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Resumo 

 

O presente documento materializa-se no Relatório Final do Estágio Profissional 

(EP), realizado como parte integrante e conclusiva do Mestrado em Ensino da 

Educação Física (EF), nos Ensinos Básico e Secundário, da Faculdade de 

Desporto da Universidade do Porto. Embora tenha a consciência que será 

difícil descrever todas as situações experienciadas, este relatório pretende ser 

um relato na primeira pessoa, apresentando-se, assim, como uma reflexão 

critica e fundamentada da minha experiência formativa enquanto professor 

estagiário, e, concomitantemente, uma análise do rumo traçado por mim no 

início do ano letivo e do trabalho desenvolvido no processo de ensino-

aprendizagem. O EP decorreu na Escola Secundária Doutor Manuel Gomes de 

Almeida (ESMGA), em Espinho, sendo o Núcleo de Estágio constituído por 

quatro elementos. A lecionação das aulas de EF a uma turma do 10.º ano de 

escolaridade, do curso de Ciências Tecnológicas marcou o processo. O seu 

acompanhamento e supervisão ficou a cargo de uma professora da faculdade 

(Professora Orientadora) e uma professora da escola (Professora Cooperante). 

O documento está estruturado de em cinco capítulos, sendo o primeiro o 

“Enquadramento Pessoal”, onde expresso o meu percurso biográfico, com 

referência às expectativas iniciais e objetivos pessoais. No segundo capítulo 

“Enquadramento da Prática Profissional”, onde é retratada a sua parte 

concetual, legal, institucional e funcional. O terceiro capítulo “Realização da 

Prática Profissional”, engloba reflexões sustentadas com suporte bibliográfico 

de temas abordados ao longo do ano. No quarto capítulo, “Participação na 

Escola e Relação com a Comunidade”, é apresentada toda a minha 

envolvência com a comunidade escolar, assim como a participação ativa nas 

atividades letivas e não letivas da escola. Inclui também um estudo realizado 

no âmbito da autonomia e responsabilidade dos alunos. O quinto, e último 

capítulo, “Conclusão e Perspetivas para o Futuro”, incluí as considerações 

finais de todo o percurso de estágio, bem como as perspetivas para o futuro. 
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Abstract 

 

This document materializes the Final Report of the Professional Practice, held 

as part, and conclusion, of the Master degree in Physical Education Teaching in 

Primary and Secondary Education, Sports’ Faculty, University of Porto. 

Although I realize that it will be difficult to describe all the situations 

experienced, this report is a first-person account. It presents itself as a reflection 

and reasoned criticism of my formative experience as a student teacher, and 

simultaneously an analysis of the path set by me at the beginning of the school 

year and work developed in the teaching-learning process. The practicum took 

place in the High School Dr. Manuel Gomes de Almeida in Espinho, within a 

group constitutes by four elements, involved in teaching Physical Education 

classes to a class of ten graders. The monitoring and supervision was made by 

a faculty teacher (Supervisor) and a school teacher (Cooperating Teacher). This 

document is subdivided into five chapters, the first being the "Personal 

Background", my biographical path is described with reference to initial 

expectations and personal goals. The second chapter, "Professional Practice 

Framework", portrays the conceptual, legal, institutional and functional premises 

of being a teacher. The third chapter "Performing the Professional Practice”, 

comprises reflections with sustained bibliographic support of topics covered 

throughout the year. In the fourth chapter, "Participation in School and 

Community Relations", my entire involvement with the school community is 

presented, as well as active participation in the academic and non academic 

activities. It also includes a study carried out under the responsibility and 

autonomy of students. The fifth and final chapter, "Conclusions and Prospects 

for the Future", includes the final considerations of the entire course of training, 

as well as the prospects for the future. 

 

KEYWORDS: PRACTICUM, PHISICAL EDUCATION, AUTONOMY, 

RESPONSIBILITY, REFLECTION. 
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1.Introdução 

 

O presente relatório foi realizado no âmbito da unidade curricular de EP, 

inserido no segundo ano do 2º Ciclo em Ensino da EF nos Ensinos Básico e 

Secundário da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto (FADEUP). 

O EP apresenta-se como uma prática pedagógica, a qual para 

Formosinho (2001, p. 53), se descreve como “a componente intencional da 

formação de professores cuja finalidade explícita é iniciar os alunos no mundo 

da prática profissional docente. (…) É a fase de prática docente acompanhada, 

orientada e refletida que serve para proporcionar ao futuro professor uma 

prática de desempenho docente global em contexto real que permita 

desenvolver as competências e atitudes necessárias para um desempenho 

consciente, responsável e eficaz”.  

Noutra perspetiva, Alarcão (1991, p. 6), refere que “a componente de 

formação profissional prática, em situação oficinal, real ou simulada, é 

concebida como uma espécie de prisma rotativo que possibilita ao formando 

uma visão caleidoscópica do mundo do trabalho e dos seus problemas e, 

permitindo uma reflexão dialogante sobre o observado e o vivido, conduz à 

construção ativa do conhecimento na ação segundo uma metodologia de 

aprender a fazer fazendo (learning by doing)”. Para a mesma autora, ao longo 

do estágio, os estagiários “aprenderão a refletir na ação e verão que a simples 

aplicação da regra é insuficiente, desenvolverão novos raciocínios, novas 

maneiras de pensar, de compreender, de agir e de equacionar problemas” 

(p.13). 

Entre diferenciados objetivos do estágio destaco as palavras de Daresh 

(1990, cit. por Caires & Almeida, 2000, pp. 221-222) definindo como objetivos 

inerentes ao processo, “a aplicação das competências e conhecimentos 

adquiridos ao longo do curso a um contexto prático; o alargamento do 

repertório de competências e conhecimentos do aluno através da sua 

participação numa série de experiências práticas; o ensaio de um compromisso 

com uma carreira profissional; a identificação das áreas (pessoais e 

profissionais) mais fortes e aquelas que necessitam de algum aperfeiçoamento; 

ou, ainda, o desenvolvimento de uma visão mais realista do Mundo Profissional 

em termos daquilo que lhe é exigido e que oportunidades lhe poderá oferecer”. 
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 O Relatório de Estágio é um documento que procura evidenciar as 

aprendizagens alcançadas no âmbito do EP. Assim, com a realização deste 

documento pretendo fazer uma análise crítica e fundamentada, refletindo 

acerca das atividades de ensino-aprendizagem e da minha experiência 

formativa enquanto professor-estagiário. No fundo, apresenta-se como uma 

reflexão de todo o processo, elucidando sobre todo o meu percurso formativo. 

Consciente que procurarei retratar as minhas vivências o mais fielmente 

possível, os temas abordados pretendem ser um relato fidedigno.   

O presente documento foi concebido em cinco capítulos, sendo o 

primeiro referente ao “Enquadramento Pessoal”, onde é expresso o meu 

percurso biográfico, com referência às expectativas iniciais e objetivos 

pessoais. Quanto ao segundo capítulo “Enquadramento da Prática 

Profissional”, apresenta-se como uma descrição da prática profissional no 

âmbito concetual (desde a formação de professores, especificando a formação 

de professores de EF), legal, institucional e funcional (enquadramento do 

estágio de acordo com a legislação em vigor), contextualizando todo o meio 

envolvente (a escola em que lecionei, o seu corpo docente, e a turma que fui 

responsável). O terceiro capítulo “Realização da Prática Profissional”, engloba 

reflexões sustentadas com suporte bibliográfico de temas abordados ao longo 

do ano, de acordo com as várias áreas de desempenho previstas no 

Regulamento de EP1. Neste capítulo, é também apresentado o estudo de cariz 

reflexivo, concebido com base na autoanálise dos dilemas, estratégias e 

resultados relativos à autonomia e responsabilidade dos meus alunos. No 

quarto capítulo, “Participação na Escola e Relação com a Comunidade” é 

refletida toda a participação em atividades letivas e não letivas que integrei 

durante o ano de EP e o envolvimento que fui criando com a comunidade 

escolar. No quinto, e último capítulo “Conclusão e Perspetivas para o Futuro”, 

incluí as considerações finais de todo o percurso de estágio, bem como as 

perspetivas para o futuro. 

                                                           
1
 Regulamento da Unidade Curricular Estágio Profissional do Ciclo de Estudos conducente ao Grau de 

Mestre em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário da FADEUP, 2011-2012. 
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2. Enquadramento Pessoal 

 

2.1. Identificação Pessoal 

 

O meu percurso de vida teve início no dia 8 de fevereiro de 1989, na 

cidade de Aveiro. A minha prática desportiva iniciou-se muito cedo por 

intermédio dos meus pais que tinham uma forte ligação ao desporto. Assim, 

ainda mal sabia caminhar quando, com apenas três anos, ingressei na classe 

de bebés de natação no “Clube dos Galitos”. Mais tarde, aos seis anos, entrei 

para o Aikido, por intermédio do meu tio que, era Mestre desta arte marcial. 

Neste desporto deparei-me com um mundo completamente diferente da 

natação, uma vez que a modalidade está envolvida em regras de conduta e 

acima de tudo, valores como o respeito, sinceridade e humildade. Um ano mais 

tarde comecei a praticar andebol, desporto que está decididamente ligado ao 

meu percurso de vida. Claro que, nos primeiros tempos, era apenas a 

curiosidade por algo novo, seguindo um convite de um amigo, mas que depois 

me fez aumentar o interesse e dedicação, à medida que a intensidade de 

treinos e jogos foram surgindo. Foi também nesta altura que desenvolvi 

amizades, algumas delas que ainda hoje perduram, e aprendi a viver em grupo, 

sabendo respeitar a opinião dos outros.  

No andebol conquistei vários troféus individuais, tendo inclusive sido 

campeão nacional por duas vezes e uma vez vencedor da Taça de Portugal. 

Ao longo dos anos que pratiquei a modalidade fui capitão de equipa em vários 

escalões. Confesso que era uma função muito aliciante, uma vez que, como 

capitão, era a “cara” da equipa, o elemento representativo do treinador dentro 

do campo, o que por sua vez acarreta bastantes responsabilidades e 

capacidade de liderança. 

 Dado o meu envolvimento com o andebol e gosto pela modalidade, 

acabei por ser convidado para desempenhar o papel de treinador em 2007 e 

iniciei a atividade em que me mantenho ininterruptamente até aos dias de hoje. 

É uma tarefa que desenvolvo com muita dedicação, no seu exercício pretendo 

transmitir aos jovens atletas os ensinamentos e vivências que o andebol me 

possibilitou. Tenho consciência da importância do meu papel na formação 
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sócio desportiva dos atletas, que passa por assegurar uma formação integral e 

crescimento harmonioso dos atletas, construída com base em atitudes e 

valores dentro e fora do campo. 

Estabelecendo um paralelismo entre o contexto de treino e o contexto de 

escola, considerei desde cedo que a experiência tida no contexto de treino me 

iria ser muito útil ao longo do estágio, nomeadamente pelo facto de já ter lidado 

com várias faixas etárias.  

Independente de reconhecer que a teoria é sobejamente importante, ter 

tido o contacto diário com a realidade em que o processo de ensino-

aprendizagem acontece e nos coloca como interveniente crucial, é um 

processo fundamental para melhorar a nossa aprendizagem.  

Como treinador de andebol tenho desenvolvido a capacidade de 

comunicar, de ouvir e até de aconselhar atletas e pais, competências que 

considero imprescindíveis no ato de ensinar. É neste sentido que considero o 

papel que tenho desempenhado como treinador fulcral no processo de estágio. 

 Encarei o EP como uma situação privilegiada enquanto prática 

supervisionada e orientada, em que posso contar com a colaboração de uma 

orientadora (FADEUP), de uma professora cooperante (ESMGA) e dos meus 

companheiros de estágio. Neste sentido, perspetivei melhorar o meu 

desempenho enquanto professor de EF e enriquecer o meu conhecimento, 

contribuindo assim para a minha formação profissional. 

 

 

2.2. Expetativas Iniciais e Objetivos Pessoais 

 

Considero que os quatro anos que antecederam esta nova etapa, não 

foram menos importantes do que o EP em si. No decurso desses anos, adquiri 

vários conhecimentos e saberes, vivenciei experiências práticas no âmbito do 

micro ensino, no entanto, tenho consciência que a realidade é bem mais 

complexa.  

Desde o início do ano letivo, e consequentemente o início do EP, 

acreditei que seria um ano de aplicação e implicação, de enriquecimento e de 

crescimento, talvez um ano com algumas frustrações, mas acima de tudo, 

muitas alegrias e conquistas.  
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 As expectativas no início do EP eram elevadas, uma vez que o encarei 

como uma oportunidade para melhorar e refinar as minhas competências de 

ensino adquiridas nas didáticas específicas, aumentar a minha autonomia 

enquanto docente e consolidar os conteúdos teóricos apreendidos durante os 

anos anteriores. Contudo, parti com a consciência de que havia muito trabalho 

a realizar, sendo necessária uma boa gestão do tempo, uma boa organização e 

planificação das diferentes tarefas. 

Inicialmente estava bastante expectante em relação ao local de estágio, 

bem como ao núcleo que iria integrar. Aquando a saída das colocações 

verifiquei que fiquei na minha primeira opção. A colocação nesta escola como 

primeira opção foi um ato refletido e ponderado, no entanto, o aspeto que 

pesou mais foi a proximidade com a área de residência.  

De seguida, uma das maiores expectativas era conhecer a turma, saber 

como seriam os meus alunos e a interação com eles, uma vez que eles seriam 

o ponto central do processo ensino-aprendizagem. Esperava motivá-los, 

incentivá-los, proporcionar-lhes novas experiências, integrá-los, dar-lhes 

oportunidade de desenvolvimento motor e intelectual, evitando estagnações. 

Esperava também fornecer um tratamento imparcial, de respeito mutuo e 

desenvolver a autoestima, bem como formar cidadãos tolerantes, autónomos, 

participativos e civicamente responsáveis.   

Em relação à ESMGA, em Espinho, esperava contribuir para o seu 

desenvolvimento, estabelecer o maior número de relações de amizade, tanto 

com os professores, como com os alunos e funcionários da escola. Esperava 

também contribuir para a realização de diversas atividades que dignificassem o 

seu nome. 

No que concerne à orientação pedagógica, um dos aspetos que 

coloquei como prioridade foi seguir os conselhos da professora orientadora, da 

professora cooperante e também dos professores do grupo disciplinar de EF, 

uma vez que estes seriam pessoas com um vasto conhecimento na área e que 

certamente me ajudariam no processo de aprendizagem para ser um 

profissional capaz e eficaz. Como refere Alarcão & Tavares (2003), a prática 

pedagógica é considerada como o momento em que o professor estagiário 

bem acompanhado pelo seu Orientador, tem a oportunidade de integrar e 
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compreender um conjunto de saberes, tais como o académico, o prático e o 

transversal. 

Quanto à interação com os demais professores existentes e restantes 

elementos do núcleo de estágio, foi meu objetivo revelar um sentido de 

aprendizagem e de superação permanente, privilegiando a partilha da 

informação e assumindo comportamentos de trabalho em equipa.  

De acordo com o referido anteriormente, as metas que me propus atingir 

enquadraram-se em diferentes domínios do perfil funcional para a docência, 

abrangendo os vários dos papéis que a escola de hoje exige ao professor no 

exercício da função. Neste sentido, de uma forma global, privilegiei, no projeto 

inicial de formação, além dos aspetos didático-metodológicos ligados ao 

desenvolvimento curricular, objetivos que permitissem desenvolver 

competências no domínio da interação, da comunicação e da investigação. 

Esta opção, pareceu-me justificar-se na medida em que, no panorama atual do 

ensino, ao professor é atribuído um papel mais complexo, exigindo-lhe um 

vasto domínio de competências, no qual os aspetos que referi se afiguravam 

importantes na resolução de situações dilemáticas. 

De acordo com o que referi anteriormente, a consecução dos objetivos 

por mim propostos, conduziram à melhoria pessoal de forma critica e 

sustentada, o que me permitiu lidar com questões complexas, dificuldades e 

assim desenvolver soluções nos diversos domínios da prática docente.  
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3. Enquadramento da Prática Profissional 

 

3.1. A formação de Professores 

 

 Na sociedade contemporânea, em que os valores morais e éticos 

tendem em ser esquecidos, a função do professor torna-se cada vez mais 

relevante, na medida em que este é o responsável por formar cidadãos 

responsáveis, capazes de reagir perante as vicissitudes do meio.  

Em oposição, no mesmo panorama social em que o papel do professor é 

cada vez mais desvirtuado e lhe é conferido a denotação de mero reprodutor 

de conteúdos, abordar um tema direcionado para a sua formação é uma tarefa 

delicada.  

Para que se seja possível analisar a perspetiva da formação de 

professores é fundamental perceber que esta profissão “tem algumas 

especificidades em relação à formação de outros profissionais”, 

nomeadamente sob três perspetivas distintas. A primeira é que “todos nós 

fomos alunos” e como tal formamos conceções a partir das vivências 

experimentadas, isto é, observamos processos e atitudes que, por 

consequência, irão influenciar a nossa intervenção. A segunda prende-se com 

o facto de “a formação inicial de professores ter menos regulação externa do 

que a formação de outros profissionais”, ou seja, não existe um quadro 

normativo estabelecido que regule o acesso à docência e construa os códigos 

éticos de atuação. O último ponto diz respeito à autonomia limitativa do 

professor, na medida em que a sua intervenção é restringida por órgãos 

superiores como por exemplo a escola, que por sua vez é dependente de 

preceitos legais que determinam conteúdos, objetivos e competências 

abordadas nas escolas. (Formosinho, 2009, pp. 95 - 96)  

Fazendo um enquadramento acerca da formação de professores importa 

rever a definição proposta por Cortesão (1991, p. 94), segundo o qual, a 

formação se poderá conceber “quer como processo de aquisição de saberes, 

de saber fazer, e de atitudes, quer uma forma de transmissão e manutenção de 

valores adquiridos feita ou por meio de inspiração, de cópia, de um modelo, ou 

através da conquista de aprendizagens”. Nesta perspetiva, a formação de 
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professores visa capacitar a pessoa (futuro professor) de competências que lhe 

permitam vir a ensinar alguém. No fundo, é a passagem do “ser aluno” para o 

“ser professor”.  

Contudo, ensinar é um ato de responsabilidade acrescida que exige do 

professor uma formação eclética e contextualizada temporal e 

situacionalmente. Como referem Rodrigues e Esteves (1993, p.42), “a 

formação do professor é uma formação dupla, incluindo duas componentes: a 

preparação científica numa dada área do saber, tradicionalmente referida como 

formação académica, e a preparação profissional, durante muito tempo 

restringida à preparação pedagógica e didática”. Inferindo a citação anterior, a 

formação deve então, não só capacitar os futuros professores com 

conhecimentos da sua área científica mas também com conhecimentos a nível 

da didática que lhes permita uma boa prática docente, tendo como referência a 

melhoria da aprendizagem dos alunos, que são o centro do processo.  

Assim, para uma formação de qualidade é fundamental que as duas 

componentes coexistam, devendo a sua gestão ser feita de forma equilibrada 

sem que haja fragmentação. 

 Partindo para a análise das características da formação inicial de 

professores, saliento alguns dos princípios enunciados por García (2005), que 

refere primeiramente a necessidade de formação contínua por parte do 

professor, uma vez que, o professor se deve manter atualizado perante a 

mutabilidade do “estado da arte”; que a aprendizagem da profissão docente 

não termina com a frequência de um curso de formação inicial, pois, é algo que 

o professor realiza e constrói durante toda a vida; que a formação do professor 

não deve ser direcionada apenas para o seu desenvolvimento pessoal, 

devendo também acompanhar a evolução organizacional da escola; que um 

dos aspetos que contribuirá para a sua autoformação integral será a reflexão 

na ação e sobre a própria ação, surgindo assim o professor reflexivo por 

oposição de um professor meramente técnico e reprodutor; e por último que a 

importância da formação preparar o professor para intervir diretamente em 

conformidade com o nível de ensino em que irá atuar, e por consequência de 

acordo com as características próprias desse grupo.  
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Em suma, é-me possível afirmar que, por mais diversificada que seja a 

formação inicial ou a instituição onde ela ocorre, a formação de professores 

deve seguir um modelo base, evidenciado na citação supracitada.  

 

 

3.2. A Formação Inicial de Professores de Educação Física 

 

Inserindo-se na formação de professores, naturalmente que a formação 

de professores de EF reflete as características enunciadas no ponto anterior. 

Contudo, a disciplina de EF é possuidora de características próprias, que nos 

levam a perceber a necessidade de diferenciação da formação do professor 

desta área.  

Antes de mais, para que seja possível interpretar o papel da formação 

de professores de EF, é necessário compreender o enquadramento sócio 

histórico da disciplina. Entenda-se que esta foi marcada por uma enorme 

desacreditação no seio da comunidade educativa, na qual uma das grandes 

“batalhas” travadas foi o reconhecimento do seu potencial educativo. Neste 

sentido, a formação de professores de EF deve consciencializar o formando 

para a necessidade de reconhecimento da sua profissão.  

Outra das especificidades de professor de EF, reside no facto deste se 

deparar com condições constantemente variáveis, isto é, as aulas de EF são 

fortemente marcadas pelas condições espácio-temporais. As aulas tanto 

podem acontecer em estabelecimentos com um grande número de recursos, 

como na ausência destes, podendo ainda ser ao ar livre ou dentro de um 

pavilhão. Ser professor de EF é também contactar com um vasto leque de 

alunos, em que na maioria das vezes evidenciam heterogeneidade de níveis, 

sendo que alguns apresentam uma elevada predisposição motora em 

detrimento de um nível mais baixo dos outros. Como refere Petrica (1997), a 

tudo isto, ainda temos a acrescentar a multiplicidade das tarefas, de meios e de 

modalidades desportivas à disposição do professor, a heterogeneidade das 

classes e as condições climatéricas. 

O processo de formação de professores de EF, deve ainda ser 

complementado com habilidades didático-metodológicas próprias, como a 

capacidade de gestão dos tempos de aula (instrução, organização, transição), 
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de promover o tempo de prática dos alunos, de emitir uma instrução clara e 

precisa, de controlar a aprendizagem dos alunos, e de dar feedbacks 

significativos e de qualidade (Piéron, 1985).  

Perante o panorama evidenciado, considero que a minha habilidade na 

gestão de recursos (materiais e temporais) deverá ser bem articulada com a 

capacidade de gerir a imprevisibilidade. Como referi na reflexão 10: 

 

 “a capacidade de adaptação é um constante ao longo da profissão docente. O 

professor deve estar preparado para todas as eventualidades, desde o ajuste no 

espaço de aula, passando pela adequação dos exercícios à execução dos alunos.” 

(Reflexão 10).  

 

Aqui, destaco mais um dos pontos-chave ao longo do processo de 

ensino aprendizagem e que o professor deve aprimorar na formação, a tomada 

de decisão do professor. Como refere Estrela (1994), o professor, ao ser 

intérprete dos fins e objetivos da educação, tem de adaptar o currículo oficial 

aos condicionalismos de ordem institucional e aos condicionalismos de ordem 

interpessoal, resultantes das características reais dos alunos que lhe são 

confiados, jogando com as margens de liberdade que lhe são concebidas pela 

instituição e pelos professores. O professor torna-se, assim, essencialmente 

num decisor, que tem de partir da análise da situação, ponderar as alternativas 

que se lhe apresentam, bem como antecipar as suas eventuais consequências. 

Com a realização deste EP espero poder vir a desenvolver todo este tipo 

de capacidades, complementando assim, a formação de carácter teórico dos 

outros anos. 

 

 

3.3. Contexto Legal e Institucional 

 

 O EP enquadra-se no âmbito do Mestrado em Ensino da EF nos Ensinos 

Básico e Secundário. De acordo com o Regulamento do EP2, “a estrutura e 

funcionamento do EP consideram os princípios decorrentes das orientações 

                                                           
2
 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, p. 2 
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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”. O Decreto-Lei nº43/2007 de 22 

de Fevereiro3, pelo seu artigo 4º, define como titulares de habilitação 

profissional para a docência os titulares do grau de Mestre, na especialidade 

correspondente aos domínios a que se referem os nºs 5 a 17 do anexo do 

referido Decreto-lei, entre os quais se encontra o domínio da EF e Desporto. 

Podem candidatar-se ao acesso ao Ciclo de Estudos conducentes ao grau de 

Mestre todos os titulares do grau de licenciado ou equivalente legal, entre 

outros casos previstos, mencionados no Decreto-lei nº 74/2006 de 24 de 

Março. 

As Normas Orientadoras4 do mestrado e as especialidades conferidas 

são fixadas por cada estabelecimento de ensino, pelo disposto no Decreto-lei 

nº 74/2006 de 24 de Março. 

A Universidade do Porto, através da FADEUP, segundo o regulamento 

do segundo ciclo de estudos conducente ao grau de Mestre em Ensino da EF 

nos Ensinos Básico e Secundário5, confere o grau de Mestre, sob o mesmo 

domínio, a quem obtenha, cumulativamente, aprovação em todas as unidades 

curriculares que integram o plano de estudos do respetivo ciclo de estudos e 

aprovação no ato público de defesa de EP. Essa aprovação habilita o 

estudante para a docência da EF e Desporto nos referidos níveis de ensino e 

dá direito a um diploma de “Curso de Mestrado em Bases do Ensino da EF e 

Desporto”. 

A duração do ciclo de estudos conducente ao grau de Mestre é de 4 

semestres, correspondente a um total de 120 unidades de crédito ECTS 

(European Credit Transfer and Accumulation System) e integra 2 partes 

fundamentais. Uma primeira parte curricular, constituída por um conjunto 

organizado e fundamentado de unidades curriculares, a que correspondem 72 

créditos ECTS do ciclo de estudos. A segunda parte do ciclo é composta pelo 

estágio, de Natureza Profissional, objeto de relatório final, correspondendo este 

binómio aos restantes 48 créditos ECTS do ciclo de estudos. 

 

                                                           
3
 Ministério da Educação (2007). Decreto-lei nº43/2007 de 22 de Fevereiro. Diário da República, 1ª Série, nº38, p.1321 

4
 Normas Orientadores do Estágio Profissional do Ciclo de Estudos Conducente ao grau de Mestre em Ensino de 

Educação Física nos Ensino Básicos e Secundário da FADEUP 2011-2012. 
5
 Regulamento do Segundo Ciclo de Estudos conducente ao grau de Mestre em Ensino de Educação Física nos 

Ensinos Básico e Secundário, p. 13. 
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3.4. Contexto Funcional 

 

O EP, unidade curricular onde decorre a Prática Profissional, é realizado 

em contexto real de aprendizagem, o que se torna possível devido “aos 

protocolos de cooperação com uma rede de escolas do ensino básico e 

secundário que a FADEUP celebra” 6. De acordo com o mesmo documento “a 

orientação do EP, e respetivo relatório de estágio, é realizada por um docente 

da FADEUP, com grau de Doutor ou especialista com mérito reconhecido pela 

Comissão Científica na área científica do ciclo de estudos, em colaboração 

com um Professor da escola cooperante onde tem lugar a prática de ensino 

supervisionada (PES), designado por Professor Cooperante. A avaliação do 

desempenho do estudante-estagiário na PES é realizada pelo orientador da 

FADEUP, tendo necessariamente em consideração a informação do professor 

cooperante e do coordenador do departamento curricular que engloba a área 

de EF e Desporto" 6. 

No meu caso em particular a PES decorreu na ESMGA, que se localiza 

na cidade de Espinho. A Escola foi criada em 1956 pelo Decreto n.º 40 725 do 

Ministério da Educação Nacional (Direção - Geral do Ensino Técnico 

Profissional) como escola técnica profissional com o nome de Escola Industrial 

e Comercial de Espinho. A 21 de Novembro de 1979, por publicação no Diário 

da República, a Escola passou a denominar-se Escola Secundária de Espinho. 

A designação atual data de 2 de Abril de 1987, altura em que adotou, como 

patrono, o Dr. Manuel Gomes de Almeida. 

 

 

3.5. A Escola Secundária Dr. Manuel Gomes de Almeida 

 

A ESMGA representa uma grande instituição na cidade de Espinho, que 

após a requalificação das infraestruturas assegurou melhores condições para 

garantir o sucesso na aprendizagem dos alunos. 

As aulas de EF, à exceção da natação, são lecionadas dentro do recinto 

da escola. Entre estes espaços estão o ginásio, o pavilhão, o campo exterior de 

                                                           
6
 Regulamento Do Segundo Ciclo De Estudos Conducente Ao Grau De Mestre Em Ensino De Educação Física Nos 

Ensinos Básico E Secundário da FADEUP, pp. 8–9. 
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Futebol/Andebol e o campo exterior de Basquetebol. Anexo a este espaço 

existe uma rede de Voleibol exterior, assim como um corredor de Atletismo e 

uma caixa de areia de saltos. Para as aulas de natação, são também usados 

os complexos da Piscina Municipal. Devido à proximidade geográfica 

(aproximadamente cinco minutos a pé), os alunos do Ensino Secundário 

deslocam-se autonomamente para o local de aula. Por sua vez, os alunos do 

Ensino Básico são acompanhados por um funcionário da escola. Para as aulas 

de EF, a piscina é dividida em nove pistas de vinte e cinco metros. Geralmente 

cada turma dispõe de duas ou três pistas para a realização da aula.  

 Existe ainda a disponível uma sala interior para prováveis aulas teóricas 

no caso das condições climatéricas não permitirem a realização da aula 

planeada no exterior. Esta sala está equipada com mesas e cadeiras, havendo 

a possibilidade de ser colocado um data-show como apoio a essas aulas.  

 O pavilhão da escola está equipado com uma sala de professores do 

grupo disciplinar de EF, na qual se encontra um computador e material que 

pode ser usado nas aulas. O restante material encontra-se armazenado num 

armário colocado no corredor de entrada, da responsabilidade dos funcionários 

do pavilhão. 

 

 

3.6. Pessoal docente – O Grupo Disciplinar de Educação Física 

 

O grupo de Professores de EF da ESMGA era formado por dezanove 

docentes: dois substitutos e quatro estagiários, sendo que dez pertenciam ao 

sexo feminino e nove ao sexo masculino. 

Embora todos os anos existam novos colocados, o grupo era constituído 

por professores do quadro que contavam com uma vasta experiência de 

lecionação e ao mesmo tempo conheciam bem as tradições e procedimentos 

inerentes à escola. Este facto contribuiu significativamente para a boa 

integração do núcleo de estágio, levando-nos a perceber todo do tipo de 

sinergias envolventes.  
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3.7. A Turma do 10º3º 

 

No início do ano foi realizado um estudo exaustivo dos alunos da turma 

e respetivos costumes, contudo, optei por apenas utilizar aqui alguns dados de 

maior relevância que me permitissem ter uma perspetiva objetiva e 

operacional. 

A turma do 10º3ª era constituída por 22 alunos, sendo 14 raparigas e 8 

rapazes (ver Figura 1). Pode-se também constatar, através da observação da 

Figura 2, que os alunos apresentavam idades compreendidas entre os 14 e os 

15 anos. É ainda possível concluir que a moda de idades é 15 anos. Sendo 

esta a faixa etária prevista para alunos do décimo ano de escolaridade é-me 

possível concluir que o número de retenções é baixo e algumas das atitudes 

dos alunos poderão ser interpretadas com base nas características desta faixa 

etária. 

 

 

Figura 1 – Distribuição do Género na turma do 

10º3º. 

Figura 2 – Distribuição da Idade na turma do 

10º3º. 

 

 

Dados Pessoais 

Como é possível observar na Figura 3, a maioria dos alunos que 

constituíam a turma do 10º3ª eram de nacionalidade portuguesa. Verifica-se 

que um aluno era de nacionalidade venezuelana e outro de nacionalidade 

inglesa.  

A Figura 4 representa as freguesias onde os alunos habitavam. Verifica-

se que a freguesia mais representativa é Espinho, o que significa que a grande 
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maioria dos alunos habitava perto da escola, existindo no entanto, outros 

alunos a residir em freguesias próximas como é o caso de Anta. Por outro lado, 

e se olharmos para o gráfico 4, observa-se que existe também um grupo de 

alunos, cuja habitação é um pouco mais longe da escola, o que poderia por 

vezes condicionar os deslocamentos. Era o caso dos alunos que viviam em 

Gaia e Ovar. 

Figura 3 – Distribuição da Nacionalidade na 

turma do 10º3º. 

 

Figura 4 – Distribuição por Freguesias na turma 

do 10º3º. 

 

Agregado Familiar 

 

Relativamente aos aspetos relacionados com a filiação, pretendia 

essencialmente ter um maior conhecimento acerca do agregado familiar dos 

alunos, estado civil dos pais, as suas habilitações literárias e mesmo a 

profissão, no sentido de melhor compreender o seu ambiente familiar. A este 

nível pude constatar que, relativamente às habilitações literárias das mães (ver 

figura 7) verifica-se que o grau académico mais representativo era o ensino 

secundário (9), seguido pelo ensino básico (8) e curso superior (5). Quanto às 

habilitações literárias dos pais é possível observar-se na figura 8, que o grau 

mais representativo era o ensino básico (8), seguido pelo ensino secundário (5) 

e curso superior (4). É de salientar que, por razões diversas, um considerado 

número de alunos não respondeu (5). Numa perspetiva geral os pais 

apresentavam um nível médio de habilitações. 
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Figura 5 – Habilitações Literárias Maternas na 

turma do 10º3º. 

Figura 6 – Habilitações Literárias Paternas na 

turma do 10º3º. 

Quanto às profissões, como se percebe pela Figura 7, um número 

significativo de pais pertencia à profissão de escriturário (4) e operário fabril (4), 

seguido de empregado (3) de balcão e doméstica (3). Verifica-se também, que 

três pais já se encontravam reformados. Apenas considerei importante analisar 

este ponto para perceber o tipo de sustentabilidade que os alunos tinham, uma 

vez que poderia ser importante no incentivo aos seus estudos.  

Figura 7 – Profissões dos Pais na turma do 10º3º. 
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Relativamente ao estado civil dos pais, através da visualização da Figura 

8, podemos afirmar que a grande maioria dos pais eram casados (13), e 

constituíam a base do agregado familiar. Existiam 5 alunos cujos pais são 

divorciados. Verifica-se também que existiam duas mães viúvas.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 – Estado Civil dos Pais na turma do 10º3º. 

 

No que concerne ao número de irmãos, é possível verificar na Figura 9 

que a maioria tinha apenas um irmão (13), sendo que 5 alunos eram filhos 

únicos, e 4 tinham dois irmãos.  

Relativamente à Figura 10 (Agregado Familiar), observa-se que para a 

maioria dos alunos, o agregado familiar era constituído por 3 elementos, pelo 

que poderia considerar que a este nível existia alguma estabilidade 

emocional. As famílias mais numerosas devem-se essencialmente ao maior 

número de irmãos, ou pelo facto de viverem conjuntamente com avós, sendo 

reduzido o número de alunos que se encontrava nesta situação.  

 

Figura 9 – Número de Irmãos na turma do 10º3º. Figura 10 – Agregado Familiar na turma do 

10º3º. 

 



Enquadramento da Prática Profissional 
 

24 
 

Quanto ao Encarregado de Educação, pretendia principalmente saber 

qual o grau de parentesco com o aluno e de uma forma geral perceber 

qual a relação estabelecida entre ambos (ver Figura 11). 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 – Parentesco do EE na turma do 10º3º. 

 

Assim, e como já se poderia prever, analisando a Figura 11, verifiquei 

que a função de Encarregado de Educação é maioritariamente delegada 

para a mãe (82%). Verifica-se no entanto, alguns casos nos quais, quem 

desempenha esse papel era o pai (4%). A percentagem referente a outros 

(14%) era, na generalidade, correspondente aos alunos cujo encarregado de 

educação se referia à avó. Este caso verifica-se essencialmente nos alunos a 

residir com os avós. 

 

 

Transporte e deslocação para a escola 

 

Analisando as Figuras 12 e 13, e tendo em conta o que já anteriormente 

foi referido relativamente ao local de habitação e freguesia, rapidamente se 

compreende os dados descritos. Pode-se verificar que a maioria dos alunos 

habitava, num local próximo da escola, deslocando-se a pé e de carro 

para a mesma, demorando um tempo reduzido. Quatro alunos deslocavam-

se de autocarro e outros quatros utilizavam diferentes meios de transporte.  

No que diz respeito ao tempo de deslocação é de salientar que 

nenhum aluno excedia os 30 minutos de deslocamento até à escola. Neste 

sentido, considerei que para a maioria dos alunos a pontualidade não seria 

problema, uma vez que na sua maioria, os alunos residiam nas 

proximidades da escola. 
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Figura 12 – Gráfico representativo do 

Parentesco do EE na turma do 10º3º. 

Figura 13 – Gráfico representativo do 

Parentesco do EE na turma do 10º3º. 

 

 

Hábitos de vida 

 

Refeições  

 

Uma alimentação equilibrada e nutrição correta são fundamentais para 

produzir energia necessária ao organismo, no dia-a-dia. Desta forma, procurei 

essencialmente perceber até que ponto a alimentação dos alunos seria a 

mais adequada, podendo ter uma ideia acerca do número de refeições 

que faziam por dia (figura 14) e se os alunos tomavam o pequeno-almoço 

(figura 15). 

Figura 14 – Número de refeições por dia na 

turma do 10º3º. 

Figura 15 – Pequeno-almoço na turma do 10º3º. 

 

Relativamente ao pequeno-almoço a maioria dos alunos tomava 

sempre, existindo apenas um aluno que raramente o faz. Apesar disto, tendo 

em conta que as aulas de EF eram a meio da manhã, tornava-se 



Enquadramento da Prática Profissional 
 

26 
 

importante que os alunos tomassem um pequeno reforço alimentar antes 

das aulas.  

Como é possível verificar através do gráfico, a maior parte dos alunos, 

tinha uma alimentação equilibra, entre 4 e 6 refeições. A proximidade entre 

casa e a escola justificava que os alunos se alimentem adequadamente, ou 

pelo menos várias vezes ao dia.  

Por último, é de referir que no que diz respeito à manutenção de estilos 

de vida saudável, todos os alunos responderam que nunca consumiam 

bebidas alcoólicas, nem fumavam. 

 

 

Tempos livres e ocupação 

 

No que diz respeito aos tempos livres (Figura 16) e respetiva ocupação 

(Figura 17), grande parte dos alunos apresentava um número de horas livres 

superior a cinco horas. Um aspeto que saliento era o facto de nenhum aluno ter 

respondido que ocupava o tempo a estudar. Isto podia remeter para a 

necessidade de incentivar os alunos a estudar, incrementando hábitos 

para o efeito. Este panorama era possível conferir na Figura 18, onde se 

observava as horas que os alunos dedicavam por dia ao estudo. Como se 

verifica o número de horas dedicado ao estudo, na maioria dos alunos, é 

reduzido. 

 

Figura 16 – Número de Horas de Tempo Livre 

na turma do 10º3º. 

Figura 17 – Ocupação dos Tempos Livres na 

turma do 10º3º. 
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Figura 18 – Gráfico representativo do Número de Horas de estudo na turma do 10º3º. 

 

 

Situação escolar 

 

Relativamente à situação escolar, será interessante perceber o número 

de retenções (Figura 19) e sobretudo conhecer a atitude deles face à disciplina 

de EF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19 – Taxa de Reprovações na turma do 10º3.

No que concerne ao número de retenções apenas dois alunos 

reprovaram por uma vez. 

Quanto à disciplina de EF é possível afirmar que todos os alunos 

responderam afirmativamente no gosto pela disciplina (ver Figura 20). 

Com isto posso concluir que os alunos apresentavam uma grande pré-

disposição para a prática, o que poderia ser favorável no decorrer das 

aulas.  
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É também possível verificar na Figura 21 que nenhum aluno teve 

aproveitamento negativo à disciplina no ano transato. Para além disso a 

maioria dos alunos (95%) obteve nota superior a 4 no ano transato, sendo que 

apenas 5% obteve nota 3. Este facto leva-me a crer que a maioria dos 

alunos atingiu com distinção os objetivos da disciplina no ano transato.  

Ainda nos questionários procurei constatar quais os hábitos de higiene 

dos alunos. Criar hábitos de higiene representa um aspeto muito importante 

para a formação do aluno enquanto ser humano, por isso deve ser um conceito 

promovido não só no seio familiar mas também incutido na escola. Neste 

sentido, foi uma rotina estabelecida nas aulas. 

Figura 20 – Gosto pela EF na turma do 10º3º.  

 

Figura 21 – Notas de EF do ano transato da 

turma do 10º3º. 

Relativamente às modalidades preferidas, é possível constatar que 

existe uma grande variedade. Isto pode apresentar-se como um aspeto 

favorável devido à grande multiplicidade de matérias integradas no 

programa nacional do 10º ano (ver Figura 22). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22 – Modalidades Preferidas na turma do 10º3º. 
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Uma vez que iria ser abordada nas aulas a modalidade de natação, e 

para facilitar a planificação das aulas questionei os alunos relativamente a se 

sabiam ou não nadar. Como se verifica na Figura 23, apenas dois alunos 

responderam que não sabiam nadar pelo que tive que tomar mais atenção 

na estruturação das aulas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23 – Gráfico representativo da percentagem de alunos que sabem nadar na turma do 10º3º. 

 

 

Prática desportiva  

 

O nível conhecimento dos alunos depende muito das vivências 

extracurriculares desportivas. No âmbito da psicomotricidade existem claras 

diferenças entre os praticantes de desporto em clubes e/ou associações e os 

alunos que não têm qualquer envolvimento desportivo. Devido a estes 

aspetos, assume grande importância o conhecimento da relação do aluno 

com a prática desportiva.  

Assim relativamente a este aspeto, pretendi essencialmente perceber 

quantas horas os alunos dedicavam ao exercício físico (Figura 24) e se a sua 

prática desportiva era de âmbito federado (Figura 25). 
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Figura 24 – Número de horas de prática de 

Exercício Físico na turma do 10º3º. 

Figura 25 – Modalidade Praticadas pelos alunos 

do 10º3º. 

Como se verifica, as horas despendidas pelos alunos para a prática 

de exercício físico apresentam valores significativos, em que grande parte 

dos alunos dedicava um número superior a duas horas. No que diz respeito às 

modalidades federadas existe uma grande variedade, sendo que, a 

modalidade mais representativa era a natação. 

 

 

Saúde 

 

Enquanto professor de EF, considero que os problemas relacionados 

com a saúde são um dos aspetos que deveria ter em atenção, para poder 

guiar a minha prática de uma forma mais consciente. Neste sentido, as 

questões colocadas aos alunos visaram essencialmente perceber alguns dos 

problemas que pudessem eventualmente ter, e de que forma estes 

poderiam afetar a sua atividade na aula de EF.  

Após uma análise dos dados recolhidos (Figura 26) é possível constatar 

que nenhum aluno apresentava problemas de saúde impeditivos de realizar a 

componente prática das aulas. 
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Figura 26 – Problemas de Saúde dos alunos do 10º3º. 
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4. Realização da Prática Profissional 

 

4.1. A turma e a relação com os alunos 

 

No que concerne aos alunos, estes são o centro de todo este processo 

de ensino-aprendizagem e sem eles, não faria sentido ensinar. Coutinho (1994) 

refere que o aluno, centro de necessidades, de interesses, de representações, 

de estruturas de pensamento e de projetos de vida individuais, é uma pessoa 

com capacidade de realização de atividades próprias, quer no sentido da sua 

curiosidade individual, quer no sentido do caminho apontado pela comunidade 

escolar. Este mesmo aluno deve ser capaz de tomar iniciativas com o intuito de 

dar respostas criativas às situações encontradas, a partir das dificuldades 

sentidas. Essas iniciativas são, porém, tomadas através da sua relação com 

alguém, com o Professor, que com ele interage, servindo ao mesmo tempo, 

como agente mediador do processo ensino-aprendizagem.  

À semelhança do aluno, o Professor, é também sujeito de iniciativas e 

de atividades, com os seus interesses, necessidades, representações, 

estruturas de pensamento e projetos de vida. No fundo, é também uma pessoa 

que ensina e que por esse motivo/relação não está desprovido de 

aprendizagem pessoal. De acordo com Oliveira (2006, p. 28), o Professor é 

alguém que dá respostas ao aluno ao nível de conhecimentos, de atitudes, de 

representações, de comportamentos; “responde às necessidades sentidas pelo 

aluno, tendo consciência de que o aluno é um ser em transformação, um ser 

que procura a sua própria realização”. 

Seguindo a ordem de pensamentos de Bento (1987), é possível 

constatar que a interação entre professores e alunos é a base do processo 

ensino-aprendizagem, pelo que é fundamental que exista solidez nesta relação. 

Para que esta solidez se estabeleça, é necessário que haja uma participação 

equilibrada de todos os seus intervenientes, em que cada perspetiva pessoal é 

tida em conta para um bem-estar comum. 

Ao longo deste ano letivo, o meu relacionamento com a turma, tal como 

outros fatores, foi sujeito a um processo de evolução natural. O facto de os 
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alunos me irem conhecendo e eu a eles, permitiu que percebessem os meus 

métodos de trabalho e o patamar que eu queria que eles próprios atingissem.  

 

“A forma como o me relaciono e transmito a informação aos alunos está 

diretamente relacionado com o seu desempenho. O processo de ensino-aprendizagem 

é um processo interativo de trocas de experiências, vivências, conhecimentos e 

perspetivas, um processo de construção permanente. Assim é através das relações 

que estabeleço que pretendo conseguir conquistar os alunos, levando-os a ter 

motivação para aprender” (Reflexão 27) 

 

Considero que foi fundamental conhecer cada aluno na sua 

individualidade, percebendo melhor a forma como chegar a cada um. Do ponto 

de vista relacional, as atividades que promovam situações de afinidade entre o 

professor e o aluno, para melhor conhecimento de ambos, devem ser 

consideradas positivas e a análise que foi feita no início do ano letivo, visou um 

melhor conhecimento da turma que lecionei, encontrando-se inserido nessa 

lógica. Um conhecimento aprofundado da realidade de cada aluno é 

fundamental para um melhor desempenho da docência em respeito pela 

individualidade de cada um e as suas características únicas e tão pessoais. 

Hellison (1987), defende que os Professores aquando da sua atuação se 

devem preocupar com a participação e sucesso dos alunos. O mesmo autor, 

sustenta também a importância que os Professores devem atribuir ao 

pensamento dos seus alunos (as suas expectativas, experiências, valores, 

etc.), e não apenas aos seus comportamentos exteriores ou nível de 

desempenho motor. Silva (2009, p.11) dá consistência a esta ordem de ideias 

ao afirmar que “o exercício competente da função de professor exige todo um 

conjunto de requisitos que vão desde o possuir conhecimento especializado e 

capacidade de o transmitir até, à capacidade de se relacionar para tornar o 

processo “aprazível” e suscetível de surtir efeito nos alunos”. 

Com o decorrer do EP apercebi-me da necessidade de conhecer cada 

aluno na sua especificidade, uma vez que cada um reagia distintamente às 

situações experienciadas e só assim seria capaz de gerir os seus 

comportamentos. Este facto é evidente na reflexão do Segundo Período: 
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“Os alunos da minha turma, reflexo da irreverência da sua idade, apresentaram 

diferentes fases onde a maioria das vezes se encontravam motivados e interessados 

nas aulas mas noutras um pouco mais difíceis, onde os seus níveis de concentração, 

motivação e atenção baixavam obrigando a um esforço da minha parte em voltar a 

motivá-los e envolve-los novamente na aula. (…) Um professor, além de gestor de 

conteúdos, é um gestor de relações humanas.” (Reflexão 2º Período) 

 

 Por outro lado, não me limitei a procurar conhecer os alunos, mas sim 

fazê-los entender que de facto os conhecia e como tal, estaria disponível para 

os auxiliar em tudo.  

Tão importante como a relação professor-aluno, impõe-se a relação 

entre os próprios alunos da turma. Na turma do 10º3º, a grande maioria dos 

alunos já se conhecia, no entanto, considerei relevante adotar um conjunto de 

estratégias com o objetivo de criar “laços” de maior cumplicidade entre os 

alunos, entre as quais, a formação de grupos heterogéneos e a realização de 

exercícios que promoviam a interajuda. Estas estratégias permitiam vencer 

alguns “atritos” ou “incompreensões” iniciais que prejudicassem o bom 

funcionamento das aulas ou o bom relacionamento da turma e permitiam que, 

os alunos, facilmente trabalhassem em conjunto. No fundo, um dos meus 

principais intuitos era criar uma identidade de turma, despertando nos alunos a 

ideia de filiação e unidade.  

 No final do ano, foi evidente que os esforços desenvolvidos pelas duas 

partes (eu e alunos) tiveram efeito, tendo-se criado uma boa base de trabalho, 

que se refletiu na aprendizagem de todos. Julgo que todas as experiências 

partilhadas ficaram vincadas, tanto no meu percurso, como no dos alunos. 

 

 

4.2. A Conceção e Planeamento: as Bases para um Processo de 

Ensino-aprendizagem Significante 

 

4.2.1. O planeamento 

 

O planeamento é um instrumento didático-metodológico fundamental 

para que o processo de ensino-aprendizagem se desenvolva e concretize, 
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tratando-se pois, de um método de previsão, organização e orientação desse 

processo. Para Sousa (1991), o planeamento é um instrumento facilitador de 

decisões a serem tomadas pelo professor, sendo que os objetivos principais 

serão a previsão, a racionalização e a eficácia do processo de ensino.  

Assim, para que o planeamento possa contemplar todos os aspetos e 

tenha validade, é necessário ter em conta as condições pessoais, sociais, 

materiais e locais, para se atingir todos os domínios da personalidade dos 

alunos. Na perspetiva de Bento (1987), a planificação deve ser entendida como 

um instrumento metodológico para designar duas coisas distintas, por um lado 

o caminho a percorrer (estratégias), por outro a meta a alcançar (objetivos).  

Este planeamento, não surge de uma forma espontânea e aleatória, pelo 

contrário, envolve um conjunto de etapas de análise e prospeção. Ao mesmo 

tempo, afigura-se como um fio condutor para o professor ao longo do ano, o 

que não quer dizer que não seja suscetível a possíveis alterações e 

reformulações.  

A planificação do meu ano letivo, foi construída de uma perspetiva 

macro (Plano Anual), passando por uma perspetiva meso (Unidade Didática) 

até ao micro (Plano de Aula), contudo este processo não foi fácil e exigiu algum 

empenhamento da minha parte: 

 

“Os primeiros momentos de tomada de decisão reportaram-se ao momento do 

planeamento. Dado que num curto espaço de tempo era necessário planear os 

momentos de avaliação diagnóstica, criar as fichas de caracterização, planos de aula, 

ficha de presenças, MEC´s, realizar o inventário de material, caracterizar a escola e a 

turma, entre outros, o início da fase de planeamento foi algo caótico e em certos 

momentos demasiado rigoroso para alguém sem experiência no meio escolar e no 

ensino da Educação Física.” (Reflexão nº1) 

 

 Embora tenha tido autonomia nas minhas decisões, todo o processo foi 

guiado pela professora cooperante. Este facto foi fundamental para que a 

elaboração das planificações fosse coerente com os objetivos propostos pela 

escola.  

É também de salientar que o planeamento efetuado não foi um produto 

rígido, pelo contrário foi sujeito a restruturações sempre que se justificou.   
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4.2.2. Modelos de Estruturas de Conhecimento 

 

Como referi anteriormente, o planeamento foi edificado com base no 

Modelo de Estrutura do Conhecimento (MEC) proposto por Joan Vickers 

(1990), com o intuito de simplificar informação, gerar novas proposições, e 

sempre que possível, gerar novos conhecimentos. O MEC visa mostrar como 

uma matéria é estruturada, identificando essa estrutura e servindo-se desta 

como guia de ensino. O modelo de planeamento de instrução compartimenta-

se em oito módulos, dos quais o primeiro corresponde ao Conhecimento 

Declarativo (o que ensinar) sendo que os restantes correspondem ao 

Conhecimento Processual (como ensinar). Este Modelo subdivide-se em três 

grandes fases (análise, decisão e aplicação), distinguindo assim as diferentes 

fases de intervenção. 

No que diz respeito à sua elaboração, uma vez que, todos os elementos 

do núcleo de estágio se encontravam a lecionar o mesmo ano de escolaridade, 

este foi feito em grupo. No entanto, embora a construção dos MEC´s tenha sido 

feita em grupo, a fase de análise (análise dos alunos) e a fase de decisão 

(extensão e sequencia dos conteúdos) foram realizadas individualmente. 

Considero a fase de análise dos alunos bastante importante, pois tal 

como referi no MEC de atletismo: 

 

“De acordo com a modalidade que quero lecionar, a elaboração de uma 

avaliação diagnóstica no início do ano letivo é fundamental para perceber as 

capacidades dos alunos e da turma em geral. É importante que o professor saiba 

caracterizar o tipo de habilidades praticado pelos alunos, facto que lhe irá 

possibilitar a utilização da metodologia de ensino mais apropriada, bem como a 

correta seleção dos conteúdos de aprendizagem. Para que a intervenção de 

qualquer professor seja eficaz e concreta, é necessário aferir o nível em que os alunos 

se encontram.” (MEC Atletismo) 

 

A fase de decisão diz respeito à forma como o professor estrutura os 

conteúdos a lecionar. Esta etapa deve ser concebida de acordo com os 

objetivos propostos pelo Programa Nacional de EF para o ano de escolaridade 

a que corresponde a turma e apenas pode ser operacionalizada quando 
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complementada pela fase anterior, que permite contextualizar de acordo com o 

nível dos alunos. Para complementar este pensamento destaco um excerto 

retirado do MEC de Badmínton: 

 

“O objetivo deste módulo é a apresentação da extensão e sequência dos 

conteúdos a serem lecionados durante a presente unidade didática. Esta 

extensão dos conteúdos é estruturada em função das características dos alunos e 

das suas aptidões relativas à modalidade de Badminton observadas e registadas 

na avaliação diagnóstica. Para além disso, esta estruturação deve ter em conta os 

objetivos expostos, para o 10º ano de escolaridade, no Programa Nacional de 

Educação Física e o que foi delineado no módulo 1.” (MEC Badminton)  

 

Neste sentido, a matéria é dividida em Unidades Didáticas (UD), que 

como refere Aranha (2004), corresponde a cada bloco ou conjunto de aulas, de 

cada modalidade desportiva. 

Através do planeamento das UD’s é possível definir a orientação que se 

vai dar aos vários planos de aula, dando-lhes uma sequência progressiva e 

significativa, garantindo-se, desta forma, uma coerência e uma continuidade do 

processo de ensino-aprendizagem.  

O facto dos elementos básicos do processo serem definidos 

anteriormente, permite maior disponibilidade e liberdade para tomar decisões 

face aos problemas que acontecem quotidianamente, principalmente aqueles 

relacionados com a interação pedagógica professor-alunos e alunos-matéria. 

Em reunião com a professora cooperante, ficou decidido que, em virtude 

das turmas serem diferentes e portanto revelarem níveis de prestação e 

necessidades diferentes, o planeamento das UD’s necessitava de ser ajustado 

e adaptado à realidade de cada turma, atendendo também aos espaços 

disponíveis. No entanto, e sempre que achámos necessário, confrontámos 

opiniões e conceitos com os elementos do núcleo de estágio. 

Como referi no excerto do MEC de Atletismo supracitado, o planeamento 

das UD’s foi efetuado, tendo como base uma avaliação diagnóstica, ou seja, 

através da observação e registo da prestação motora inicial dos alunos. A 

análise dos dados recolhidos na avaliação, permitiram encontrar, com maior 

exatidão, o ponto de partida para uma ajustada abordagem da respetiva UD, 
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adequando-se dentro do possível os objetivos, os conteúdos e as estratégias, 

ao nível motor do aluno.  

Todo o processo envolvente na elaboração das UD’s manifestou-se 

necessário e imprescindível para a conquista de uma sequência lógica e 

progressiva dos objetivos e conteúdos ao longo das aulas.  

 

 

4.2.3. Os Planos de Aula 

 

Ao considerarmos a aula de EF como um local de aprendizagem, 

facilmente percebemos que a planificação e as estratégias utilizadas tomam 

grande relevância no processo de ensino-aprendizagem. 

O plano de aula é a materialização dos conteúdos selecionados na UD, 

devendo constituir um guia orientador do processo de lecionação. A elaboração 

de um plano deve garantir a consecução dos objetivos pré-definidos, devendo 

cada aula ser previamente planeada de acordo com as aulas antecedentes e 

dando continuidade às seguintes. Neste sentido, pressupõe-se que os planos 

de aula apresentem uma sequência lógica baseada na análise reflexiva da aula 

transata.  

 

“A planificação de uma aula deve estar direcionada para um conteúdo de 

acordo com o nível da turma, promovendo um desenvolvimento e aprendizagem dos 

alunos, coerente com os objetivos programáticos.” (Reflexão 10) 

 

O modelo de plano de aula utilizado foi fornecido pela Orientadora de 

Estágio, onde estavam incluídos várias categorias: objetivos de aula, descrição 

das situações de aprendizagem e respetivos objetivos específicos, tempo de 

cada parte da sessão e de cada tarefa, estratégias de organização, objetivos 

comportamentais e componentes críticas. Estavam ainda definidos a função 

didática, o número da sessão, bem como os materiais necessários à aula.  

O plano de aula constitui a parte do processo de ensino, onde o trabalho 

individual de cada estagiário se nota de forma inequívoca, uma vez que é 

através deste meio que o professor expressa a sua forma de abordagem à 

disciplina e às matérias em si. Contudo, numa fase inicial, devido à pouca 
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experiência, tomei como referência muitas das indicações da professora 

cooperante. Ainda nesta fase, o tempo despendido por mim na realização do 

plano era significativo. 

Aquando da elaboração dos meus planos de aula um dos aspetos que 

tive em consideração foi o nível dos alunos, como retratam as reflexões a 

seguir expostas: 

 

“Torna-se imprescindível, considerar o nível de estruturação cognitiva e 

motora do aluno, uma vez que só assim, em função da perceção desse nível é que 

ele terá condições de realizar as tarefas propostas e, a partir daí construir 

conhecimentos e adquirir as habilidades motoras.” (Reflexão 10)  

 

“Aqui destaco a importância do professor adequar os exercícios aos alunos 

que tem. Por um lado, foi importante estabelecer etapas tangíveis para a aluna, por 

outro o professor deve saber identificar os seus pontos fortes e potencia-los, como por 

exemplo tornando-a responsável por os transmitir aos colegas, responsabilizando-a ao 

mesmo tempo perante aprendizagem dos mesmos.” (Reflexão 10) 

 

“Os exercícios foram criteriosamente selecionados, tendo por base o nível 

dos alunos, visto que, como refere Quina (2009), “os exercícios assumem, no 

contexto do processo de ensino-aprendizagem em Educação Física, uma grande 

importância”. Constituem o elemento mediador entre o ensino (professor) e a 

aprendizagem (aluno) e os exercícios devem ser vistos, simultaneamente, como 

objetos diretos de aprendizagem e como meios de desenvolvimento de habilidades, 

capacidades, conhecimentos, atitudes e valores (Bento, 2009).” (Reflexão 34)  

 

Através da distinção deste nível foi-me possível ainda organizar os 

grupos de trabalho, algo que fazia diariamente na preparação do plano:  

 

“Ao longo da planificação da aula, também fiz a formação de grupos e 

organização dos mesmos no espaço de aula. Esta organização prévia auxilia na 

gestão do tempo de aula, uma vez que torna o processo mais rápido.” (Reflexão 15) 

 

Em suma, o momento de planeamento exige do professor uma 

capacidade introspetiva/reflexiva e embora este processo nem sempre tenha 

sido fácil, considero que a minha capacidade para planear foi evoluindo ao 
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longo do ano letivo, como é provado pelo encurtamento dos tempos 

despendidos na elaboração dos planos. A quantidade de matéria também foi 

sendo sintetizada, permitindo aumentar a sua praticabilidade.   

 

 

4.2.4. A Formação de Grupos 

 

A construção dos grupos de trabalho em EF apresenta-se como um 

aspeto muito importante visto influenciar fortemente as aprendizagens dos 

alunos. Desde o início do ano que esta estratégia fez parte do meu “plano de 

intervenção”. As constituições grupais variaram constantemente ao longo do 

ano, dependendo da matéria que iria lecionar ou até mesmo da resposta dos 

alunos a determinados momentos.  

É possível criar grupos com base na altura dos alunos, peso, perfil sócio 

afetivo, etc., contudo, por norma, coube-me a mim a formação dos grupos e 

foquei-a em duas formas de acordo com desempenho motor, sendo estas 

antagónicas: grupos homogéneos e heterogéneos. De uma maneira geral, é 

possível afirmar que ambas as formas de agrupar os alunos permitem 

aprendizagens significativas relativamente aos domínios da EF, na medida em 

que conduzem à interação cooperativa entre alunos de nível superior e alunos 

de nível mais baixo.  

Este aspeto é evidenciado nas reflexões das aulas 9 e 16: 

 

“E como a organização da aula iria decorrer sob forma de grupos com 

alunos de níveis heterogéneos entre si, chamei a atenção para a importância de 

transformarem essa diferença numa mais-valia, uma vez que os alunos se 

podiam auxiliar na construção de conhecimento e aquisição de capacidades 

motoras.” (Reflexão 9) 

 

“Como tem sido comum em todas as aulas, coube-me a mim a constituição dos 

grupos de trabalho, tentando colocar um aluno que tem facilidades na modalidade em 

causa com outro que tem maiores dificuldades. Este método evitará que os alunos 

se juntem por amizades e diminuirá a probabilidade dos alunos apresentarem 

comportamentos desviantes, uma vez que existe um apelo à responsabilização dos 
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alunos mais aptos: estes para conseguirem ajudar os colegas com maiores 

dificuldades terão que realizar o exercício corretamente e sentir-se-ão 

corresponsáveis pelas melhorias dos colegas. Por outro lado, permite aos alunos 

com maiores dificuldades empenharem-se para acompanhar a realização dos 

colegas. No fundo, uma aprendizagem conjunta.” (Reflexão 16) 

 

No entanto, relativamente aos grupos homogéneos e heterogéneos é 

necessário ter em conta que ambos possibilitam a aprendizagem dos alunos 

pelo que, o professor deve variar esta organização ao longo do ano letivo com 

o intuito de proporcionar uma grande variedade de interações, importante para 

as referidas aprendizagens: 

 

“A principal mudança da aula passou pela reestruturação dos grupos de 

trabalho. Esta modificação teve como objetivo conceder aos alunos a oportunidade 

de realizarem os exercícios com colegas diferentes das aulas anteriores 

confrontando-os com outro tipo de dificuldades e não caindo na monotonia da 

execução repetida. A atividade em grupo pressupõe uma participação 

comprometida dos alunos, na medida em que todos têm que cooperar e 

participar ativamente. Torna-se imprescindível que os alunos tenham capacidade de 

executar os gestos técnicos, independentemente da menor ou maior aptidão física.” 

(Reflexão 11) 

 

Uma aspeto que percecionei ao longo das aulas foi que, por vezes, 

existem “incompatibilidades” de trabalho entre alguns alunos, isto é, alguns 

alunos serem mais reticentes à constituição de grupos, na maioria das vezes 

devido a questões de atitude (tolerância). Contudo, utilizei esse facto para 

desenvolver as questões sócio afetivas e de relacionamento da turma.  

 

 

4.3. A Instrução como um meio de chegar aos alunos 

 

A forma como o professor comunica com os alunos desempenha um 

papel de extrema relevância no processo ensino aprendizagem. Como tal, o 

professor deve desenvolver várias estratégias de atuação, nomeadamente 

sobre a forma de instrução. O processo de instrução assenta na capacidade de 
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comunicação do professor, sendo determinante para o seu sucesso o 

desenvolvimento de competências no sentido de a tornar mais efetiva e eficaz. 

Segundo Aranha (2004), a instrução refere-se aos comportamentos do 

professor, que se relacionam diretamente com os objetivos de aprendizagem, 

visando a comunicação de informação sobre a matéria de ensino, tais como 

preleção, explicação, demonstração e feedback. Esta dimensão tem por 

âmbito, todos os comportamentos e destrezas técnicas de ensino que fazem 

parte do reportório do professor para comunicar informação pertinente. Numa 

visão mais objetiva Graça (2006, p.169), descreve o FB como “frequentemente 

confinado às intervenções verbais do professor relativas à transmissão de 

informação, às explicações, diretivas, chamadas de atenção, acompanhadas 

ou não de demonstração”. 

De acordo com Graça (2006, p. 170) “no processo de instrução, o 

professor avalia as necessidades, os interesses e as capacidades dos alunos; 

concebe, seleciona e adapta atividades, tarefas e exercícios para concretizar 

os objetivos de aprendizagem, otimizando os recursos disponíveis; apresenta 

tarefas, dá explicações, comunica expectativas e exigências sobre o que deve 

ser feito e como deve ser feito; apoia o confronto dos alunos com as tarefas de 

aprendizagem; estimula, supervisiona, orienta, regula, avalia o empenhamento 

na atividade e o rendimento dos alunos”. 

Quanto à minha instrução penso que foi evoluindo e melhorando 

consoante o número de aulas que fui lecionando, tornando-se assim mais 

objetiva e os pontos-chave para cada exercício mais nítidos:  

 

“No que diz respeito à minha intervenção, considero que tenho vindo a 

melhorar. Sendo o voleibol uma modalidade de elevada exigência técnica e tática a 

observação do erro primário do aluno torna-se fundamental para que o 

professor seja capaz de intervir e corrigir o aluno, conduzindo-o à sua evolução.” 

(Reflexão 11) 

 

 Um dos aspetos que saliento do excerto da reflexão anterior, é a 

questão da importância de observação e deteção do erro primário, algo que foi 

por diversas vezes indicado pela professora cooperante. É bastante importante 

que o professor seja capaz de atuar diretamente sobre os pontos essenciais da 
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execução do aluno. Este aspeto terá tido maior relevância para mim em 

algumas modalidades em que o meu conhecimento não era tão aprofundado 

ou que tinha pouco contacto didático-pedagógico anterior. Para colmatar este 

aspeto procurei desenvolver ainda mais o conhecimento em cada área e 

contactar com outros professores, para ter perceção de exemplos resultantes 

da sua experiência. 

Nos momentos de instrução é importante que a informação transmitida 

não seja demasiado extensa, pelo contrário, seja objetiva e relate apenas o 

essencial. Desta forma, uma das minhas preocupações passou por clarificar os 

processos de organização e de transmissão da informação deixando assim 

mais tempo disponível para o tempo de prática, evitando longas dissertações 

que poderiam consumir demasiado tempo e gerar aborrecimento, 

comportamentos de desatenção e indisciplina por parte dos alunos: 

 

“Relativamente à minha instrução, procurei que fosse simples, rápida e 

objetiva, mas que ao mesmo tempo fosse suficientemente explícita e 

esclarecedora.” (Reflexão 41) 

 

 Seguindo o pensamento de Metzler (2000), é provável que a instrução 

seja mais efetiva, segura e agradável se o conteúdo for considerado 

equitativamente com outros fatores, tais como os objetivos de aprendizagem, o 

contexto e ambiente de ensino, o estádio de desenvolvimento e prontidão do 

aluno, nas prioridades dos domínios de aprendizagem, a estrutura da tarefa e 

os seus padrões de organização. 

 Diretamente relacionado com a instrução, surgem as demonstrações e 

os feedbacks. Como é referido na reflexão 15: 

 

“Ao longo da realização dos exercícios senti a necessidade de parar a aula e 

emitir pequenos feedback´s coadjuvados com demonstração. Embora pudesse 

quebrar o ritmo da aula, penso que estes momentos são fundamentais para a 

aprendizagem. Assim o principal motivo era elucidar os alunos para a obtenção dos 

objetivos do exercício proposto, uma vez que a demonstração evidencia as 

particularidades úteis para a aprendizagem de uma habilidade.” (Reflexão 15) 
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No que concerne à demonstração dos exercícios, é bastante importante 

no processo de ensino aprendizagem uma vez que mostra particularidades 

úteis para a aprendizagem de uma habilidade, reduzindo assim a incerteza 

sobre como deve ser realizada. Como referem Tonello & Pellegrini (1998), a 

informação visual tem um papel preponderante na determinação do 

comportamento motor humano e, em específico, no processo ensino-

aprendizagem de habilidades motoras. Por vezes, em detrimento da minha 

demonstração utilizei os alunos mais proficientes com intuito de lhes conferir 

responsabilidade e ao mesmo tempo reforçar a informação visual com 

informação verbal.  

 

“Confesso que tenho alguma dificuldade em corrigir os alunos uma vez que a 

correção verbal é difícil devido à componente técnica que o exercício envolve. Em 

algumas aulas já utilizei um aluno como demonstração” (Reflexão 10)  

 

Por outro lado, senti também a necessidade de utilizar os alunos menos 

capazes para aumentar a aquisição de aspetos mais importantes, mas também 

para evidenciar alguns dos erros mais comuns  

Relativamente ao feedback (FB), considero que é uma ação chave para 

a evolução dos alunos, sendo também um tipo de informação que o professor 

deve utilizar frequentemente nas aulas. McGown (1991), entende por FB a 

informação que se obtém após uma resposta, o qual, segundo o autor, é a 

mais importante variável na aprendizagem, logo a seguir à prática propriamente 

dita. Segundo Godinho, Mendes & Barreiros (1995, p. 217) o FB "é a expressão 

genérica que identifica o mecanismo de retroalimentação de qualquer sistema 

processador de informação".  

Para Piéron (1985), no ensino, a reação à prestação ultrapassa a 

simples informação sobre o êxito ou o fracasso. Visa indicar os meios que o 

aprendiz ou o aluno pode ou deve utilizar para melhorar a sua prestação além 

de contribuir para a sua descoberta. A sua emissão promove uma 

aprendizagem eficiente, assegura o correto desenvolvimento da habilidade e 

influencia a motivação e persistência do praticante (Williams & Hodges, 2005). 

 Como referi na reflexão 10, para que seja mais eficaz:  
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“o feedback deve ser curto e focado no essencial.” Contudo, “para que se 

possa transmitir um feedback eficaz é importante que o professor tenha 

conhecimento da matéria e do conteúdo”. (Reflexão 10) 

 

Na análise do FB importa referir que tanto a quantidade como a 

qualidade da informação são determinantes para a eficácia e compreensão da 

transmissão da informação (Quina, 1993), como tal é igualmente importante 

perceber as suas diversas dimensões: dimensão objetivo, dimensão forma, 

dimensão direção, dimensão momento e dimensão referencial geral. 

A dimensão objetivo é caracterizada como uma reação do professor à 

prestação motora do aluno através da qual tenta modificar ou reforçar a sua 

performance, isto é, o professor avalia ou descreve a performance, indicando 

aquilo que o aluno deve fazer para melhorar a sua próxima execução. Esta 

dimensão pode ainda subdividir-se em cinco categorias, sendo elas, avaliativa, 

prescritiva, descritiva, interrogativa e afetiva. A dimensão objetivo assume um 

carácter avaliativo quando produz uma reação qualitativa do movimento, 

atribuindo assim um significado de aprovação ou de reprovação. Do ponto de 

vista didático é a forma mais simples de reação à prestação do aluno ou atleta 

(Piéron, 1992), mas concomitantemente é considerado pouco substancial na 

medida em que não especifica as variações necessárias à modificação do 

desempenho. Ao longo das minhas intervenções, com intuito de colmatar a 

falta de conteúdo desta categoria, fi-la acompanhar de outros FB´s, sobretudo 

em ciclos de FB.  

O ciclo de FB ocorre quando o professor emite um FB, fica atento à 

prestação do aluno e volta a emitir outro FB, intervindo sobre a ação do aluno. 

A aplicação dos ciclos de FB é de extrema importância para a aprendizagem 

do aluno na medida em que o permite perceber se foi de encontro ao FB 

inicialmente emitido pelo professor. Por outro lado, o objetivo é descritivo 

quando o professor retrata o movimento efetuado pelo aluno, evidenciando os 

principais critérios de realização do movimento. Aqui existe uma comparação 

da atuação do aluno com o modelo ideal de execução (Piéron, 1992).  

O FB é prescritivo quando o professor apresenta uma proposta para a 

próxima execução, focando os aspetos que podem ser melhorados nas 

próximas tentativas (Chen, 2001). As duas últimas categorias referenciadas 
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(descritivo e prescrito), embora em momentos distintos, foram as mais 

utilizadas por mim ao longo do ano.  

A categoria interrogativa é utilizada quando o professor utiliza o 

questionamento do aluno relativo à sua perceção da própria prestação. Servi-

me por diversas vezes do questionamento como meio de conduzir os alunos a 

identificarem a sua execução pessoal ou dos colegas, desenvolvendo ao 

mesmo tempo a sua autonomia e capacidade de raciocino. Por último, a 

afetividade surge como meio de encorajamento à ação do aluno, tendo como 

principal função influenciar a sua motivação (Chen, 2001). Este tipo de FB, na 

minha opinião deve ser muito bem gerido por parte do professor, uma vez que 

deve saber dosear o tipo e quantidade de afetividade. É necessário que o aluno 

seja incentivado, no entanto, deve permanecer algum distanciamento entre 

professor e aluno.  

Como já referi, as diferentes categorias da dimensão objetivo estiveram 

presentes ao longo das minhas aulas, sendo que a sua quantidade foi variando 

consoante a o nível dos alunos e a função didática da UD abordada. Numa 

fase inicial, aquando a introdução de matérias utilizei essencialmente o FB 

descritivo associado ao prescritivo. Numa fase final, em que os alunos já 

tinham adquirido outro tipo de habilidades, utilizei o descritivo associado ao 

interrogativo.  

A dimensão forma diz respeito aos canais de comunicação que o 

professor utiliza, podendo ser verbais, visuais ou cinestésicos. O FB é verbal, 

quando o professor utiliza sobretudo a via oral/verbal para se dirigir ao aluno 

que interpreta através da audição. Na reação visual é utilizada a demonstração 

do erro ou do modo de execução correto. Este FB visual foi bastante utilizado 

nas aulas de natação, uma vez que devido às condições acústicas me ser 

difícil transmitir a informação. Na reação cinestésica o professor tenta modificar 

a prestação do aluno através de ajudas e/ou manipulações corporais. Embora 

este tipo de FB tenha estado presente na maioria das minhas aulas, recorri à 

sua utilização sobretudo nas aulas de ginástica, para corrigir posições ou como 

meio de auxílio aquando a realização de figuras. É ainda de salientar, que 

nesta dimensão podem existir combinações de categorias, tais como, a 

auditivo-visual onde a demonstração é acompanhada de um comentário 

explicativo; a auditivo-cinestésica em que a manipulação é completada com 
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uma intervenção verbal (Piéron, Neto, & Costa, 1985). Este tipo de formas são 

mais completas, uma vez que permitem uma melhor apreensão da informação 

por parte do aluno. 

 

“Para corrigir estes erros procurei dar ao mesmo tempo feedbacks gestuais 

e auditivos.” (Reflexão 6) 

 

Relativamente à dimensão direção, esta pode-se subdividir em três 

categorias, em função do destinatário da informação, podendo ser individual, 

ao subgrupo, e ao coletivo (turma ou equipa) (Piéron, Neto, & Costa, 1985). No 

que diz respeito a esta dimensão considero que é importante alternar entre as 

três categorias. Apesar de ser importante dirigir-me para a turma ou grupo 

como um todo, por vezes existe a necessidade de especificar para que o aluno 

perceba mais facilmente que objetivos pretendo que ele atinja. 

 

“Embora uma grande quantidade de feedback´s seja comuns a um grupo de 

alunos, por vezes o professor ter o cuidado de individualizar.” (Reflexão 41) 

 

 Uma boa colocação de voz poderá ser determinante para que à 

distância consiga realizar estes três tipos de intervenção. 

Quanto ao momento em que ocorre o FB, este pode acontecer em três 

momentos distintos: durante a execução, após a execução ou de forma 

retardada. Talvez esta seja a dimensão em que me senti mais à vontade, na 

medida em que considero ser aquele mais fácil de articular. 

 Realizando uma última análise da minha emissão de FB, considero que 

foi evoluindo significativamente com o decorrer das aulas. Este aspeto é 

evidenciado na reflexão da aula 41:  

 

“Considero que tenho vindo a melhorar a minha capacidade de intervenção 

e transmissão de feedback´s, indo de encontro às necessidades imediatas dos 

alunos. Desde o início do ano tenho vindo a melhorar a capacidade de identificação 

do erro primário do aluno intervindo de uma forma mais precisa, o que facilita a 

perceção e consequente correção dos alunos. “ (Reflexão 41) 
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4.4. A Avaliação – uma barreira a ultrapassar 

 

A avaliação pedagógica tem várias funções e habitualmente é 

confundida com classificação, contudo devemos encará-la como operações de 

controlo corretivo sobre o ensino da EF (Januário, 1984). De acordo com 

Barbier (1990), a avaliação é o ato de examinar o grau de adequação entre um 

conjunto de informações e um conjunto de critérios, adequados a um objetivo 

previamente fixado, com vista a uma tomada de decisão.  

A avaliação do ensino reveste-se de grande importância no 

desenvolvimento de toda a ação educativa, na medida em que, conjuntamente 

com o planeamento e a realização do ensino, constituem tarefas centrais da 

atividade de qualquer professor. Mas, como refere Mendez, (2000, p.23) “é 

preciso sobretudo que os processos de ensino e aprendizagem tenham efeitos 

educativos e a este respeito, os procedimentos, os conteúdos da avaliação, 

assim como a interpretação e utilização que se faz dos resultados, constituem 

fatores determinantes para a obtenção de indicadores precisos e 

esclarecedores do que realmente se ensina e se aprende”.  

O processo avaliativo não diz respeito apenas ao aluno, como tal, o 

professor deve também avaliar tudo aquilo que planeia, isto é, deve avaliar não 

só a aprendizagem, como também processo de ensino. Só assim se pode 

tornar o processo ensino-aprendizagem mais eficaz. Uma das formas de se 

avaliar é verificar os resultados encontrados no progresso do aluno. Logo, é 

importante que se definam objetivos sem que estes sejam demasiado 

ambiciosos ou irrealistas. A valorização dada ao aluno é fundamental para a 

sua progressão.  

Neste sentido, ao longo do ano tentei controlar a minha atividade e a do 

aluno de modo a possibilitar o ajustamento das estratégias de ensino ao seu 

ritmo de aprendizagem. Mais uma vez surge aqui a importância da reflexão, na 

medida em que sem a mesma não seria possível avaliar os alunos: 

 

“A avaliação é parte integrante do processo ensino-aprendizagem e como 

tal é um dos pilares do processo ensino-aprendizagem, que tal como outros, requer 

grande dedicação e capacidade de observação. É um processo que se encontra 
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intimamente relacionado com a gestão da aprendizagem e desenvolvimento dos 

alunos, visando assim, atingir os objetivos educacionais. A avaliação não é exclusiva 

para os alunos, é também um meio que permite ao professor aferir a construção 

das suas metodologias e consequentemente ajustá-las, se necessário. Nesse 

sentido, a avaliação em educação física, apresenta-se como um dos mais importantes 

instrumentos didático-pedagógicos, servindo como medidor de todo o processo”. 

(Reflexão 14) 

 

Tal como referi na reflexão da aula 12, um dos pontos chaves para uma 

avaliação é a capacidade de observação:  

 

“A observação apresenta-se como um processo chave da avaliação, 

cumprindo um papel relevante na perceção da realidade. Na minha opinião, a 

capacidade observativa é treinada e aprimorada com a experiencia, devendo ser 

complementada com o registo. Para o registo ser eficaz, deve ser estruturado de 

acordo com o que se pretende avaliar. Daqui decorre a importância de criar uma 

tabela de avaliação simples, objetiva mas que contenha as componentes 

essenciais da avaliação.” (Reflexão 12) 

 

Assim, não é suficiente que o professor saiba aquilo que pretende 

avaliar, pelo contrário, deve saber como avaliar observando o comportamento 

do aluno focando a sua atenção nos aspetos essenciais do que pretende 

avaliar. Esta destreza está diretamente relacionada com o tato pedagógico que 

é desenvolvido pelo professor ao longo da sua experiência. 

Segundo Januário (1984), existem três tipos de avaliação: inicial ou 

diagnóstica (diagnóstico geral da turma identificando os pré-requisitos para a 

aprendizagem); de processo ou formativa (adquirir informações necessárias ao 

reajustamento do processo de ensino-aprendizagem); e final (não deve medir 

os níveis de desempenho que os alunos já possuem mas deve por outro lado, 

ser referente aos objetivos propostos na UD). É ainda possível definir uma 

avaliação parcelar das competências adquiridas, denominando-se avaliação 

sumativa.  
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4.4.1. Diagnóstica  

 

De acordo com o despacho normativo nº 1/2005, de 5 de Janeiro: “A 

avaliação diagnóstica realiza-se no início de cada ano de escolaridade, 

devendo articular-se com estratégias de diferenciação pedagógica, de 

superação de eventuais dificuldades dos alunos, de facilitação da sua 

integração escolar e de apoio à orientação escolar e vocacional.”  

Considera-se então a avaliação diagnóstica como a modalidade de 

avaliação que verifica se o aluno adquiriu as aprendizagens anteriores, 

necessárias para que novas possam acontecer e também o grau de 

conhecimento que possui em relação ao que vai ser lecionado.  

Note-se que esta avaliação pode ocorrer em qualquer momento do ano 

letivo quando articulada com a avaliação formativa. Embora se deva realizar 

em duas etapas, uma primeira no início do ano letivo (período de avaliação 

inicial), de forma a calendarizar e organizar as UD’s de acordo com as 

necessidades dos alunos, e uma segunda no decorrer do ano letivo sempre 

que se inicia uma nova UD. 

Por decisão do Núcleo de Estágio, a avaliação diagnóstica foi realizada 

no início do ano letivo, onde foram incluídas a grande maioria das matérias a 

abordar.  

Segundo as autoras, Cortesão & Torres, (1990), os objetivos desta 

avaliação passam por fornecer um conjunto de informações relativas às 

aptidões, competência e interesses que permitem orientar para uma sequência 

no programa de estudos e assim predizer o grau de êxito em futuras atividades. 

Ao mesmo tempo, possibilita a adoção de estratégias de diferenciação 

pedagógica, contribuindo assim para elaboração, adequação e reformulação do 

projeto curricular de turma.  

Posto isto, é possível concluir que a avaliação diagnóstica é a base da 

planificação, sendo preponderante para a elaboração de um processo de 

ensino-aprendizagem sólido e sustentado.  
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4.4.2. Formativa 

 

A avaliação formativa é o processo que visa a retroalimentação de todo 

o processo de formação, isto é, regula todas as situações de aprendizagem 

propostas pelo professor.  

De acordo com a Portaria n.º 29/2012 de 6 de Março de 2012 (colocar 

nota de rodapé), a avaliação formativa, assume carácter contínuo e 

sistemático, recorrendo a uma variedade de instrumentos de recolha de 

informação, de acordo com a natureza das aprendizagens e dos contextos em 

que ocorrem, sendo da responsabilidade de cada professor, em diálogo com os 

alunos e em colaboração com os outros professores. 

Segundo Allal (1986, p. 178), a avaliação formativa compreende a 

realização de alguns procedimentos entre os quais: “a recolha de informações 

relativas a dificuldades e/ou progressos dos alunos; a interpretação dessas 

informações com referência a um critério, diagnosticando fatores que estão na 

origem das dificuldades de aprendizagem dos alunos; e a adaptação das 

atividades de ensino e aprendizagem de acordo com a interpretação das 

informações recolhidas”.  

Com esta função avaliativa pretende-se adaptar a ação pedagógica aos 

progressos e dificuldades na aprendizagem dos alunos, constituindo-se numa 

referência fundamental para o processo de ensino e aprendizagem. De acordo 

com Cortesão & Torres (1990), os objetivos desta avaliação são determinar o 

domínio de pré-requisitos e assim fornecer ao professor e aluno um FB 

respeitante ao progresso do aluno. Esta análise apenas estará completa com o 

determinar da origem do insucesso do aluno, uma vez que só assim será 

possível adaptar as atividades de ensino-aprendizagem. 

Para Allal (1989), devem ainda ser utilizadas duas formas diferentes de 

concretizar esta avaliação, avaliação continua ou informal, e avaliação formal 

ou pontual. A avaliação informal deve decorrer ao longo de todas as aulas, 

como resultado da interação entre o professor e os alunos, permitindo assim 

orientar o processo de aprendizagem. Assim, através da observação, da 

identificação das dificuldades e consequente determinação dos fatores que 

estão na origem das mesmas será possível uma adaptação das tarefas de 

forma a se proceder ao ajuste do processo às necessidades de 
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desenvolvimento dos alunos. Uma das formas que utilizei ao longo do EP para 

promover este tipo de avaliação foi a autoavaliação que os alunos tinham que 

fazer no final de cada aula, tal como é expresso no excerto da reflexão 5:  

 

"A parte final da aula foi dedicada à auto e hétero avaliação. Como se tem 

vindo a verificar este processo desempenha um papel bastante formativo, uma vez 

que permite aos alunos refletirem sobre o seu desempenho ao longo da aula e 

assim perceberem quais as atitudes que devem tomar em cada momento”. (Reflexão 

5) 

 Por outro lado, a avaliação formal, na qual se procederá a um balanço 

da atividade realizada. Esta modalidade de avaliação deve concretizar-se 

através da realização de uma prova de desempenho, produzida com o intuito 

de ratificar a avaliação contínua, verificar os resultados do desempenho dos 

alunos relativamente aos objetivos definidos e ao mesmo tempo orientar o 

professor e os alunos na tomada de decisões para a regulação retroativa do 

processo de ensino e aprendizagem (Allal,1989).  

Em suma, esta avaliação permite ao professor observar o 

desenvolvimento das competências adquiridas ao longo das aulas, de modo a 

permitir a deteção de insuficiências na aprendizagem dos alunos e posterior 

correção na elaboração dos planos de aula, bem como na sua intervenção 

durante a própria aula. Este acompanhamento no decorrer da UD permite uma 

maior individualização do processo de ensino-aprendizagem e 

consequentemente um aumento da qualidade dos FB’s fornecidos. Note-se que 

os alunos deverão ter conhecimento da sua avaliação de forma a, 

autonomamente, identificarem as suas insuficiências e êxitos, uma vez que só 

assim conseguirão melhorar as suas competências.  

Este tipo de avaliação realizada de forma sistemática facilita em grande 

escala o trabalho do professor no decorrer da avaliação sumativa, permitindo 

assim ao professor focar a sua atenção nos critérios que o aluno apresentou 

maiores dificuldades no decorrer das aulas, observando, desta forma, a 

existência de progressão: 

 

 “É de salientar que ao longo da avaliação foi muito agradável verificar a 

evolução dos alunos desde a avaliação diagnóstica.” (Reflexão 14) 
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4.4.3. Sumativa 

 

A avaliação sumativa consiste na formulação de um juízo globalizante 

sobre o desenvolvimento das aprendizagens do aluno e das competências 

definidas para cada disciplina e área curricular.  

A avaliação sumativa encontra-se descrita no Decreto-Lei nº6/2001, de 

18 de Janeiro como consistindo “na formulação de uma síntese das 

informações recolhidas sobre o desenvolvimento das aprendizagens e 

competências definidas para cada área curricular e disciplina, no quadro do 

projeto curricular de turma respetivo, dando uma atenção especial à evolução 

do conjunto dessas aprendizagens e competências."  

A avaliação sumativa é algo mais complexo do que apenas a própria 

classificação, podendo assumir uma expressão qualitativa e quantitativa que 

deverá ser expressa no mesmo momento. 

Segundo, Cortesão & Torres (1990), este tipo de avaliação tem como 

objetivos estabelecer um “balanço” do aproveitamento do aluno, que só é 

possível através da classificação dos resultados obtidos na aprendizagem.   

Por norma, a avaliação sumativa foi realizada nas duas últimas aulas de 

cada ED. Para avaliar os alunos, foi utilizada uma grelha que visa a recolha de 

informação respetiva ao domínio psicomotor. A construção da grelha de 

avaliação sumativa baseou-se nos conteúdos definidos pelo Programa 

Nacional de EF do Ensino Secundário para o 10º ano de escolaridade e no 

Projeto Educativo de Escola (PEE), como está exposto na reflexão a seguir 

transcrita:  

 

“Para proceder à avaliação, o núcleo construiu uma grelha de avaliação com 

parâmetros simples, em consonância com os objetivos propostos pelo programa 

nacional de educação e física e pelo grupo disciplinar. Esta grelha facilitou o meu 

sistema de observação e registo. Apesar de ter conseguido visualizar a realização de 

todos os alunos, irei complementá-la com a análise dos vídeos realizados. Apesar da 

aula ser formalmente dedicada à avaliação, a observação diária foi constante durante 

as restantes aulas, servindo igualmente como um elemento de avaliação.” (Reflexão 

14) 
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Contudo, importa também salientar o caracter subjetivo que a avaliação 

pode tomar, uma vez que depende da interpretação do observador. A 

acrescentar a este facto surgem também as tarefas organizativas implícitas à 

aula, que levam a que o professor tenha que dividir a sua atenção. Embora 

tenha procurado ser o mais rigoroso possível, tenho consciência que nem 

sempre fui capaz de o fazer. Tendo em conta que o erro é inerente à condição 

do ser humano, procurei colmatar esse facto realizando uma aferição das notas 

após cada avaliação. 

 

 

4.4.4. Final 

 

No final de cada período, foi necessário produzir a avaliação relativa a 

cada um deles. Para tal procurei cumprir integralmente os critérios de avaliação 

definidos pelo Grupo de EF enunciado no PEE.  

O registo e cálculo da avaliação final permitem ao professor informar os 

próprios alunos e os encarregados de educação sobre o estado de 

cumprimento do planeamento das UD, bem como justificar a tomada de 

decisão sobre a nota atribuída ao aluno.  

É importante referir que a nota dos alunos nas UD’s não foi 

necessariamente a nota do final do período letivo correspondente, pois esta foi 

também influenciada por outros fatores (empenho, assiduidade, 

comportamento e aptidão física), fazendo corresponder a cada componente 

uma percentagem da nota final. Assim, as percentagens estabelecidas no 

Projeto Curricular de EF, definiam três grandes áreas principais – domínio 

motor (70%), domínio sócio-afectivo (20%) e domínio cognitivo (10%). É 

importante salientar que na minha turma, uma aluna apresentou declaração 

médica que justifica a sua a impossibilidade de realizar as aulas práticas, pelo 

que era avaliada com percentagens diferentes: 50%, 20%, 30%, 

respetivamente. 

A interpretação dos valores é facilmente percebida se entendermos a EF 

como uma disciplina de carácter motor, pelo que é compreensível que o 

domínio psico-motor seja aquele com mais influência na avaliação dos alunos, 
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ao contrário do domínio cognitivo, que é aquele que apresenta um “peso” 

menor. 

Como referi anteriormente, os conceitos psicossociais foram avaliados 

no final de cada aula, através de uma auto e heteroavaliação das atitudes e 

dos comportamentos de cada aluno, sendo registado, entre outros, o 

comportamento, empenhamento, participação, cooperação, responsabilidade e 

autonomia dos alunos nas aulas (com os símbolos “+”, “+/-“ e “-“). Para além 

destes parâmetros a pontualidade, assiduidade e material adequado para a 

aula, também foram valorizados.  

A componente do conhecimento cognitivo, foi avaliado também em cada 

aula através da constatação retirada acerca da análise do conhecimento dos 

alunos relativamente às principais regras de cada modalidade, a sua história e 

ainda a terminologia específica de cada modalidade desportiva. No entanto, 

para complementar esta análise informal feita por mim, os alunos realizaram 

fichas de avaliação relativas a cada matéria. 

Apesar de inicialmente terem surgido várias dúvidas, considero que o 

processo foi realizado com sucesso, tendo os alunos construído para tal devido 

à seriedade que encararam o mesmo.  

 

 

4.5. Os Jogos Desportivos Coletivos 

 

Os Jogos Desportivos Coletivos (JDC) desempenham um lugar 

importante na cultura desportiva contemporânea (Graça e Oliveira, 1994), da 

mesma forma que se apresentam como matérias consideradas nucleares no 

Programa Nacional de Educação Física (PNEF). 

Para Teodorescu (1984, p. 23), os JDC “representam uma forma de 

atividade social organizada, uma forma específica de manifestação e de 

prática, com carácter lúdico e processual, do exercício físico, no qual os 

participantes (jogadores) estão agrupados em duas equipas, numa relação de 

adversidade típica não hostil (rivalidade desportiva) – relação determinada pela 

disputa através de luta com vista à obtenção da vitória desportiva, com a ajuda 
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da bola (ou outro objeto de jogo) manobrada de acordo com regras pré-

estabelecidas”. 

Ainda relativamente aos JDC, Konzag (1985, p. 11) refere que “cabe aos 

jogos desportivos coletivos contribuírem para a concretização dos objetivos 

definidos pela Educação Física. Para atingi-los, torna-se imprescindível um 

ensino adequado, não obstante das dificuldades acerca do desenvolvimento 

metodológico da respetiva formação técnica e tática”. 

Os JDC são possuidores de caraterísticas próprias, como tal o seu 

ensino não deve circunscrever-se à transmissão de um repertório mais ou 

menos alargado de habilidades técnicas (o passe, a receção, o drible…), nem à 

solicitação de capacidades condicionais e coordenativo condicionais 

(Resistência, Velocidade, Força, …). “Importa sobretudo desenvolver nos 

praticantes uma disponibilidade motora e mental que transcenda largamente a 

simples automatização de regras de ação e princípios de gestão do espaço de 

jogo, bem como de formas de comunicação e contra comunicação entre os 

jogadores”. (Garganta, 1991, p. 23) Assim, os JDC, quando ensinados e 

orientados de forma coerente, poderão contribuir significativamente para a 

aprendizagem dos alunos, mas também no desenvolvimento de várias 

competências como, por exemplo: as tático-cognitivas, as técnicas e sócio 

afetivas. Além disso, como refere Balbino (2001) permitem também o 

desenvolvimento do espírito coletivo e da disciplina gerada pela aceitação das 

regras, bem como a elaboração de recursos internos para resolver dificuldades 

e analisar as situações que levam ao desenvolvimento do raciocínio. 

No que diz respeito ao ensino dos JDC, podemos considerar dois tipos 

de atitudes. Uma em que se parte do princípio que cada JDC tem uma 

especificidade de tal forma elevada que o seu ensino deve ocorrer a partir da 

utilização de princípios, meios e técnicas que lhe são exclusivos. Outra resulta 

da convicção de que existem modalidades entre as quais é possível 

reconhecer semelhanças e, a partir daí, construir situações que permitam a 

assimilação de princípios comuns, recorrendo a meios e técnicas comuns 

(Godinho et al., 1999). Nas minhas aulas utilizei a segunda opção referida, uma 

vez que considero que a partir de uma modalidade se podem extrair situações 

de aprendizagem semelhantes a outras modalidades, isto é, através das 

similitudes existentes criar uma prática transferível, tendo como referência 
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determinados critérios. Graça e Oliveira (1994) propuseram a denominada 

prática transferível, ao assegurar a possibilidade de transferir as aquisições de 

uma atividade para a outra modalidade.  

Esta aplicabilidade também poderá ser realizada para além da estrutura 

do jogo em si. O planeamento de exercícios e tarefas também poderão 

comtemplar a prática transferível. Garganta (1991) refere que ao nível do 

ensino dos JDC na escola, parece ser conveniente construir, nas fases iniciais 

da aprendizagem, uma metodologia que favoreça a assimilação de princípios 

comuns ao JDC estrutural e funcionalmente semelhantes. 

As estratégias mais adequadas para ensinar os JDC passam por 

interessar o praticante, recorrendo a formas jogadas motivantes, implicando-o 

em situações problema que contenham as características fundamentais do 

jogo. Seguindo esta ordem de pensamento as minhas aulas foram concebidas, 

de acordo com as necessidades dos meus alunos, baseadas em formas de 

jogo, sobretudo adaptados e reduzidos. Este aspeto é evidente no excerto que 

se segue: 

 

“À semelhança da aula anterior, esta foi elaborada com base em situações 

de jogo, uma vez que o mesmo assume um papel central no processo de 

aprendizagem, nomeadamente nos aspetos de tomada de decisão nas diferentes 

situações de jogo, a exercitação das habilidades necessárias à melhoria do jogo e 

a integração progressiva dos aspetos técnicos, táticos necessários à melhoria de 

performance no jogo (Turner e Martinek, 1999).” (Reflexão 51) 

 

Como Garganta advoga (1991, p. 18) deve, “propor-se um jogo ou 

formas jogadas acessíveis, isto é, com regras pouco complexas, com menos 

jogadores e num espaço mais pequeno, de modo a permitir a continuidade das 

ações e elevadas possibilidades de concretização”: Esta foi uma forma por mim 

utilizada como está exposto na reflexão da aula 51: 

 

“A estruturação dos diversos jogos, têm sido sempre alvo de um tratamento 

didático para que os alunos sejam confrontados com situações mais 

simplificadas de jogo. Desta forma tenho proposto tarefas onde são enfatizados 

problemas e exigências de execução através da introdução de condicionantes ao 
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jogo, preservando a relação de cooperação/oposição e o objetivo de jogo.” 

(Reflexão 51) 

 

As minhas aulas de JDC, por norma, foram estruturas do topo para a 

base, isto é, os conteúdos técnicos foram abordados de uma forma 

contextualizada em relação às situações de jogo (em que a finalidade e a 

causa das habilidades técnicas se referiam ao jogo). Assim, a minha principal 

preocupação foi o facto do aluno compreender a lógica de jogo, as intenções 

táticas e apreender as condutas individuais e de grupo de forma autónoma e 

com criatividade necessárias para a sua aplicação. 

 Os excertos que se seguem, expressam o que referi anteriormente, 

dando-lhe ainda mais sustentabilidade através das referências bibliográficas 

que contêm:  

  

“A aula foi preparada com base na abordagem ao jogo através de jogos 

reduzidos pois estes contêm os pressupostos básios e fundamentais da modalidade. 

Assim, a técnica foi abordada tendo por base a ação tática no jogo. Como refere 

Garganta (2001), a verdadeira dimensão da técnica repousa na sua utilidade para 

servir a inteligência e a capacidade de decisão tática dos jogadores e das equipas. 

Um bom executante é, antes de mais, aquele que é capaz de selecionar as técnicas 

mais adequadas para responder às sucessivas configurações do jogo. Por isso, o 

ensino e o treino da técnica no Futebol, não devem restringir-se aos aspetos 

biomecânicos, mas atender sobretudo às imposições da sua adaptação inteligente 

às situações de jogo (Garganta, 2001)." (Reflexão 39) 

 

“A aula foi construída com base numa abordagem ao jogo e à sua natureza 

tática. Assim, à semelhança das outras modalidades já abordadas, o jogo foi 

inserido numa perspetiva de ensino compreensivo do jogo, onde também foram 

apresentadas exigências técnicas em paralelo. A aprendizagem dos JDC consiste, 

portanto em extrair, nas situações de jogo que colocam problema, as informações 

pertinentes que permitem reduzir o tempo de análise e portanto, de decisão (J-F. 

Gréhaigne, et al, 1999).” (Reflexão 49) 

  

Com isto é-me possível inferir que a utilização do jogo é bastante 

significativa para a aprendizagem, uma vez que, mais do que a simples 
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assimilação técnica, permite a contextualização com os constrangimentos 

solicitados pelo mesmo.  

No entanto, como refere Mesquita e Graça (2002) erguer uma barreira 

entre a técnica e a tática conduz-nos a uma falsa questão, dado que ambas 

são importantes para o desempenho no jogo. É necessário ter sempre bem 

presente que a tomada de decisão é limitada e enviesada por 

constrangimentos de ordem técnica. Neste sentido, por vezes senti a 

necessidade de me centrar apenas nos aspetos técnicos, como refiro na 

reflexão da aula 53:  

 

“Embora as minhas aulas tenham vindo a ser pautadas pela utilização da 

técnica em função da tática, sinto que por vezes é importante utilizar exercícios 

analíticos que permitam aos alunos aperfeiçoar o seu gesto técnico. Como refere 

Mesquita e Graça (2002), através do refinamento técnico, o jogador efetua, 

progressivamente, a passagem da atenção centrada na execução motora para os 

aspetos de ordem decisional. O aspeto de tomada de decisão será fulcral para 

realização de um jogo fluido, mas não pode ser dissociado da técnica.” (Reflexão 

53) 

 

 Enquanto professor, umas das lições que retirei ao lecionar os JDC, 

prende-se com o facto de reconhecer que se deve ter o mínimo de 

conhecimento sobre a modalidade que pretendemos abordar, uma vez que só 

assim é possível identificar os problemas e os erros mais comuns dos alunos, 

para que posteriormente seja capaz de corrigir, conduzindo à sua evolução. É 

igualmente importante que o professor seja capaz de articular os conteúdos de 

acordo com as características dos seus alunos, uma vez que só assim 

conseguirá gerir os constrangimentos e consequentemente a aprendizagem 

dos alunos. Uma das formas de gestão desses constrangimentos, poderá 

passar pela simplificação das regras de jogo ou até mesmo pela redução do 

número de jogadores, sem que seja necessário desvirtuar a essência do jogo. 
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4.6. Desenvolvimento Profissional 

 

4.6.1. A Conceção do Professor como Profissional reflexivo 

 

Desde cedo, assumi como um dos grandes objetivos deste EP 

desenvolver hábitos de prática reflexiva, como tal, é natural que a reflexão se 

apresente como um dos processos ao qual atribuo mais importância no 

decorrer de todo o EP.   

Como refere Cardoso (2009), a reflexão constitui-se atualmente como o 

conceito basilar do EP, cujo delineamento pretende desenvolver no estudante-

estagiário um conhecimento crítico-reflexivo que lhe permita adequar o 

conhecimento pedagógico do conteúdo aos diversos contextos educativos nos 

quais venha a exercer a profissão docente. 

Silva (2009, p. 39) aponta a reflexão como um elemento essencial na 

formação de professores ao afirmar que “…é fundamental que o formando, 

futuro professor, além da necessidade de possuir um conhecimento académico 

de base, seja capaz de questionar a sua prática e consiga estabelecer uma 

relação teoria-prática construindo através da reflexão novos saberes.”  

Este processo reflexivo, ao centrar-se na problematização, no 

questionamento e na consciencialização da ação, pode conduzir a uma 

mudança de atitudes do profissional na forma de abordar o processo ensino-

aprendizagem e, consequentemente, a uma melhoria das suas práticas 

(Oliveira et al, 1999).  

Por outro lado, na perspetiva de Silva (2009, p. 25), “considerando que, 

o processo reflexivo se caracteriza por um vaivém permanente entre o que 

acontece e a sua compreensão, na procura do significado das experiências 

vividas, podemos inferir que, é através das práticas, que progressivamente se 

vai obtendo um maior entendimento das mesmas. Sendo que através desta 

nova compreensão pode emergir um conhecimento mais profundo sobre o que 

significa ser professor.” 

Contudo, ser reflexivo não pode ser uma atitude temporária e 

inconsequente, tem de ser contínua e consistente, ou seja, tem de se assumir 

como uma forma de estar na educação.  
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De acordo com Schön (2000) as práticas reflexivas envolvem três 

conceitos distintos que a mobilizam: a reflexão na ação, a reflexão sobre a 

ação e a reflexão sobre a reflexão na ação. 

Os dois primeiros tipos, de acordo com o autor, são apenas separadas 

pelo momento em que têm lugar, o primeiro ocorre durante a prática e o 

segundo depois do acontecimento, quando este é revisto fora do seu contexto. 

A reflexão na ação é um processo baseado no conhecimento intuitivo. Por seu 

lado, a reflexão sobre a ação diz respeito ao conhecimento tácito que leva à 

procura de possíveis erros e reformulações. Como refere Oliveira et al (1999) a 

reflexão sobre a reflexão na ação é aquela que ajuda o profissional a progredir 

no seu desenvolvimento e a construir a sua forma pessoal de lecionar. Para o 

autor, descreve-se como uma análise à posteriori, servindo para analisar e 

corrigir o que aconteceu. 

Shön (2000) destaca ainda que esta última é a reflexão orientada para a 

ação futura, ou seja, um vez que representa a tentativa de compreensão dos 

fatores que ocorreram, ajudando a compreender novos problemas, a descobrir 

soluções e a orientar ações futuras. 

Sendo assim, é possível compreender que a ideia de reflexão surge 

associada ao modo como se lida com problemas da prática profissional, à 

possibilidade da pessoa aceitar um estado de incerteza e estar aberta a novas 

hipóteses (Shön, 2000). Só assim é possível descobrir novas soluções.  

Então, ensinar constitui uma forma de reflexão na ação, ou seja, refletir 

sobre os acontecimentos e sobre as formas espontâneas de pensar e de agir 

de alguém, surgidas no contexto da ação que orientam a ação posterior. No 

entanto, vale ressaltar, de acordo Oliveira & Serrazina (2002) que apenas 

refletir não é suficiente, sendo necessário que esta reflexão tenha força para 

provocar a ação de forma a repensar a sua prática pedagógica e intervir sobre 

ela. 

Ao longo deste ano letivo foi possível verificar e consciencializar que no 

contexto educativo é necessário assegurar o domínio e a qualidade de 

intervenção profissional, que só é conseguida através de uma profunda 

reflexão do ambiente. É uma tarefa primordial num bom professor, num bom 

profissional, que só assim, conseguirá a melhoria constante das aulas e das 

suas competências: 
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“Nesta minha experiência, ao serviço da educação, a minha preocupação com 

a prática baseou-se na compreensão mútua estabelecida na ação e na procura da 

teoria que sustentasse essa ação. A reflexão esteve sempre presente antes, durante e 

depois do ato educativo, apelando sempre à inteligência e criatividade, permitindo-me 

atuar em contextos diferenciados. Assim, procurei sempre dar sentido ao 

conhecimento interiorizado tal como à prática de ensino.” (Reflexão Final 2º Período) 

 

 Tenho consciência que a minha capacidade de reflexão melhorou 

substancialmente ao longo do ano, e nesse aspeto destaco a importância que a 

professora orientadora e a professora cooperante tiveram neste processo.  

Com o decorrer do ano e apercebi-me da importância de todo o 

processo reflexivo e da influência positiva que este podia ter na minha evolução 

enquanto professor. Neste sentido, procurei ser um professor “insatisfeito,” que 

avalia, que reflete, que procura melhorar a sua “arte” num processo de 

investigação-ação, aprendendo com as suas práticas, procurando aperfeiçoar-

se, mesmo que isso signifique mudar hábitos e sair da “zona de conforto”. 

Julgo que fui revelando espírito crítico, sendo exigente com as minhas práticas 

e concomitantemente, procurando indicadores de ação que me levassem ao 

aperfeiçoamento.  

Por outro lado, mais do que as reflexões escritas distingo a importância 

das reuniões de núcleo, nas quais eram feitas profundas reflexões de todo o 

processo de ensino-aprendizagem.  

 

 

4.6.2. A observação como um meio de formação 

 

A observação é uma estratégia que se relaciona com o campo 

educativo, ou seja, é elaborada uma ação estruturada baseada no processo de 

ensino e aprendizagem, de forma a alcançar os objetivos do ensino (Martins, 

2011). 

Ao longo do ano de EP houve uma componente muito forte de 

observações de aulas, tanto dos colegas de núcleo como de outros 

professores. Um dos principais intuitos era observar aspetos relacionados com 
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a intervenção pedagógica, a nível da adequação da linguagem, das estratégias 

utilizadas para manter a atenção dos alunos, das rotinas estabelecidas, entre 

outros. Neste sentido, as observações acabaram por ser fundamentais para 

todos os elementos do núcleo de estágio, uma vez que as dificuldades 

identificadas e debatidas com a professora cooperante foram úteis para a 

nossa intervenção, e também resultaram numa oportunidade de observar 

aspetos de outras aulas (como por exemplo, controlo dos alunos, tempos de 

empenhamento motor, dificuldades pedagógicas, deslocamentos do professor, 

controlo visual global da turma, entre outros).  

Durante o processo de observação de aulas, existiram várias formas 

para as realizar. Existiram aulas em que possuíamos uma ficha previamente 

definida e com intencionalidades bem marcadas, dando um carácter mais 

formal à observação, porém também existiram aulas em que a observação era 

mais “livre”, mais informal, em que observávamos a globalidade da aula 

registando apenas as situações que nos despertaram interesse, ou que 

mereciam ser abordadas no fim das aulas, na análise conjunta realizada 

também com a professora cooperante. Estas formas distintas de observar 

ocorreram devido às intencionalidades definidas por cada estagiário no seu 

plano de observações. Assim, as observações de carácter mais “formal” 

pretendiam dar resposta a um conjunto de objetivos definidos como construção 

evolutiva pessoal.  

No meu entender, a observação da aula por si só, ou seja, sem a análise 

e diálogo apreciativo entre núcleo de estágio, confrontando os dados recolhidos 

com as intencionalidades e conteúdos previstos para a aula, não nos garante 

grandes benefícios enquanto professores estagiários. Neste sentido, mais do 

que as observações destaco a importância das reflexões conjuntas 

posteriormente a essas aulas, em que os FB’s fornecidos apresentavam um 

papel decisivo de carater construtivo e formativo. Para Martins (2011, p.19), a 

“reflexão não deverá ser vista como um fim, mas sim um meio que concede 

aos indivíduos, através de um processo de contextualização da ação, uma 

construção interna da situação, permitindo visualizar novas formas de operar, 

como desenvolver a aprendizagem permanente através das situações 

profissionais no quadro de uma organização auto formativa”. Assim, um dos 

intuitos destas reuniões era analisar os dados recolhidos face aos objetivos 
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traçados e destacar as causas ou fatores que originavam a eficácia ou 

ineficácia de cada ação. Na perspetiva de Alarcão e Tavares (1987, p.118) as 

reuniões das observações são importantes uma vez que permitem “transformar 

a complexidade dos dados em representações claras e visualizar os dados 

significativos da observação”.  

As reuniões de reflexão serviam como uma partilha de opiniões, que 

decorria de forma “saudável” e construtiva pois como refere Alarcão e Tavares 

(1987, p.120), “é essencial a existência de um clima afetivo-relacional em que 

prevalece a autenticidade na comunicação e onde todos exprimem as suas 

opiniões de uma forma livre, verdadeira e construtiva”. Aquando os momentos 

de partilha o núcleo não se limitava apenas a evidenciar os dados observados 

de forma declarativa, mas também como forma de questionamento. Este 

questionamento possibilitava a cada estagiário justificar algumas tomadas de 

decisão assumidas durante a sua ação e a oportunidade de ampliar um 

conjunto de conhecimentos e perceções, contribuindo para o seu próprio 

desenvolvimento pessoal e profissional.  

Também é importante realçar que nesta fase do processo de formação, 

por não termos grandes vivências pedagógicas e demonstrarmos algumas 

inseguranças, ficamos mais suscitáveis a “imitar” algumas das estratégias 

utilizadas pela professora cooperante. Contudo, esta “imitação”, poderá ser 

benéfica desde que interprete as intencionalidades e ajuste aos alunos minha 

turma.  

A observação ao longo do EP poderá ser bastante útil pois garante a 

possibilidade de observarmos não só os elementos do núcleo mas também 

outros professores do grupo disciplinar, o que acaba por ser importante pois 

permite visualizar pessoas experientes e inexperientes numa lógica de 

compreensão dos fatores que se alteram. Neste sentido enriquecemos o nosso 

leque de estratégias para utilizar em variadíssimas situações que podem 

ocorrer durante o ato de lecionação das aulas. 
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4.7. Autonomia e responsabilidade dos alunos nas aulas de 

educação física  

 

4.7.1. Preâmbulo 

  

 A seleção do tema a abordar no meu Estudo não foi uma tarefa fácil, 

uma vez que no panorama do EP foram várias as dificuldades com que me 

deparei. Por outro lado, queria produzir algo que fosse aliciante e ao mesmo 

tempo enriquecedor para a minha formação pessoal.  

 No decorrer das aulas fui-me apercebendo das necessidades de 

autonomia dos alunos da minha turma, isto é, da excessiva dependência do 

professor (Eu) na identificação e realização dos exercícios propostos. Dado 

que a autonomia estava diretamente relacionada com grau de responsabilidade 

que evidenciavam, decidi englobar os dois temas na minha pesquisa. 

 Perante este cenário, intensifiquei a minha pesquisa no sentido de 

encontrar estratégias que pudessem dar resposta a este tipo de “carências” por 

parte dos meus alunos. Além da pesquisa da literatura decidi analisar as 

minhas reflexões diárias das aulas, com o intuito de me autoformar, para além 

de ter realizado entrevistas a alguns alunos, no sentido de perceber qual a sua 

opinião relativamente à organização da aula e as suas necessidades de 

autonomia e responsabilidade. 

 Assim, o tema que defini para o Estudo foi a Autonomia e 

Responsabilidade dos alunos.  

 É de referir, que este estudo em comunicação oral no Encontro de 

Jovens Investigadores da Universidade do Porto – IJUP, realizado no mês de 

fevereiro na cidade do Porto (Anexos I e II). 

 

 

4.7.2. Resumo  

 

A autonomia e responsabilidade dos alunos nas aulas de EF é uma questão 

central ao sucesso na aprendizagem. Tomando como referência este 

entendimento, este estudo resultou da análise das reflexões escritas das aulas 
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acerca da temática da responsabilização e autonomia dos alunos nas aulas de 

EF. Adicionalmente foram realizadas entrevistas a oito alunos com o intuito de 

perceber a perspetiva dos alunos em relação à organização da aula e as suas 

necessidades de autonomia e responsabilidade. A reflexão e entrevistas foram 

realizadas no âmbito do EP do Mestrado em Ensino da Educação Física nos 

Ensinos Básico e Secundário da FADEUP no ano letivo 20011/2012. O 

propósito central do trabalho foi percecionar o nível de autonomia e 

responsabilidade com que os alunos participavam nas aulas de EF e propor 

estratégias capazes de aumentar os níveis de participação e de envolvimento 

dos alunos. Os alunos em foco frequentavam o 10º ano de escolaridade na 

Escola Secundária Doutor Manuel Gomes de Almeida, em Espinho, do curso 

de Ciências e Tecnologias. As reflexões das aulas foram sujeitas a uma análise 

temática tendo por referência as seguintes categorias definidas a priori: i) nível 

inicial de autonomia e responsabilidade; ii) estratégias; iii) resultados obtidos. 

Já nas entrevistas o foco foram as perceções dos alunos. Da análise efetuada 

ficou evidente que i) a turma revela défices de autonomia e responsabilidade; ii) 

as estratégias delineadas concretizaram-se na análise e reflexão do professor 

em busca de novos modos de atuar, na gestão das tarefas de aprendizagem 

com maior envolvimento dos alunos, na exigência da autonomia e da 

responsabilidade dos alunos; e iii) os resultados obtidos expressaram-se num 

acréscimo dos níveis de autonomia e de responsabilidade dos alunos, 

repercutindo-se na melhoria da qualidade das aulas e do processo de 

aprendizagem dos alunos. Com as entrevistas foi possível perceber que os 

alunos foram conscientes de todo o processo, o que terá também influenciado 

a sua melhoria.  

 

 

4.7.3. Abstract 

 

Student’s autonomy and responsibility throughout classes is essential for 

achieving success in learning. Taking this into account, this study is a result 

from an analysis of the class written reflections focused on students’ 

responsibility and autonomy in Physical Education classes. Additionally, 

interviews were conducted with eight students in order to understand the 
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perspective of the students regarding classroom organization and its needs. 

This analysis and interviews were taken at the Program of Master degree in 

Teaching Physical Education in Primary and Secondary level from Faculty of 

Sport, University of Porto, in academic year 2011/2012. The main purpose of 

this work was to understand the level of autonomy and responsibility with which 

students behave in Physical Education classes and to suggest strategies to 

increase their level of commitment and participation. The students that take part 

of this study where at the 10th degree from Dr. Manuel Gomes de Almeida 

secondary school, at Espinho. The class written reflexions were submitted to a 

thematic analysis based on three predefined categories: i) initial level of 

autonomy and responsibility; ii) strategies; iii) results. In the interviews the 

highlight were the students' perceptions. From the analysis it was made clear 

that: i) the class had a lack of autonomy and responsibility; ii) the chosen 

strategies came real through the analysis of the teacher in search new ways of 

acting with students, when managing different learning activities, putting a clear 

focus on the students involvement and on demanding more autonomy and 

responsibility from the students; iii) the results were traduced in an increasing 

level of student autonomy and responsibility, having a direct impact in an 

enhancement of the classes’ quality and students’ learning process. With the 

interviews it was revealed that students were aware of the whole process, which 

will also have influenced their improvement. 

 

 

4.7.4. Introdução 

 

Ao longo de vários anos, e até aproximadamente à década de 80, no 

ensino em geral e na EF em particular, privilegiaram-se abordagens de 

instrução centradas no professor, as quais se configuram no recurso prioritário 

a métodos diretivos e formais, baseados num ensino explícito e prescritivo. 

(Pereira, Mesquita e Graça, 2008, p.65). Perante este panorama, as evidências 

de trabalho autónomo, responsável e cooperativo dos alunos eram muito 

reduzidas. 
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Contudo, a emergência de novas correntes instrucionais, baseadas em 

ideias construtivistas, passaram a colocar o aluno como o centro de todo o 

processo de ensino-aprendizagem, sendo-lhe concedido espaço de 

problematização e assim desenvolver a sua autonomia decisional (Pereira, 

Mesquita e Graça, 2008). Nesta perspetiva, como referem os mesmos autores, 

o professor “passa a ser visto como um facilitador do processo de 

aprendizagem, que recorre a estratégias de instrução, como o questionamento 

e a responsabilização dos alunos no cumprimento das tarefas, para fomentar 

no aluno a emergência do comportamento prospetivo em detrimento do 

meramente reativo” (p. 65). Assim, o objetivo de qualquer professor para a 

educação começa a ser que a instituição escolar faça do aluno um Homem, 

que passe da dependência à autonomia, da ignorância ao conhecimento, do 

comportamento instintivo ao autodomínio e do individualismo à cooperação 

(Fayard, 2000). Freire (1996), chama a atenção para a importância de a escola 

criar possibilidades para que o educando reconheça a própria presença no 

mundo, como sujeito que fala, contacta, compara, rompe, avalia, decide e 

transforma.  

Neste prisma, um dos grandes objetivos da educação passa a ser, 

formar pessoas responsáveis pelos seus atos e capazes de assumir essa 

mesma responsabilidade e autonomia perante a vida. Bizarro (2006, p.46), 

define autonomia como “aquisição/domínio de um método que permitirá ao 

aluno aprender a fazer (muitas vezes a partir do seu próprio erro), na procura 

da construção da verdade, do conhecimento ou da sua reinvenção”. Para o 

mesmo autor, o processo de construção de autonomia implica que o aluno se 

interesse pelos conteúdos inerentes à aprendizagem, envolvendo-se no seu 

processo de formação com a atitude de um ser insatisfeito.  

 É de salientar que autonomia, aqui, não surge como a liberdade total do 

aluno, mas sim, como a cedência de responsabilidade de participação 

consciente na sua aprendizagem em que o professor é o guia. Como refere 

Rossetto (2005, p. 195), “professor que desafia os alunos a explicarem como 

trabalharam, como pensaram ou o porquê de terem tomado determinadas 

opções, está a possibilitar o aluno a pensar sobre o conteúdo da aula, fato que 

direciona à tomada de consciência do aluno, à aprendizagem em sentido lato, o 
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que realmente dá autoria e autonomia ao aluno quanto à sua aprendizagem 

conceitual e procedimental”. 

A autonomia nas aulas de EF passa pela capacidade dos alunos 

responderem aos constrangimentos das tarefas sem que tenham que recorrer 

constantemente ao professor. Esta tomada de decisão por parte dos alunos 

está intrinsecamente ligada à sua responsabilidade. Cabe ao professor 

promover o desenvolvimento destas duas competências nos alunos. Para que 

a experiência de autonomia seja efetiva, o aluno deve perceber que é o centro 

do processo de aprendizagem e que todo o planeamento é feito em função das 

suas capacidades e margem de desenvolvimento. Neste sentido, quando as 

atividades são selecionadas em função das capacidades dos alunos o 

processo de aprendizagem torna-se motivador, estimulando a capacidade de 

iniciativa dos alunos. A autonomia e responsabilidade podem permanecer sob 

a forma individual ou grupal, isto é, o aluno deve também ter uma participação 

na aprendizagem dos pares. A necessidade do aluno se sentir competente e 

preponderante na aprendizagem dos outros são características que conduzem 

a um comportamento intrinsecamente motivador, e, portanto, essenciais para 

promover a aprendizagem. 

   Baseado neste enquadramento conceptual, o propósito deste estudo foi 

caracterizar o nível de autonomia e responsabilidade dos alunos na aula de EF 

e verificar o efeito das estratégias utilizadas para o seu incremento. 

Adicionalmente procurar-se verificar qual a perceção dos alunos relativamente 

à organização da aula e as suas necessidades de autonomia e 

responsabilidade. Assim, com o presente estudo pretendi identificar o ponto de 

partida dos alunos e, consequentemente, identificar estratégias para ampliar a 

participação e o envolvimento dos alunos nas aulas. Já com as entrevistas 

pretendi perceber a conceção dos alunos e qual a sua perspetiva de todo o 

processo. Pois, sendo os alunos o centro do processo ensino-aprendizagem, a 

sua perspetiva, paralelamente à minha, é importante para a sua melhoria.  
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4.7.5. Metodologia 

 

4.7.5.1. Participantes 

 

Na segunda componente, análise das entrevistas, apenas participaram 

oito alunos, sendo que a seleção dos mesmos foi feita aleatoriamente. Após 

explicar aos alunos a intencionalidade do estudo, propus que se 

voluntariassem a participar. Embora a pré-disposição da turma tenha sido total, 

apenas foram selecionados os oito primeiros, número definido por mim 

previamente.  

 

 

4.7.5.2. Corpus do Estudo 

 

Para proceder à análise de dados do estudo foi utilizado o diário de bordo 

das aulas lecionadas entre setembro e março, num total de 46 aulas.  

Na primeira componente do estudo, na análise das reflexões, participaram 

22 alunos da turma 10º3ª da ESMGA, em Espinho. Entre os alunos 

participantes nesta componente, 14 pertenciam ao sexo feminino e 8 ao sexo 

masculino, sendo a média de idades de 15 anos.  

A primeira componente do estudo foi o diário de bordo concebido com 

base nas reflexões diárias de cada aula, tendo como suporte a bibliografia 

referente aos temas e a problematização dos mesmos temas, assim como 

estratégias aplicadas e os resultados alcançados com essa aplicação. Neste 

sentido, constitui uma análise na primeira pessoa, o que em si permitiu o 

enriquecimento do processo de reflexão explicitado na escrita.  

 A segunda componente foi o conteúdo informativo resultante da 

entrevista estruturada composta por um guião com sete questões (Anexo III). 
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4.7.5.3. Procedimentos de Análise 

 

As reflexões das aulas foram sujeitas a uma análise temática tendo por 

referência as seguintes categorias definidas a priori: i) nível inicial de 

autonomia e responsabilidade; ii) estratégias e iii) resultados obtidos. 

Já as entrevistas foram analisadas questão a questão, colocando em 

evidência os entendimentos dos alunos no que concerne ao processo de 

autonomia e responsabilidade nas aulas de EF. 

 

 

4.7.6. Resultados 

 

 Como foi referido anteriormente os resultados foram divididos em duas 

componentes. A primeira diz respeito à análise das reflexões, onde são 

incluídos o ponto I) nível inicial de autonomia e responsabilidade; II) estratégias 

utilizadas e III) Resultados obtidos. Na segunda componente são apresentadas 

as perceções dos alunos acerca das vivências tidas ao nível da autonomia e 

responsabilidade dos alunos na aula de EF. 

 

 

I) Nível inicial de autonomia e responsabilidade 

 

A autonomia e responsabilidade, embora nem sempre reconhecidos 

como tal, são dois fatores preponderantes na aprendizagem dos alunos. 

Embora sejam condições inerentes ao desenvolvimento humano, a escola, no 

papel do professor deve promover este processo.  

Consciente desta importância, desde cedo que me propus comprometer 

com esses objetivos. Contudo, após observar diversos comportamentos dos 

meus alunos depreendi que os seus níveis de autonomia e responsabilidade 

eram reduzidos.  

Nas primeiras aulas, apercebi-me que embora fossem realizando os 

exercícios, os alunos eram muito dependentes do professor, assumindo assim 

uma atitude reprodutora e imitativa. Por outro lado, durante a realização dos 
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exercícios alguns alunos tinham a tendência em dispersar dos objetivos ou até 

mesmo parar para conversar, tal como é expresso no excerto da reflexão 8: 

 

“Os alunos estavam bastante agitados, o que conduziu a comportamentos fora 

da tarefa. Procurei contornar o sucedido chamando-os à atenção e conferindo assim 

responsabilidade com as tarefas que estavam a realizar.” Reflexão 8 

 

 Este aspeto é também reforçado na reflexão do 1º período: 

 

“A turma do 10º3ª apresenta-se como uma turma bastante heterogenia, com 

diferentes níveis de ensino. Com as primeiras aulas verifiquei que o comportamento da 

turma não era o mais adequado, sendo bastante irrequieta e em alguns casos, com 

tendência a conversar em excesso. A maioria dos alunos apresentava défices de 

autonomia e responsabilidade.” (Reflexão 1º Período) 

 

Na tentativa de começar a colmatar este aspeto procurei estar em 

constante contacto com eles, nomeadamente transmitindo informação via 

correio eletrónico. No entanto, os alunos eram pouco responsáveis na sua 

visualização, como se verifica na reflexão da aula nº2: 

 

“Após a chamada, tive uma breve conversa com os alunos onde perguntei o 

porquê de não me confirmarem a receção dos e-mails. Estes afirmaram que não 

acediam com frequência ao e-mail pessoal.” (Reflexão 2)  

 

Como referi, da análise efetuada ficou evidente que a turma no primeiro 

período revelava défices de autonomia e responsabilidade. Tal facto poder-se-

ia justificar por virem do ensino básico, em que muitas vezes a sua capacidade 

de autonomia é pouco explorada. 

 Perante este cenário, visto que promover a autonomia e 

responsabilidade dos alunos é ao mesmo tempo estabelecer metas de 

aprendizagem e desenvolvimento a minha intenção foi contrariar as evidências 

através de diversas estratégias: 

 

“Tive que adquirir estratégias para controlar a turma, tais como incutir uma 

atitude de empenho, perseverança, esforço e autodisciplina, imprescindíveis num 
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processo de desenvolvimento em que o aperfeiçoamento e a superação são um 

desafio constante, o que ao mesmo tempo passa pela autonomia e responsabilidade 

dos alunos na realização e regulação da sua própria atividade.“ (Reflexão 1º Período) 

 

 

II) Estratégias 

 

a) Modo de Intervenção 

 

No processo de ensino, a conceção do professor tem uma forte 

influência no clima de aula, podendo gerar-se a partir da interação professor-

aluno um clima de aceitação, rejeição, cooperação, prazer, indiferença ou 

discordância, o que por consequência pode refletir-se na aprendizagem dos 

conhecimentos, procedimentos ou atitudes. Partindo da ideia de que ensinar 

implica tomar um conjunto de decisões, cabe ao professor criar condições para 

promover um clima de aula positivo. Assim, a postura e empenhamento do 

professor são determinantes para a criação de condições propícias a uma boa 

aprendizagem dos alunos. 

É neste sentido, que justifico a minha iniciativa quanto à promoção de 

atividades direcionadas para o desenvolvimento da autonomia dos alunos.  

Um dos aspetos essenciais passou por preparar a aula antecipadamente 

e dentro dos objetivos de cada exercício introduzir tarefas que estimulassem a 

sua participação autónoma, tais como, a heterorregulação e utilização de fichas 

informativas. A heterorregulação dizia respeito à responsabilidade mútua que 

os alunos tinham sobre o seu par, isto é, o aluno não atuava isoladamente, 

pelo que era encarregado de regular a prática do colega. Para que seja mais 

fácil compreender este processo destaco alguns excertos de reflexões: 

 

“Aqui, mais uma vez se procurou desenvolver a autonomia e a 

responsabilidade de cada um. Os alunos foram responsáveis pela contagem das 

repetições, o que faria que estivessem em silêncio e respeitassem a cadência.” 

(Reflexão 9) 
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“Aquando dos exercícios de cooperação as equipas foram incumbidas de 

fazer a contagem do número de passagens. Esta estratégia permitiu não só 

conduzir os alunos à realização dos objetivos mas responsabilizá-los na sua ação e 

participação na aula.” (Reflexão 48) 

 

A utilização desta estratégia, permitiu não só responsabilizar os alunos 

pela aprendizagem, mas também levá-los a interessar-se pelos conteúdos de 

ensino. Para mim enquanto professor foi útil pois reduziu o número de 

acontecimentos em que me tinha que centrar: 

 

“Uma vez que a contagem fica à responsabilidade dos alunos liberta-me 

dessa tarefa e permite-me conferir se os alunos realizam o protocolo de cada 

exercício, circulando pelo espaço e controlando melhor os alunos.” (Reflexão 9) 

 

As fichas informativas eram material didático em suporte de papel que 

utilizei nas aulas, onde estavam descritos os exercícios a executar e a sua 

divisão por níveis.  

Esta metodologia foi utilizada com o intuito de fazer a distinção de 

tarefas por níveis, promovendo a aproximação do nível de execução de cada 

um e ao mesmo tempo concedendo aos alunos autonomia na realização. Outro 

benefício desta medida adotada em muitas das aulas, foi o facto de garantir 

objetivos claros e individuais de desempenho. Os alunos habituaram-se assim 

a ter objetivos concretos a cumprir. Por outro lado, tal como a heterorregulação, 

também me permitiu libertar dos episódios de instrução e informação na aula, 

focando a atenção noutros pontos de interesse.  

 

“Algo que me surpreendeu, foi a autonomia dos alunos na realização dos 

exercícios. Os alunos visualizavam as folhas e seguiam a sequência estabelecida. Isto 

criou um grande dinamismo na aula, consequentemente os alunos tiveram um elevado 

tempo de empenhamento motor, estando ativos e motivados. Considero que me 

surpreendeu porque apesar de ser esse o intuito das folhas pensava que os alunos 

iriam estar mais dependentes do professor.” (Reflexão 6) 

Esta estratégia foi importante para desenvolver a autonomia de trabalho 

dos alunos, sempre com a noção de que também é necessário controlá-los 

nesse processo. 
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Ainda no que respeito ao modo de intervenção, outro elemento 

importante foi o tipo de relação que estabeleci com os alunos. Procurei manter 

uma relação de respeito/confiança e ao mesmo tempo ser coerente com o meu 

compromisso de professor. Nesta perspetiva é-me possível afirmar que o 

conteúdo de uma aula é tão importante como a relação que se estabelece 

entre professor e aluno, podendo existir aqui uma partilha de opiniões e 

pensamentos. O professor ao estabelecer uma relação de proximidade com os 

alunos deve ser capaz de os incentivar e motivar, despertando assim o 

interesse pela sua aprendizagem. 

Considero que a motivação pode ter um papel relevante na promoção da 

responsabilidade, uma vez que os alunos motivados poderão ser 

automaticamente mais responsáveis:  

 

“Os alunos da minha turma, reflexo da irreverência da sua idade, apresentam 

diferentes fases onde a maioria das vezes se encontram motivados e interessados nas 

aulas mas noutras um pouco mais difíceis, onde os seus níveis de concentração, 

motivação e atenção baixam obrigando a um esforço da minha parte em voltar a 

motivá-los e envolve-los novamente na aula.“ (Reflexão 2º Período) 

 

 No processo ensino-aprendizagem, a motivação funciona como um dos 

grandes motores. Cabe ao professor regular este sentimento por parte dos 

alunos. Como refere Silva (2009, p.11) “o exercício competente da função de 

professor exige todo um conjunto de requisitos que vão desde o possuir 

conhecimento especializado e capacidade de o transmitir até, à capacidade de 

se relacionar para tornar o processo “aprazível” e suscetível de surtir efeito nos 

alunos”. Um professor, além de gestor de conteúdos, é um gestor de relações 

humanas. Este tema foi refletido por mim na reflexão 11: 

  

“O estado motivacional dos alunos envolvidos no processo, quando positivo, 

desperta o interesse e faz com os alunos que se tornem protagonistas da sua 

aprendizagem, melhorando em si a qualidade da aula.” (Reflexão 11) 
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b) Criação de Rotinas e Regras 

 

O estabelecimento de regras e rotinas desempenham um papel 

preponderante no ensino, uma vez que, se por um lado evitam situações 

causadoras de comportamentos fora da tarefa, por outro, garantem a fluidez da 

aula, o empenhamento na atividade e o envolvimento dos alunos na tarefa. 

Como refere Gariglio (2004), as rotinas consistem na automatização de 

uma série de procedimentos, que objetivam o controlo e a coordenação de uma 

sequência de comportamentos aplicáveis a situações específicas. Estas rotinas 

asseguram a duração das ações, a sua repetição e constituem um forte 

orientador espaço temporal das ações. 

Neste sentido, um dos grandes objetivos que estipulei, ao longo das 

aulas, foi o de incutir rotinas e hábitos de trabalho na disposição das diferentes 

atividades, regras de comportamento e estratégias, para que os alunos se 

mantivessem em atividade (autónoma) o maior período de tempo possível e em 

tarefas diretamente relacionadas com os objetivos gerais da aula. 

Na sequência do que foi em cima referido transcrevo o excerto da aula 

5 onde são evidenciados a utilização de rotinas ao longo das aulas: 

 

“De seguida, tive uma breve conversa com os alunos onde os elucidei sobre as 

regras de funcionamento na ginástica que serão comuns a todas as aulas da 

modalidade e na qual informei sobre como iria decorrer a aula. Na minha opinião esta 

pequena reunião é importantíssima, uma vez que leva a que os alunos se envolvam 

no processo de ensino-aprendizagem, ou seja, estes vão sentir que a aula foi 

realmente pensada para eles e tudo o que ali se irá passar é feito para que consigam 

evoluir e adquirir o maior número de conhecimentos possível.” (Reflexão 5) 

 

 Algumas das rotinas que utilizei relacionaram-se com o tipo de 

organização da aula e com a formação de grupos, pois como refere Gariglio 

(2004) as rotinas de trabalho dão ao professor, a possibilidade de reduzir as 

mais diversas situações a esquemas regulares de ação, o que lhe permite, ao 

mesmo tempo, concentrar a sua atenção em diversos acontecimentos 

simultaneamente. Ainda segundo o mesmo autor, a criação de rotinas reduz a 



Realização da Prática Profissional 
 
 

80 
 

incerteza da situação de ensino-aprendizagem para alunos e para professores, 

assegurando a regulação da complexidade das situações de ensino, em que se 

produz grande quantidade de eventos diferentes, permitindo antecipar a 

atuação profissional. 

 A contribuição das rotinas organizativas estabelecidas é visível no 

excerto que se segue:  

 

“Devido a essas rotinas, hoje sinto que a minha turma já é capaz realizar os 

exercícios autonomamente, envolvendo-se no cumprimento dos objetivos propostos.” 

(Reflexão 55) 

 

A existência de regras e rotinas estabelecidas desde o início são uma 

referência para o que o aluno possa ter um guia na sua conduta diária. No 

entanto, isto não significa que o professor se desresponsabilize das suas 

funções, devendo sempre regular o processo. No excerto que se segue procuro 

destacar este aspeto: 

 

“Relativamente ao aquecimento, considero que os alunos já adquiriram as 

rotinas, no entanto, alguns por vezes tendem a brincar em demasia perturbando o 

aquecimento dos outros. Neste aspeto, terei que ter algum cuidado quanto à 

autonomia que lhes tenho concedido, uma vez que se não for aferindo 

comportamentos os alunos podem ter a tendência de se excederem. Isto pode 

dever-se ao facto de estarem a confundir conceitos como autonomia e excesso de 

permissividade. Nas próximas aulas deverei ser mais incisivo no cumprimento das 

regras, sendo mais interventivo ao longo do aquecimento.” (Reflexão 52) 

 

Outro dos elementos importantes nos sistemas organizativos da aula, é 

a formação de grupos de trabalho, uma vez que ao longo do processo ensino-

aprendizagem é necessário aprender a trabalhar em grupo, saber cooperar e 

respeitar o outro. Assim, nas minhas aulas procurei que os alunos 

desenvolvem-se estas capacidades. Tal como referi na reflexão nº 39:  

 

“O meu papel enquanto professor passa por fazer os alunos perceberem da 

sua importância na aprendizagem pessoal e na dos pares, projetando o seu nível 

para um patamar de excelência.” (Reflexão 39) 
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Por norma, a constituição de grupos foi decidida por mim, tendo na 

maioria das vezes, formado grupos heterogéneos: 

 

“Como tem sido comum em todas as aulas, coube-me a mim a constituição dos 

grupos de trabalho, tentando colocar sempre um aluno que tem facilidades na 

modalidade em causa com outro que tem maiores dificuldades.“ (Reflexão 16) 

 

Esta estratégia foi selecionada com o intuito de possibilitar que os alunos 

mais uma vez trabalhassem em conjunto. Embora seja expressa de forma 

diferente, aqui, surge novamente o sistema de heterorregulação: 

 

“Para permitir uma aprendizagem cooperativa, à semelhança de outras aulas 

fiz a divisão a turma em equipas com jogadores de nível heterogéneo.” (Reflexão 39) 

 

“Tenho procurado formar grupos heterogéneos fomentando assim a 

cooperação entre os alunos. Ao longo das aulas tenho experimentado combinações 

de grupos diversificadas, dando a oportunidade aos alunos de contactarem com todos 

os elementos da turma e assim descobrirem com quais se entrosam melhor.” 

(Reflexão 52) 

 

A opção de formar grupos heterogéneos justifica-se uma vez que:  

 

“Este método evitará que os alunos se juntem por amizades e diminuirá a 

probabilidade dos alunos apresentarem comportamentos desviantes, uma vez 

que existe um apelo à responsabilização dos alunos mais aptos: estes para 

conseguirem ajudar os colegas com maiores dificuldades terão que realizar o exercício 

corretamente e sentir-se-ão corresponsáveis pelas melhorias dos colegas. Por 

outro lado, permite aos alunos com maiores dificuldades empenharem-se para 

acompanhar a realização dos colegas. No fundo, uma aprendizagem conjunta.” 

(Reflexão 16) 

 

No entanto, o trabalho em grupo transcende a situação da proximidade 

física entre os alunos, é preciso aprender a estar e a trabalhar em grupo. A 

constituição de um grupo implica responsabilidade e cooperação mútua, o que 
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concomitantemente significa que cada aluno precisa de estar identificado com 

o grupo e reconhecer os motivos que o unem ao mesmo. Este aspeto está 

explicito na reflexão da aula 56: 

 

“É fundamental que aprendam a trabalhar em grupo, mesmo com aqueles 

que não têm tanta afinidade.” (Reflexão 56) 

 

Neste sentido, constituir grupos heterogéneos permite que: 

 

“…os alunos com maior dificuldade tenham a possibilidade de serem 

diretamente ajudados e orientados pelos seus colegas de equipa que possuem um 

maior domínio das competências de jogo. Para estes, o grande desafio que se impõe 

é a aprendizagem de jogarem verdadeiramente em equipa, procurando desenvolver 

o seu espírito de companheirismo, cooperação e trabalho em equipa. Pretende-

se que respeitem as dificuldades e características individuais de cada colega e 

se sintam impelidos a ajudá-los a superar e/ou minorar essas dificuldades.” 

(Reflexão 39) 

 

Para terminar a identificação desta estratégia importa referir que o 

trabalho cooperativo é um processo a ser quotidianamente revitalizado e 

lembrado pelo professor. Como tal era importante que fizesse transparecer isso 

aos alunos, isto é, incutir-lhes a ideia que um o grupo é o resultado de diversas 

interações que implicam um respeito recíproco. Assim, a minha intenção era 

que à medida que as relações se fossem estabelecendo houvesse mais 

referências ao grupo e consequentemente maior responsabilização dos alunos 

no processo individual de construção da autonomia do aprender, fazer e 

pensar.  

 

 

III) Resultados Obtidos 

 

Os resultados da análise da primeira componente apontam para um 

incremento dos níveis de autonomia e responsabilidade dos alunos. Isto 
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permite concluir que, embora com diferentes momentos temporais, as 

estratégias incrementadas produziram efeito. 

As rotinas utilizadas foram a estratégia em que a responsabilidade foi 

mais evidente, tal como prova o excerto: 

 

“Relativamente ao aquecimento, considero que os alunos já adquiriram as 

rotinas” (Reflexão 52) 

 

As rotinas automatizadas evidenciaram que os alunos aumentaram a 

sua participação responsável nas aulas, o que contribuiu para o decorrer das 

mesmas. Para este facto terá contribuído a leitura e assimilação das 

informativas, que ao mesmo tempo permitiu reduzir os tempos de transição. 

No que diz respeito ao modo de intervenção, a estratégia mais difícil de 

utilizar foi formação dos grupos uma vez que os alunos eram mais reticentes 

neste aspeto. Por norma, a tendência dos alunos era agruparem-se por 

amizades. 

 

“Tenho consciência que muitas vezes os alunos não ficam satisfeitos com os 

grupos pelo facto de quererem ficar com os amigos. No entanto, irei ser persistente 

nesta minha estratégia uma vez que considero ser o mais propício à sua 

aprendizagem” (Reflexão 44) 

 

Por oposição, os alunos passaram a questionar mais, demonstrando assim o 

interesse na sua aprendizagem. 

Com o decorrer das aulas os comportamentos pretendidos foram assumidos 

pelos próprios alunos, elevando assim o seu nível de participação.  

 

“Algo que me surpreendeu, foi a autonomia dos alunos na realização dos 

exercícios.” (Reflexão 6) 

 

 No futuro, irei manter as estratégias que resultaram mais e aprimorar a 

utilização das restantes. 
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A segunda componente dos resultados é a análise das respostas às 

entrevistas realizadas aos alunos. 

Como referi anteriormente para complemento à interpretação dos 

resultados foram realizadas entrevistas a 8 alunos com o intuito de perceber a 

sua interpretação do processo de aquisição de autonomia e responsabilidade 

dentro da organização da aula. 

 De seguida estão retratadas as perguntas e respetivas respostas dos 8 

alunos entrevistados. 

 

1. Como caraterizas a tua participação nas aulas de Educação Física?  

Aluno 1 “Depende da modalidade que estamos a dar, se for algo que 
eu goste, participo bastante e com interesse. Se for algo que 
não me chame tanto à atenção já ponho mais de parte.” 

Aluno 2 “Tento esforçar-me o máximo que posso, apesar de às vezes 
não participar como devia.” 
“Penso que se melhorasse algumas das minhas atitudes que 
poderia ter uma melhor participação.” 

Aluno 3 “Tento ser o mais ativo possível para tirar uma boa nota e 
para o professor ver que eu estou empenhado.” 

Aluno 4 “Nem sempre é a melhor, podia-me esforçar mais mas o 
professor chama-me à atenção que consigo fazer melhor e 
depois de ouvir o que o professor diz esforço-me mais” 

Aluno 5 “A minha participação geralmente é boa e por vezes 
exemplar” 

Aluno 6 “Eu, pelo facto de estar lesionada não posso praticar as 
aulas, mas tento sempre ajudar os meus colegas e sempre 
que possível pergunto ao professor se precisa de ajuda (…) 
Para completar o meu trabalho faço um trabalho e acho que 
acaba por ser importante porque permite ajudar os colegas 
porque às vezes eles têm dificuldade e o professor não 
consegue estar a ajudar todos ao mesmo tempo.” 

Aluno 7 “Sempre que o professor mandava fazer alguma coisa eu 
participava e tentava dar o meu melhor” 

Aluno 8 “Penso que a minha participação foi boa (…) Procurei 
corresponder aos exercícios propostos.” 

 

A análise das respostas permite concluir que os alunos procuraram ser 

ativos e participativos. Embora dois alunos afirmem que poderiam ter estado 

mais empenhados, este fator poderá justificar-se pelo gosto que nutrem pela 

modalidade abordada, tal como refere o aluno 1. Cabe-me a mim enquanto 

professor perceber esse foco de desinteresse e assim encontrar estratégias 
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que motivem/estimulem os alunos para a modalidade, uma vez que a sua 

participação e postura na aula devem ser as mesmas independentemente da 

modalidade que se aborda. 

Destaco ainda os relatos dos alunos 3, 4, 6 e 7 que evidenciaram a 

importância do papel do professor no seu processo ensino-aprendizagem.  

 

 

2. Tendo em conta a estrutura e organização das tuas aulas de educação 

física, consideras que a tua responsabilidade é solicitada? 

Aluno 1 “Sim, penso que sim (…)”  
“Se for alguma coisa que acho que consigo tirar boa nota 
ainda tenho uma responsabilidade mais acentuada.” 
“E quando tenho um grupo que sei que não tem capacidade 
para me ajudar a tirar boas notas, ainda tenho mais 
responsabilidade.” 

Aluno 2 “Acho que sim. Umas vezes mais que outras, dependendo do 
grupo em que estamos.” 

Aluno 3 “Sim (..) Algumas aulas o aquecimento são os alunos que o 
dão e nesse momento temos que ser responsáveis.” 
“Se fizermos Educação Física e não tivermos certos cuidados 
podemos nos aleijar, por isso temos que ser responsáveis 
(…) e se quero tirar uma boa nota tenho que ser 
responsável.” 

Aluno 4 “Sim, temos que ser responsáveis nas várias tarefas que o 
professor manda fazer” 

Aluno 5 “Acho que sim (…) A boa estrutura da aula contribui para 
isso.” 

Aluno 6 “Sim acho que sim, porque os alunos têm que ser 
responsáveis (...) Por exemplo, quando o professor diz que 
não podemos estar a brincar com os objetos e se não formos 
responsáveis a esse ponto pode sempre acontecer algo de 
mal” 

Aluno 7 “Sim, com a manipulação dos materiais, nas atividades que o 
professor solicitava.” 

Aluno 8 “Sim, em diversos momentos.” 

 

Os resultados obtidos evidenciaram unanimidade, uma vez que a 

totalidade dos alunos respondeu afirmativamente. Os alunos consideraram que 

o modo como as aulas foram organizadas solicitam a sua responsabilidade, 

destacando vários momentos em que isso aconteceu. A análise permite ainda 

concluir que os alunos têm consciência da importância da responsabilidade na 

sua aprendizagem e consequente melhoria técnica.  
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3. Ao longo das aulas foram utilizadas várias estratégias como a formação 

de grupos e a utilização de fichas com imagens. 

3.1.  Que significado é que atribuis a estas estratégias?  

Aluno 1 

“São umas boas estratégias.” 
“A formação de grupos por vezes pode condicionar, porque 
por exemplo na ginástica acrobática nós sentimo-nos mais 
confiantes com algumas pessoas e como os grupos não são 
feitos por nós não nos entregamos tanto." 
“As fichas com imagens acho útil porque nos ajuda a 
aprender e é muito mais fácil com imagens do que com 
textos.” 

Aluno 2 

“É uma boa estratégia porque assim socializamos mais com a 
turma, porque não existe aqueles grupos que trabalham 
sempre os mesmos quatro ou cinco.” 
“Em relação às fichas com as imagens é melhor para 
memorizarmos e percebermos como é que temos que realizar 
os exercícios.” 

Aluno 3 

“Quanto aos grupos, é importante serem variados para 
conhecermos os colegas de turma, para haver entreajuda e 
para haver socialização entre a turma.” 
“As figuras ajudaram para nós fazermos os exercícios mais 
corretamente.”  

Aluno 4 

“A formação de grupos acaba por fazer com que o grupo se 
ajude porque tem elementos que conseguem realizar umas 
tarefas melhor e outras piores, assim estão a favorecer-se 
das duas maneiras.” 
“As fichas são uma forma de quem estar a realizar a atividade 
compreender melhor aquilo que tem que fazer.” 

Aluno 5 

“A formação de grupos faz com que haja cooperação entre os 
grupos.” 
“As imagens facilitam o trabalho desenvolvido na aula.” 

Aluno 6 

“Os alunos que têm mais facilidade ajudam sempre os que 
têm mais dificuldade, acho que o professor tem em mente 
esse plano (…) Embora alguns alunos não gostam mas é 
uma das melhores atitudes.” 
“As fichas com imagens acho que são boas para ajudar, uma 
vez que temos que ter algo em que nos basear, portanto 
precisamos de alguma informação.” 

Aluno 7 
“Facilita o funcionamento da aula e dá para estarmos mais 
juntos como turma” 

Aluno 8 

“Foram boas estratégias (…) Na constituição dos grupos, os 
grupos ficavam equilibrados o que acabava por ser bom para 
todos.” 

 

Através das respostas foi possível constatar que os alunos consideraram 

as estratégias utilizadas como uma mais-valia na sua aprendizagem.  
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No que diz respeito à formação dos grupos, os alunos afirmaram que foi 

benéfico uma vez que tiveram a oportunidade de trabalhar com diferentes 

pessoas, conhecendo-se melhor e estabelecendo maiores laços de ligação. As 

respostas evidenciaram ainda que o trabalho em grupos permitiu que os alunos 

mais proficientes poderiam ajudar os menos capazes.  

Quanto à utilização de fichas com imagens, os alunos apontaram como 

sendo um complemento ao que foi desenvolvido na aula, uma vez que 

auxiliaram a interpretar e a memorizar as tarefas a executar.  

 

 

4. Relativamente ao trabalho em grupo, que resultados atribuis a este 

modo de trabalhar na aula?  

Aluno 1 
“Foi bom, porque nem sempre tivemos os mesmos grupos e 
assim ajudou na aprendizagem” 

Aluno 2 

“Que tem bons resultados, sempre achei que os grupos 
estavam equilibrados, que existiam um ou dois elementos 
que praticavam melhor a modalidade e outros que tinham 
mais dificuldades e assim dava para os que tinham mais 
dificuldades adaptarem-se melhor.” 

Aluno 3 
“Foi um bom método porque assim podemos interagir com 
todos os alunos da turma.” 

Aluno 4 

“Considero que foi positivo (…) Nem sempre fiquei contente 
com a formação de grupos, mas tenho que trabalhar com 
todos (…) não era pelo desempenho mas pelas atitudes de 
alguns.” 

Aluno 5 
“Foi bom porque as pessoas conheceram-se melhor e a aula 
em si é mais organizada.” 

Aluno 6 

“Acho que é um bom modo de trabalhar porque individual é 
sempre mais difícil e se nós estivemos em grupo 
conseguimos ter o apoio dos nossos colegas.” 

Aluno 7 
“Foi muito bom (…) Comparando com os outros anos este 
ano estivemos muito melhor a nível dos grupos.”  

Aluno 8 
“Acho que é bom trabalhar em grupo porque assim podemos 
nos ajudar uns aos outros.” 

 

No seguimento da questão anterior, os alunos afirmaram preferir o 

trabalho em grupo em detrimento do trabalho individual.  

A totalidade das respostas, quanto à obtenção de resultados positivos 

com este método de trabalho (em grupo), foi afirmativa. A principal justificação 

para este facto prendeu-se com o facto de em grupo ser possível cooperar e 

assim participar na aprendizagem uns dos outros.  
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5. E a utilização de fichas informativas, qual o seu papel para a tua 

participação na aula?     

Aluno 1 
“São importantes (…) Sabendo os nomes das técnicas, 
participo muito mais e assim dá gozo mostrar que se sabe” 

Aluno 2 

“Com as fichas informativas podemos perceber melhor 
algumas técnicas que podemos utilizar nas aulas (…)” 
“E também se tivermos dificuldades em algum exercício 
podemos perceber pelas fichas como podemos realizar 
melhor e assim não existe a perda de tempo de aula do 
professor estar sempre a explicar como se realiza e assim 
temos mais tempo de prática.” 

Aluno 3 

“Acho que são importantes (…) Tendo as fichas à nossa 
frente conseguimos ver como é que se faz os elementos para 
tentar ser o mais perfeito possível” 

Aluno 4 

“As fichas podem ajudar na aula porque se souber o que 
tenho que fazer não vou errar em situações básicas como por 
exemplo em posições base na ginástica acrobática, passes 
no voleibol, tempo e faltas em vários desportos.” 

Aluno 5 
“São um bom meio para saber a parte teórica (…) e saber a 
parte teórica ajuda à parte prática de uma forma significativa.” 

Aluno 6 

“Acho que é uma maneira de nos ajudar a entender melhor 
quando não sabemos bem a história de uma modalidade ou 
os gestos técnicos.” 

Aluno 7 
“As fichas ajudavam muito e contribuíam para as aulas 
porque tinham lá toda a matéria.” 

Aluno 8 
“Foram importantes porque assim temos a oportunidade de 
saber mais.” 

 

As respostas obtidas colocaram em evidência que os alunos 

consideraram as fichas informativas importantes para a sua aprendizagem, 

justificando que estas permitiram adquirir maior sustentação teórica o que, por 

consequência, conduziu ao aperfeiçoamento técnico. 

 

 

6. Enquanto aluno inserido num grupo de trabalho, a tua participação é 

igual na presença e na ausência do professor? 

Aluno 1 “Sim, sou sempre a mesma pessoa.” 

Aluno 2 

“Nem sempre, existem vezes em que o meu comportamento 
não é o que deveria ter na aula, mas tento reduzir essa forma 
de estar.” 

Aluno 3 

“Claro que quando o professor não está temos tendência a 
brincar um bocado mais mas tento ter sempre a mesma 
postura para a aula ser mais séria” 
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Aluno 4 

“Nem sempre, quando o Professor está participo mais e 
outras vezes quando não está a olhar para o nosso grupo 
distraio-me mais, dependendo do grupo em que estiver” 

Aluno 5 
“Faço menos quando o professor não está mas muitas vezes 
tento que o ritmo de trabalho seja o mesmo.” 

Aluno 6 

“Sim, é sempre porque o meu objetivo nas aulas é melhorar e 
se quando o professor não tiver a olhar eu relaxar isso já não 
vai acontecer.”  

Aluno 7 “Sim, tem que ser.” 

Aluno 8 
“Não, porque quando o professor está presente pode me 
ajudar e assim consigo fazer melhor do que se não estiver” 

 

A análise das respostas permitiu-me perceber que a atitude dos alunos 

não foi consensual no seu discurso. Se por um lado existiram alunos que 

mantinham a mesma postura com a presença/ausência do professor, outros 

tenderam a facilitar quando o professor não está presente. Contudo, os alunos 

que reconheceram que têm uma atitude de facilitismo ou desleixo afirmaram 

que viriam a desenvolver esforços para colmatar esse facto. Isto poderá 

transmitir a consciência que os alunos começaram a desenvolver quanto à 

importância da sua postura e atitude na aula face à própria aprendizagem.  

 

 

 

 

7. As aprendizagens tidas no contexto de aula de Educação Física, 

designadamente as de natureza sócia afetiva contribuem de algum modo 

para o teu quotidiano diário? Queres exemplificar? 

Aluno 1 
“Contribuem (…) Por exemplo, na capacidade de estar 
concentrada e pensar antes de agir.” 

Aluno 2 
“Sim., acho que favorece principalmente na parte de conviver 
com os outros elementos da turma, porque nas outras aulas 
estamos separados e mal convivemos.” 

Aluno 3 

“A aula de educação física permite-nos ter contacto com as 
pessoas” 
“A ginástica acrobática juntou mais as pessoas (…) agora 
falava mais para as pessoas e no dia-a-dia pode traduzir-se 
para ser mais sociável.” 

Aluno 4 
“Sim, a parte de trabalhar em grupo e ter que prestar atenção 
ao que nos rodeia.” 

Aluno 5 
“Acho que as atividades que temos em educação física são 
boas para a nossa saúde e ajudam para os hábitos de vida 
que temos.” 



Realização da Prática Profissional 
 
 

90 
 

Aluno 6 

“Sim, por exemplo no início éramos uma turma que muitos 
não nos conhecíamos, então nas aulas de Educação Física 
foi quando nos começamos a relacionar (…) É sempre bom 
porque temos a nossa formação e assim conseguimos 
interagir com outras pessoas mais facilmente, o que acabar 
por ajudar no futuro.” 

Aluno 7 

“Sim, claro uma vez que temos que nos dar bem com todos 
cá dentro e lá fora (…) Se nos dermos bem dentro da aula, lá 
fora será igual” 
“Será importante no meu futuro pois no trabalho temos que 
saber nos dar com todos” 

Aluno 8 
“Sim, porque no futuro já estou habituado a trabalhar em 
grupo.” 

 

Após a interpretação das respostas foi possível perceber que os alunos 

atribuíram um papel importante à educação física no que diz respeito à 

transmissão de aprendizagens de natureza sócio afetiva. As aprendizagens 

que os alunos destacaram, foram o trabalho realizado em grupo, os hábitos de 

vida saudáveis e a capacidade de concentração. 

 

 

4.7.7. Conclusão 

  

 No início do ano letivo, deparei-me com uma turma composta por alunos 

com défices de autonomia e responsabilidade. Estes eram muito dependentes 

do professor na realização das tarefas propostas. Uma das minhas grandes 

dificuldades foi mobilizar a turma para um papel mais ativo e participativo nas 

aulas. 

 Assim, propus-me a desenvolver estratégias que pudessem colmatar 

este baixo nível de autonomia e responsabilidade, preponderantes no sistema 

de ensino-aprendizagem. Acerca desta temática, Mesquita (2008), afirma a 

necessidade de os sistemas de accountability serem simultaneamente precisos 

e exigentes, em relação aos propósitos e conteúdos de aprendizagem, e 

flexíveis, no sentido de orientarem os praticantes mais por princípios do que 

por procedimentos, mais pela criatividade do que pelo conformismo. 

 Das estratégias utilizadas, as duas grandes categorias em que intervi 

foram relativas ao meu modo de intervenção e criação de rotinas e regras. A 

criação de rotinas foi o método que obteve resultados a curto prazo. O modo de 
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intervenção implicou um repensar e restruturar constante dos modelos de 

atuação.  

Com as várias iniciativas que promovi procurei retirar a ideia que o 

professor é quem controla tudo e que os alunos são meros reprodutores, 

remetendo-os para a necessidade dos responsabilizar quanto à sua 

participação ou performance e progressivamente lhes conceder maior espaço 

de autonomia e compromisso. 

Quanto aos resultados obtidos, foi notória a evolução dos alunos ao 

longo do ano letivo. Através da análise dos resultados é possível verificar um 

acréscimo dos níveis de autonomia e responsabilidade, repercutindo-se na 

melhoria da qualidade das aulas e no processo de aprendizagem dos alunos. 

A dinâmica dos alunos em atividade demonstra que estes passaram a 

ser capazes de trabalhar de forma autónoma, individualmente e em grupo. 

Naturalmente que isto trouxe um acréscimo da sua responsabilidade, tal como 

expresso no excerto que se segue: 

 

“Considero que esta mudança de atitude por parte da turma resulta do esforço 

que tem sido feito por mim para os responsabilizar pela sua aprendizagem e também 

pela dos outros, o que reforça a minha convicção de que as aulas de educação física 

proporcionam condições excelentes para o desenvolvimento, não apenas da 

responsabilidade, mas dos conceitos psicossociais em geral.” (Reflexão 13) 

 

 Para que fosse possível perceber o processo nos dois prismas (o meu e 

dos alunos), analisei as entrevistas dos alunos. Uma das conclusões que me é 

possível tirar advém do facto dos alunos, na sua maioria, reconhecerem que a 

responsabilidade é solicitada nas aulas. Os alunos colocam em evidência que 

as estratégias utilizadas foram uma mais-valia para a aprendizagem, tendo 

contribuído para acréscimos da sua autonomia. 

No entanto, importa referir que este processo ainda não está completo e 

será necessário um investimento por parte dos alunos no sentido de lhe dar 

continuidade. Por outro lado, é possível também tirar ilações para a 

necessidade do professor investir constantemente nestas variáveis de 

autonomia e responsabilidade.  
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5. Participação na Escola e Relação com a Comunidade 

 

5.1. Reuniões 

 

 Ao longo do ano letivo, são inúmeras as reuniões que existem numa 

escola, como tal, considero importante refletir sobre a minha participação nelas. 

Para fazer referência a este tipo de eventos, começo por distinguir os três tipos 

de reuniões em que mais participei, sendo elas as reuniões de departamento 

de expressões, as reuniões de grupo disciplinar de educação física e as 

reuniões de núcleo de estágio.  

A primeira ilação que retirei em todas elas é que de facto, ser professor, 

não é meramente dar aulas. A quantidade inúmera de tarefas que um professor 

desempenha e tem na escola leva a que esta seja uma profissão de grande 

exigência. Por um lado, ser professor, implica uma grande preparação, não só 

no que diz respeito a toda a elaboração das atividades extralectivas mas 

também a preparação das aulas propriamente ditas. 

 No que diz respeito às reuniões de departamento, dado o número 

elevado de docentes, a minha participação foi sobretudo passiva, uma vez que 

me limitei a ouvir e apreender a informação transmitida. No entanto, considero 

que foram bastante produtivas, pois apercebi-me de todo o trabalho envolvente 

e das tomadas de decisão implícitas neste tipo de reuniões.  

 Relativamente às reuniões de grupo disciplinar, desde cedo que o grupo 

nos acolheu bem, transmitindo a ideia que fazíamos parte integrante deste à 

muito tempo. Os temas abordados nestas reuniões estavam diretamente 

relacionados com o tipo de atividades realizadas pelo grupo, com a rotação de 

espaços, manipulação e conservação de materiais, entre outros. Uma das 

mais-valias que identifico prende-se com o facto de desde o início do ano, a 

professora cooperante nos habituar a preparar os temas de acordo com a 

ordem de trabalhos de cada reunião. Assim, ia para as reuniões com uma 

preparação prévia de cada tema.  

Considero que o meu grau de participação foi aumentando gradualmente 

com o decorrer do ano. Aqui senti que, embora estagiário, a minha palavra era 

tida em conta e tinha influência nas decisões tomadas.  
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 As reuniões de núcleo são aqueles a que eu atribuo um papel mais 

importante e decisivo na minha formação. Estas reuniões funcionaram como 

suporte de toda a minha intervenção, uma vez que era nelas que fazíamos as 

reflexões conjuntas. Nestas reflexões cada um expunha as suas opiniões, 

dúvidas, dificuldades e propostas de melhoria. 

 Em cada reunião procurei recolher o máximo de informações possíveis 

para agilizar da melhor forma o meu progresso durante o ano letivo. 

Uma das conclusões que retiro é que o “saber ouvir” e o partilhar de 

opiniões desempenham um papel de extrema relevância em todas as reuniões, 

uma que vez que para que o trabalho seja produtivo e construtivo, é 

preponderante uma participação “saudável” e ativa de todos os elementos 

presente. 

 

 

5.2. Papel do Diretor Turma 

 

Com o surgimento da escola de massas, a complexidade das mesmas 

também aumentou de forma exponencial criando fragilidades na gestão 

pedagógica intermédia. Estas fragilidades levaram à criação de um novo cargo, 

que viria a ser designado como Diretor de Turma (DT) e que olha a turma como 

unidade nuclear de organização do processo de ensino e a quem compete, 

além de presidir ao conselho de turma e ao serviço de orientação escolar, 

apreciar os problemas educativos e disciplinares relativos aos alunos da turma 

e assegurar os contactos com as famílias (Sá, 1997).  

Segundo Martins (2005), o DT é assumido como uma figura de gestão 

intermédia da escola com responsabilidades específicas na coordenação de 

todos os professores da turma, pela promoção do desenvolvimento pessoal e 

social dos alunos e sua integração no ambiente escolar e, pelo relacionamento 

entre a Escola, Encarregado de Educação e Comunidade.  

De acordo com o disposto no ponto 1 do artigo 36º, da secção IV do 

Decreto-Lei 115-A/98 de 4 de Maio, em cada escola, a organização, o 

acompanhamento e a avaliação das atividades a desenvolver com as crianças 

ou com os alunos pressupõem a elaboração de um plano de trabalho, o qual 
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deve integrar estratégias de diferenciação pedagógica e de adequação 

curricular para o contexto da sala de atividades ou da turma, destinadas a 

promover a melhoria das condições de aprendizagem e a articulação escola-

família e estas são da responsabilidade do conselho de turma, constituído 

pelos professores da turma, por um delegado dos alunos e por um 

representante dos pais e encarregados de educação. Para coordenar todo este 

processo segundo o Decreto Regulamentar nº10/99, Artigo 7º, ponto 1, é 

designado pela direção executiva um diretor de turma de entre os professores 

da turma, sendo escolhido, preferencialmente, um docente profissionalizado.  

No que diz respeito à minha envolvência neste papel, considero que não 

me envolvi tanto quanto pensei que iria fazê-lo. Este facto deve-se às 

condicionantes temporais com que me deparei, assim como ao acumular de 

tarefas que foram surgindo durante o ano. No entanto, penso que fiquei com a 

perceção da importância vital do trabalho do DT, enquanto intermediário entre 

a escola, os pais e Encarregados de Educação. 

Do contacto que mantive com a DT da minha turma, em encontros 

informais e nas reuniões de Conselho de turma, percebi que um DT mais do 

que ter uma grande capacidade organizativa, necessita de ser um bom gestor 

de relações. Assim, com este acompanhamento foi-me possível verificar 

formas de abordagem e respetivos métodos de intervenção com que o 

professor que exerce este cargo se depara.  

 

 

5.3. Desporto Escolar e Atividades Organizadas 

 

Com a crescente urbanização das cidades e vilas no nosso país, os 

jovens vão tendo hoje em dia cada vez menos espaços para a prática de 

atividade física e desporto fora da escola. Dado este panorama, o desporto 

escolar (DE) desempenha cada vez mais um papel de extrema relevância no 

ensino, ao possibilitar aos jovens uma prática desportiva regular e 

corretamente estruturada, que os leve a melhorarem a sua saúde e condição 

física, adquirirem hábitos e condutas motoras e entenderem o desporto como 
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um ato cultural, visando sempre sentimentos de sociedade (solidariedade; 

cooperação; autonomia; criatividade). 

O DE sofre de alguns problemas que dificultam o seu desenvolvimento 

nas escolas e que se prendem tanto com a falta de espaços, como com a 

pouca cultura desportiva (em contexto escolar) que existe no nosso país. O DE 

está diretamente relacionado com a escola uma vez que é a responsável pela 

disponibilização de espaços e materiais, o que por si não são obstáculos fáceis 

de contornar, ainda mais, na situação económica em que nos encontramos, 

com a escassez cada vez maior de financiamento às escolas para que estas 

possam investir em mais recursos materiais para a prática desportiva. O 

segundo fator já não depende em exclusivo da escola (apesar da escola como 

organismo ter a sua quota parte de responsabilidade), depende mais dos 

professores (na figura do Coordenador do Desporto Escolar) tentarem inverter 

um pouco a tendência da nossa sociedade e estimularem os alunos a 

participarem nos vários clubes que a escola lhes disponibiliza. 

No que diz respeito à minha participação no desporto escolar, foi 

diretamente relacionada com o Núcleo de Atividades de Ar Livre. A minha 

opção por acompanhar este grupo, prendeu-se com o facto de ser uma área 

que gosto e onde já tinha vindo a desenvolver alguns trabalhos. Assim, encarei 

esta participação como uma oportunidade de, por um lado, poder perceber 

como é que as atividade de ar livre se desenvolvem no contexto de escola, por 

outro transmitir um legado da minha experiência aos alunos envolvidos.  

Quanto aos recursos materiais disponíveis, a escola é equipada com 

uma vasta gama de materiais, como boudriers, cordas estáticas e dinâmicas, 

bússolas, cordeletas, descensores, roldanas, mosquetões, entre outros, o que 

permite desenvolver atividades diversificadas. Embora o número de alunos 

inscritos fosse reduzido (cerca de 12 alunos), ao longo do ano foi realizado um 

trabalho coerente e com vista à evolução dos alunos.  

As atividades formais realizadas foram organizadas sob a forma de 

encontros inter-escolas. O meu papel nestes encontros passou pela montagem 

dos materiais e supervisão das provas.  
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Considero que esta experiência foi uma mais-valia no meu processo de 

EP, uma vez que me permitiu ter uma visão do DE, e ter contacto com os 

alunos num contexto diferente das aulas formais.  

Num âmbito do DE, participei ainda na organização de atividades como 

o Corta-mato escolar, o Mega Atleta (Mega Sprint e Mega Salto) e o Compal 

Air.  

 

5.4. Olimpifoliadas, Mexe-te e Sarau Gímnico 

 

No âmbito das Áreas 2 e 3, relativas à Participação na Escola e 

Relações com a Comunidade, o Núcleo de EP realizou, no dia 29 de fevereiro 

de 2012, a “OlimpiFOLÍAdas”, que incluiu múltiplas atividades através da 

realização de um Pedypaper e ainda de um Teatro. As decisões das atividades 

propostas tiveram em conta as poucas vivências dos alunos da Escola neste 

tipo de atividade, uma vez que todas requeriam determinadas competências, 

tais como a estratégia entre o grupo, cooperação, perspicácia, raciocínio e 

capacidade física para dar por terminada a prova o mais rápido possível. 

Neste sentido, o principal objetivo desta atividade pautou-se pela 

procura em dar resposta a alguns pontos fundamentais presentes no Projeto 

Curricular da ESMGA, que apontam para se diversificar a oferta educativa e, ao 

mesmo tempo, promover valores como a disciplina, a autonomia, a 

honestidade, o respeito mútuo e a autossuperação. Com este evento, o núcleo 

de estágio procurou envolver a comunidade educativa com os membros da 

comunidade local, sendo visível a motivação dos alunos para darem resposta a 

este desafio, visto que em várias equipas estavam presentes elementos da 

comunidade local, tais como primos, irmãos ou amigos próximos.  

No que concerne à organização do evento, o trabalho de grupo 

antecipado permitiu uma boa conceção da atividade. Desde o início do primeiro 

período que o núcleo de estágio projetou o evento, planificando e 

calendarizando cada etapa. Com o acumular de trabalho, algumas tarefas 

ficaram atrasadas, o que condicionou a divulgação da atividade (e 

provavelmente o número de inscrições), sendo este o ponto menos positivo. No 

entanto, a organização do núcleo foi de enorme importância para que todos os 
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prazos fossem cumpridos e para que a atividade estivesse prontamente 

preparada.  

Esta organização refletiu-se na forma como a atividade foi realizada e 

cumprida, traduzindo-se numa experiência agradável, tanto para os 

professores como para os alunos. Um dos seus aspetos mais positivos 

centrou-se no grau elevado de motivação, alegria e envolvimento dos alunos 

patente nas diferentes provas, sempre empenhados na procura da resolução 

de cada desafio que se lhes ia deparando, aliado à originalidade das diversas 

atividades que nele constaram.  

Destaco ainda a participação e auxilio, tanto de alguns professores do 

grupo disciplinar de EF, como dos assistentes operacionais do pavilhão da 

escola. Este aspeto demonstra bem a cooperação que existe entre todos os 

professores de EF, nas mais variadas atividades propostas pelo grupo, e ainda 

a forma como integraram os elementos do núcleo. 

 Relativamente ao “Mexe-te 2012” e ao Sarau Gímnico, são dois eventos 

já com longa tradição na escola realizados no terceiro período, que visam entre 

outros objetivos promover a adoção de estilos de vida saudáveis. Aqui o meu 

papel não passou tanto pela conceção uma vez que as diretrizes já existiam, 

mas foi sobretudo do ponto de vista organizativo. 

Ao nível pessoal, estas atividades permitiram-me desenvolver 

competências no âmbito da organização de eventos, desde a sua conceção até 

à realização, o que considero bastante importante para o futuro.  

 Fico satisfeito ao afirmar que um dos objetivos que inicialmente defini 

para mim foi cumprido, o que parece ter valorizado a minha intervenção nas 

dinâmicas do grupo disciplinar e da própria escola. 
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6. Conclusões e Perspetivas para o Futuro 

 

Terminado este longo ano de estágio importa fazer uma reflexão acerca 

do percurso e de todas as vivências tidas.  

O EP apresenta-se como uma área de ligação ao contexto real de 

trabalho, permitindo o contacto com a dinâmica da ação, a aprendizagem a 

partir do erro, a construção de saberes, o desenvolvimento da capacidade de 

reflexão, o desenvolvimento da relação pedagógica e ainda, a mediação entre 

o profissional e a sua ação.  

O EP, enquanto última fase do processo de formação integrada de 

professores e, ao mesmo tempo, iniciação do exercício da profissão, é um 

período, em geral, conotado com uma certa dificuldade. Contudo, encarei esta 

dificuldade, não como um entrave, mas como um patamar essencial à minha 

aprendizagem. Como algo que me permitiu superar.  

Ao longo do EP, procurei demonstrar rigor científico e segurança na 

apresentação dos conteúdos, para isso foi fundamental efetuar a preparação 

das aulas de forma consciente, de modo a responder às necessidades dos 

alunos e ao seu nível de aprendizagem. Aqui destaco também o trabalho de 

grupo realizado, na medida em que as reflexões permitiram que esta 

preparação fosse feita com coerência e com otimização de recursos. Ao meu 

núcleo de estágio, assim como ao grupo disciplinar de Educação Física, uma 

palavra de agradecimento pelos momentos de convívio, conversa e acima de 

tudo de partilha e de aprendizagem. De facto, a maior riqueza do EP reside no 

contacto pessoal com outros professores e na integração no meio escolar, 

através dos contactos realizados com os vários atores educativos no sentido de 

elaborar/organizar as várias atividades propostas. Quanto pessoal não 

docente, a sua disponibilidade e preparação de recursos incansável serão 

sempre uma referência neste meu caminho. 

Esta oportunidade de contacto com um contexto real, de forma orientada 

e gradual foi, sem dúvida, uma experiência de extrema importância, através da 

qual cresci muito a nível profissional e pessoal. Posso ainda afirmar que este 

processo se traduziu numa evolução a vários níveis, não só a nível 

técnico/pedagógico, mas também a nível pessoal. O facto de ter a 
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responsabilidade de educar/formar crianças conduziu a diversas mudanças 

interessantes na minha abordagem com os alunos. Além disso passei também 

a analisar, com maior frequência, as consequências das minhas ações, em 

contexto de aula e fora dela, tendo a noção que poderia estar a ser visto como 

uma referência para os alunos que estava a lecionar.  

A minha evolução enquanto professor foi constante, embora tenha 

consciência que ainda há muito mais para progredir. Por vezes, o tempo 

disponível apresentou-se como um fator limitativo, na medida em que me foi 

difícil gerir o tempo de trabalho para a escola, com outras tarefas que 

desempenhava, nomeadamente como treinador e jogador de andebol.  

Tenho consciência que a minha formação não termina com este EP. 

Assim, espero que o futuro se encarregue de responder a algumas questões 

que ficaram em aberto, indicando-me o melhor caminho para a promoção do 

sucesso dos alunos, porquanto este é o objetivo final do Sistema de Ensino.  

 Embora já tivesse uma pequena noção, esta experiência prática, veio-

me consciencializar da diversidade de tarefas que um professor desempenha 

na escola.  

 Quanto às aulas lecionadas, considero que todas foram importantes pois 

cada uma constituiu um ponto de aprendizagem, não só para os alunos mas 

sobretudo para mim. No entanto, gostava de destacar a última aula na medida 

em que foi o momento em que tomei consciência que um ano vivido com 

intensidade iria terminar naquele instante. Foi uma turma conquistada pouco a 

pouco, e com os seus defeitos e virtudes estabelecemos um elo de ligação 

forte que ficará marcado no meu percurso futuro. Como disse aos meus alunos 

num discurso final, “foram os meus primeiros alunos: assim como vocês 

cresceram comigo, eu cresci convosco. Como tal ficarão marcados na minha 

memória, cada um à sua maneira e com as suas características próprias”. 

Este ano de formação foi importante por me ter fornecido algumas 

ferramentas para encarar o futuro. Tenho consciência que me proporcionou 

muitas experiências e vivências que, a curto e a longo prazo, irão adquirir uma 

incontestável relevância neste processo contínuo que é a minha formação. 

Deste modo, considero que toda a experiência adquirida e assimilada se 

tornará imprescindível para a minha prestação enquanto futuro docente. Ciente 
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da realidade que um professor enfrenta atualmente espero não parar por aqui e 

dar continuidade ao meu processo de aquisição de conhecimentos. 
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8. Anexos 

 

Anexo I – Resumo do Estudo proposto para apresentação no IJUP´12. 

 

Students’ autonomy and responsibility in the context of Physical 

Education classes: reflections of a Pre-service teacher 

 

B. Gonçalves1; T. Leandro2;P. Batista3 

1 Faculty of Sport, University of Porto, Portugal 

2 Secondary School Dr. Manuel Gomes de Almeida, Portugal 

3 CIFI2D, Faculty of Sport, University of Porto, Portugal 

 

Student’s autonomy and responsibility throughout classes is essential for 

achieving success in learning. Taking this into account, this study is a result 

from an analysis of the class written reflections focused on students’ 

responsibility and autonomy in Physical Education classes. This analysis was 

take at the Program of Master degree in Teaching Physical Education in 

Primary and Secondary level from Faculty of Sport, University of Porto, in 

academic year 2011/2012. The main purpose of this work was to understand 

how students behave in Physical Education classes and to suggest strategies to 

increase their level of commitment and participation. The students that take part 

of this study where at the 10th degree from Dr. Manuel Gomes de Almeida 

secondary school, at Espinho. The class written reflexions were submitted to a 

thematic analysis based on three predefined categories: i) initial level of 

autonomy and responsibility; ii) strategies and iii) results. From the analysis it 

was made clear that: i) the class had a lack of autonomy and responsibility; ii) 

the chosen strategies came real through the analysis of the teacher in search 

new ways of acting with students, when managing different learning activities, 

putting a clear focus on the students involvement and on demanding more 

autonomy and responsibility from the students; iii) the results were traduced in 

an increasing level of student autonomy and responsibility, having a direct 

impact in an enhancement of the classes’ quality and students’ learning 

process. 

 

Key-words: Practicum; Physical Education; Reflection; Autonomy and 

Responsibility.



 
 

 

 
 



 
Anexos 

 
 

V 
 

Anexo II – Apresentação em suporte Microsoft Office PowerPoint utilizada no 

IJUP´12 
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Anexo III – Guião de Entrevista utilizado no Estudo da Autonomia e 

Responsabilidade dos Alunos. 
 

 

Guião de Entrevista 

Autonomia e Responsabilidade dos alunos nas aulas de Educação Física 

 

1. Como caraterizas a tua participação nas aulas de Educação Física?  

 

2. Tendo em conta a estrutura e organização das tuas aulas de educação 

física, consideras que a tua responsabilidade é solicitada? 

 

3. Ao longo das aulas foram utilizadas várias estratégias como a formação 

de grupos e a utilização de fichas com imagens. 

3.1.  Que significado é que atribuis a estas estratégias?  

 

4. Relativamente ao trabalho em grupo, que resultados atribuis a este 

modo de trabalhar na aula?  

 

5. E a utilização de fichas informativas, qual o seu papel para a tua 

participação na aula?   

 

6. Enquanto aluno inserido num grupo de trabalho, a tua participação é 

igual na presença e na ausência do professor? 

 

7. As aprendizagens tidas no contexto de aula de Educação Física, 

designadamente as de natureza sócia afetiva contribuem de algum 

modo para o teu quotidiano diário? Queres exemplificar? 

 


