ao nível da clareza da apresentação, isto é, tenho que ser mais 

concisa e objetiva, evitando a dispersão. Importa que seja capaz de direcionar 

a atenção dos alunos para os objetivos de cada tarefa prescrita.  

 É consensual que melhorar o processo de ensino aprendizagem requer, 

de forma gradual, a eliminação dos aspetos negativos, designadamente pelo 
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estudo sistemático de cada professor da sua própria atividade. Assim, 

considero que futuramente terei que proceder a novas gravações de aulas (no 

formato áudio e vídeo) de forma a poder caracterizar ainda melhor o ponto em 

que me encontro e ter material que me permita melhorar a minha instrução.  

 Quanto ao tipo de linguagem utilizada na relação com os alunos, concluo 

que necessito de uma atenção redobrada no sentido de suprimir as pequenas 

expressões, tais como “Oh gente!”; “Tá?”; entre outras. É, assim, importante 

adequar o nosso tipo de linguagem às características dos alunos para que 

sejamos entendíveis.

 Passando agora à questão das abordagens instrucionais prevalecentes e 

aos agentes reguladores da tarefa, é de relembrar que o modelo utilizado na 

lecionação destas duas modalidades foi o MED. Assim, o que se verificou foi 

que recorri com frequência a uma abordagem mais diretiva revelando a minha 

falta de experiência, na utilização deste modelo. Na verdade, na maioria dos 

casos, “comandei” todo o processo de ensino aprendizagem com o intuito de 

que os objetivos delineados pudessem ser alcançados. A minha tendência foi 

de assumir a condução, o controlo administrativo, determinando as regras de 

rotinas de gestão, bem como a ação dos alunos nas tarefas de forma a garantir 

a máxima eficácia de sucesso nas atividades desenvolvidas por estes.  

 Embora a minha intervenção tenha sido orientada de uma forma mais 

diretiva, é de referir que os alunos encontraram-se em tarefas simultâneas de 

ensino e de gestão, em que a minha intenção passou por fazer com que os 

alunos, nomeadamente o capitão com a cooperação da restante equipa, 

tivessem em atenção os erros uns dos outros com vista a uma correção mais 

“autónoma”, e ao mesmo tempo responsáveis pelo comprimento das suas 

tarefas. Desta forma, através da utilização deste modelo em duas modalidades 

distintas, uma de cariz coletiva (Voleibol), e outra de cariz individual (Ginástica 

Acrobática), onde todas as atividades foram organizadas em equipas, permitiu 

que todos os alunos colaborassem no resultado final. Desta forma, foi possível 

minimizar as diferenças individuais e potencializar a participação ativa dos 

alunos nas tarefas de organização e de aprendizagem (Rosado & Mesquita, 

2009). 
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 No entanto, constato que a minha capacidade de organização, de gestão 

e de aplicação deste modelo tem que melhorar, no sentido de conseguir 

descentralizar grande parte do processo de mim, passando a centra-lo no 

aluno. Só assim será mais visível a autonomia e responsabilização dos alunos 

que este modelo almeja. Desta forma, aspiro futuramente, incrementar, este 

método, exaltando as potencialidades dos meus futuros alunos, tendo em vista 

as suas características e necessidades. O facto de ter recorrido a este método 

pude verificar que de facto, este é um bom catalisador de aprendizagens, 

quando bem aplicado, e concomitantemente, é um ótimo impulsionador de 

motivação para a prática das aulas de Educação Física.  

 Almejo, sobretudo, uma incessante busca pela melhoria nos processos de 

comunicação sobre diversas funções: informação (instrução), controlo (ex.: 

comportamento dos alunos), motivação e expressão emocional. Em que a 

instrução será sem dúvida, o ponto de maior destaque, porquanto é através 

deste que se estabelece a relação entre professor e o aluno no processo de 

ensino aprendizagem (Rosado & Mesquita, 2009). Ambiciono ainda, 

desenvolver a capacidade de conciliar o conhecimento específico com as 

estratégias de ensino e o recurso a técnicas específicas de apresentação dos 

conteúdos, para poder alcançar a eficácia do ensino (Harari e tal., 1995). 

 Estas perspetivas, aliadas à necessidade de centrar o essencial da 

matéria de ensino aquando o planeamento, concorrerão para uma evolução 

das várias componentes que sustentam todo o processo instrucional. 
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9.1  As atividades realizadas ao longo do ano  

 Ao professor compete não só a tarefa de lecionar mas também a 

importante tarefa de dinamizar atividades dirigidas a toda a comunidade 

educativa permitindo uma interação entre todos os agentes pertencentes a 

esta, desde o aluno, professor, diretor, assistente operacional aos pais. 

 Para tal, serve o Plano Anual de Atividades (PAA) elaborado pelo grupo 

disciplinar de EF, com várias propostas aliciantes, promotoras do gosto pelo 

exercício físico e desporto. 

 O papel dos estagiários na apresentação das novas atividades para o 

ano letivo foi preponderante. Além do apoio às atividades já inscritas pelo 

grupo, o núcleo revelou ser ambicioso nas tarefas apresentadas. O nosso 

espirito de união, cooperação e partilha foi visível no esforço de marcarmos a 

diferença naquela que seria a nossa escola durante aquele ano. Ao mesmo 

tempo o grupo de EF mostrou-se bastante recetivo às nossas propostas dando-

nos liberdade na colaboração da dinamização e organização de uma das 

principais atividades da escola (Corta-Mato e Caminhada pela Saúde), como 

também na organização da atividade que findou o 2º período (Dia Radical), e 

na colaboração nas restantes atividades. Posso afirmar, que cada atividade 

teve um valor único para a nossa aprendizagem, principalmente aquelas que 

tiveram o nosso cunho pessoal. 

 Tivemos o apoio incondicional, os conhecimentos de causa na matéria e 

tudo o que necessitávamos de vários professores do grupo, como a 

coordenadora do desporto escolar. Esta foi crucial na preparação e 

organização da nossa primeira experiência do ano, o Corta-Mato e a 

Caminhada pela Saúde, pela disponibilidade ao nível dos vários materiais 

necessários à sua realização. Importa referir que na realização do evento 

tivemos a cooperação de todos os professores do grupo de EF e de vários 

alunos do ensino profissional. A envolvência neste fator organizativo, permitiu-

me uma maior compreensão do sentido e necessidade das tarefas a realizar 

pelo professor no seio da comunidade escolar. Percebi que o Corta Mato 

representava uma atividade típica desta escola e que era encarada como uma 

das atividades que enriquecia a socialização dos diferentes membros da 
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comunidade educativa. Desta forma, foi importante ter a noção dos cuidados a 

ter nas diferentes fases de preparação do evento, assim como, no próprio dia, 

o que contribuiu para uma boa confluência de todos os intervenientes. Além 

disso esta atividade surge como o culminar de um ciclo que decorreu durante o 

primeiro período nas aulas de EF, em que a maior preocupação ao nível do 

trabalho da Condição Física foi desenvolver a resistência aeróbia. Durante o 

início do primeiro período, todos os professores do Grupo Disciplinar de EF 

tiveram em conta o desenvolvimento desta capacidade, para que os seus 

alunos chegassem à “prova final” o melhor preparados possível. 

 Aliado a este evento, após o seu término, decorreu a "Caminha pela 

Saúde". Ao contrário do Corta-Mato, esta caminhada contou com a participação 

de centenas de alunos. Esta caminhada permitiu que professores e alunos 

interagissem, partilhando ideias, risadas e brincadeiras. 

 O Dia Desportivo, atividade de final do 1º período, embora não tivesse 

ao nosso cargo, teve a nossa participação ativa. Esta atividade, caracterizou-

se pela interação alunos-alunos, alunos-professores e alunos-funcionários, 

tendo sido uma experiência muito gratificante e emotiva. Nela interagi 

ativamente com os alunos durante um jogo de Voleibol. 

 Chegado o 2º período, eis que surgiu a data da nossa ação de 

formação, inserida no âmbito das áreas 2 e 3 do Estágio Profissional. 

Orientada para o Tag-Rugby teve como objetivo despertar e dar a conhecer 

aos alunos e professores a importância desta modalidade para a formação, 

designadamente dos alunos. A noção de que é uma modalidade em 

ascensão nas escolas, também ficou patente. Aliado a estes parâmetros a 

procura da integração e a sociabilização dos alunos, assim como, a 

promoção de sinergias com a comunidade, objetivaram esta nossa ação. 

Quanto à minha presença e colaboração em toda a sua organização, esta foi 

forçosamente limitada devido à impossibilidade de me reunir com os meus 

colegas, causada pela situação familiar que vivi. Contudo, aquando a sua 

concretização colaborei ao máximo em todos os aspetos. Para mim esta 

ação de formação foi gratificante, no sentido em que adquiri conhecimentos 

sobre a modalidade, e tive a possibilidade de pela primeira vez vivenciar a 

sua prática. Mais uma vez esta atividade permitiu uma aproximação entre 
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professores e alunos, revelando-se essencial para o desenvolvimento social 

dos alunos. 

 No final deste período teve lugar o nosso projeto do Dia Radical. 

Atividade inteiramente organizada pelo núcleo de estágio, na qual com a 

cooperação do PC, assim como a ajuda e o conhecimento precioso do 

professor de um outro professor do grupo, contando também com a 

colaboração de todo o grupo de EF e alunos do ensino profissional. Uma vez 

mais, devido ao já mencionado, a minha presença no processo de 

preparação do Dia Radical foi limitada. No entanto, nesta atividade consegui 

estar mais presente, reunindo-me mais vezes com os meus colegas, tendo 

tido uma presença mais assídua.  

Através de conhecimentos que possuo, por via de um amigo, contactei 

uma empresa que nos auxiliasse nesta nossa atividade com um custo 

reduzido. Assim, tive a oportunidade de negociar com o sócio da empresa em 

questão, "Geração Aventura", um custo bastante acessível. Contudo, foi 

essencial a união de forças entre professores e alunos para que com a venda 

de rifas fosse possível angariar o maior montante possível, tornando assim 

exequível a realização desta atividade. Esta foi uma atividade que necessitou 

de uma organização bastante minuciosa, implícita na sua enorme 

complexidade. Para tal, foi elaborado um projeto com todo o regulamento, de 

forma, a que todos os intervenientes tivessem acesso a todos os pormenores, 

procurando antecipar os problemas que pudessem surgir. No entanto, foi com 

muita infelicidade que não pude estar presente neste que seria o nosso 

grande evento. Posteriormente, pude constatar que os objetivos propostos 

foram atingidos, e que a atividade alcançou um sucesso nunca antes 

conquistado, mobilizando grande parte dos alunos, professores e alguns 

funcionários. 

 De entre todas as atividades dirigidas e apoiadas pelo núcleo de 

estágio, sublinho um acontecimento muito importante para mim, uma vez que 

me recrutaram de forma mais direta e específica. Pela experiência tenho na 

área da dança, propuseram-me que desse uma formação de dança aos 

alunos do ensino profissional, visto esta ser uma obrigatoriedade dos seus 

programas. A proposta foi logo aceite. Esse dia foi peculiarmente especial e 
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significativo para o meu percurso. Especial por envolver aquilo que mais 

gosto de fazer – dança, e significativo na medida em que pude interagir com 

outros alunos da escola, de forma intensa e emotiva. Devido ao meu grande 

interesse e paixão por esta área, fui adquirindo um conhecimento do 

conteúdo, sustentado, pelo que a dança apresenta-se como uma área em 

que me sinto particularmente à vontade. Desta forma, o desafio que me 

colocaram foi lecionar uma coreografia de Hip Hop a esses alunos. As 

expetativas eram grandes com algum receio misturado. Da mesma forma que 

não conhecia os alunos a quem iria dar a formação, também não tinha 

conhecimento do entendimento e gosto pela dança, mais especificamente 

pelo Hip Hop daqueles alunos. Daí o receio acerca do modo como é que eles 

iriam interagir comigo. 

 No primeiro contacto com os alunos, à medida que os passos de 

dança iam fluindo, rapidamente todos os meus anseios se foram dissipando. 

A satisfação surgiu no final da ação ao verificar que a motivação este patente 

no rosto dos alunos. 

 A envolvência alcançada permitiu-me sentir um sabor especial que 

nunca esquecerei. Fui elogiada pelos demais intervenientes, pelo que me 

senti glorificada e orgulhosa de mim mesma pelo meu desempenho e serviço 

prestado a esta comunidade. 

9.2 As outras funções do professor  

 No âmbito das áreas 2 e 3 foi-nos proposto o acompanhamento do papel 

do Diretor de Turma (DT) ou do Desporto Escolar (DE). 

 Primordialmente manifestei a vontade de acompanhar ambos os papéis, 

pois subentendi que seria uma mais-valia para a minha formação contactar 

com outras funções que o professor tem que desempenhar no seio da sua 

comunidade educativa 

 Embora este acompanhamento tenha sido interrompido por motivos 

maiores, durante o espaço de tempo que o vivenciei, dialoguei e cooperei com 

os professores responsáveis por estas tarefas, tendo aprendido muito acerca 

das funções e ações que o professor de EF pode ter a seu cargo. 
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 O facto de eu ter sido destacada para secretária do DT da minha turma 

facilitou-me a aproximação a este. Desta forma, foi possível uma grande 

interação e confluência na comunicação com o DT. Assim, sempre que tive 

alguma dúvida tive o acesso facilitado. Pelas presenças nas reuniões de 

conselho de turma e pelas conversas informais com o DT pude perceber a 

complexidade deste papel e tudo o que o envolve.  Contudo, foi com uma 

entrevista realizada a outro DT, que se mostrou recetivo a realizá-la, que captei 

toda a envolvência desta tarefa tão dignificante e avassaladora. 

 As funções do DT situam-no na interface entre duas áreas de 

intervenção: a docência e a gestão. O DT é, por um lado, um docente que 

coordena um grupo de docentes e é, simultaneamente, uma estrutura 

intermédia de gestão pedagógica, ou seja, um elemento do sistema de gestão 

da escola a quem cabem responsabilidades na gestão global do conselho de 

turma a que dirige. 

 Compreendi essencialmente que a missão de diretor de turma está 

revestida de uma importância fundamental no que concerne ao equilíbrio de 

todas as forças que intervêm no processo educativo e, de um modo especial, 

na ligação às famílias dos alunos. Nesta, particularmente, o DT assume 

diversas vezes o papel de confidente, tendo de estar preparado para saber 

ouvir, aconselhar e fazer a ponte entre as famílias e os próprios alunos. As 

prioridades e orientações de atuação – na prática atual, predominantemente a 

nível relacional e de acompanhamento dos alunos – são marcadas, em cada 

turma, pela orientação que o respetivo DT imprime à ação e práticas dos 

docentes face àqueles alunos em particular. Não posso deixar de referir que 

tanto o DT da minha turma como o DT a quem realizei a entrevista, 

demonstravam ser particularmente atentos e interessados pelo 

desenvolvimento dos seus alunos. Por vários momentos assisti a encontros 

informais entre alunos e o DT que revelaram um respeito mútuo e uma 

preocupação do DT em auxiliar o aluno a ser cada vez melhor em cada ação 

que exercia. 

 Quanto ao DE, tal como ocorreu com o DT, numa fase inicial tive a 

oportunidade de acompanhar a professora de dança nas suas aulas, assim 

como cooperar na elaboração das coreografias para as competições que se 
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avizinhavam. Contudo, devido aos contratempos já referidos noutros pontos 

não pude continuar. Assim a partir de uma entrevista e das perceções que fui 

tendo ao longo do ano, pude perceber que nesta escola em particular, existiu 

uma redução na adesão às diferentes modalidades disponíveis. Os fatores 

podem ter sido reais, entre eles, a indisponibilidade de horários, como refere a 

professora entrevistada, a falta de interesse, mas sobretudo pois considero que 

na abertura do ano letivo existiu pouca informação e promoção das 

modalidades. Visto ser uma atividade importante para os alunos, para o seu 

desenvolvimento global, considero que a escola, e/ou até mesmo muitos 

professores não lhe dão o devido valor, nem tentam elucidar os alunos para tal. 

9.3 O retorno ao princípio: O PFI 

O percurso que realizei foi bastante tumultuoso, repleto de sentimentos e 

sensações contraditórios que tanto me fizeram rir como chorar. Todos os 

constrangimentos encontrados, cada vitória conseguida, cada incerteza sentida 

(se esta seria a minha verdadeira liga), fizeram com que crescesse, 

amadurecesse e desmistificasse muitos dos meus pensamentos. Posso afirmar 

que cresci, cresci como pessoa e cresci como futura profissional!  

 Para este crescimento concorreram variados fatores, desde o dissabor 

de perder alguém tão importante na minha vida, que me fez refletir sobre a 

minha existência e sobre a realidade das coisas que nos rodeiam; ao 

sentimento de compaixão, partilha, ajuda, compreensão advindos dos meus 

amigos estagiários, do professor cooperante e da professora orientadora, sem 

deixar de referir todos os professores do grupo de EF, que sempre me 

apoiaram com carinho; mas acima de tudo a minha turma, os meus alunos, 

para os quais trabalhei, me esforcei e dediquei cada minuto desolado que 

entorpecia o meu ser. Sem eles esta experiência não faria sentido. 

 Posso numa primeira instância ter cambaleado para esta profissão com 

muitos anseios e interrogações sobre se era o que realmente queria. Mas o 

tempo e os momentos vividos transformaram o meu pensamento. Chego ao 

final desta temporada e sinto que as dificuldades e superações por via do erro 

e da reflexão me permitiram percecionar que tenho motivação para ajudar a 
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formar. Sem dúvida que estes dois fatores desencadearam, de forma gradual, 

o meu desenvolvimento profissional, fazendo de mim o que sou hoje. 

 Se no epílogo desta jornada estes foram alguns aspetos essenciais para 

alcançar algum conhecimento, o prólogo teve que ser sustentado sobre a 

chave que iria encaminhar todo este processo. Essa chave foi o Projeto de 

Formação Individual (PFI). 

 E o porquê de considerar o PFI a chave?  

Este projeto sendo um guia da minha formação, teve que ser 

operacional, reflexivo, intencional e responsável, pelo que me permitiu 

caminhar no sentido de potencializar as minhas capacidades e colmatar as 

dificuldades e lacunas que as exigências da profissão pedagógica me 

conferiram. Tratou-se sem dúvida de um instrumento pertinente de introspeção, 

autoavaliação e interpretação das exigências que iria encontrar, e desta forma, 

ostentou um caráter individual e concreto que resultou do confronto da 

perceção que tive sobre o meu estado inicial, confrontada com os desafios e 

objetivos que me colocariam durante o ano. 

 Atrevo-me a dizer que no início não antevi o verdadeiro sentido da 

elaboração deste documento. Este foi realizado pela sua obrigatoriedade e 

encarado mesmo como um entrave, face à quantidade de trabalho que me 

tinha na altura. A dificuldade de pensar a longo prazo, também foi difícil de 

superar. 

 Todo o trabalho que desenvolvi ao longo do EP teve por base este 

projeto, foi um apoio que me fez questionar os desvios e o pré determinado. 

Cumprir com todos os objetivos definidos não foi tarefa fácil. Foi um 

processo complexo e árduo que necessitou de um empenhamento peculiar e de 

uma orientação imprescindível. De facto, este documento foi o ponto de partida 

deste vasto processo, em que as propostas iniciais foram alvo de reformulação, 

embora mantendo, quando foi possível, o nível de exigência. Neste sentido, 

depreende-se que este documento não é imutável, padecendo de ser reformulado 

de acordo com as exigências e constrangimentos que vão surgindo no estudante. 



Realização da Prática Profissional 

 

99 
 

Em suma, e metaforicamente, considero que esta foi a chave que me 

permitiu abrir portas que me conduziram, tantas vezes, a um caminho mais 

desacertado mas que logo a seguir me levaram ao caminho do conhecimento. 

9.4 Errar e Refletir! 

Eis dois pressupostos que me levaram sem dúvida a um 

desenvolvimento profissional e, diria também, pessoal.  

É consensual, que desde sempre, a evolução do ser humano passou por 

descobrir, aprender e reaprender.  Neste sentido o EP não foi, nem mais nem 

menos, que um processo percorrido em descoberta guiada, no qual cada passo 

me levou a uma aprendizagem. Como descoberta que foi, nem todas as 

tomadas de decisão foram as mais acertadas, muitas foram as errei. De certo, 

que foram essenciais para que parasse e pensasse sobre o que fiz, disse ou 

pensei. Foi desta forma que pude consciencializar-me sobre o quê e como 

melhorar, permitindo-me reaprender, fazendo de mim o que sou hoje.  

A verdade é que errar por si só não nos torna numa pessoa melhor, mais 

experiente ou eficiente. Para aprendermos temos que ser capazes de 

reconhecer os nossos erros adquirindo com eles experiência e conhecimento. 

Reconhecermos os nossos erros torna-nos numa pessoa mais 

experiente e com mais informação para tomarmos decisões mais acertadas. 

Mas só tiramos proveito real dessas experiências quando reconhecemos que o 

processo de aprender é um ciclo sem fim e que cada minuto da nossa vida é 

uma oportunidade de melhorar como pessoa e como profissional. 

Em determinados momentos, o facto de ter errado e de algo não ter 

corrido como esperava, conduzia-me a um sentimento de fracasso e frustração. 

Todavia, entendi que apesar do resultado obtido não ter ido ao encontro das 

minhas expectativas não podia ser encarado como fracasso. Foi assim que me 

fui considerando uma vencedora. Fui catalisando ensinamentos advindos dos 

meus próprios erros. Ao alcançar este entendimento fui gradualmente 

adquirindo as ferramentas que precisava para fazer melhor e diferente. 

 Mas não foram apenas os meus erros que me ajudaram. Os erros dos 

outros também me serviram como exemplo. De entre tantas observações 
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realizadas aos colegas estagiários, aos professores e até mesmo aos alunos, 

de alguma forma, instigaram o meu desenvolvimento. 

 Esta evolução só foi possível através da instrospeção. A própria redação 

deste documento intenta-se numa introspeção máxima que me fez debruçar 

em perceções escritas de uma longa jornada.  

 Depois de rever todas as reflexões que redigi, constato que nem sempre 

refleti acerca de momentos, episódios e ações que deveriam ter sido alvo de 

reflexão. Mas, a minha falta de experiência em refletir sobre o que realmente 

era necessário, foi decisivo. Chegando a este momento, contato que muito 

coisa ficou por dizer. Confesso, que se fosse agora diria tantas e mais coisas 

de outra forma. Contudo, considero que a minha capacidade de reflexão 

alcançou um novo patamar no sentido em que o que transportei para este 

documento foram momentos significativos que ocorreram durante este ano, e 

que apesar de não terem sido retratados na altura, perduraram no meu 

pensamento.  

E se na reflexão escrita evoluí, também o meu pensamento reflexivo 

alcançou maior estatuto. Ambos caminharão lado a lado, num percurso infinito 

que me permitirá observar as situações por outro prisma, fazendo de mim uma 

melhor profissional em que o meu principal objetivo e preocupação será 

potenciar as aprendizagens dos meus alunos, procurando garantir a sua 

formação integral. 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 CONCLUSÃO E PERSPETIVAS PARA O FUTURO



 

 
 



Conclusão e Perspetivas Para o Futuro 

 

103 
 

CONCLUSÃO E PERSPETIVAS PARA O FUTURO 

Ao terminar esta etapa final da minha formação, perceciono que todos 

os momentos, pensamentos e ações a ela circunscrita balizaram a minha 

evolução, não só a nível profissional mas também pessoal. A entrada no EP foi 

sentida com muita insegurança e incerteza, porquanto não sabia até que ponto 

era isto que queria para o meu futuro. No entanto, foi graças a toda uma 

envolvência incomum que percebi e detetei o gosto pelo “ser professor”. Todas 

as barreiras impostas foram encaradas como grandes desafios, que se 

revelaram pertinentes na conquista do que sou e sei hoje. 

É de referir a elevada importância que os meus alunos tiveram na 

perceção desta envolvência, assim como na conquista do meu 

desenvolvimento. Todos os momentos com eles partilhados foram vividos 

intensamente, fortificando a cada dia que passava a relação professor – aluno, 

permitindo que o meu gosto, dedicação e desempenho pela prática docente se 

fosse desenvolvendo exponencialmente. Ao mesmo tempo que eles estavam lá 

para aprender, também eu ia aprendendo com eles, à medida que me era 

exigido atender às suas necessidades. 

O suporte teórico albergado durante quatro anos foi sem dúvida uma 

mais-valia, porquanto me permitiu crescer como profissional pelo confronto 

entre a teoria e a prática, aliado à reflexão. Foi neste sentido, que pude testar o 

contexto real da prática de ensino e através dessa vivência redefinir os meus 

entendimentos acerca do que é ser professor. Tal como refere Rodrigues 

(2001, p.8) “a prática é um bom local para aplicar saberes adquiridos, embora 

ainda com pouca relevância sobre os saberes construídos pelas experiências 

no confronto com as situações pedagógicas”. Assim, este estágio foi essencial 

para a minha “construção” enquanto professora, pelos conhecimentos 

adquiridos nos vários âmbitos da atividade do professor. Face às leituras e 

vivências apreendi que ser professor é uma profissão que necessita de amor, 

respeito e responsabilidade, tendo como base os quatros pilares da educação: 

aprender a aprender, aprender a ser, aprender a fazer e aprender a conviver 

(Savater, 1997). 

Apesar de a prática se traduzir num lugar por excelência de produção e 

de tomada de consciência, não faz qualquer sentido se não for alvo de análise 
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de si própria à luz da teoria.Com efeito, como advoga Rodrigues (2001, p.9) “o 

saber constrói-se na prática e na reflexão da mesma”. Como tal, surge a 

necessidade de uma prática escorada numa prática reflexiva, exigindo um 

saber técnico (como fazer). No que diz respeito à capacidade de reflexão ela foi 

evoluindo ao longo do percurso, permitindo-me percecionar várias questões da 

atividade do professor, que não apenas aquelas que se inscrevem dentro do 

espaço da aula. Neste sentido, fui aprendendo e tomando consciência dos 

vários papéis e funções atribuídos aos professor, as quais interagem em três 

dimensões distintas (social, cultural e ideológica), mas interligadas entre si. 

O importante papel da reflexão foi evidente no decorrer do meu processo 

de construção de professor, porquanto me permitiu detetar e selecionar as 

minhas principais dificuldades e lacunas na intervenção junto da minha turma. 

Foi a partir das minhas necessidades, que optei por realizar um estudo 

centrado no processo instrucional. Este investimento revelou-se uma mais-

valia, pois permitiu-me identificar quais os aspetos a melhorar.  

Muitos foram os sentimentos experienciados neste ano ímpar, mas 

existem dois que pretendo evidenciar: o orgulho e a satisfação. Chegada à 

meta final, e sentir que consegui ultrapassar momentos muito difíceis (pessoais 

e profissionais) que exigiram de mim forças que desconhecia, fez-me acreditar 

que existe em mim algo superior que almeja não fracassar quando tudo parece 

impossível. 

Por fim, admito que aquilo que perspetivei na fase inicial não foi de todo 

atingível, porquanto ficou tanto para viver e aprender. No entanto, aquilo que 

me foi possível aceder revela ser a base basilar para aquilo que ainda almejo 

alcançar. E neste sentido, não pretendo cruzar os braços, mas sim investir 

numa constante formação que me oriente na busca do desejo que deveria 

nortear todos os professores, isto é, o desejo pelo alcance do estatuto do 

“professor eficaz”. 

 É consensual nos dias de hoje, que o futuro do professor é crítico. 

Contudo, e parafraseando Machado (2011 p. 143)“o país e os portugueses 

atravessam um momento difícil. O sentimento de preocupação e ansiedade é 

geral. A área da educação não é exceção e muitas são as vicissitudes, 

resignações e dificuldades que encontramos. No entanto, não devemos 
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bloquear. Não podemos deixar que seja contagioso. Temos de dar a volta por 

cima e fazer o que nos compete, da melhor forma que conseguirmos.” Pois, 

ainda de acordo com o autor, uma vez reinseridos no contexto escolar, se 

“assim o fizermos não iremos ser mais um no meio de tantos, mas sim únicos 

para os nossos alunos” (p.143). 

 No término deste percurso, declaro a minha vontade de crescer cada 

vez mais, de percorrer caminhos infinitos na busca de mais e melhores 

competências, na certeza de que todos os obstáculos que poderão surgir serão 

encarados, certamente, noutra perspetiva. 
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SISTEMA DE OBSERVAÇÃO DO FEEDBACK 

Anexo 1:Transcrição nº1das intervenções realizadas na parte fundamental da aula – Etapa de caracterização da instrução – aula nº 3 e 4 (90´) Voleibol – 18/04/12 

Prescritivo Descritivo 
Avaliativo Interrogativo 

Chamada de Atenção 
Positivo Negativo Geral Específico 

Aluno Grupo Classe Aluno Grupo Classe Aluno Grupo Classe Aluno Grupo Classe Aluno Grupo Classe Aluno Grupo Classe Aluno Grupo Classe 

X X  X X  X X  X    X  X  X X  X  X   

X X  X   X       X   X  X  X   

X X  X   X             X  X   

X X     X            X  X   

X X                 X  X   

X X                 X  X   

X                  X  X   

X                  X  X   

X                  X  X   

X                  X    

X                     

X                     

X                     

X                     

X                     

X                     

X                     

X                      

TOTAL DIREÇÃO 

18 6 0 3 1 0 4 1 0 1 0 0 1 2 0 1 2 0 10 9 0 

TOTAL NATUREZA 

24 4 5 1 3 3 19 

TOTAL DE FEEDBACKS = 59 
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Anexo 2:Transcrição nº 2 das intervenções realizadas na parte fundamental da aula – Etapa de caracterização da instrução – aula nº 5 (45´) Voleibol – 20/04/12 

Prescritivo Descritivo 
Avaliativo Interrogativo 

Chamada de Atenção 
Positivo Negativo Geral Específico 

Aluno Grupo Classe Aluno Grupo Classe Aluno Grupo Classe Aluno Grupo Classe Aluno Grupo Classe Aluno Grupo Classe Aluno Grupo Classe 
X X  X   X   X   X   X X  X X  

X X  X   X   X      X X  X X  

X X  X   X         X   X   

X X     X         X   X   

X X     X         X   X   

X                  X   

X                  X   

X                     

X                     

X                     

X                     

X                     

X                     

X                     

X                     

X                     

X                     

X                     

X                     

X                     

X                     

X                     

X                     

X                     

X                     

X                     

X                     

X                     

TOTAL DIREÇÃO 

28 5 0 3 0 0 5 0 0 2 0 0 1 0 0 5 2 0 7 2 0 

TOTAL NATUREZA 

33 3 5 2 1 7 9 

TOTAL DE FEEDBACKS = 60 
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Anexo 3: Transcrição nº 3 das intervenções realizadas na parte fundamental da aula – Etapa de caracterização da instrução – aula nº 2 (45´) Ginástica Acrobática – 27/04/12 

Prescritivo Descritivo 
Avaliativo Interrogativo 

Chamada de Atenção 
Positivo Negativo Geral Específico 

Aluno Grupo Classe Aluno Grupo Classe Aluno Grupo Classe Aluno Grupo Classe Aluno Grupo Classe Aluno Grupo Classe Aluno Grupo Classe 

X X     X X           X   

X X      X           X   

X X      X           X   

X X      X           X   

X X      X           X   

                  X   

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

TOTAL DIREÇÃO 

5 5 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 

TOTAL NATUREZA 

10 0 6 0 0 0 6 

TOTAL DE FEEDBACKS = 22 
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Anexo 4: Transcrição nº 4 das intervenções realizadas na parte fundamental da aula – Etapa de caracterização da instrução – aula nº 9 e 10 (90´) Ginástica Acrobática – 30/05/12 

Prescritivo Descritivo 
Avaliativo Interrogativo 

Chamada de Atenção 
Positivo Negativo Geral Específico 

Aluno Grupo Classe Aluno Grupo Classe Aluno Grupo Classe Aluno Grupo Classe Aluno Grupo Classe Aluno Grupo Classe Aluno Grupo Classe 

X X  X X  X X  X X     X X  X X  

X X  X X  X X  X      X X  X X  

X X  X    X        X X  X X  

X X  X            X X  X X  

X X  X            X X  X X  

X X  X            X X   X  

X X  X            X X   X  

X X               X     

X X                    

X X                    

X X                    

X X                    

X X                    

X X                    

X X                    

X X                    

X X                    

X X                    

X                     

X                     

X                     

TOTAL DIREÇÃO 

21 18 0 7 2 0 2 3 0 2 1 0 0 0 0 7 8 0 5 7 0 

TOTAL NATUREZA 

39 9 5 3 0 15 12 

TOTAL DE FEEDBACKS = 83 
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Anexo 5:Caracterização da transmissão da tarefa- aula nº 3 e 4 (90´) Voleibol – 18/04/12 

Parâmetros 

Objetivo da tarefa motora 

Critérios de êxito da atividade 

Disposições organizativas 

Demonstração 

Definição de regras de segurança 

Palavras-chave 

 

EXERCÍCIO 
OBJETIVOS 

COMPORTAMENTAIS 
COMPONENTES CRÍTICAS 

MINHA INSTRUÇÃO (Instrução 
Diretiva/Instrução Não Diretiva**) 

PARÂMETROS 

Passe – 1x0  

O aluno realiza 3 toques em auto-passe, 

agarrando a bola no último.  

Variante: 

- Um colega lança a bola e o outro em 

auto passe realiza três toques, 

agarrando a bola no último toque (testa). 

- Os alunos dispõem-se dois a dois em 

lados opostos da rede. Nesta situação 

um aluno atira a bola e outro colega 

devolve-lha. Este último, após a bola ser 

lançada, tem de estar em posição média 

com as mãos nos joelhos fazendo o 

passe “crescendo para a bola”. 

 

Realiza auto passe, posicionando-se 

corretamente debaixo da bola, e 

agarrando esta na cabeça (testa) 

após o terceiro auto passe 

. 

Passa a bola, crescendo para esta, e 

devolvendo a mesma em boas 

condições. 

 

(Posição Média) 

- Mantém os pés á largura dos 

ombros. 

- Coloca os ombros ligeiramente 

avançados. 

- Flete os membros inferiores. 

- Coloca os MS ao lado do corpo 

com os cotovelos ao nível da cintura. 

 

 (Passe) 

- Coloca o corpo por baixo da bola. 

- Coloca as mãos com os dedos 

afastados, à altura da testa (formar 

um triângulo). 

- Toca a bola com as “pontas” dos 

dedos em simultâneo. 

- Flexão-extensão-flexão dos MS 

 

“Em todas as aulas vai haver espaços destinados 
a cada equipa, sempre, ou seja, quando eu 
mandar fazer um exercício a equipa já sabe que 
aquele é o seu sítio.” 

“Portanto, a equipa, de acordo como está ali no 
quadro, tá? Vai ficar uma, duas, três, quatro e 
cinco. Tá certo? Tá isso percebido, que é para que 
eu mal diga o exercício vocês, cada capitão tem 
que organizar a equipa e ir imediatamente para o 
sítio.”  

Disposições 
organizativas 

“E o quê que eu quero? Passe. Como é que é feito 
o passe? 

Conteúdo da tarefa* 

“Primeiro, posição média do Vólei. Digam-me?” 

“ Pernas semi fletidas. MI semi fletidos. Mais? 
Posição fundamental do Vólei. Ombros 
ligeiramente para a frente. Se tiveres assim quase 
que não te consegues mexer bem, assim 
consegues ter mais movimento. 

“Vocês têm que ter sempre esta posição em 

Critérios de êxito da 
atividade; 
Palavras-chave 
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qualquer parte de jogo, seja no inicio seja no fim, 
sempre, vocês têm que adotar sempre esta 
posição. O importante é pés à largura dos ombros, 
pernas semi fletidas, ombros ligeiramente para a 
frente e os braços aqui, os MS ao lado do tronco 
que é para estarmos sempre disponíveis para 
manchete, seja para passe, seja para o que for. 
Tá? No passe, o quê que eu quero e é importante 
vocês conseguirem fazer?” 

“Manter o corpo sempre por debaixo da bola, as 
mãos têm que fazer o quê?” 

“Um triângulo. Fazemos uma semi concha e o 
contacto com a bola é com as pontas dos dedos 
em simultâneo, não é só assim ou só assim, não, 
é as pontas dos dedos em simultâneo. Qual é a 
ação dos MS no passe? Flexão, extensão, flexão, 
extensão. Tá gente?  

 

-“Exercício. O capitão organiza a equipa dentro do 
vosso espaço, vão fazer dois a dois, quem ficar de 
fora vai trocando, faz uma vez um e o que recebe 
passa...é assim… O quê que eu quero?” 

Disposições 
organizativas 

“Ouçam e vejam que é para depois não 
perguntarem o que é para fazer. Eu vou-te passar 
a bola tu vais dar três toques, três passes e ficas 
com a bola na testa, tá? Vai. Um, dois, três e 
segura a bola na testa. Na testa, não é cá atrás. 
Exato!”  

Objetivo da tarefa 
motora; 
Demonstração 

“Este é o primeiro exercício que é, eu faço, ela faz, 
a seguir eu passo e ela passa, no que tá de fora 
um sai, o capitão organiza isso, um sai e vem 
outro fazer, é sempre a trocar tão a perceber?”  

Disposições 
organizativas 
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“A seguir a esse exercício o quê que eu vou fazer? 
Vou-lhe passar na mesma, ela está em posição 
fundamental, com as mãos aqui e vai crescer para 
a bola, entendido?” 
 
“Crescer para a bola, não faz três toques mas 
passas-me a bola a crescer. Fazes um passe 
normal. Passas-me a bola em passe. Eu passo e 
tu passas. Tá?” 

Objetivo da tarefa 
motora 

“Tu passas e…crescer para a bola, exatamente. 
Cresce para a bola é isso que eu quero.” 

Demonstração 

“Tenham em atenção a posição média e as 
determinantes que eu disse do passe.” 

Critérios de êxito da 
atividade 
 

“Cada duas duplas pegam, ou seja, cada equipa 
tem duas bolas, são dois a dois tá? Na vossa tem 
três, na equipa de seis tem três.” 

“Equipa 1, equipa 2 e equipa 3. Pega rápido na 
bola! Vais para a beira da tua equipa e vais 
comandar as tropas. Não é comandar porque está 
la o capitão, mas vais corrigir! Um para cada 
lado…e depois rotação...faz uma vez para ela e 
ela faz para ti.”  

Disposições 
organizativas 

(passe/posição 

média/deslocamentos/abrir espaço) 

Um aluno direciona a bola para um dos 

cones, enquanto que o outro através de 

deslocamentos laterais ou antero-

posteriores dirige-se para o respetivo 

cone devolvendo a bola em passe para 

o colega. 

Nota: O aluno desloca-se na posição 

média. 

Variações: A cada passe ir para o meio; 

com e sem aviso da direção da bola. 

Movimenta-se para a bola abrindo 

espaço, numa posição média, 

devolvendo esta em passe para o 

colega. 

 

(Posição Média) 

- Mantém os pés á largura dos 

ombros. 

- Coloca os ombros ligeiramente 

avançados. 

- Flete os membros inferiores. 

- Coloca os MS ao lado do corpo 

com os cotovelos ao nível da cintura. 

 

(Passe) 

- Coloca o corpo por baixo da bola. 

- Coloca as mãos com os dedos 

“ Gente próximo exercício. Um em cada canto 
claro, mas agora só vamos fazer um a um porque 
só temos estes cones. 

Disposições 
organizativas 

O quê que eu quero? Dá cá a bola se faz favor, 
Diogo ficas ali, ficas na linha de trás na linha 
azul…vejam, o quê que eu quero? 
O jogador que estiver aqui vai mandar a bola ou 
para o cone azul ou para aquele. O jogador dali 
está em posição média. Os joelhos semi fletidos. 
Eu mando a bola para aqui e ele através de 
deslocamentos para a frente vai-se deslocar e 

Demonstração; 
Disposições 
organizativas; 
Objetivo da tarefa 
motora; 
Palavras-chave 
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 afastados, à altura da testa (formar 

um triângulo). 

- Toca a bola com as “pontas” dos 

dedos em simultâneo. 

- Flexão-extensão-flexão dos MS 

 

(Deslocamentos) 

- Não cruzes os apoios. 

 

enviar a bola em passe e depois volta para lá, 
manda a bola para ali e envia a bola. A seguir…a 
mandar a bola é sempre assim, está gente? 
Depois troca, ele sai e entra outro ou então ele 
vem para aqui e troca sempre, estão a perceber? 
Gente aí está sempre a trocar. Quem está aqui e 
quem está ali, estão a perceber? A mesma coisa 
naquele canto. Vamos lá. Está percebido?” 
 
“ Estas equipas, junta aqui rápido. Rápido, junta 
aqui rápido. Uma bola.  
Próximo exercício. Gente vejam! Vai para ali 
Tiago. Tomé para trás se faz favor. Gente vejam! 
Linha azul se faz favor.  
Qual é o objetivo? Gente vejam! Linha 
azul…cheguem-se mais para trás para toda a 
gente ver. É só do lado que está os cones este 
exercício. Um jogador está aqui a lançar assim, 
sempre assim. O jogador dali está no meio na 
linha azul em posição média e vamos treinar os 
deslocamentos, ou seja, eu vou mandar a bola 
para ali e ele vai-se deslocar para a bola vai fazer 
passe e envia a bola, Tá? Agora para aquele lado, 
envio a bola para ali e ele corre para ali e envia, 
vai. Bola para aqui…não não…em passe…vamos 
lá… eu agora envio para aí, passe. Estão a 
perceber? Tá? 

“Ah e é sempre em rotação, quem faz ali troca pa 
outro e quem tá aqui troca po outro, sempre a 
rodar. Têm que estar sempre de um lado para o 
outro.” 
 
-“Oh gente tem que ser um de cada vez. Eu 
estava a dizer um de cada vez se não vai haver 
acidentes. Tem que ir para o cone.” 

Disposições 
organizativas 

11x1 (cooperação) Consegue manter a bola controlada “ Nós aqui temos uma dupla, têm cinco.” Disposições 
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Em grupos de 2 alunos, exercitam o 

passe, tendo como objetivo executar o 

maior número de passes entre si.  

Serviço em passe. 
 

Nível 2 

O aluno realiza um passe de controlo e 

só depois reenvia a bola para o colega. 

 

Nível 3 

O aluno realiza apenas passe para 

reenviar a bola para o colega. 

enviando-a, de seguida, para o 

colega. 

 
“ Tu vais ser responsável por escolher quem é vai 
ser o registo, quem é que vai fazer a estatística. 
Ou seja, vão estar duas duplas a jogar, por 
exemplo tu com ela e tu com ele, neste caso está 
ele de fora, é ele que vai fazer o registo.” 

 

organizativas 

“ O quê que eu quero que escrevam? Escrevem o 
nome do observador, neste caso o teu nome e tu 
vais observar quem? A dupla 1 que é ela e ela, e 
escreves, se não couber tudo escreves só a inicial 
que depois já sei quem é. E depois a outra dupla 
neste caso são eles os dois. O quê que tu vais 
observar? Eles vão fazer jogo tá? Serviço através 
de passe, o início do jogo é através de passe, 
sempre passe. Quando houver manchete anula. 
Tá? Sempre passe. Ou seja, vão contabilizar o 
número máximo de passes que fazem no jogo. Se 
a bola cai nessa jogada escreves o número de 
vezes que conseguiram manter a bola, certo? A 
bola cai, depois faz novamente até preencher 
estes “coisinhos” todos. Se não preencherem, 
depois vocês vão trocar ao fim de 3’, se não 
preencherem ao fim de 3’ não tem mal, tá? Fazes 
a última vez que elas conseguiram manter a bola 
no ar tá percebido? Entretanto roda. Roda de 
funções, entretanto vai ele jogar com outro e faz 
outro estatístico. Vocês vêm o número máximo de 
passes que eles conseguem fazer num jogo.” 

Objetivo da tarefa; 
Disposições 
organizativas; 
 

“Aqui…número máximo de passagens por cima da 
rede. Eles começam a jogar 5 vezes e a bola cai, 
5 nº máximo. Entretanto outro jogo, 10 a bola caiu, 
escreve um 10.Entretanto eu digo troca de 
funções e tu dás a ele …quando trocar vai haver 
outra dupla, vão aponta três vezes só. Tá? Esta é 
dupla 1, dupla 2 e ele vigia, entretanto vai haver 

Disposições 
organizativas; 
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outra dupla. Imagina ele e ele e entretanto está ela 
e vai escrever aqui na dupla 3 ele e ele. 
Perceberam? Percebido?” 

“O quê que vai acontecer? Jogo 1x1. Serviço 
através de passe, início de jogo através de passe. 
O quê que eu quero que vocês façam? Dupla 1 
está aqui e o 2 está de fora porque ele não tem 
par, mas a seguir, passado 3’ passa ele com outra 
qualquer, tá? Dupla 1, elas as duas, escreves aqui 
a inicial ou o nome delas, se couber, e o nome do 
observador que neste caso és tu. Elas vão 
jogar…ou seja…Oh Diogo anda ouvir! Começa o 
jogo a partir de passe e vão fazer sempre passe e 
contar o número máximo de passes que eles 
conseguem. Só os passes, imagina, 10 passes e a 
bola cai, escreves um 10, a seguir começa outra 
vez…não, imagina ela passa um, ela passa conta 
dois, ela passa conta três, sempre que a bola 
passar por cima da rede é um, tá? A seguir troca 
com o Diogo, tá?” 

Objetivo da tarefa 
motora; 
Disposições 
organizativas; 
 

“ Gente junta aqui rápido, rápido…Rápido 
gente…afasta afasta…” 

“O quê que eu quero com isto? Gente, vamos 
fazer jogo.  Oh gente ouçam! Jogo 1x1, ou seja, 
na equipa da Bia…Olha…Oh Tiago…imagina 
aqui, quantos são? Quanto são aqui? Seis, são 
seis a equipa? Então é assim…estão duas duplas 
a jogar e neste caso como são dois estão dois a 
observar, ou seja, um é para é para um jogador de 
fora e o outro é para o outro jogador de fora, estão 
dois jogadores de fora. 

Disposições 
organizativas 
 

Gente o quê que eu quero que vocês façam? 
Contabilizem o número máximo de passes por 
cima da rede. Está a dupla do Tomé e do 
Tiago…estou a dar um exemplo…estão eles os 

Objetivo da tarefa 
motora 
Disposições 



Anexos 

 

XIII 
 

dois a jogar durante x’, troca de 3 em 3’ , quero 
que sustentem a bola no ar através de só passe e 
contabilizem o número máximo. Por exemplo, dá 5 
e a bola cai, escreve 5. Depois começa o jogo, dá 
10 a bola cai escreve 10. Tá? Mas entretanto a 
bola…para quieto com a bola!…e a seguir troca de 
funções…quem está a registar 
troca…percebeste?” 

organizativas 
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Anexo 6: Caracterização da transmissão da tarefa - aula nº 5 (45´) Voleibol – 20/04/12 

Parâmetros 

Objetivo da tarefa motora 

Critérios de êxito da atividade 

Disposições organizativas 

Demonstração 

Definição de regras de segurança 

Palavras-chave 

 

EXERCÍCIO 
OBJETIVOS 

COMPORTAMENTAIS 
COMPONENTES CRÍTICAS 

MINHA INSTRUÇÃO (Instrução 
Diretiva/Instrução Não Diretiva**) 

PARÂMETROS 

Serviço por baixo 

Na rede, os alunos começam a servir 

desde a linha de ataque, afastando-se 

progressivamente até à linha de fundo. 

A bola deve ser direcionada para o 

jogador que se encontra a receber em 

passe no campo contrário. Este deverá 

estar colocado na posição média, para 

poder movimentar-se em várias 

direções. 

Realiza o serviço por baixo, de várias 

posições e direções no campo, de 

forma correta. 

 

Coloca-se em posição média, para 

receber a bola, permitindo deslocar-

se em várias direções. 

 

 

(Serviço por baixo) 

- Orienta o corpo para o campo 

adversário, e para a zona alvo; 

- Coloca os MI afastados (largura dos 

ombros), com um pé mais a frente do 

outro (MI contrário ao MS batimento); 

- Prepara o batimento, colocando o 

MS de batimento ao nível da anca 

no alinhamento da bola; 

- Larga a bola à frente do corpo, 

momentos antes de ser batida; 

- Bate a bola na sua parte inferior, 

com a palma da mão, com os dedos 

unidos e MS em extensão; 
 

(Posição Média) 

- Mantém os pés á largura dos 

ombros. 

- Coloca os ombros ligeiramente 

avançados. 

- Flete os membros inferiores. 

- Coloca os MS ao lado do corpo 

com os cotovelos ao nível da cintura. 
 

(Passe) 

-“O 1º exercício qual é?.. Por baixo da linha preta, 
vamos aqui todos ver. Por baixo da linha 
preta…óh gente!!...por baixo da linha temos todos 
esta linha cinzenta, certo?” 

-“Temos esta linha cinzenta aqui, tanto deste lado 
como daquele, aquele também tem, mas se não 
tiver é a linha mais próxima à fita preta.” 

Disposições organizativas 

“Quê que vocês vão fazer? Vão começar todos 
desde este início desta linha, para aqui, e 
progressivamente vão-se afastando para a linha 
final.” 
 

Disposições organizativas 

“A fazer o quê? Serviço por baixo. Serviço por 
baixo como é que é?” 

 

Conteúdo da tarefa 

“Habilidades técnicas: posição fundamental, 

Critérios de êxito; 
Palavras-Chave 
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- Coloca o corpo por baixo da bola. 

- Coloca as mãos com os dedos 

afastados, à altura da testa (formar 

um triângulo). 

- Toca a bola com as “pontas” dos 

dedos em simultâneo. 

- Flexão-extensão-flexão dos MS 

 

dependendo da mão que for a servir, mas por 
exemplo, se tivermos a mão direita a servir temos 
o pé esquerdo à frente, as pernas semi fletidas, 
temos o tronco ligeiramente inclinado a frente, a 
mão esticada à linha da bacia, não cá em cima 
nem cá em baixo aqui na linha da bacia, a mão é 
aberta e não é fechada, mãos esticadas, ta? 
Quero toda a gente mão aberta..exato..mão 
aberta..e a bola vai bater aqui..assim ta? A mão 
vem cá atrás, a bola ta aqui, vamos largar a bola 
no momento em que formos bate-la, certo?” 
 

“E o exercício é: começa aqui, começa aqui e 
lança para pessoa que tá ali, a seguir vai aqui pó 
meio e lança e depois por aqui e lança. Tá gente?” 

Disposições organizativas 

-“Começa a partir do serviço, da linha de serviço 

neste caso esta linha azul que é a nossa linha de 

serviço, imaginária. Começa daqui o serviço, 

coloca a bola no jogador, e é 1x1, e segue jogo a 

partir daí. Serve, passe, 1x1…mas o que eu quero 

que vocês façam? 

Disposições organizativas; 
 
Objetivo geral da tarefa 
 
Conteúdos da tarefa 

A partir daqui vocês vão ter que correr 

imediatamente para esta linha. Tá? Tá 

percebido?” 

Disposições organizativas 

Serviço por baixo/ Abrir 
espaço/Prosseguir 

Os alunos servem apenas do fundo do 

campo, sendo que após o serviço têm 

de se posicionar imediatamente na zona 

central (na posição média), numa marca 

definida. 

Variante: Retira-se a marca. Após 

serviço o colega recebe e retribui em 

passe, fazendo jogo a partir daí até a 

bola cair. (Jogo 1x1 intra-equipa 

Posiciona-se após o serviço por 

baixo, de forma a dar continuidade 

ao jogo. 

 

Movimenta-se para a bola abrindo 

espaço, numa posição média, 

devolvendo esta em passe para o 

colega. 

 

-“Olha, vou querer que façam aquele exercício 

outra vez. Mas olha, vocês têm que preencher 

estas coisinhas todas. Quando preencherem isto 

acaba. Mas vocês têm que fazer 3 jogadas. Tá?” 

 

 Repetição do exercício da 
aula passada 

-“Meninas, quero que façam outra vez a jogada. 

Quero que vocês preencham estes espaços, 

acabando os espaços, acabou, têm que fazer 3 

jogadas, ou seja, vocês têm que jogar 3 duplas 

Repetição do exercício da aula 
passada 
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Cooperação) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

diferentes…fazem 3 jogadas, faz uma vez ele 

pelos dois, outra vez eles os dois e depois eles os 

dois. Tá?” 

 

-“Fazer jogada como da outra vez. É começar com 

serviço por baixo e passe só. Nada de manchete.” 

 

Repetição do exercício da aula 
passada 
Conteúdo da tarefa 

 

 

 

-“Bia, aqui, jogada como na outra vez, têm que 

preencher até aqui tudo, quando preencherem 

quando a dupla preencher tudo acabou, mas têm 

que jogar 3 vezes, tem que jogar 3 duplas, tá? 

 

Vamos fazer jogada como na outra aula. Vocês 

têm q preencher isto tudo, os quadradinhos todos 

e têm que jogar 3 duplas…têm que fazer 

3jogadas, mas têm que começar já…têm que 

começar já vamos lá. Começa já uma, duas 

duplas e dois a observar.” 

 

-“ Bia, parou, como da outra vez, mas o quê que 

eu quero que vocês façam? Quando terminar os 

quadradinhos todos terminou e têm que fazer 3 

duplas, tá? Eu quero ver 3 duplas a jogar. Não é 3 

duplas ao mesmo tempo têm que no final estar as 

3 duplas, tá?” 

 

Repetição do exercício da aula 
passada 
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Anexo 7:Caracterização da transmissão da tarefa - aula nº 2 (45´) Ginástica Acrobática – 27/04/12 

Parâmetros 

Objetivo da tarefa motora 

Critérios de êxito da atividade 

Disposições organizativas 

Demonstração 

Definição de regras de segurança 

Palavras-chave 

 

EXERCÍCIO 
OBJETIVOS 

COMPORTAMENTAIS 
COMPONENTES CRÍTICAS 

MINHA INSTRUÇÃO (Instrução 
Diretiva/Instrução Não Diretiva**) 

PARÂMETROS 

Com a turma disposta à frente da professora 

esta exemplifica os diferentes tipos de pega 

propostos. De seguida cada equipa no seu 

espaço de treino irá exercitar a pega 

demonstrada. 

 

Pega Simples (1) 

                               

Pega Frontal (2) 

 

                              

Pega de Pulso (3) 

 

                               

Pega de dedos (4) 

                              

Pega Entrelaçada (5) 

                               

Pega de Braços (6) 

 

 

Executa as diferentes pegas, na 

situação descrita, de forma 

correta. 

 

- Colocar o dedo indicador e médio 

envolvendo o pulso (1) 

 

- Colocar os polegares juntos (2) 

 

- Agarrar o pulso do colega (3) 

 

- Colocar a mão em punho (4) 

 

- De frente um para o outro, entrelaçando 

os pulsos(5) 

 

- Agarrar o braço do colega (6) 

 
-“Hoje vamos dar os diferentes tipos de 

pegas.” 

-“Vocês conhecem alguma pega em 

ginástica acrobática? Têm conhecimento de 

alguma pega, de braços. Nunca?” 

 

Conhecimento da matéria 
pelos alunos 

-“ Quando eu apitar vocês têm que se 

colocar, as equipas à minha frente.” 

-“Toda a gente vem dispersa, mas todas as 

equipas juntas que é para eu vos ensinar os 

diferentes tipos de pegas e vocês com os 

vossos colegas exercitarem, tá?” 

-“Olhem entrem por favor para o castanho e 

vocês rodam assim um bocadinho para 

haver espaço para toda a gente.” 

-“Toda a gente tem par, está dois a dois? Aí 

está tudo dois a dois? Aí está tudo dois a 

dois? Gente quem não tem par, cada um 

faz uma vez com um e depois troca com 

Disposições 
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outro, está?” 

 

-“ Nós hoje vamos, nós hoje vamos 

aprender seis tipos de pegas…que é para 

vocês terem mais ou menos um leque 

abrangente de pegas que vocês podem 

utilizar para fazerem os vossos elementos 

acrobáticos, tá?” 

Conteúdo da tarefa 
motora 

-“Então a primeira pega que temos é a pega 

simples. E como é que é a pega simples? 

Eu vou exercitar com a Francisca e depois 

vocês fazem todos, experimentam e depois 

trocamos para outra. Então temos assim, 

temos o braço do colega e o meu. O quê 

que vai acontecer, a pega simples é o dedo 

indicador e o dedo médio vai ter que 

abraçar o pulso do colega, desta forma. E 

Fica assim, e ela a mesma coisa. O 

indicador e o médio vai-se meter…” 

-“Podem exercitar, podem fazer. 

Perceberam?” 

 

Conteúdo da tarefa 
motora; 
 
Critérios de êxito; 
 
Palavras-chave 
 
Demonstração 

-“ Próxima pega, temos a pega frontal. A 

pega frontal é simplesmente esta, tá?” 

-“ Olha gente, o quê que acontece nas 

pegas? Uma coisa que vocês têm que ter 

em atenção, isto não é uma pega, isto não é 

uma pega. Isto é uma pega! Estás-me a 

sentir a fazer força? Os braços têm que 

estar em tensão. As pegas para quê que 

servem? Imaginem, eu vou fazer uma coisa 

Conteúdo da tarefa 
motora; 
 
Critérios de êxito; 
 
Palavras-chave; 
 
Demonstração; 
 
Regras de Segurança 
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muito simples com ela. Dá-me esta pega e 

esta, agora inclina-te para trás e eu também 

me inclino para trás, isto aqui serve para 

fazer tensão. Se eu tiver assim, não 

estamos a fazer nada e tanto eu posso cair 

como ela.” 

-“ Agora temos a pega de pulso. Pega de 

pulso é agarrar o dedo polegar abraça aqui 

o pulso dela e ela agarra no meu pulso e 

temos aqui a pega de pulso ou de punho. 

Está gente? E tem que estar a tensão feita 

nos braços e no corpo todo. Tá?” 

Conteúdo da tarefa 
motora; 
 
Critérios de êxito; 
 
Palavras-chave; 
 
Demonstração; 
 

-“ Portanto, temos três pegas. Agora temos 

uma quarta. Pega de dedos. E a pega de 

dedos é, colocam os dedos juntinhos e 

agora abraçam.” 

Conteúdo da tarefa 
motora; 
 
Critérios de êxito; 
 
Palavras-chave; 
 
Demonstração; 

-“ Agora temos a pega de braço. E a pega 

de braço é simplesmente, a vossa colega 

põe a palma da mão virada para cima apara 

me agarrar no cotovelo e eu agarro no 

cotovelo dela assim. Ta?” 

 

Conteúdo da tarefa 
motora; 
 
Critérios de êxito; 
 
Palavras-chave; 
 
Demonstração; 

-“E temos mais uma que é a pega 

entrelaçada. Mas aqui preciso mais dois. 

Quem é que está sem par? Anda cá. E aí.” 

Conteúdo da tarefa 
motora; 
 
Disposições 
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-“Esta é a pega entrelaçada. Como é que é? 

Estiquem um braço aqui à minha frente. 

Assim, tu assim, tu agarras aqui, agora 

encaixa aqui e tu agarras aqui. Gente, esta 

é a pega entrelaçada. Vamos fazer outra 

vez.” 

Organizativas; 
 
Critérios de êxito; 
 
Palavras-chave; 
 
Demonstração; 
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Anexo 8:Caracterização da transmissão da tarefa - aula nº 9 e 10 (90´) Ginástica Acrobática – 30/05/12 

Parâmetros 

Objetivo da tarefa motora 

Critérios de êxito da atividade 

Disposições organizativas 

Demonstração 

Definição de regras de segurança 

Palavras-chave 

 

EXERCÍCIO 
OBJETIVOS 

COMPORTAMENTAIS 
COMPONENTES CRÍTICAS 

MINHA INSTRUÇÃO (Instrução 
Diretiva/Instrução Não Diretiva**) 

PARÂMETROS 

As equipas encontram-se cada uma no 

seu espaço de treino. Cada equipa será 

liderada pelo treinador/capitão que 

ditará quais as habilidades a 

desenvolver.  

 

Nesta fase da aula, os alunos irão 

exercitar elementos acrobáticos de 

pares, trios e quadras, elementos 

gímnicos de solo e exercitar os seus 

esquemas acrobáticos de grupo. 

 

Cada equipa tem a possibilidade de 
treinar com música durante 10’. 

Realiza os vários elementos 

acrobáticos de pares, trios e quadras 

e elementos gímnicos de solo, 

encadeados numa rotina, com a 

máxima amplitude, precisão e 

controlo técnico. 

 

Figuras acrobáticas: 

- Manter o corpo alinhado e em 

tonicidade geral; 

- Manter a proximidade entre volante 

e o base; 

- Definir todos os movimentos 

-Definir a figura com expressividade 

e criatividade 

 

Esquema acrobático: 

- Fluidez nos movimentos e na 

transição das figuras 

- Mantem a harmonia entre a música 

e os elementos ao longo do esquema 

- Utiliza os 3 níveis do espaço: alto, 

médio e baixo 

-Utiliza o maior número de formações 
que conseguirem 

Hoje a organização dos colchões vai ser diferente, 
a vossa colocação. Vocês vão colocar, cada 
diretor desportivo nos sítios do costume mas as 
equipas. Vai começar a kika começa daquele lado 
ta? É consoante isto que esta aqui, deixa me ver. 
Kika vai começar a beira da aparelhagem. Não é a 
kika desculpem é Fora da Lei. Fora da lei vai 
começar a beira da aparelhagem. “Pera” aí. The 
Tigers Sports ali, ouçam, The Bunny’s Legend ali. 
Os Trolls aqui e os Pandasticos aqui. Porquê? 
Porque entretanto vocês vão fazer com música e 
vão rodar e quando eu disser. Colocam os 
colchões. Coloquem os colchoes direitinhos.  

Vou vos dar 10’, sempre q precisarem poem 
em stop ou em play. A capita é q comanda, ta 
certo? 

Disposições organizativas 
 
 

 


