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RREE SS UUMM OO   

 

 Esta dissertação foi elaborada com o intuito de refletir acerca de todo o 

percurso efetuado durante o Estágio Profissional na Escola EB 2,3 da Senhora 

da Hora. Deste modo, o presente relatório está organizado e estruturado em 

capítulos, nomeadamente: o “Enquadramento Pessoal”, onde é apresentado, 

de forma sucinta, o percurso pessoal do Estudante-Estagiário, o 

“Enquadramento da Prática Profissional” sendo abordadas questões relativas à 

pertinência da Educação Física no currículo, ao Estágio Profissional e ao 

Modelo Reflexivo pelo qual a faculdade se rege. Por fim, na “Realização da 

Prática Profissional”, é exposto uma reflexão relativa ao trabalho desenvolvido 

ao nível do planeamento, realização e avaliação do ensino, participação em 

atividades na escola e investimentos marcantes na formação do estagiário, 

reportando-se às quatro áreas de desempenho previstas no Regulamento de 

Estágio: “Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem”, “Participação 

na Escola”, “Relações com a Comunidade” e “Desenvolvimento Profissional”. 

Aqui são, fundamentalmente, apresentados os aspetos mais importantes, e as 

estratégias adotadas para solucionar os problemas que foram surgindo ao 

longo do Estágio Profissional. Neste relatório, também é apresentado um 

estudo relativo à aplicação do Modelo de Educação Desportiva, na modalidade 

de Andebol, numa turma do 8º ano. Este estudo teve como objetivo a análise 

pormenorizada do planeamento, realização e implementação do modelo, 

revelando-se este muito importante para o desenvolvimento da competência 

profissional do estagiário, e para o aumento do reportório de estratégias e 

metodologias de ensino por ele vivenciadas.  

Sendo assim, o estagiário considera este ano de prática supervisionada 

como uma das suas maiores experiências de formação pois permitiu-o crescer 

bastante como profissional de Educação Física e Desporto.  

 

Palavras-chave: ESTÁGIO PROFISSIONAL; FORMAÇÃO INICIAL; 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA; REFLEXÃO; MODELO DE 

EDUCAÇÃO DESPORTIVA. 
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AABBSSTTRR AACCTT   

 

 This report was elaborated with the aim to reflect about the entire route 

done during the Professional Praticum Training on the EB School 2, 3 of 

Senhora da Hora. In this way, the present document is organized and 

structured in chapters, namely: the “Personal Framework” where it is presented 

in brief, the personal course of the student-teacher, the “Framework of 

Professional Practice” where questions are addressed to relevance of Physical 

Education Curriculum, the Professional Praticum Training and the Reflexive 

Model followed by the faculty. Lastly, the “Realization of the Professional 

Practice”, where it is exposed a reflection of the work developed at the level of 

teaching planning, realization and evaluation, participation on school activities, 

milestones on the student-teacher development throughout the four areas of 

performance mandated by the practicum training: “Organization and 

Management of Education and of Learning”, “School Participation” and 

“Relations With The Community”, and “Professional Development”.  Here are, 

chiefly, presented the more important aspects, and the strategies adopted to 

solve the problems that emerged during the Praticum. In this report, it is also 

presented a study related to the application of the Sport Education Model in the 

Handball sport, in an 8 grade class.  This study had the objective of a detailed 

analysis of the planning, realization and implementation of the Model, revealing 

itself very important for the development of the student-teacher’s professional 

competence and the increase of the repertoire of strategies and methodologies 

of  learning experienced by him. 

 Thus, the student-teacher considers this year of supervised practice as 

one of his biggest experiences of formation as they allowed him to grow as a 

professional of Physical and Sport Education. 

 

 

KEYWORDS: PRATICUM TRAINING; INITIAL FORMATION; PHYSICAL 

EDUCATION TEACHER; REFLECTION; SPORT EDUCATION MODEL 
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IINNTT RR OODD UUÇÇ ÃÃ OO   

 

A elaboração do presente documento enquadra-se na disciplina de 

Estágio Profissional do 2º Ciclo de Estudos conducente ao grau de Mestre em 

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

Desporto da Universidade do Porto (FADEUP). Assim, intitulado de “Relatório 

de Estágio”, pretende ser um testemunho reflexivo de toda a atividade 

desenvolvida no âmbito da Prática de Ensino Supervisionada na Escola (PES) 

ao longo deste ano letivo.  

O Estágio Profissional (EP) constitui-se como uma etapa crucial na 

formação inicial de professores de Educação Física (EF), onde o Estudante 

Estagiário (EE) integra, de forma progressiva e orientada, o exercício da prática 

profissional docente1. Este corresponde à última etapa na formação inicial de 

professores de EF, onde o EE assume, de forma orientada, o papel de 

professor. Sendo assim, o EP constitui-se como uma prática formadora e 

reflexiva, indispensável à consolidação da formação inicial e construção da 

identidade docente do EE. Segundo os autores Lave e Wenger (1991), as 

aprendizagens mais significativas e duradouras são as que decorrem de 

experiências concretas e da experimentação ativa, implicando o envolvimento 

direto dos formandos em atividades e contextos reais de trabalho. Através do 

contato com situações de prática real, do confronto e resolução de problemas 

concretos, e da interação com outros participantes, competências, símbolos e 

ideias que integram o contexto profissional, o aprendiz terá a oportunidade de 

construir uma ideia geral daquela que é a prática da comunidade (Lave & 

Wenger,1991).  

O contato com pluralidade de funções associadas à docência levou a 

que o EE fosse confrontado com uma multiplicidade de situações que 

influenciaram a sua forma de pensar e agir. Todas estas experiências e 

interações vividas, que representam segundo Alarcão (1996, p. 18) o 

                                            
1 Matos, Z. (2011-2012). Normas Orientadoras do Estágio Profissional do ciclo de estudos conducente ao 

grau de Mestre em Ensino de Educação Física nos Ensino Básicos e Secundário da FADEUP. Porto: 

Faculdade de Desporto – Universidade do Porto. 
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“conhecimento situado na ação, holístico, criativo, pessoal, construído”, desde 

o impacto inicial até ao último dia do EP, fomentaram o crescimento 

profissional. Desta forma o EP surgiu como uma oportunidade de 

aprendizagem, através da participação nas funções da docência, tornando-se 

no processo em que o “aprendiz se torna parte de uma comunidade de prática” 

(Lave & Wenger 1991, p. 29), de forma gradual e espontânea.  

O EP efetivou-se de uma forma polivalente e orientada para um 

desempenho reflexivo e crítico acerca do trabalho docente, possibilitando a 

aquisição e alargamento de um leque de conhecimentos e competências 

relativas à profissão docente. Como afirma Zeicknem (1993, p.17), “o processo 

de compreensão e melhoria do seu ensino deve começar pela reflexão sobre a 

sua própria experiência”. Desta forma, a capacidade reflexiva desenvolvida ao 

longo do EP, possibilitou que o EE articulasse e relacionasse os conceitos 

teóricos com a experiência advinda da prática, revelando-se como a principal 

responsável pelo crescimento deste enquanto professor.  

Neste sentido, a elaboração deste Relatório de Estágio foi baseada na 

abordagem metodológica investigação/ação, alicerçada por Schön (1987), 

tendo como principal propósito transmitir e relatar as experiências vividas pelo 

EE, enquanto professor, num contexto real de ensino. Isto vai de encontro à 

perspetiva defendida por Loughran (2009, p. 34), que refere que “os alunos 

futuros professores desenvolvem compreensões profundas acerca do ensino e 

da aprendizagem quando investigam a sua própria prática e quando são 

convidados a adotar uma perspetiva de investigadores.”  

O presente relatório está organizado e estruturado em quatro grandes 

capítulos: o primeiro designado de “Enquadramento Pessoal” onde é 

apresentado, de forma sucinta o percurso pessoal do EE, enfatizando as 

opções que influenciaram o ingresso no 1º e 2º ciclo de formação em desporto 

e EF, sendo também referenciadas as suas expetativas e pretensões iniciais; o 

segundo capítulo, “Enquadramento da Prática Profissional”, aborda o macro 

contexto escolar, o teor legal, institucional e funcional do EP; no terceiro 

capítulo, “Realização da Prática Profissional”, é exposta uma reflexão relativa 

ao trabalho desenvolvido, que visa narrar a participação e intervenção do EE 
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no exercício da função docente. Neste sentido e no intuito de abranger as 

diversas funções do professor, o EE reporta-se às quatro áreas de 

desempenho previstas no Regulamento de Estágio Profissional: Área 1 – 

“Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem”; Área 2 – “Participação 

na Escola”; Área 3 – “Relações com a Comunidade”; Área 4 – 

“Desenvolvimento Profissional”. 

Os professores de EF dedicam mais de metade das suas aulas ao 

ensino dos jogos desportivos (Ennis, 1999; Graça, 2007). Assim, podemos 

considerar que o sucesso do ensino de EF na escola depende em grande parte 

da forma como este tipo de modalidades são abordadas. Ademais, cada vez 

mais se torna importante a compreensão, por parte dos professores de EF, da 

necessidade de se aplicarem modelos de ensino que se adaptem às 

necessidades e motivações dos alunos. Nesta perspetiva, na presente 

dissertação, também será apresentado um estudo relativo à aplicação do 

Modelo de Educação Desportiva (MED) na modalidade de Andebol numa turma 

do 8º ano de escolaridade. Este modelo foi concebido com o propósito de 

proporcionar aos estudantes experiências de aprendizagem entusiásticas, onde 

o equilíbrio entre inclusão e competição é a nota dominante (Siedentop, 1994). 

A tónica deste estudo foi colocada sobre a análise do impacto da aplicação do 

MED no processo de ensino-aprendizagem da modalidade de Andebol. Assim, 

no âmbito do terceiro capítulo, serão apresentadas as vivências relativas à 

implementação do MED.  

Através desta aplicação foram identificados alguns benefícios deste 

modelo ao nível do entusiasmo, da motivação e incrementos tático/técnicos, 

engrandecidos pela afiliação. No entanto, é necessário que o professor tenha 

um grande controlo da turma e conheça as particularidades de cada aluno. 

No final, é apresentado um balanço sobre os pontos marcantes do EP, 

sendo referenciadas as principais ilações e conclusões pedagógicas, bem 

como perspetivas para o futuro (do EE ao nível da formação e atividade 

profissional). 
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22..   EENNQQUU AADD RR AAMM EENNTTOO  PPEESSSSOO AALL   

  

22..11..  OO  MMEEUU  PPEERRCCUURRSSOO  

 

Para Formosinho (2001), a formação prática dos futuros professores 

começa muito antes do início do curso profissional. Ela ocorre ao longo de todo 

o percurso escolar e corresponde a aprender o que é ensinar, a partir das 

experiências que vivência e naturaliza. 

Na escola, desde muito cedo quando perguntavam, “Qual a profissão 

que gostaria de desempenhar, no futuro?”, a resposta do EE, era imediata, 

“Professor de Educação Física!”. Na base desta opção estão todos os 

professores de EF e treinadores que fizeram parte da sua formação enquanto 

pessoa, aluno e atleta, pois de alguma forma foram alimentando a paixão pelo 

desporto. O entusiasmo, o comprometimento e alegria que colocavam no 

desempenho desta função constituíram-se como fatores que despertaram esta 

paixão, e de alguma forma, definiram o futuro profissional do EE. 

Desde de criança que o Desporto faz parte da vida do EE, havendo 

sempre, entre eles, uma ligação muito “íntima”. O vínculo começou quando 

este passava horas e horas a correr, a saltar, e a sua mãe lhe dizia sempre 

para parar quieto, e com o passar do tempo essa ligação tornou-se 

permanente. Esta relação ficou mais vincada quando após saltar de desporto 

em desporto (natação, ginástica, karatê), se tornou atleta federado de andebol. 

Os constantes desafios colocados nos treinos, foram frequentemente 

superados com o auxílio de professores e treinadores, mas foi principalmente a 

transmissão de valores como a amizade, trabalho de grupo, solidariedade e 

respeito pelo outro, que contribuíram positivamente para esta afiliação.  

Ao longo da sua juventude, o EE sempre foi, fruto da sua formação 

pessoal, um jovem com “horizontes” bem definidos, determinando sempre as 

metas a atingir. Durante este caminho, este estabeleceu como prioridade a sua 

formação académica, já que, hoje em dia, esta se assume como essencial para 

a construção do nosso futuro. 
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Por tudo que foi referido anteriormente, foi com alguma naturalidade que 

se foi despertando no EE, o interesse por ensinar EF. Todo o seu percurso 

académico foi construído pensando neste interesse, tendo o mesmo, no ensino 

secundário frequentado o Curso Geral do 1º agrupamento onde a opção recaiu 

sobre a disciplina de Desporto. Mais tarde frequentou a Licenciatura em 

Professores do Ensino Básico – variante Educação Física, na Escola Superior 

de Educação de Viseu, onde ficou apto a lecionar a disciplina de EF no 2º ciclo. 

Uma vez que a entrada no concurso nacional de professores não se 

proporcionou no ano seguinte, decidiu ampliar os seus conhecimentos e abrir 

mais uma porta no ensino, tendo-se inscrito no 2º ciclo de estudos em Ensino 

de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário, na FADEUP. 

A admissão na Faculdade do Desporto foi um momento de alegria 

indescritível, uma vez que foi sempre um dos objetivos, do EE, enquanto 

frequentava o ensino secundário. Este sonho, pelo qual lutou todos estes anos, 

teve a sua fase crucial no momento em que vivenciou novamente um EP.  

Ser professor, hoje em dia, ultrapassa a mera preparação técnica e 

científica. Esta atividade reclama, também, a quem a pratica, qualidades 

pessoais e é na confluência destas duas vertentes que se define o professor. 

Assim, torna-se fundamental que os professores tenham presente que tem a 

função de educar o aluno, mas mais do que isso, saber educá-lo transmitindo 

valores que promovam o bem-estar de todos e que “contribua para o 

desenvolvimento pessoal e social das crianças e jovens…obrigando o 

professor a um modo particular de ser e de estar” (Silva, 1994, p. 93) 

O papel do professor na sociedade contemporânea é mais complexo e 

exigente do que no tempo em que se pretendia que ele fosse apenas um 

competente e eficaz transmissor de conhecimentos. Hoje em dia os 

professores perderam definitivamente o monopólio do saber, pois os grandes 

aparelhos de comunicação, “bombardeiam” as crianças e jovens com 

informação 24 horas por dia (Nóvoa, 1991). Assim devemos encarar a escola 

como um centro de reflexão educativa, como um lugar de descodificação e de 

integração crítica das mensagens culturais com que as crianças se deparam no 

seu dia-a-dia. Os professores terão então de compreender que a sua função 
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principal nas sociedades contemporâneas, não é a transmissão e a difusão de 

saber, mas antes a preparação das crianças para a apropriação crítica do 

mesmo (Nóvoa, 1991). Esta apropriação crítica do saber deve proporcionar o 

nascimento da independência intelectual do aluno, auxiliando-o a construir e a 

dominar, criativamente os conhecimentos, de acordo com as necessidades, 

motivações e possibilidades de cada um. O objetivo não é produzir "clones", é 

antes pelo contrário conseguir que os alunos busquem e produzam 

criativamente o seu saber, não se tornando apenas consumidores de saberes.  

O professor deve, deste modo, facilitar a promoção de hábitos, 

costumes, valores e atitudes, com o objetivo de que os educandos fortaleçam o 

caráter e se tornem pessoas que orientem a sua vida para o bem (Estrela, 

1997). Deste ponto de vista, a tarefa do professor tem impreterivelmente que 

caminhar no sentido de ajudar o aluno a saber orientar-se face aos problemas 

que o rodeiam, despertando nele o sentido crítico e incutindo no mesmo 

valores que lhe permitam no futuro próximo atuar como um cidadão consciente 

das suas atitudes. A sociedade exige, um professor qualificado, tanto no plano 

científico e tecnológico como no plano cultural e pedagógico. Só através de 

uma qualificação adequada, o professor terá condições de desempenhar 

eficazmente as funções que lhe competem, quer no sistema educativo quer na 

sociedade. O professor cada vez mais se deve constituir como um profissional 

reflexivo, devendo refletir sobre as metodologias pedagógico - didáticas, 

traduzidas na renovação, na diversificação e avaliação permanentes do 

processo e dos resultados da aprendizagem. 

Segundo Grácio (1996), educar é promover a aprendizagem, provocar o 

aluno na procura de novas matérias e emancipar, deixando que o aluno dê e 

mostre o melhor de si. Tal como refere Patrício (1996), existe uma 

impossibilidade de educar sem referência aos valores, pois estes estão 

presentes nos vários aspetos do processo ensino-aprendizagem. Todas as 

atividades em que o professor se envolve, implicam uma hierarquia de valores. 

O professor na sala de aula, bem como a escola no seu todo, ensinam aquilo 

que valorizam, o que acham, justo e não justo, em suma, ensinam valores 

(Valente, 1996).  
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Os professores EF também se confrontam com mudanças rápidas na 

sociedade, bem como do espaço que a disciplina ocupa na escola. Esta é uma 

ideia partilhada por Whipple (2002) ao referir que a legitimidade que os 

professores de EF dão à sua disciplina, à vista de outros profissionais e 

população, é a sua força. Quando falamos de EF referimo-nos à disciplina 

curricular que toma o desporto como uma forma específica de lidar com a 

corporalidade, assente num sistema de comportamentos culturais marcados 

por normas, regras e convenções socioculturais (Bento, 1998).  

As experiências vivenciadas marcaram positivamente a formação 

pessoal do EE, tendo levado a que este compreendesse que a formação de um 

jovem, através do desporto, não se limita ao desenvolvimento e educação do 

aspeto físico, pois também deve abranger a formação geral e plena do ser 

humano. 

Por fim, conclui-se que educar/ensinar só se torna uma profissão 

impossível para aqueles que se fecham no seu mundo rotineiro consagrado à 

repetição acrítica, mas que se pode tornar numa profissão estimulante para 

aqueles que se identificarem com o prazer de compreender os alunos, para 

aqueles que ensinam e que aprendem, não deixando de se identificar com 

estes últimos.  

Como experiência mais enriquecedora pode-se referir a atual profissão 

do EE, extra – faculdade. Este é professor de natação, de atividade física e 

desportiva nas atividades de enriquecimento curricular e treinador de andebol. 

Aqui pôde adquirir e desenvolver um conjunto de competências profissionais, 

interpessoais e sociais que se constituíram como uma mais-valia no desenrolar 

do EP, pois na profissão que desempenha o EE tem a possibilidade de interagir 

com vários com pessoas de diferentes escalões etários, estatutos 

socioeconómicos e com diferentes capacidades motoras. 

 

 

 

 



 

13 
 

22..22..  OO  EESSTTÁÁGGIIOO  PPRROOFFIISSSSIIOONNAALL  EE  AASS  EEXXPPEETTAATTIIVVAASS  DDOO  EESSTTUUDDAANNTTEE  EESSTTAAGGIIÁÁRRIIOO  

 

O EP foi encarado como um momento único, onde o EE podia 

transformar/adaptar todo um conjunto de conhecimentos assimilados durante 

os anos de formação, bem como o leque de experiências que foi adquirindo. 

Segundo Cunha (2008), entende-se por formação de professores o processo 

pelo qual os futuros professores, ou professores em exercício, se preparam 

para desenvolver a função de docência. É considerado ainda como um 

conjunto de medidas que visam facilitar aos futuros professores o “aprender” a 

“ensinar” e, aos professores em exercício, a contínua melhoria da atividade 

profissional.  

É no ano de Estágio que os novos professores são, pela primeira vez, 

confrontados com a realidade profissional pedagógica Mais ainda, este 

momento serviu para adquirir novos conhecimentos relativamente à profissão 

de professor de EF, descobrindo capacidades e habilidades, que serão 

necessárias no desempenho da profissão perante as situações e problemas 

reais.  

O EP foi um dos maiores desafios com que o EE se deparou, uma vez 

que já tinha passado por uma situação idêntica e pretendia, não só, 

exponenciar todos os conhecimentos adquiridos no 1º ano deste segundo ciclo 

de estudos, bem como servir-se das experiências vividas no estágio anterior, 

adaptando-as e transformando-as de acordo com vasto leque de variáveis com 

que nos deparamos em contexto real de ensino (alunos, recursos espaciais, 

materiais, humanos, conceções e dinâmicas de trabalho da escola, etc.). Tendo 

em conta que o objetivo do EP é a integração do EE num contexto real de 

trabalho preparando-o pessoal e profissionalmente para o “ser professor”, era 

natural que as expectativas referentes ao primeiro impacto fossem elevadas e 

positivas. Assim, apesar de sentir muita vontade para o iniciar, o EE estava 

também um pouco ansioso, pois pretendia ultrapassá-lo com a maior 

responsabilidade e profissionalismo possível.  

Constituindo-se o EP como uma prática única em contexto real de 

ensino, uma das primeiras dúvidas suscitadas no EE, foi em que medida é que 
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as vivências no processo de formação, situações e dificuldades colocadas 

numa conjuntura real de ensino, permitiriam o incremento das competências 

pedagógicas, didáticas e científicas, necessárias ao desenvolvimento do 

desempenho e competência profissional.  

A formação do futuro professor não deve contemplar apenas a 

componente académica, mas também integrar a componente prática e 

reflexiva. A prática pedagógica é considerada como o momento em que o 

professor estagiário bem acompanhado pelo seu Orientador, tem a 

oportunidade de integrar e compreender um conjunto de saberes, académico, 

prático e transversal (Alarcão & Tavares, 2003). Neste sentido, e encarando o 

EP como uma situação privilegiada, porquanto prática supervisionada e 

orientada, em que o futuro professor pode contar com a colaboração de uma 

professora orientadora da faculdade, uma professora cooperante da escola e 

com a dos companheiros de estágio, onde o EE iria procurar melhorar o 

desempenho enquanto professor de EF e enriquecer o seu conhecimento, 

contribuindo assim para formação profissional e pessoal. O EP coloca o 

estudante numa constante análise, reflexão e crítica às suas ações, para que 

se torne num ser capaz de sustentar as suas escolhas, perceber quando erra e 

quando é bem-sucedido, e entender o que deve melhorar no futuro.  

Para Alarcão e Tavares (2003), o desenvolvimento pessoal e profissional 

do estagiário é um processo inacabado, dependente das capacidades das 

pessoas e das potencialidades do meio. Assim, um dos maiores anseios 

vividos na fase inicial tinha que ver com a dificuldade de interação com as 

pessoas devido aos traços de personalidade como timidez e forma de estar 

recatada. Desta forma, no EP, através do contato que foi estabelecido com 

diferentes pessoas e meios, o EE perspetivava o desenvolvimento das 

competências relativas à capacidade de estabelecer relações interpessoais, 

para que a transmissão e difusão de conhecimentos fosse facilitada 

Por todo o lado, temos esquecido que os professores têm um papel de 

extrema importância na formação das pessoas. Devido a isto, considera-se 

importante salientar a seguinte opinião de Savater (1997, p.17): “ todos os 

restantes de nós que tentamos formar cidadãos e cultivá-los, todos os que 



 

15 
 

reclamamos o desenvolvimento da investigação científica, a criação artística, 

ou o debate racional em torno das questões públicas, dependemos 

necessariamente, a título de condição preliminar, do trabalho dos 

professores…”. Desta forma, o EE esperava responder e estar à altura dos 

desafios colocados pelos alunos, que no entender do mesmo devem ser os 

grandes motivos de trabalho e dedicação do professor.  

A prática profissional do docente não deve ser vista como uma técnica 

que tem como objetivo essencial a obtenção de um produto final, mas como 

uma atividade que se baseia num processo em que professor e alunos se 

formam e se desenvolvem. Assim o EE perspetivava, respeitando o princípio 

da individualização do ensino, influenciar positivamente a forma de pensar e 

agir dos seus alunos, incrementando valores de convivência social, e assunção 

de uma conduta correta para com a vida e com os outros, intervindo assim na 

sua educação e formação enquanto cidadãos. 

Em suma, o EE considerava que esta experiência seria inesquecível, 

onde tinha a oportunidade para melhorar as suas qualidades como professor 

de EF, tendo como grande missão, no presente e no futuro, potenciar as 

aprendizagens dos seus alunos e tornar-se num professor eficaz e competente. 

Este ano de estágio foi o culminar de um longo trajeto de dedicação e 

aprendizagem, tendo sido bastante gratificante e enriquecedor a vários níveis: 

a nível profissional porque possibilitou a aquisição de conhecimentos, técnicas 

e competências que tornaram o EE capaz de exercer o papel de docente, no 

que concerne á organização, gestão e promoção do processo de ensino e 

aprendizagem; a nível emocional porque auxiliou o EE na gestão de conflitos, 

na gestão do medo, ansiedade e insegurança; mas também a nível pessoal e 

relacional porque possibilitou desenvolver competências relacionais e conhecer 

pessoas diferentes, com experiências e personalidades variadas que o 

enriqueceram enquanto professor mas essencialmente enquanto pessoa.



 

 
 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III – Enquadramento da Prática Profissional



 

 
 



 

19 
 

33..   EENNQQUU AADD RR AAMM EENNTTOO  DD AA  PPRR ÁÁTTII CC AA  PPRROOFFIISSSSIIOONN AALL   

 

33..11..  EENNQQUUAADDRRAAMMEENNTTOO  CCOONNCCEEPPTTUUAALL  

 

Ser professor nunca foi fácil. Durante séculos exigiu-se que o professor 

fosse um modelo de virtudes, e mais recentemente que desempenhasse as 

funções de um técnico, capaz de mudar os comportamentos e atitudes de todo 

o tipo de alunos (Fontes, s/d).  

Nesta perspetiva, numa sociedade pluralista e multicultural como a de 

hoje, a ação do professor deve ter como grande objetivo o sucesso educativo 

de todas as crianças (Pereira, 2004). Esta ideia leva-nos a relacionar o trabalho 

docente com a educação, devendo esta assumir-se “ como um esforço de 

posicionar o homem no cosmos, no seu tempo, nos seus problemas e 

necessidades”, formando-o “na sua consciência da vida como um sistema de 

relações com o universo” (Bento, 1999, p. 25). Assim encarando a educação 

como um processo pelo qual as sociedades transmitem os seus costumes, 

tradições, valores, podemos considerar a profissão docente como um 

instrumento necessário para a sistematização e propagação cultural das 

sociedades.  

Falar de “perspetivas atuais da educação” é também falar, discutir, 

identificar o “espírito” presente no campo das ideias, dos valores e das práticas 

educacionais que as transcende, marcando o passado, caracterizando o 

presente e abrindo possibilidades para o futuro.  

O contexto da ação do professor desenvolve-se tendo em conta o 

sistema educativo, enquanto macro sistema (condições gerais), enquanto micro 

meio (condições locais) e os alunos e professores (condições imediatas), numa 

relação de interdependência, a qual deve estar presente durante toda a 

atividade do professor (Mialaret, 1981).  

O Sistema Educativo (SE) (macro sistema) em Portugal rege-se por um 

modelo de administração com poder centralizado, concretamente no Ministério 

da Educação (ME), sendo que este é o departamento governamental que tem 

por missão definir, coordenar, executar e avaliar a política nacional relativa ao 
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SE. Para regular o ME instituiu a Lei de Bases do Sistema Educativo (LBSE) 

(Lei n.º 46/86, posteriormente alterada pela Lei n.º 115/97 e, mais 

recentemente, pelas Leis n.º 49/05 e n.º 85/09), que dirige e controla toda a 

atuação do SE.  

Para Nóvoa (1995), encontramo-nos, por um lado, perante uma 

autêntica socialização divergente: a de uma sociedade pluralista, com modelos 

de educação opostos e valores diferentes e contraditórios. Por outro, a da 

diversidade própria da sociedade multicultural e multilíngue.  

O carácter unificador no campo cultural, linguístico e comportamental em 

que se afirmava a escola, obriga hoje a uma ação diversificada na atuação do 

professor. Sabe-se que a formação do professor é um processo que ocupará 

toda a duração da sua atividade profissional, distinguindo-se três grandes 

componentes estruturais: a formação inicial, a formação contínua e formação 

especializada. Entendendo por formação inicial de professores “o início, 

institucionalmente enquadrado e formal, de um processo de preparação e 

desenvolvimento da pessoa, em ordem ao desempenho e realização 

profissional numa escola ao serviço de uma sociedade historicamente situada” 

(Estrela, 2002, p.18), é óbvio que a formação não pode repetir modelos que se 

impuseram quando a função da escola era reproduzir o conhecimento existente 

e uma cultura considerada única. Assim, para Martins (1988), a formação inicial 

de professores desempenha um papel fundamental no processo da sua 

adaptação às mudanças, e consequente melhoria da qualidade de educação e 

do nível cultural das populações.  

Para Zabalza (1998), o grande objetivo da formação de professores é 

consagrar oportunidades de aprendizagem que beneficiem o conhecimento do 

conhecimento, assim como o uso de padrões teóricos interdisciplinares com a 

finalidade de intervir pedagogicamente sem rotinas, nem preconceitos. Neste 

sentido, a formação inicial terá a responsabilidade de fomentar a imagem do 

professor como profissional reflexivo, empenhado em investigar sobre a sua 

prática profissional de modo a melhorar o ensino e as instituições educativas 

(Ponte et al., 2000). 
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A formação inicial é um aspeto importante da formação dos 

professores, assumindo-se esta, apenas como uma etapa deste processo, 

devendo ser complementada pela formação contínua. Nesta perspetiva a 

formação do professor deve continuar a desenvolver-se durante toda a carreira 

docente, digamos mesmo, durante toda a vida de um profissional, 

contemplando domínios e níveis de aprofundamento muito variados (nas 

vertentes científica de base, educacional e prática, mas agora privilegiando 

ainda mais a ótica integradora e multidisciplinar), virada para as necessidades 

dos professores. Assim a formação deve ser encarada como um processo 

permanente e continuo, integrado no dia-a-dia dos professores.   

A crescente complexificação da ação educativa nos estabelecimentos de 

ensino e o desenvolvimento do SE, em resposta às necessidades cada vez 

mais variadas da sociedade e ao desenvolvimento de novas tecnologias, 

requer o concurso de profissionais dotados de diversos tipos de especialização 

(Ponte, 2006). Para o mesmo autor os cursos de formação complementar 

avançada não conferem grau académico, mas poderão ser designados por 

Cursos de Especialização em Educação, tendo estes cursos o objetivo de dotar 

o professor da competência para o desempenho de funções profissionais 

especializadas (como professor de educação especial, administrador escolar e 

educacional, animador sociocultural, orientador educativo, especialista em 

organização e o desenvolvimento curricular, supervisor pedagógico, gestor e 

animador da formação, e especialista em comunicação educacional e gestão 

da informação). 

Em suma, a articulação entre as diversas componentes da formação 

inicial, da indução profissional, da formação contínua e da formação 

especializada, assume uma importância extrema no desempenho da função 

docente. Neste sentido, na fase de formação inicial do EE foi salientada e 

fomentada a postura crítica e reflexiva a adotar por parte do mesmo, 

promovendo a mobilização e articulação de conhecimentos e competências 

necessárias para a prática profissional em situação real. 
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3.1.2. A FUNDAMENTAÇÃO E PERTINÊNCIA DA DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO FÍSICA NO 

CURRÍCULO  

 

O currículo enquanto projeto educativo e didático é visto como um 

conjunto de intenções, situadas num continuum, que vão da máxima 

generalidade à máxima concretização, traduzidas pela relação de comunicação 

que veicula significados sociais, historicamente válidos.  

Para Bento (1999, p. 64), “a legitimação escolar de uma qualquer área 

assenta na explicitação da sua incumbência educativa”. A EF assume-se como 

uma disciplina transversal ao ensino, devendo por isso, ser reconhecido o seu 

papel basilar no desenvolvimento e na formação desportiva e corporal dos 

alunos desde a infância. A afirmação progressiva da EF ao longo dos tempos 

deveu-se em grande parte, ao facto de esta ser considerada parte importante 

do processo educativo e ainda ao facto de lhe ser reconhecido um papel 

fundamental em todas as culturas (Bento, 1999). Segundo o mesmo autor a EF 

distingue-se de outras áreas educativas, pelo facto de possibilitar experiências 

a partir do corpo. Assim, “o corpo constitui-se como uma oportunidade de 

educação e formação” (Bento,1999, p. 66).  

A EF é a disciplina escolar que tem o desporto como conteúdo, sendo 

que, na opinião de Bento (1999), a única disciplina que visa preferencialmente 

a corporalidade. Desta forma, pode afirmar-se que o desporto legitima a 

existência da EF nos currículos, sendo este uma atividade intrinsecamente 

educativa, pois: promove a aquisição de valores, atitudes, conhecimentos; 

desenvolve o respeito por normas e regras e envolve a superação desafios, 

exigências e o alcançar de objetivos e metas. Para reforçar esta ideia, Bento 

(1987, p. 23) refere que: “O desporto corporiza tanto o esforço permanente do 

homem em alargar as fronteiras das suas possibilidades como também o 

mundo imenso de emoções inerentes a situações de prova, de 

experimentação, de exercitação de superação, de risco e desafio. É por isso 

que constitui um fator eficaz de educação corporal (…). Paralelamente é 

também um meio importante de educação estética e moral, de satisfação e 
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necessidades espirituais, de consolidação e alargamento de relações inter-

humanas”. 

No mesmo sentido, Crum (1994) reforça as vertentes cognitivo 

motoras, psicológica, sócio afetiva envolvidas no ensino da EF, definindo três 

papéis principais desta área disciplinar na escola, sendo eles a aquisição de 

condição física, a estruturação do comportamento motor e a formação pessoal, 

cultural e social. 

Mais ainda, para além do aperfeiçoamento físico e a promoção da 

adoção de estilos de vida saudáveis, a educação desportiva é um projeto de 

educação social, cívica, intercultural, alicerçada nos valores da fraternidade, da 

camaradagem, da convivência social, da cooperação, do respeito e da 

compreensão (Rosado, 2009). Para o mesmo autor, do ponto de vista 

individual, a educação desportiva enfatiza competências de vida como o 

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

da perseverança, do autoaperfeiçoamento e da harmonia pessoal. 

No entanto, para Diniz (2000, p. 11): “A disciplina de Educação Física 

não conquistou ainda um estatuto estável e inquestionável no Sistema 

Educativo Português. Por isso, em momentos de mudança como o que 

atravessamos atualmente no Ensino Básico e Secundário, a importância ou 

mesmo a presença da Educação Física é questionada no conjunto de 

disciplinas que compõem o currículo dos alunos naqueles níveis de ensino”. 

Isto cada vez mais se repercute na atualidade, colocando-se cada vez mais em 

causa legitimidade da disciplina EF, sendo que as medidas como a redução da 

carga horária semana, a desvalorização da nota da disciplina na média final, 

contribuem para o agravamento deste cenário.     

Todavia, por tudo o que foi referido anteriormente apresentado, 

podemos concluir que a disciplina de EF se constitui área que contribui e 

desempenha um papel chave na educação dos jovens. Assim, o ensino em EF 

deve focar um desenvolvimento do aluno de forma integral, promovendo 

aprendizagens e desenvolvimento de competências motoras, sociais e 

reflexivas.  
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33..22..  EENNQQUUAADDRRAAMMEENNTTOO  LLEEGGAALL  EE  IINNSSTTIITTUUCCIIOONNAALL  

 

O novo sistema de habilitações para a docência, reclama ao aspirante 

a professor, para que fique habilitado a lecionar EF, a frequência do ensino 

universitário, nomeadamente o 1.º e o 2.º Ciclos de estudos. 

Consequentemente, o modelo de EP elegido pela FADEUP, tem em atenção 

os princípios resultantes das orientações legais do Decreto-Lei nº 74/2006, 24 

de março, referente ao enquadramento do Ensino Superior Português no 

Processo de Bolonha, e o Decreto-Lei nº 43/2007, de 22 de fevereiro, que se 

reporta ao grau de Mestre e à obtenção de habilitação profissional para a 

docência.  

O EP representa uma unidade curricular dos terceiros e quarto 

semestres, incluído no 2º Ciclo de Estudos conducente ao grau de Mestre em 

Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário da FADEUP, 

constituindo-se como uma componente fundamental na formação de novos 

professores de EF. Neste sentido, os professores estagiários dão início à sua 

experiência profissional, com a orientação da universidade formadora e das 

escolas onde o Estágio se realiza. 

O Regulamento da Unidade Curricular do EP, institui que durante este, 

o acompanhamento do EE, é realizado por um(a) professor(a) cooperante (PC) 

da escola e um(a) orientador(a) da FADEUP(OF). O EE conduz, na sua 

plenitude, o processo de ensino/aprendizagem de uma turma do ensino básico 

e secundário, não obstante o(a) professor(a) da turma ser o(a) PC. Tudo o que 

respeita à conceção, planeamento e realização é supervisionado pelo(a) PC e 

acompanhado pelo(a) OF sendo que os colegas EE participam nos processos 

de conceção e planeamento2.  

O objetivo geral do EP é a integração no exercício da vida profissional 

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

competências profissionais que promovam nos futuros docentes um 

                                            
2
 Matos, Z. (2011-2012). Normas Orientadoras do Estágio Profissional do ciclo de estudos 

conducente ao grau de Mestre em Ensino de Educação Física nos Ensino Básicos e Secundário da 

FADEUP. Porto: Faculdade de Desporto – Universidade do Porto. 
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desempenho crítico e reflexivo, capaz de responder aos desafios e exigências 

da profissão3. 

 

3.2.1 O ESTÁGIO PROFISSIONAL – MODELO REFLEXIVO 

 

O modelo de EP adotado pela FADEUP assenta no Modelo de 

Formação Reflexivo de Professores. 

O EP permite uma primeira aproximação à prática profissional e 

promove a aquisição de um saber, de um saber fazer e de um saber refletir as 

consequências das ações didáticas e pedagógicas desenvolvidas no quotidiano 

profissional. Segundo Cunha (2008), o educador profissional defronta-se, na 

sua prática pedagógica, com situações complexas, instáveis e únicas, que se 

definem pela especificidade dos locais, dos agentes interventivos e das 

culturas. Esta diversidade e complexidade exigem do professor um 

conhecimento científico, técnico, rigoroso, profundo e uma capacidade de 

questionamento, de análise, de reflexão e de resolução de problemas, 

impondo-se, necessariamente, um novo conceito de professor – o professor 

reflexivo.  

A formação deve estimular uma perspetiva crítico-reflexiva, que 

proporcione aos futuros professores os meios para um pensamento autónomo 

e que facilite as dinâmicas de autoformação participada (Nóvoa, 1992). A 

prática reflexiva envolve o professor num processo de interpretação das 

situações vivenciadas e pressupõe que este fundamente as suas decisões e 

julgamentos pedagógicos no corpo de saberes profissionais existentes que são 

reorganizados mediante a sua experiência pessoal (Freire, 2001). Schön 

(1987), refere que o pensamento e a ação são dois elementos indissociáveis 

na construção do conhecimento profissional, defendendo que o conhecimento 

se gera na ação e se sistematiza pela reflexão. O mesmo autor propõe uma 

                                            
3 Matos, Z. (2011-2012). Normas Orientadoras do Estágio Profissional do ciclo de estudos 

conducente ao grau de Mestre em Ensino de Educação Física nos Ensino Básicos e Secundário da 

FADEUP. Porto: Faculdade de Desporto – Universidade do Porto. 
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nova epistemologia da prática, assente na reflexão inerente e decorrente das 

situações vividas e/ou observadas pelo formando.  

Neste modelo de estágio, o crescimento profissional ocorre a partir do 

permanente diálogo entre reflexão e ação, dando lugar ao desenvolvimento de 

uma inteligência pedagógica e uma teoria prática, que capacita o professor 

para o confronto com a diversidade, complexidade da prática profissional, e 

para a tomada de decisões contextualmente adequadas (Shulman, 1987; 

Ralha-Simões, 1995; Alarcão, 1996). Neste âmbito, ação, experimentação, 

reflexão na ação, reflexão sobre a ação, e reflexão sobre a reflexão na ação 

surgem como fundamentos da construção do conhecimento profissional 

(Schön, 1987)4.  

Trabalhar neste molde significa analisar a experiência do quotidiano, a 

prática de ensino, oferecendo assim a oportunidade para entender de um modo 

mais profundo o processo de ensino-aprendizagem. A reflexão surge como ato 

indispensável, que auxilia os futuros professores a desvendar práticas e 

perspetivas. Com este modelo, pretende-se que estes adquiram uma posição 

crítica construtiva perante as astúcias e realidades com as quais se deparam.  

Finalmente, para Alarcão e Tavares (2003), a abordagem reflexiva, 

constrói-se a partir da consciencialização da imprevisibilidade dos contextos de 

ação profissional e na compreensão da atividade profissional como atuação 

inteligente e flexível, situada e reativa. Desta forma, a capacidade para refletir e 

                                            
4 Schon(1987) define: 

 Conhecimento na ação: durante a sua atuação, o professor põe em prática um conjunto de 

conhecimentos, de convicções científicas, metodológicas e didáticas. 

 Reflexão na ação: ocorre durante a aula, em resposta a algum problema.Na sua atuação, o 

professor põe em funcionamento um conjunto de processos mentais, que o leva a refletir e a 

analisar a sua atuação, procurando explicação para tais factos. 

 Reflexão sobre a ação: é a procura de respostas para as reações desviantes dos alunos, não 

deixando de pensar em formas alternativas de intervenção. Esta reflexão pode ser simultânea ou 

posterior à intervenção pedagógica. 

 Reflexão sobre a reflexão na ação: o professor analisa as formas anteriormente utilizadas e 

procura reformular a ação. Esta é aquela que auxilia o professor a progredir e a avançar no seu 

desenvolvimento, construindo a sua forma pessoal de conhecimentos. O professor faz uma 

retrospetiva do que aconteceu, atribuindo significados a estes mesmos acontecimentos. 
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intervir com sentido de responsabilidade, associados aos problemas éticos e 

cívicos colocados à atividade docente, torna-se imprescindível.  
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33..33..  EENNQQUUAADDRRAAMMEENNTTOO  FFUUNNCCIIOONNAALL  

 

No que concerne ao contexto funcional, este EP foi realizado na Escola 

Básica do 2º e 3º Ciclo da Senhora da Hora, sendo isto possível devido aos 

protocolos de cooperação entre uma rede de escolas dos ensinos Básico e 

Secundário com a FADEUP. A orientação do EP e respetivo relatório de 

estágio é realizada por um docente da FADEUP, em colaboração com um 

Professor da escola cooperante onde tem lugar a PES, designado por PC. A 

avaliação do desempenho do EE na PES é realizada pelo orientador da 

FADEUP, tendo necessariamente em consideração a informação do PC e do 

coordenador do departamento curricular que engloba a área de Educação 

Física e Desporto. 

A Escola Básica do 2º e 3º Ciclo da Senhora da Hora é a sede do 

agrupamento vertical da Senhora da Hora. Deste agrupamento fazem parte 

mais quatro escolas básicas: São Gens, Almieira, Sobreiro e a Quatro 

Caminhos.  

Em termos de oferta, a escola possibilita o ingresso no 2º ciclo e 3º 

ciclo, funcionando em regime diurno. No entanto, a maioria dos alunos no 7º 

ano transita para as escolas secundárias existentes na Senhora da Hora. No 5º 

e no 6º ano existem seis turmas e cada uma com cerca de vinte e oito alunos, 

sendo que no 7º, 8º e 9º, apenas existem três turmas em cada ano. 

 No que se refere às condições físicas e materiais, a escola tem à 

disposição boas condições de trabalho. Possui um ginásio, um pavilhão e um 

espaço exterior com excelentes condições. Podemos constatar que esta escola 

oferece condições acima da média para o ensino da EF, possibilitando o 

desenvolvimento de atividades em diferentes modalidades, disponibilizando 

diferentes tipos de instalações para a prática desportiva. Ademais, apenas três 

professores lecionam em simultâneo, permitindo que as aulas de EF decorram 

num espaço próprio, sendo que é atribuído a cada professor e cada turma um 

espaço, permitindo que as aulas de EF seja lecionadas longe daquelas 

situações onde estão dois ou três professores no mesmo espaço. 
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Relativamente à atuação do EE, esta encontrou-se muito dependente 

das relações pessoais e humanas estabelecidas ao longo deste processo com 

todos os outros elementos inseridos neste contexto.  

É de salientar a importância dos elementos do núcleo de estágio. Na 

opinião do EE, durante o ano letivo tornou-se fundamental criar um verdadeiro 

espírito de grupo e entreajuda, tornando-os num verdadeiro núcleo, onde o 

empenho, trabalho, estabilidade e partilha estivessem sempre presentes, para 

que juntos caminhassem para o sucesso.  

No que respeita ao PC, o EE ficou realmente satisfeito por a ter 

encontrado nesta fase fulcral do seu desenvolvimento profissional, que foi o 

EP. Revelou-se uma pessoa simpática e acolhedora, mas simultaneamente 

uma profissional, trabalhadora e exigente, constituindo-se como um exemplo 

de intervenção pedagógica junto dos alunos, bem como dos papéis, funções e 

responsabilidades desempenhados pelo professor na escola. Nesta perspetiva, 

pode-se afirmar que a supervisão pedagógica assume importância acrescida 

em contextos de formação de profissionais ligados à docência. Alarcão e 

Tavares (2003 p.16), reforçam esta ideia ao definir supervisão como “o 

processo em que um professor, em princípio, mais experiente e mais 

informado, orienta um outro professor ou candidato a professor no seu 

desenvolvimento humano e profissional”. Neste sentido, a sua monitorização 

revelou-se um aspeto essencial no desempenho e evolução do EE, sendo que 

na opinião do mesmo o seu auxílio se constituiu uma mais-valia na sua 

construção como professor. Esta tarefa de orientação foi complementada pela 

supervisão da OF. Na opinião do EE, a professora orientadora e a professora 

cooperante contribuíram de forma muito positiva e entusiasmante para o 

desenvolvimento dos estudantes estagiários enquanto futuros profissionais de 

EF, transmitindo grande prazer pelo exercício da função docente e supervisão 

pedagógica.   

Mais ainda, a predominância de professores do quadro de escola 

revela uma boa estabilidade do grupo de profissionais docentes. Os restantes 

colegas da escola demonstraram muita disponibilidade para ajudar, tendo sido 

muito o apoio prestado por toda a estrutura da escola.     
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Em suma, a realização deste EP ocorreu numa escola privilegiada. Ou 

seja, o facto de se localizar perto de tantos e variados serviços e estruturas da 

cidade do Porto faz desta um local heterogéneo, rico em culturas e estratos 

sociais. Encarando a escola como instituição que se propõe a contribuir para a 

formação do educando como pessoa e como membro da sociedade, no 

entender do EE o ambiente escolar encontrado permitiu que este se tornasse 

num ator social na construção do processo de formação, através da 

aprendizagem continuada.  

 
 

3.3.1 OS ALUNOS 

 

No princípio do ano letivo, na reunião inicial, dentro das turmas da PC, 

foram atribuídas ao EE, duas turmas, sendo elas o 6º E e o 8º C. O processo 

de ensino-aprendizagem do 8º C ficou apenas a “seu” encargo, enquanto que o 

da turma do 6º E foi partilhado com o seu colega de estágio Pedro. O EE ficou 

muito agradado com a prestação dos alunos que constituíam estas turmas, 

pois estes revelaram-se interessados, dedicados e humildes.  

No primeiro contato com as listas nominais das turmas, o EE deparou-

se com um 6ºE constituído por um total de vinte e oito alunos, estando 

relativamente equilibrado o número de rapazes e raparigas, sendo entanto, 

uma turma numerosa. No que diz respeito à turma C do 8º ano, do 3º Ciclo do 

Ensino Básico era constituída treze alunos do sexo masculino e oito do sexo 

feminino, estando as idades destes compreendidas entre os doze e os catorze 

anos.  

Relativamente às habilitações literárias dos encarregados de 

educação, verificou-se que o Ensino Básico e Secundário eram os graus 

académicos mais representados, existindo alguns que prosseguiram os 

estudos até obterem um curso superior. De uma forma geral, constatou-se que 

a maioria dos alunos vivia com os pais e irmãos, no entanto, no caso dos 

alunos com os pais separados, solteiros verificou-se que normalmente o 

agregado familiar era constituído por mais alguns parentes. As famílias mais 

numerosas deviam-se essencialmente ao maior número de irmãos, ou pelo 
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facto de viverem conjuntamente com avós, sendo reduzido o número de alunos 

que se encontravam nesta situação.  

No que diz respeito às atividades que realizam nos tempos livres, a 

maioria dos alunos referiu que gostava de praticar desporto. Contudo, apenas 

20 dos 39 alunos das turmas praticam uma atividade federada. Uma vez que, o 

nível conhecimento dos alunos depende grandemente das vivências 

extracurriculares desportivas, este aspeto poderia influenciar em muito o 

planeamento.  

  É de referir que no que diz respeito à manutenção de estilos de vida 

saudável, todos os alunos responderam que nunca consumiram bebidas 

alcoólicas, nem fumavam. Contudo, a promoção de estilos de vida saudáveis, 

bem como a sensibilização para os benefícios da adoção destes, iria ser um 

dos objetivos de cada aula e ação enquanto professor. A prática regular de 

atividade tem inúmeros benefícios na saúde física e mental (Malina et al., 

2004). No entanto, e apesar destes benefícios serem evidentes, o estilo de vida 

das crianças é cada vez mais sedentário, passando grande parte do seu tempo 

livre a jogar computador ou a ver televisão. Esta situação é preocupante uma 

vez que para além do aumento da prevalência da obesidade infantil e dos 

baixos níveis de atividade física, verifica-se também uma diminuição dos níveis 

de aptidão física associada à saúde. Assim, tornava-se fundamental a 

consciencialização dos pais, escolas e comunidade em geral, para a promoção 

de atividades físicas simples, que determinem um estilo de vida ativo e 

reduzam os comportamentos sedentários.  

A disciplina de EF, foi de todas as disciplinas a mais referida como 

sendo uma das preferidas, tendo sido este aspeto, para o EE, bastante 

satisfatório, pois indicava logo à partida uma grande motivação por parte dos 

alunos para a mesma. No entanto, se por um lado se podia afirmar que a 

maioria dos alunos estavam motivados para a disciplina, por outro o EE tinha 

de ter em atenção os interesses e motivações dos discentes que não gostavam 

da disciplina, para que os pudesse motivar durante as aulas.  

Embora a maioria tenha elegido o futebol como modalidade preferida, 

muitos elegeram simultaneamente uma outra modalidade do seu agrado. No 
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entanto foi tido sempre em conta, a grande variedade de modalidades que 

foram referidas por todos os outros alunos. Para além disto, com intuito de 

poder vir a realizar atividades aquáticas, o EE considerou que era pertinente 

questionar os alunos acerca da sua habilidade na modalidade de natação, 

sendo que todos os alunos responderam que possuíam aptidão. No entender 

do EE, esta informação relevante para a organização de atividades aquáticas 

durante o ano letivo.  

Neste estudo de turma, o EE pode também verificar que nenhum aluno 

teve aproveitamento negativo na disciplina no ano transato. Desta forma, este 

conclui que todos os conteúdos referentes ao 5º e 7º ano, tinham sido 

adquiridos pelos alunos.  

Enquanto professor de EF, o EE considerava que os problemas 

relacionados com a saúde eram um dos aspetos que deveriam ser alvo de 

atenção, para poder guiar a prática de uma forma mais consciente. A este 

respeito, apenas três alunos apresentavam problemas de saúde e motores, 

tendo estes alunos sido devidamente sinalizados, sendo que dois estavam a 

recuperar de uma lesão contraída no ano transato e outro possuía uma doença 

na cervical. No entanto, após conversa com a PC e com os alunos, constatou-

se que realizavam a aula sem quaisquer problemas, tendo o EE permanecido 

sempre atento, no caso de se evidenciarem dificuldades físicas.  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV – Realização da Prática Profissional



 

 
 



 

37 
 

44..   RREE AALL IIZZ AAÇÇ ÃÃOO  DD AA  PPRR ÁÁTTII CC AA   

 

44..11..  PPRREEPPAARRAAÇÇÃÃOO  DDOO  EENNSSIINNOO  

 

É na conceção e planeamento que reside a essência da atividade de 

docência. Para Bento (1987), as atividades relacionadas com o planeamento 

levadas a cabo pelo professor de EF são expressão da sua personalidade, do 

seu conhecimento e competência, do seu estilo individual de ensinar. 

Consequentemente, foi nestas áreas onde o EE se concentrou mais durante a 

realização do EP.  

Vickers (1989) refere que a organização do ensino pressupõe a análise 

da situação, a tomada de decisões e aplicação destas. Nesta perspetiva, e 

tendo em conta a complexidade que a disciplina de EF apresenta, onde são 

abrangidos uma série de objetivos de diversas áreas, o modelo de Vickers 

(1989) representou uma excelente forma de planear, pois através do mesmo foi 

possível interligar os papéis de investigador, de professor/treinador e de 

aluno/atleta. Consequentemente com o objetivo de conduzir este processo de 

Ensino-Aprendizagem com a maior eficiência possível, tendo sempre em conta 

a singularidade de cada aluno, o EE desenvolveu um conjunto de 

procedimentos e estratégias, que permitiram aceder a tais propósitos. Na 

opinião do EE, sem dúvida alguma, que foi no desenvolvimento de todo este 

processo que este sentiu a necessidade de despender mais tempo, cuidados, 

investimentos e reflexões. 

 

4.1.1. CONCEÇÃO 

 

Segundo Bento (1987), o ensino é criado duas vezes: primeiro na 

conceção e depois na realidade.  

“O programa de ensino numa dada disciplina assume quase um “caráter 

de lei” e possui um lugar central no conjunto dos documentos para o 

planeamento e preparação direta do ensino pelo professor” (Bento 1987, p.19). 

No entanto, o programa não é o único documento de referência para a 
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realização do ensino, pois deve ser complementado pela análise de uma série 

de documentos e materiais auxiliares que auxiliam o professor a concretizar e 

adaptar as orientações do mesmo, às condições locais e situacionais da escola 

e da turma. Assim numa primeira etapa de conceção do ensino, com o intuito 

de atingir o objetivo referido anteriormente, segundo Vickers (1989), surge fase 

de análise da matéria de ensino, do envolvimento e dos alunos. O programa 

constitui, portanto, uma referência, um guia para a ação do professor que, 

sendo motivado pelos recursos disponíveis e pelo desenvolvimento dos seus 

alunos, encontra nele os indicadores para orientar a sua prática profissional, 

selecionar e organizar os processos educativos. 

Nesta perspetiva, inicialmente, a atenção do núcleo de estágio centrou-

se na análise dos programas nacionais de EF (PNEF), dissecando a 

articulação das suas componentes e o programa curricular elaborado pelo 

grupo disciplinar de EF. Foi também fundamental esmiuçar as linhas 

orientadoras do Projeto Educativo da Escola, bem como o Regulamento 

Interno, tendo como objetivo articular as diferentes orientações com o PNEF, 

relacionando as competências gerais/transversais, finalidades, objetivos, 

conteúdos e indicações metodológicas. A compreensão das competências 

gerais e transversais expressas nos planos curriculares permitiram adotar um 

olhar muito mais específico da disciplina de EF e perspetivar estratégias para 

articular os diferentes postulados dos programas desta disciplina.  

Outro dos grandes objetivos da conceção do ensino é adquirir o máximo 

de conhecimento relativo aos alunos, potenciando o máximo de articulação 

entre as capacidades dos mesmos e as diretrizes apresentadas nos programas 

de EF (centrais e locais). Consequentemente, no início do ano letivo, foram 

providenciadas medidas e meios para que se realizasse a recolha do máximo 

de informação relativa ao contexto social e cultural dos alunos, à sua 

envolvência na escola (através do estudo de turma – Ficha do aluno, Anexo 1) 

e capacidades cognitivo/motoras. Isto permitiu-nos tomar decisões que 

promovessem o desenvolvimento e a aprendizagem desejáveis 

Nesta tarefa, constatamos, desde logo, que algumas das diretrizes dos 

programas eram demasiado ambiciosas, sendo os conteúdos relativos a 
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algumas modalidades um pouco complexos e com níveis de dificuldade 

elevados. Contudo a sequência metodológica dos elementos, bem como as 

conceções e seus traços gerais, pareciam ajustados. Ademais, a quantidade de 

conteúdos parecia-nos ser demasiado extensa para o tempo disponível, face 

às diversas dificuldades que são encontradas nas instalações escolares, tais 

como recursos temporais e materiais, bem como a heterogeneidade do 

reportório motor dos alunos. Ao realizar um cruzamento entre toda esta 

informação concluímos que, tendo em conta a realidade vivida na escola, o 

programa, apresentava um nível um tanto elevado, no que diz respeito à 

composição dos conteúdos das atividades físicas desportivas e dos próprios 

objetivos de concretização. Isto devia-se, principalmente, às limitações nas 

vivências motoras dos alunos, verificadas no estudo de turma, pelo que 

apresentavam um reportório motor deficitário em cada grupo de alunos.  

Neste sentido um dos aspetos que tivemos em consideração foi a 

natureza do próprio programa, que levou à adequação do mesmo, sendo os 

programas nacionais (centrais) ajustados a nível local (escola) em função das 

suas características (recursos materiais e temporais, tipo de alunos, 

professores, funcionários – cultura de escola, que expressa a comunidade que 

a circunscreve). De seguida, ao nível do grupo disciplinar de EF foi concebido 

um programa interno/planeamento que depois foi trabalhado/ajustado por cada 

professor em particular.  

A partir de todas as informações recolhidas foi possível caraterizar a 

comunidade escolar e partindo das suas necessidades e motivações, iniciar o 

processo de preparação do processo ensino-aprendizagem.  

 

4.1.2.  PLANEAMENTO 

 

As análises realizadas anteriormente, permitiram que o EE obtivesse um 

conjunto de informações relativas aos programas, às condições locais e às 

características dos alunos, tendo estas sido utilizadas para organizar e 

estruturar as fases de planeamento e realização do processo de ensino e 

aprendizagem. Nesta perspetiva as informações recolhidas são articuladas de 
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diferentes formas, facultando as numerosas aplicações na fase de 

planeamento, nomeadamente os planos de aula, a unidade didática (UD) e 

mesmo programas individuais, quando necessário. 

Bento (1998) define planeamento como uma reflexão pormenorizada 

acerca da direção e do controlo do processo de ensino numa determinada 

disciplina. O mesmo autor afirma que o plano é um modelo racional, ou seja, 

permite antecipadamente reconhecer e regular o comportamento atuante e tem 

como funções motivar e estimular os alunos a aprender, transmitir de vivências 

e experiências, racionalizar a ação e também orientação e controlo do mesmo. 

Desta forma, encaramos a planificação com um processo de tomada de 

decisões, através do qual, após uma análise pormenorizada do enquadramento 

social, escolar e suas características, se selecionam estratégias e meios de 

intervenção. Este processo visa a racionalização das atividades do professor e 

dos alunos, na situação de ensino-aprendizagem, possibilitando a otimização 

do mesmo e em consequência uma maior produtividade. O planeamento pode 

ainda ser entendido na generalidade como método de previsão, organização e 

orientação do processo de ensino/aprendizagem, sendo concebido como um 

instrumento didático-metodológico, no sentido de facilitar as decisões que o 

professor tem de tomar, para alcançar os objetivos a que se propõe (Sousa, 

1991). 

O modelo de planeamento utilizado no EP foi o Modelo de Estrutura de 

Conhecimento proposto por Vickers (1989) aplicável nos três níveis de 

planeamento concebidos: o anual, a UD e o plano de aula. Este modelo 

perspetiva uma abordagem baseada no conhecimento, e pretende mostrar 

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

dela como guião para o ensino. Desta forma, alia-se o conhecimento acerca de 

uma matéria com a metodologia e as estratégias para o ensino. Este modelo é 

constituído por um total de oito módulos, onde o professor analisa o que vai 

ensinar (conhecimento aprofundado da matéria), as características do 

envolvimento (gestão dos recursos e condições de segurança), e as 

capacidades dos alunos (historial desportivo e clínico, nível de prestação). 

Mediante estas informações, o professor toma decisões relativamente à 
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sequência e extensão da matéria, definindo os objetivos de acordo com a 

especificidade dos conteúdos a ensinar e nível dos alunos, determinando os 

momentos, processos e tipo de critérios de avaliação e as progressões de 

ensino a utilizar. De seguida o professor parte para a fase de aplicação onde 

elabora o plano anual, UD e plano de aula. 

 Assim, podemos afirmar que este modelo evidencia a forma de criar um 

corpo estruturado de conhecimento transdisciplinar para uma modalidade 

desportiva específica e como usá-lo enquanto base para o desenho da 

instrução no ensino em EF (Vickers, 1989). 

O plano anual surge como o primeiro nível de planeamento. Neste 

sentido, segundo Bento (1987), o plano anual tem uma perspetiva global e 

procura situar e concretizar o programa de ensino no local nas pessoas 

envolvidas. Utilizando o modelo proposto por Vickers (1989), podemos 

perceber que a sua construção era mais complexa do que estávamos à espera. 

Assim, como já foi referido anteriormente na sua construção tivemos de ter em 

conta as instruções pedagógicas dos PNEF, número de horas dedicadas à EF 

e condições materiais existentes na escola. Tornou-se, também indispensável 

realizar a avaliação inicial dos alunos, com o objetivo de recolher o maior 

conhecimento relativo às capacidades motoras dos alunos, interesses, hábitos, 

atitudes e motivações.  

Consequentemente, após realizarmos uma análise das orientações do 

programa nacional de EF, decisões tomadas pelo departamento de EF da 

escola, características de cada turma, número de aulas previstas e os espaços 

disponíveis para a prática, constituímos uma prática por blocos, onde foram 

distribuídas alternadamente as modalidade coletivas e individuais. Na opinião 

do EE, esta opção permite que os alunos durante um determinado período de 

tempo sejam colocados perante vários estímulos motores durante mais tempo, 

permitindo uma maior rentabilização dos espaços que foram distribuídos no 

roulement de instalações da escola.  

A distribuição do número de aulas por cada modalidade foi realizada de 

acordo com as capacidades dos alunos, idade e as instalações espaciais 

atribuídas a cada bloco de 45 minutos. Sendo assim, procuramos sempre 
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fomentar uma articulação coerente entre o volume e grau de dificuldade dos 

conteúdos relativos a cada modalidade.  

Após esta distribuição deu-se início à construção das UD, que de acordo 

com Bento (1998), se constituem com partes fundamentais do programa de 

uma disciplina, na medida que apresentam quer aos professores quer aos 

alunos, etapas claras e bem distintas de ensino e aprendizagem. Segundo o 

mesmo autor, é nesta fase que decorre a maior parte do planeamento e da 

docência do professor, e é aqui que deve ser explorada a sua criatividade. 

Ainda relativamente às UD, Piéron (1992) refere que estas correspondem aos 

períodos durante os quais a atividade se concentra numa modalidade 

desportiva determinada.   

A primeira dificuldade encontrada, relacionou-se com a definição de uma 

sequência lógica de conteúdos e ajustamento dos mesmos ao número de aulas 

atribuídas a cada modalidade e, ainda, às competências que os alunos iam 

adquirindo. Com o desenrolar do ano, a elaboração destes documentos foi 

sofrendo um aperfeiçoamento, sendo que a pesquisa, que ia sendo efetuada 

para realizar as respetivas justificações, contribuiu, em grande medida, para a 

melhoria referida anteriormente.  

Concretamente, inicialmente eram colocados demasiados conteúdos 

para cada aula, tornando as UD num plano de ensino demasiado ambicioso e 

utópico. Com o passar do tempo, a estruturação e sistematização das mesmas 

foi-se revelando um processo mais realista e adequado às necessidades dos 

alunos. Fomos também percebendo que o planeamento das UD deve respeitar 

várias etapas como a formulação de objetivos terminais, estruturação de 

conteúdos, mobilização de recursos materiais, definição da avaliação, não 

devendo, por isso centrar-se unicamente na distribuição da matéria por cada 

aula, mas também no desenvolvimento da competência dos alunos, levando-os 

a compreender as funções principais de cada sessão. Isto vai de encontro ao 

que nos diz Bento (1987), ao referir que o plano de uma UD deverá sempre 

compreender os objetivos a atingir, a preparação e estruturação didáticas da 

matéria, a função didática (tarefa dominante da aula, que concede um cunho 

especifico e um determinado carater à mesma – introdução, exercitação, 
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consolidação e avaliação) e tarefas didáticas (progressões pedagógicas) 

didáticas das diferentes aulas, e o emprego de meios e materiais de ensino.  

Na opinião do EE, a elaboração destes documentos tornou-se numa 

tarefa determinante, levando a que as restantes tarefas como a realização do 

plano de aula e planos individuais, também relacionadas com o planeamento, 

fossem facilitadas.  

 

“Os primeiros momentos de tomada de decisão reportaram-se 

ao momento de 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, 

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

certos momentos demasiado rigoroso. No entanto, considero que tudo 

isto me será benéfico, uma vez que toda a exigência me tornará num 

professor mais competente e capaz” (Reflexão final 1º período). 

 

 Uma das funções mais específicas do professor centra-se na elaboração 

dos planos de aula, devendo estes ter em conta vários aspetos que vão desde 

a organização e estruturação das situações de aprendizagem que articulassem 

os conteúdos previamente definidos com os objetivos de todas as áreas, até à 

organização didático/metodológica de cada tarefa de aprendizagem. As áreas 

que foram referidas anteriormente englobavam, respetivamente: a Cultura 

Desportiva; as Habilidades Motoras e a Fisiologia do Treino e da Condição 

Física e os Conceitos Psicossociais (Vickers, 1989). E cada área integrava, 

finalmente, os respeitantes conteúdos específicos a lecionar. 

Para Bento (1987), a aula assume-se como um ponto de convergência 

do pensamento e ação do professor. A definição clara dos objetivos gerais e 

dos específicos foi sempre um dos pontos fulcrais de toda a construção do 

plano de aula, sendo que a escolha de atividades e métodos, seleção de 

métodos e formação de grupos se alicerçou nos pressupostos referidos. Só 

assim se tornou possível realizar um trabalho sistemático, consciente de 

educação e formação adaptado às verdadeiras necessidades dos alunos.  
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As principais dificuldades do EE verificaram-se ao nível conceptual, onde 

a seleção da informação essencial relativa aos conteúdos e transformação da 

mesma em linguagem adequada às características e necessidades da turma, 

se tornaram nos pontos fulcrais da sua reflexão.  

A este respeito, Shulman (1987) e Graça (1999) propõem três categorias 

de conhecimento relacionado com o conteúdo:  

- Conhecimento da matéria/conteúdo: diz respeito à matéria de ensino. 

O conhecimento da matéria reporta-se à quantidade e organização do 

conhecimento por si só na mente do professor. 

- Conhecimento pedagógico geral: refere-se aos métodos de ensino 

comuns às diferentes matérias e situações. 

- Conhecimento curricular do conteúdo: carateriza-se pelo conjunto de 

prospetos elaborados pelo professor sobre um conteúdo particular tendo em 

conta o nível dos alunos e os recursos disponíveis. 

- Conhecimento pedagógico do conteúdo: é a forma de representação e 

transformação da matéria de ensino que torna esta mesma matéria 

compreensível ao aluno. 

Para Metzler (2000), o conhecimento pedagógico do conteúdo é o saber 

sobre como ensinar um conteúdo a um grupo específico de estudantes num 

específico contexto. Assim pode-se afirmar que é um tipo de conhecimento 

processual que permite ao professor adaptar os conteúdos ao nível de 

compreensão e desenvolvimento dos alunos. 

Desta forma, a grande evolução ao nível na discriminação e 

simplificação da matéria através da formulação das palavras-chave, auxiliou 

bastante o EE nos momentos de instrução, tentando este focar-se na 

informação pertinente para a evolução dos alunos.  

Mais ainda, distribuir o tempo de aula pelas várias situações propostas, 

foi sempre algo que levou o EE a refletir bastante na construção do plano de 

aula, pois a distribuição de espaços levava a que só usufruíssemos de blocos 

de 45 minutos em cada espaço.  
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“Uma vez que só passamos 45´ em cada espaço, foi 

necessário selecionar tarefas onde os grupos se mantinham e sem 

que houvesse grandes modificações na disposição do material. Em 

muitas tarefas foram colocadas variantes para que fosse aumentada a 

complexidade da mesma, tendo sempre em conta as capacidades dos 

alunos. Isto levou a que fossem diminuídos os tempos de transição e 

consequentemente incrementado o tempo dedicado à prática. Para 

além disto, as rotinas de montagem e arrumação de material 

contribuíram bastante para a racionalização do tempo” (Reflexão final 

3º período). 

 

A maximização das oportunidades de aprendizagem proporcionadas aos 

alunos depende, em grande medida, de uma correta repartição do tempo de 

aula, pelas diferentes funções de ensino (Carreiro da Costa, 1995; Perron & 

Downey, 1997; Coker, 1999). Posto isto, era necessário assegurar o equilíbrio 

de tempo dedicado a cada situação de aprendizagem, destinando sempre o 

tempo necessário para que fossem alcançados os objetivos propostos para o 

mesmo.   

A rentabilização do espaço e do material disponível foi sempre um dos 

grandes objetivos do EE, sendo esta tarefa aliada à organização dos alunos. A 

realização do plano de aula teve sempre em vista a potencialização das 

oportunidades de prática dos alunos e consequentemente aumento dos tempos 

potencial de aprendizagem, tendo a seleção do material e organização dos 

alunos contribuído bastante para que se alcançassem estes objetivos.  

 

4.1.2.1.  CORRESPONDÊNCIA ENTRE O PLANEAMENTO E A REALIDADE  

 

A programação não se constitui como um processo imutável, mas sim 

flexível, sendo muitas vezes alvo de ajustes com o objetivo de enriquecer e 

adaptar os vários níveis de planeamento às diferentes situações que ocorrem 

no processo de ensino-aprendizagem.  

Para Bento (1987), o ensino real tem mais facetas do que aquelas que 

podem ser contempladas no seu planeamento. Isto deve-se ao facto de, no 
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contexto de ensino real, surgirem “imprevistos”, que levam a que o plano inicial 

tenha de ser reformulado e, em alguns casos, sendo este construído de novo. 

Para o mesmo autor, no processo real de ensino existe o inesperado, sendo 

necessário uma rápida reação perante a situação que se apresenta. Desta 

forma, o professor deve estar preparado para superar estas situações, no 

sentido de assegurar a eficácia e eficiência do processo de ensino-

aprendizagem. 

 

“Relativamente à fase planeamento, e devido às condições 

climatéricas (espaço partilhado com outra turma no G1), apenas foram 

alterados os exercícios 3 e 4. Esta alteração foi efetuada apenas no 

percurso, pois o exercício 3 estava programado para campo inteiro e foi 

realizado em meio campo, enquanto no 4, os alunos iriam correr num 

percurso à volta da escola e fizeram-no à volta do meio campo” (Reflexão 

de aula nº21, 8ºC – UD Atletismo, 1º Período). 

 

“Devido às condições climatéricas, mais uma vez fui obrigado a 

partilhar o espaço na primeira aula e a ocupar um espaço diferente do 

previsto na segunda aula. Logo após o término do primeiro bloco de 45’, 

senti que devido a este fator, deveria ter modificado um pouco o plano de 

aula inicial. Apesar de ter corrido bem, devido ao espaço ser pequeno, os 

alunos realizaram pouco tempo de jogo. Considero que deveria ter dado 

mais tempo para o exercício inicial e optado por colocar os alunos em duas 

colunas de dois alunos de cada lado da rede, tendo estes que realizar o 

exercício de passe e deslocamento para a outra coluna. No final da aula 

executava os exercícios de condição física, que foram utilizados durante o 

jogo” (Reflexão de aula nº 24 e 25, 6ºE – UD Voleibol, 1º Período). 

 

“Nesta aula, devido às condições climatéricas o espaço da aula foi 

alterado, tendo ficado a partilhar o ginásio 1 com outro colega, sendo 

impossibilitada a utilização dos pesos. Desta forma, optei por utilizar bolas, 

tendo isto levado a que pudesse aumentar o número de colunas e 

consequentemente o número de oportunidades de prática dos alunos” 

(Reflexão de aula nº 65, 8ºC – UD Atletismo, 3º Período). 
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Todavia, a minimização de imprevisto e controlo do inesperado não 

deixa de depender da antecipação mental, que é realizada através do 

planeamento. Neste sentido, e com intuito de antecipar o máximo de situações 

imprevistas, foi alocado um elevado tempo aos processos relativos ao 

planeamento, por parte do EE. 

O carácter exclusivo das aulas de EF aliado à rotação de espaços ou 

partilha dos mesmos com os colegas torna necessário que o professor tenha 

em consideração as condições climatéricas, bem como o estado e número de 

instalações e materiais desportivos. Durante algum tempo as condições 

climatéricas impediram que as aulas fossem lecionadas no espaço exterior. 

Consequentemente, a inconstância destas condições, levaram a que o EE 

desenvolvesse uma competência fundamental do professor, a rápida tomada 

de decisão. A capacidade de tomar decisões com celeridade, permitiram ao EE 

improvisar/reorganizar as aulas e os exercícios perante situações inesperadas, 

onde eram asseguradas a qualidade do ensino e as condições propícias à 

aprendizagem dos alunos. Esta capacidade adquirida foi empregue, não só 

devido às condições climatéricas, mas também quando o EE sentiu que os 

exercícios não estavam a surtir o efeito pretendido, recorrendo à modificação 

da tarefa, (re)organização dos alunos e materiais por recurso à  introdução de 

novas variáveis, como os excertos seguintes explicitam. 

 

“Na última aula verifiquei que muitos alunos tiveram alguma 

dificuldade na criação de linha de passe, pois movimentaram-se pouco 

sem bola. Para além disso, na defesa, os alunos não se estavam a 

colocar devidamente entre a baliza e os adversários. (…) 

Consequentemente, nesta aula, propus um exercício que tem na sua 

base a forma de jogo adaptada 2x1, e que viria a manter durante mais 

tempo do que estava planeado. Isto deveu-se ao facto de verificar que 

neste exercício, os alunos eram colocados constantemente perante os 

problemas que foram referenciados anteriormente” (Reflexão de aula 

nº73 e 74, 8º C – UD Andebol, 3º Período). 
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“No final da aula, achei que era necessário ajustar os plano e 

formei grupos de níveis diferentes onde ia aumentando a fasquia de 

acordo com a possibilidade de cada grupo. Isto levou a que este 

exercício se tornasse desafiante para os alunos, tendo sempre em 

conta as suas possibilidades, permitindo que os mesmos estivessem 

empenhados, motivados e evoluam durante a aula” (Reflexão de aula 

nº 76 e 77, 8º C – UD Atletismo, 3º Período). 

 

 Perrenoud et al. (2001, p. 14) argumenta que “as competências 

permitem-nos enfrentar a complexidade do mundo e nossas próprias 

contradições. Seria surpreendente que elas coubessem em algumas listas [...]".  

No entanto Perrenoud (1998, 2000), propõe competências necessárias à 

competência do professor, que na opinião do EE espelham bem algumas 

proficiências deste: 

 

Quadro 1 - competências necessárias à competência do professor (Perrenoud, 1998, 2000, 

adaptado de Batista, 2008) 

Perrnoud (1998) Perrnoud (2000) 

1.  abordar os conhecimentos como recursos a 

mobilizar 

1. organizar e dirigir situações de 

aprendizagem 

2.  trabalhar regularmente os problemas 2. administrar a progressão das 

aprendizagens 

3. criar ou utilizar outros meios de ensino 3. conceber e fazer com que os dispositivos 

de diferenciação evoluam 

4. negociar ou conduzir projetos com os alunos 4. envolver os alunos em suas 

aprendizagens e em seu trabalho 

5.  adotar uma planificação flexível e indicativa, 

improvisar 

5. trabalhar em equipe 

6. estabelecer um novo contrato didático 6. participar da administração da escola ; 

7.  praticar uma avaliação formativa, em situação 

de trabalho 

7. informar e envolver os pais 

8. ir a uma menor segregação disciplinar; 8. utilizar novas tecnologias 

9. convencer os alunos a mudar de matéria 9. enfrentar os deveres e os dilemas éticos 

da profissão 

10. abordar os conhecimentos como recursos a 

mobilizar 

10. administrar a própria formação continua 

 

Ao debruçarmo-nos sobre o conceito de competência podemos 

considerar que este é multidimensional, havendo diferenças entre os vários 

estudos teóricos sobre competência docente. Batista (2008, p. 525) refere que 
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“não existe apenas um constructo, mas sim vários, que coexistem e se 

diferenciam de acordo com o campo conceptual em que se situam e o contexto 

em que são utilizados. Sob o ponto de vista teórico, a competência é 

usualmente entendida como uma estrutura cognitiva que facilita 

comportamentos específicos; já sob o ponto de vista operacional, a 

competência tende a ser considerada como um conjunto de habilidades e 

comportamentos que representam a capacidade de lidar com situações 

complexas e imprevisíveis, e que inclui conhecimentos, habilidades, atitudes e 

pensamento estratégico, a que acresce a tomada de decisão consciente e 

intencional”.  

A competência profissional surge, assim, diante os acontecimentos, as 

incertezas, as situações de imprevisto, a instabilidade e na urgência (Le Boterf, 

2003), sendo que os conhecimentos e habilidades advindos da prática aliada 

ao “conhecimento do conteúdo” e “pedagógico do conteúdo” adquiridos na 

formação inicial (Batista, 2008, p.535), auxiliam o professor na resolução deste 

tipo de situações. 

Concluindo, o EE considera necessário que o professor tenha a 

sensibilidade e habilidade para efetuar os ajustes necessários ao planeamento, 

pois o processo de ensino-aprendizagem é um sistema dinâmico e complexo, 

onde poderão surgir situações de grande imprevisibilidade. Ademais, a 

complexidade e dinâmica inerentes às relações sociais e à função docente na 

sociedade atual, requerem, dos profissionais, competências diferenciadas, uma 

vez que a necessidade de valências e conhecimentos, cada vez mais 

diversificados, é constante. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

50 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

51 
 

4.2. REALIZAÇÃO DO ENSINO - A ATUAÇÃO DO ESTUDANTE ESTAGIÁRIO ENQUANTO 

PROFESSOR 

 

A atuação do EE enquanto professor passou sempre por tentar construir 

uma estratégia de intervenção, orientada por objetivos pedagógicos, de forma a 

conduzir com eficácia pedagógica o processo de educação e formação do 

aluno. Desta forma, no entender do EE, um dos objetivos do professor deve ser 

conduzir com eficiência a realização da aula, atuando de acordo as diferentes 

dimensões da intervenção pedagógica. Assim, neste ponto serão relatadas as 

dificuldades, as facilidades e as tomadas de decisão subjacentes à atuação do 

EE nas quatro dimensões ecológicas da aula (Rink, 1993, Siedentop, 1988): 

gestão, clima, e instrução; acrescidas das dimensões avaliação e reflexão do 

ensino e observação. 

 

 

4.2.1.  GESTÃO – GERIR EFICAZMENTE E CONTROLAR ATIVAMENTE   

 

O ginásio ou sala de aula é um local que deve ser preenchido de 

experiências positivas, que propiciem aprendizagem e desenvolvimento 

pessoal e social dos alunos e professor. 

 Segundo Rink (1993), a ecologia da aula de EF, consiste num conjunto 

de sistemas que se inter-relacionam e são interdependentes. Assim, esta 

autora refere que o sistema de gestão e o conteúdo são duas das 

componentes deste ambiente, sendo que um dos objetivos do professor é 

estabelecer um bom sistema de gestão de forma a manter os alunos dentro de 

um elevado nível de empenhamento no conteúdo. Por gestão da aula entende-

se o conjunto de comportamentos do professor que visam controlar o tempo, os 

espaços, os materiais, as atividades da aula e o comportamento dos alunos 

(Sarmento et al., 1990). Desta forma, o professor deverá procurar desenvolver 

um sistema que exija dos alunos uma autogestão e responsabilidade, 

permitindo que este atenda mais às questões relacionadas com a 

aprendizagem do que aos aspetos relacionados com a gestão.  
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Já para Rink (1993), um bom indicador de ensino eficaz é o grau com 

que o professor é capaz de criar um ambiente que proporcione oportunidades 

de o aluno desenvolver altos níveis de empenhamento no conteúdo. Ainda no 

mesmo contexto, Siedentop (1983) define que a gestão eficaz de uma aula 

consiste num comportamento do professor que produza elevados índices de 

envolvimento dos alunos nas atividades da mesma, um número reduzido de 

comportamentos dos alunos que interferiam com o trabalho do professor, ou de 

outros alunos, e um uso eficaz do tempo de aula.  

Deste modo, uma das preocupações do EE foi a gestão eficaz das 

aulas, de forma a maximizar e otimizar as oportunidades de exercitação, 

diretamente associadas ao objetivo de aprendizagem, assegurando uma 

elevada participação dos alunos e as condições de segurança.  

Mais ainda, Rink (1993) destaca as estratégias a utilizar para 

estabelecer um bom sistema de gestão passando por:  

- Estabelecer e reforçar rotinas: O professor deve determinar rotinas 

para as situações que se repetem frequentemente no local de aula, para assim 

conseguir mais tempo efetivo de aula.  

- Grau de estruturação: a estruturação da aula deve ter em conta o 

grupo em causa. Grupos mais jovens necessitam de aulas mais estruturadas, 

em que é definido passo a passo o que fazer.  

- Estabelecer regras de aula: dizem respeito a condutas apropriadas. 

Devem ser desenvolvidas em conjunto com os estudantes e ensinadas como 

conceitos gerais a aplicar em diferentes situações.  

- Desenvolver habilidades de autogestão: após a criação de um 

ambiente minimamente controlado, o professor deve trabalhar para que 

gradualmente os alunos passem do controlo externo para o controlo interno, 

desenvolvendo neles responsabilidade e a capacidade de tomar decisões. 

 

Neste sentido, o EE investiu desde o início na criação de rotinas e regras 

que no curto e longo prazo lhe foram auxiliando a diminuir os tempos de gestão 

e aumentar o tempo dedicado à atividade motora/exercício motor.  
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“Neste jogo procurei que os alunos predispusessem o seu 

organismo para a prática desportiva. Para além disto, no mesmo jogo 

introduzi algumas das rotinas que vão fazer parte de todas as aulas no 

futuro” (Reflexão da aula nº2, 8º C – UD de testes de condição física). 

 

As rotinas referenciadas no excerto de anterior de uma reflexão de aula 

têm que ver com os sinais que foram definidos pelo professor para que os 

alunos prestassem ‘atenção’ (1 apito), ‘reunir’ (1 apito e levantar do punho) e 

‘dispersar’ (indicado após transmitir a instrução). Como podemos verificar nas 

figuras seguintes, não foram definidas apenas rotinas e regras para o decorrer 

das aulas, sendo também decretadas práticas para entrada e saída do espaço 

de aula, bem como procedimentos para lidar com situações como o vestir 

(equipamento), usar a casa de banho, beber água ou deixar o espaço e 

arrumar o material. 

 
 
 

 

Figura 1 – Excerto da apresentação em power point apresentado na aula 1 
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Figura 2 – Excerto da apresentação em power point apresentado na aula 1 

 
 

 
Figura 3 – Excerto da apresentação em power point apresentado na aula 1 

 

 
 

Figura 4 – Excerto da apresentação em power point apresentado na aula 1 
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Mais ainda, os alunos foram habituados a respeitar o material e apenas 

a utilizá-lo mediante autorização, acostumaram-se a sentar e a posicionarem-

se sempre na frente do EE, familiarizaram-se com o apito para prestar atenção 

e envolveram-se nas tarefas de arrumação do material de uma forma 

organizada.  

Como já foi referido anteriormente, a dimensão de ensino “gestão”, 

deverá levar a que o professor se envolva num processo de reflexão diária. O 

EE procurou adotar sempre uma intervenção preventiva, tentando extinguir o 

problema antes de ele se tornar numa dificuldade, clarificando bem os 

estudantes sobre as expectativas de comportamento.  

Todavia, o sistema de gestão foi sofrendo algumas alterações, para que 

os alunos alcançassem maiores níveis de autocontrolo. Assim, à medida que 

estes se tornaram mais autónomos e responsáveis, adaptaram-se algumas 

regras, procedimentos e expectativas no sentido de transferir a 

responsabilidade do comportamento para os aprendizes.  

 

“Reconheço que o facto de que a estação da sequência, é 

aquela, em que os alunos trabalham à mais tempo elementos mais 

simples, leva a que um ou outro aluno adote um comportamento fora 

da tarefa. Com o objetivo de na próxima aula os alunos se 

encontrarem mais empenhados, irei utilizar nesta estação o modelo de 

ensino de pares. Segundo Metzler (2000), a estrutura de tarefa básica 

do MEP é constituída por uma alternância de papéis (tutor e aluno) 

entre pares de alunos, sendo que a aprendizagem é facilitada através 

do aumento da monitorização e dos feedbacks dados pelo tutor. No 

domínio cognitivo, esta é auxiliada pela observação, análise e 

instrução por parte dos tutores, enquanto no domínio afetivo, é 

facilitada por ambos os estudantes, uma vez que assumem diferentes 

papéis (aluno-tutor) no processo de ensino-aprendizagem. Desta 

forma na próxima aula irei realizar uma ficha de observação para que 

os alunos que observam a execução do colega possam dar feedbacks, 

levando a que se corrijam mutuamente” (Reflexão de aula nº42 e 43, 

8ºC – UD Ginástica, 2º Período). 
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“Como foi referido na última reflexão, nesta aula foi utilizado o 

modelo de ensino de pares na estação da sequência. A ficha de 

observação (Anexo 2) que realizei para que os alunos observassem a 

execução do colega era bastante simples tendo todos os alunos 

entendido o objetivo e a forma de preenchimento da mesma. A 

aplicação desta durante a aula teve um efeito bastante positivo pois 

permitiu que os alunos se mantivessem mais empenhados durante a 

execução da sequência, pois estavam a ser avaliados e corrigidos 

pelos colegas. Para além disso a informação que a ficha possuía 

permitiu que os alunos emitissem feedbacks relativos à prestação do 

colega, levando a que se corrigissem mutuamente”. (Reflexão de aula 

nº45 e 46, 8ºC – UD Ginástica, 2º Período). 

  

Este ajuste revelou ser uma boa estratégia, pois dirigiu os estudantes 

para a obtenção de competências relativas à autodisciplina e auto controle. 

Em todo o planeamento realizado, o EE teve sempre em consideração, o 

local onde iria lecionar, o material disponível para a prática e sua distribuição 

pelo espaço, o modo como os alunos se iriam agrupar, como se iriam efetuar 

as transições entre exercícios. Todavia, os maiores desafios relacionados com 

a gestão surgiram com a turma do 6º E, pois era uma turma constituída por 

mais alunos, o que levava a que tivesse que ser utilizado mais material e 

consequente rentabilização do espaço com a disposição e organizar do 

mesmo. Isto pode ser verificado na figura número 5 e reflexão seguinte. 

 

 

Figura 5 – Excerto do cabeçalho do plano de aula nº 41, 6ºE 
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Figura 6 – Excerto do esquema e legenda do plano de aula nº 41, 6ºE 

 

 “O facto de a turma ser bastante numerosa leva a que se 

utilize grande quantidade de material, para que os alunos tenham mais 

oportunidades de prática. Este aspeto criou-me algumas dificuldades, 

mas com a ajuda dos alunos, a montagem do material fez-se de forma 

rápida. Nas próximas aulas, considero que este tempo vai ser reduzido 

uma vez que os alunos já saberão como dispor o material sem que 

tenha que ter muitas intervenções” (Reflexão da aula nº41, 6º E – UD 

Ginástica, 2º Período). 

 

“As dificuldades sentidas na disposição do material, na aula 

passada foram ultrapassadas, pois os alunos cooperaram bastante 

bem nestas tarefas e as rotinas estabelecidas proporcionaram que os 

mesmos executassem esta tarefa de forma mais autónoma” (Reflexão 

de aula 46, 6ºE – UD Ginástica, 2º Período). 

 

 

Figura 7 – Excerto do esquema e legenda do plano de aula nº 40, 8ºC 
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“Considero que a estrutura da aula está bem consolidada nos 

alunos, permitindo que estes saibam exatamente o que realizar, levando a 

que já montem o material de forma autónoma” (Reflexão da aula nº 40 e 41, 

8ºC – UD Ginástica, 2º Período). 

 

As preocupações referidas anteriormente, não foram o único alvo da 

ação do EE, pois durante a realização das tarefas, este tentou realizar sempre 

um controlo ativo das mesmas. Durante a aula de EF, este foi-se apercebendo 

que estavam acontecer muitas coisas em simultâneo, sendo que para Rink 

(1993), os professores devem ser capazes de saber lidar com as diferentes 

situações e atividades que acontecem no ginásio, tendo consciência e sabendo 

exatamente o que cada aluno está a fazer.  

 Assim, supervisionar e controlar a aula, é uma função fulcral da atividade 

do professor, pois se esta não for realizada, não será possível guiar e controlar 

aprendizagem dos alunos. A “observação das aulas” quer dos colegas como 

dos professores mais experientes, levou a que o EE compreendesse melhor 

este aspeto e desenvolvesse a capacidade de observação. Sem realizar esta 

tarefa não é possível conduzir eficazmente o processo de 

ensino/aprendizagem, sendo por isso necessário garantir que os alunos estão 

focados na atividade, para que se possa corrigir, reforçar as execuções 

motoras e outros comportamentos dos alunos. Durante todas as aulas, este 

aspeto foi tido em consideração, tendo o EE mantido o contato visual com 

todos os alunos e realizando o controlo por proximidade, possibilitando que os 

alunos percebessem que o professor estava atento e ciente do comportamento 

que estes adotavam.  

 Sendo assim, o EE tentou movimentar-se e posicionar-se 

estrategicamente, para que mantivesse sempre todos os alunos no seu campo 

de visão, e ao mesmo tempo pudesse emitir feedbacks para corrigir, questionar 

e auxiliar os alunos na sua evolução.  
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 Figura 8 – Excerto do plano de aula nº 69, 8ºC 

 

“Esta estrutura tem vindo a dar grandes resultados nas aulas 

de ginástica, pois permite: uma observação constante das execuções; 

que eu circule pela sala pelos vários grupos, mantendo os mesmos 

dentro do meu controle visual; aumentar a minha taxa de feedback(s) 

e consequentemente o dinamismo na aula, levando a que os alunos 

obtenham uma informação constante relativa às suas execuções, 

sendo esta corretiva ou reforçadora das boas execuções” (Reflexão da 

aula 69 e 70, 8ºC – UD Ginástica, 3º Período). 

 

Figura 9 – Excerto do plano de aula nº 85, 8ºC 

 

Deste modo, em geral, foi determinante assegurar a manutenção dos 

alunos no campo de supervisão do EE, tentando sempre atender às 

necessidades individuais de cada aluno e certificando-se que todos os alunos 

se mantinham motivados empenhados nas tarefas.   
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4.2.1.1. FORMAÇÃO DE GRUPOS – ENSINO POR NÍVEIS OU GRUPOS HETEROGÉNEOS 

 

Em cada plano de aula, sempre de acordo com a modalidade em 

questão e tendo em conta o princípio da individualização do ensino e a 

manutenção da disciplina na sala de aula, a constituição dos grupos surgiu 

como um tema de grande preocupação. “Esta é uma questão delicada que o 

professor não pode deixar de equacionar de forma a gerir a dinâmica e as 

relações intra-turma, aproveitando ao máximo as suas potencialidades para a 

realização dos objetivos estabelecidos. Assim, os diferentes modos de 

agrupamento (grupos heterogéneos e homogéneos) devem ser considerados 

processos convenientes em períodos limitados do plano de turma, adequados, 

portanto, às etapas de aprendizagem e aos propósitos pedagógicos do 

professor” (Currículo Nacional do Ensino Básico, s/d, p. 223). Nesse sentido a 

componente do plano de aula dedicada à “organização professor/aluno” passou 

a ter uma importância crescente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 – Plano de aula nº 4, 8ºC 
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Figura 11 – Plano de aula nº 5, 8ºC 

 

Para Rink (1993) os critérios para a formação de grupos são 

fundamentais para o equilíbrio e a estabilidade que o processo de 

aprendizagem requer. Infelizmente, a realidade pedagógica está muito aquém 

destas exigências, formando-se grupos ao acaso, desprezando-se a riqueza 

dos critérios de seleção.  

Desta forma, foram utilizadas pelo EE algumas estratégias para a 

formação de grupos, como a constituição de grupos de acordo com os níveis 

de habilidade motora (heterogéneos e homogéneos) e comportamento 

apresentado pelos alunos nas aulas. Durante a lecionação da maioria das 

modalidades, optou-se por um trabalho com grupos heterogéneos. Esta 

estratégia visava essencialmente que os alunos mais dotados auxiliassem os 

menos evoluídos, levando a que todos beneficiassem e aprendessem em 

conjunto. 

 

“Por fim considero que nas próximas aulas deverei ter mais 

atenção à formação dos grupos, para que os alunos de nível superior 

auxiliem os com mais dificuldade, não permitindo que os primeiros 

adotem comportamentos de desvio” (Reflexão de aula 17 e 18, 8ºC – 

UD Atletismo, 1º Período).   
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“Para além disso, considero que ao definir a constituição 

grupos com capacidades heterogéneas, permiti que todos alunos 

tivessem oportunidades de praticar, sendo que os alunos de nível 

superior ajudaram os restantes colegas a evoluir” (Reflexão de aula 

28, 8ºC – UD Voleibol, 1º Período). 

 

No entanto, para que os alunos com maior potencialidade pudessem 

evoluir também, eram colocadas nas tarefas alguns “constrangimentos” (por 

exemplo: aumento da dificuldade do elemento gímnico, limitação do drible, 

aumento do numero de passes, etc..) adaptadas às suas potencialidades que 

os levassem a atingir melhores resultados. Assim, a constituição dos grupos 

permitiu desenvolver uma grande interação de alunos com níveis de aptidão e 

desempenho diferentes. 

 Em algumas modalidades, como é o caso do atletismo os alunos 

estiveram organizados em grupos de níveis de desempenho idênticos 

(homogéneos), sendo também agrupado por géneros. Usualmente os 

professores utilizam o género como fator de agrupamento de alunos, em 

oposição ao agrupamento por habilidades e níveis de desempenho 

(Hutchinson, 1995). No entanto, a utilização deste último critério pelo EE, teve 

sempre como primeiro objetivo evitar práticas sexistas e assegurar igualdade 

de oportunidades para rapazes ou raparigas (Rosado & Ferreira, 2009) 

  

“No segundo exercício, trabalhei mais uma vez por níveis de 

desempenho, dividindo a turma em grupos, levando a que cada grupo 

adote um ritmo consoante as capacidades dos seus alunos” (Reflexão 

de 16, 8ºC – UD Atletismo, 1º Período). 

 

“Alem de dividir a turma em dois grupos, agrupei os 2 rapazes 

e as 2 raparigas que corriam em cada vaga, tentando que estas 

parelhas fossem do mesmo nível para que as tarefas propostas aos 

alunos sejam desafiantes, tendo em conta as suas possibilidades, 

levando a que os mesmos estejam empenhados, motivados e evoluam 

durante a aula” (Reflexão de aula nº 50, 8ºC – UD Atletismo, 2º 

Período). 
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 Concluindo, na opinião do EE, é essencial que o professor utilize 

critérios na formação de grupos, sendo que estes dependem da modalidade, 

do contexto, dos alunos e dos próprios objetivos de aprendizagem. Ademais, o 

professor deve proporcionar a todos, uma experiência significativa, em que 

sentissem as suas capacidades desafiadas e auto percecionassem uma 

aprendizagem e melhorias no desempenho nos vários domínios (cognitivo, 

psicomotor e afetivo). 

 

4.2.2.  CLIMA DE APRENDIZAGEM – O LADO AFETIVO  

 

Segundo Siedentop (1983), a dimensão Clima engloba os aspetos da 

intervenção pedagógica que se relacionam com as interações pessoais, as 

relações humanas e o ambiente.  

Para Rosado e Ferreira (2009), as ligações emocionais e a gestão das 

emoções destacam-se com aspetos nucleares da gestão de ambientes de 

aprendizagem.  

A este respeito, o EE considera que ao manter uma relação satisfatória 

entre o professor e o aluno, poderá produzir-se um processo de ensino- 

aprendizagem mais rico elevando a curiosidade e nível do esforço 

cognitivo/motor, transformando um conhecimento confuso e fragmentado num 

saber organizado e preciso. Na opinião do EE um desenvolvimento de uma 

relação interpessoal ‘positiva’ com os educandos promove um importante 

veículo para a aprendizagem, sendo um fator crucial para a manutenção da 

disciplina na sala de aula. Mais ainda, uma vivência de relações positivas 

promove um desenvolvimento positivo do jovem que se refletirá em todos os 

aspetos da vida futura. 

Assim, uma das maiores prioridades do EE foi promover um clima de 

aprendizagem positivo e uma boa relação com os alunos.  

A otimização do clima passou sempre pela promoção de um ambiente 

de aceitação, compreensão e verdadeira preocupação com os problemas dos 

alunos. Inicialmente foi necessário conquistar a sua confiança, para cativar e 

motivar para o processo de ensino/aprendizagem.  
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O ambiente relacional é decisivo na satisfação pessoal dos professores 

e dos alunos, na manutenção da disciplina, do empenhamento nas tarefas e no 

crescimento individual e de grupo no domínio sócio afetivo (Rosado & Ferreira, 

2009). Desta forma, o desenvolvimento de uma relação positiva e calorosa e o 

investimento na criação de um ambiente de aprendizagem alegre, encorajador 

foi imprescindível para a criação de um clima favorável à aprendizagem. Mais 

ainda, considera-se que a paixão e entusiasmo, que foram depositados pelo 

EE em cada aula, levaram a que os alunos estivessem motivados e 

interessados durante a mesma. 

Na opinião de Rosado e Ferreira (2009), o ambiente relacional, na sala 

de aula, é determinado por diversas variáveis, sobressaindo a afetividade e a 

perceção do ambiente afetivo existente.  

Este foi um dos maiores desafios que o EE enfrentou durante o estágio. 

A afetividade é uma ação, reação, atitude ou modo de ser sempre nova e atual, 

e acompanha sempre o presente e as situações envolventes entre as pessoas. 

(Andrade, 2007). 

 

“Voltando à temática da afetividade professor/aluno na aula de 

educação física, penso que este tem sido o meu “calcanhar de 

Aquiles” neste estágio, não tanto por não emitir feedbacks 

motivacionais, pois pessoalmente considero que encorajo bastante os 

meus alunos, mas sim na junção deste feedbacks a uma expressão 

facial (sorriso). Embora tenha uma relação muito boa com os eles, 

penso que este aspeto irá ajudar-me com certeza a ser melhor 

professor, criando assim uma relação com os alunos baseada na 

confiança, onde estes ficarão mais predispostos a interiorizar os 

conhecimentos que quero transmitir” (Reflexão da aula nº 56, 8ºC – 

UD Atletismo, 2º Período). 

 

A afetividade é fundamental no processo de ensino-aprendizagem, visto 

que o professor não contribui apenas para a aquisição de conhecimentos, mas 

também favorece a formação emocional dos alunos, devido às constantes 

relações de troca de experiências e conhecimentos.  
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Para Bento (1987), o ensino assenta numa base de interação e num 

conceito de identificação com uma estrutura de relações entre professor e 

alunos. Desta forma, importa criar claramente essa estrutura, sem que existam 

interferências, para que o ensino possa ser entendido como projeto comum, de 

professor e alunos.  

Neste sentido, o EE procurou criar um clima de aprendizagem onde 

existisse o mínimo de perturbações possível neste projeto, de forma que os 

alunos se sentissem motivados, empenhados e acima de tudo satisfeitos. Para 

isto, foi necessário ter em atenção e fazer o balanço das perspetivas e 

expetativas de todos os alunos, entendendo as suas necessidades e 

motivações.  

A vivência EP fez com que o EE entendesse o quanto importante é 

estabelecer contacto afetivo com os alunos. O estabelecimento de uma relação 

de confiança entre aluno e professor permite que os alunos estejam muito mais 

disponíveis para interiorizar a informação que este tem para transmitir. As 

relações de confiança mútua entre professores e alunos facilitam o processo de 

ensino-aprendizagem, levando a que o primeiro possa entender quais as 

necessidades, interesses e motivações destes últimos, adaptando este 

processo a cada individualidade constituinte da turma. O estabelecimento de 

relações interpessoais facilita a partilha e transmissão de conhecimento, 

atitudes e valores. 

Segundo Rosado e Ferreira (2009) uma dimensão de paixão, de 

motivação, associada a esse plano de ação, pode ser fundamental no processo 

de negociação, de resistência à oposição que ocorre no confronto com as 

expetativas, crenças, valores e atitudes dos professores com as dos alunos, 

também ela saturada de unidades afetivas.  

Posto isto, a atuação do EE no EP foi impregnada de comprometimento, 

motivação, satisfação e empenho total. Esta atitude teve um impacto muito 

forte nos alunos, sendo estes influenciados positivamente por tais sentimentos, 

potenciando bastante o interesse nas atividades realizadas nas aulas e nos 

conhecimentos relativos à disciplina de EF.  
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Em suma, na opinião do EE a atitude do professor, a forma como 

interage com o alunos e orienta pedagogicamente, o comprometimento que 

assume com a tarefa de educar e tomada de consciência da ligação entre os 

aspetos cognitivos e afetivos, aumenta o sucesso e qualidade do processo 

ensino-aprendizagem. Desta forma, o EE defende que num ambiente 

educacional deve sempre haver a perseverança, altruísmo e alegria, para que 

alunos e professores cresçam juntos. 

 

4.2.3. COMUNICAÇÃO – INSTRUÇÃO E EMISSÃO DE FEEDBACK(S) 

 

 “A capacidade de comunicar constitui um dos fatores determinantes da 

eficácia pedagógica no contexto do ensino das atividades físicas desportivas” 

(Rosado & Mesquita, 2009, p. 69). 

A instrução tem por âmbito todos os comportamentos e destrezas 

técnicas de ensino que fazem parte do reportório do professor para comunicar 

a informação substantiva (Siedentop, 1983). O grau de consciência sobre os 

desafios da aprendizagem com que o aluno parte para a atividade e, 

consequentemente, a forma como se empenhará no cumprimento desses 

desafios, dependerá da clareza e objetividade com que se realiza a 

transmissão de informação relativa às tarefas propostas (Onofre, 1995).  

Consequentemente, a transmissão de informação foi sempre algo que o 

EE planeou com muito rigor, pois o tipo de discurso e o vocabulário são 

aspetos que os professores devem ter sempre em consideração durante a 

instrução.   

 Em relação à informação, as principais dificuldades estiveram na forma e 

nas técnicas de transmissão. Deste modo, nos momentos de instrução inicial, 

para que os alunos aumentassem os seus níveis de concentração e motivação 

para a aula, era realizada uma breve apresentação dos conteúdos da sessão, 

referenciando os objetivos desta. 
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“A aula iniciou-se às 10:10h com uma pequena apresentação 

sobre o que se iria realizar na mesma e os objetivos a atingir” 

(Reflexão de aula nº 8 e 9, 8ºC – UD Ginástica e Voleibol, 1º Período). 

 

 

Figura 12 – Excerto do plano de aula nº 8, 8ºC 

 

Também na instrução inicial de cada situação de aprendizagem, o EE 

teve sempre a preocupação de fornecer indicações relativas aos aspetos 

críticos da mesma, dando ênfase àquilo em que os alunos deviam concentrar a 

sua atenção. Numa fase inicial, e quando os exercícios e conteúdos relativos 

aos mesmos eram novos, foi necessário recorrer à demostração, sendo ela 

executada pelos alunos e professor ou através de informação visual.  

 

“Desta forma, nesta aula, antes de os alunos realizarem 

qualquer figura ou pega, recorri sempre à demonstração para que os 

mesmos interiorizassem melhor a forma correta de a realizarem. Para 

além disso foram distribuídas por cada grupo folhas com a indicação 

das pegas e figuras a realizar. Estas estratégias contribuíram não só 

para facilitar as aprendizagens dos alunos, como também fomentaram 

a autonomia, pois os alunos iam observando as figuras nas folhas e 

realizando as mesmas de forma autónoma” (Reflexão de aula nº 66 e 

67, 8ºC – UD Ginástica, 3º Período). 

 

Isto vai de encontro à perspetiva de Siedentop (1983), que refere que a 

demonstração ao vivo é ainda o melhor meio de transmitir uma imagem 

motora, devendo esta ser correta tanto quanto possível.  
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Relativamente à forma como é comunicada a tarefa, Onofre (1995) 

sugere que o professor privilegie a modalidade visual utilizando para o efeito 

as demonstrações, os desenhos, imagens já dominadas pelos alunos, 

cartazes ou outras formas. Para o mesmo autor, a utilização da informação 

visual é seguramente mais eficaz do que o tradicional hábito da informação 

verbal, estimando que o grau de retenção deste tipo de informação é superior 

ao que corresponde à informação verbal. Este facto justifica-se porque a 

informação visual é simultaneamente mais concreta e sintética que a 

informação auditiva.  

Desta forma, o EE procurou que a demonstração dos exercícios fosse 

uma constante nas suas aulas, tentando sempre recorrer aos alunos como 

modelos de ensino. Esta estratégia resultou muito bem, motivando os alunos e 

levando a que estes se concentrassem na informação que estava a ser 

transmitida.  

Mais ainda, uma estratégia que se evidenciou desde o início, foi o facto 

de o EE só iniciar a transmissão de informação quando todos os alunos 

estavam em silêncio. Isto permitiu que os níveis de concentração estivessem 

em alta. No final de cada momento de instrução os alunos retiravam as suas 

dúvidas e o EE realizava um pequeno questionamento relativo aos objetivos 

dos exercícios, para que os mesmos ficassem bem elucidados sobre os 

objetivos a atingir.  

Porém, a transmissão e desenvolvimento das tarefas propostas, por si 

só não garante que aluno evolua, sendo por isso necessário que o professor 

realize uma monitorização e correção do comportamento motor do aluno, para 

que este possa melhorar a sua execução.  

Para Mesquita e Rosado (2009), após a realização de uma tarefa por 

parte do aluno, este deve receber um conjunto de informações acerca da forma 

como realizou a ação, para que o seu desempenho possa ser melhorado. Mais 

ainda, Sarmento (1993) refere que o feedback pedagógico (FBP) é uma 

informação de retorno em função de um comportamento observado. Esta 

informação é denominada de feedback, tendo o EE verificado que esta assume 
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uma mais-valia no processo de interação pedagógica, permitindo que os alunos 

obtenham informação relativa ao seu desempenho e corrijam os mesmos.  

Pieron (1984) e Rink (1993) afirmam que o FBP tem, essencialmente, 

três funções: informar, permitindo ao aluno considerar as exigências da tarefa 

antes de decidir sobre a programação da resposta seguinte; reforçar positiva 

ou negativamente, e motivar, para que o aluno não perca o interesse na 

atividade. A este respeito, Carreiro da Costa (1995), Graça (1991) e Mesquita 

(1992), referem que para auxiliar os alunos a obter melhores desempenhos e 

maiores ganhos de aprendizagem, o professor deve procurar proporcionar o 

maior número de repetições do exercício, garantir níveis intermédios de 

exercitação parcial da tarefa e fornecer informações que não só expliquem 

como o gesto técnico deve ser realizado como corrijam os erros dessa 

realização. 

Por outro lado temos a dimensão “Afetividade”, que se relaciona à 

reação positiva ou negativa do professor à prestação do aluno. Os FDP(s) não 

têm que ser, necessariamente, negativos, isto é, transmissão de informação 

centrada nos erros cometidos. Nesta perspetiva, a organização e estruturação 

destes de uma forma positiva apresenta-se como uma estratégia mais 

vantajosa no ensino, sendo uma estratégia importante no incremento de 

ambientes de aprendizagem favoráveis. (Black & Weiss, 1992; Lacy & Darst, 

1985, cit. por Rosado & Mesquita, 2009, p. 89). Deste modo, esta estratégia 

pode permitir a melhoria do clima da turma, pelo aumento dos encorajamentos 

e dos elogios das boas atuações dos alunos, bem como possibilitar o reforço 

dos aspetos que estão a ser executados adequadamente (melhoria do 

empenhamento e da disciplina) (Rosado & Mesquita, 2009). 

  
“Relativamente às oportunidades de prática significativas, na 

última reflexão referi que iria abdicar um pouco das funções extra jogo, 

para que os alunos pudessem usufruir de mais oportunidades de 

prática no que diz respeito à exercitação do jogo. Considero que esta 

estratégia teve bastantes frutos, pois os alunos estiveram bastante 

tempo em prática e consequentemente tiveram bastantes 

oportunidades para resolver os problemas que iam surgindo no jogo 
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através dos mecanismos de tomada de decisão e execução motora. 

Isto associado aos contantes feedbacks, quer motivacionais, quer 

corretivos que fui emitindo levou a que os alunos evoluíssem” 

(Reflexão da aula 78, 8ºC – UD Andebol, 3º Período). 

 

Inicialmente, as preocupações do EE centraram-se na seleção e 

pertinência do FDP. Todavia, com o aumento do domínio do conteúdo e 

desenvolvimento das competências de observação, o EE pode mais facilmente 

confrontar a execução do aluno com o modelo ideal e determinar quais os 

aspetos positivos e erros da execução motora do aluno. Este era definido em 

função das características dos discentes e os objetivos previamente definidos.  

A definição e estruturação das palavras-chave/componentes 

críticas/critérios de êxito também se constituiu como um momento que 

contribuiu para a melhoria da pertinência e qualidade dos FDP(s) 

apresentados. Isto permitiu que o EE identificasse melhor as causas do erro e 

encontrasse meios para os reduzir, tentando sempre reforçar as boas 

execuções através de um FDP positivo.  

Mais tarde, surgiu nova dificuldade, pois após emitir o FDP, o aluno 

executa novamente a ação, sendo necessário observar se o aluno melhorou o 

seu comportamento motor (ciclo de FDP). Consequentemente, sempre que 

possível, o EE observou novamente a execução dos alunos e repetir, em caso 

de necessidade os procedimentos referidos anteriormente.   

 

“A elevada taxa de feedbacks que fui emitindo, associado a 

uma instrução constante que fui fornecendo levou a que os alunos 

estivessem muito tempo em empenhamento motor” (Reflexão da aula 

nº 75, 8ºC – UD Andebol, 3º Período). 

 

“(…) penso que a emissão constante de feedbaks (prescritivos, 

avaliativos e motivacionais) pertinentes e assertivos proporciona aos 

alunos a informação necessária para que estes possam corrigir os 

seus erros e se mantenham determinados e entusiasmados durante 

todo o processo de aprendizagem” (Reflexão da aula nº 53, 8ºC – UD 

Atletismo, 2º Período). 
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Por último, e de acordo com Bento (1987), o professor deverá ainda 

proceder a um balanço, onde realiza uma avaliação da sessão, do que correu 

bem e mal, e fazer uma ligação com as aulas seguintes.  

Assim, na parte final de cada aula era realizada uma pequena reflexão 

sobre o desempenho dos alunos, servindo também como momento para 

realizar um pequeno questionamento onde eram avivados os conteúdos 

lecionados naquela sessão. Esta pequena reflexão revelou resultados 

manifestamente positivos, podendo os mesmos ser verificados na citação 

seguinte: 

“Considero que estes diálogos têm sido muito produtivos, uma 

vez que através do questionamento relembro os alunos que aspetos a 

ter em conta na realização dos conteúdos abordados em cada unidade 

didática. Para além disso refiro os aspetos positivos e os aspetos a 

melhorar, levando a que os alunos estejam conscientes das suas 

evoluções e dificuldades. Desta forma os alunos envolvem-se no 

processo ensino-aprendizagem de forma mais consciente e 

participativa” (Reflexão de aula nº 84, 8ºC – UD Atletismo, 3º Período). 

  

Em suma, numa aula todas as tarefas propostas requerem comunicação 

e estabelecimento de relações interpessoais, pois a maior parte das tarefas 

reclama trabalho em conjunto, troca de ideias, troca de conhecimentos. Deste 

modo, esta terá de ser realizada de forma clara e objetiva, pois só através de 

uma comunicação eficaz é que o professor conseguirá determinar metas para 

os seus alunos e colaborar com os mesmos na compreensão e na resolução 

de problemas. 

 

 

4.2.4. AVALIAÇÃO – REGULAÇÃO DO PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM 

 

 Segundo Bento (1987), as tarefas centrais do professor são a 

planificação e realização do ensino, bem como a análise e avaliação.  

A avaliação é indubitavelmente um tema de relevância pedagógica. A 

avaliação pedagógica tem várias funções e, é habitualmente confundida com 
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classificação. “A avaliação deixou de estar centrada nas únicas preocupações 

de medir, constatar e sancionar o aluno, tornando-se naquilo que poderemos 

considerar a «consciência» do próprio Sistema Educativo. A avaliação firmou-

se assim como regulador por excelência de todo o sistema do qual importa 

verificar e fomentar a eficácia face aos novos desafios da Educação” (Matos & 

Braga, 1988, p. 136). Para que o ensino se processe eficazmente, de forma a 

promover aprendizagens superiores, as decisões que o professor toma devem 

basear-se em informações corretas sobre a realidade do processo de 

ensino/aprendizagem.  

Neste quadro, Ribeiro (1991), refere que a principal função da avaliação 

é contribuir para o sucesso do processo educativo e verificar em que medida é 

que este foi atingido, de forma a aprimorar a atividade educativa, regulando e 

norteando o processo de ensino-aprendizagem. Nesta perspetiva, a avaliação 

constituiu-se como um elemento integrante e regulador das práticas 

pedagógicas, assumindo também uma função de certificação das 

aprendizagens realizadas e das competências desenvolvidas, exercendo 

influência nas decisões que visam melhorar a qualidade do ensino.  

Consequentemente, a realização desta função permitiu que o EE 

detetasse as deficiências ou lacunas na evolução dos alunos, relativamente a 

um objetivo delineado, identificando, planeando e concretizando medidas de 

recuperação. Nesta perspetiva, a avaliação constitui-se como uma ferramenta 

para ilustrar a performance dos alunos, a sua progressão em termos de 

aprendizagem e ao mesmo tempo servir de motivação e de responsabilização 

do próprio aluno pela sua aprendizagem e crescimento (Siedentop, 2000). 

Na elaboração dos procedimentos de avaliação, o EE foi levado a refletir 

criticamente sobre: o que avaliar e para que avaliar. 

A avaliação é um momento bastante subjetivo, e por isso a sua 

realização tornou-se num processo delicado, uma vez que foi necessário 

garantir coerência, justiça e o máximo de objetividade possível. Esta, deve ser 

parte integrante do planeamento e do ensino, devendo por isso existir uma 

conexão entre as várias funções da avaliação e os objetivos a alcançar. A 

adoção de uma avaliação normativa ou criteriosa, ou ainda que juízo de valor 
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se vai emitir a partir dos dados recolhidos são preocupações de qualquer 

professor.  

“Tradicionalmente, a avaliação tinha como padrão de referência a norma 

– normativa – o que acontece quando os desempenhos dos alunos são 

comparados entre si por relação a uma norma, sendo a avaliação orientada por 

um conjunto de regras comuns” (Gonçalves & Aranha, 2008, p. 92). Mais ainda, 

segundo os mesmos autores a avaliação de referência a uma norma é a que 

descreve o desempenho do aluno em termos da posição relativa em relação ao 

grupo. Numa avaliação normativa, o critério aparece do exterior relativamente à 

avaliação onde se desenrola, utilizando-se uma tabela de performances mais 

ou menos estranhas ao aluno. Por outro lado, não tem em conta as condições 

de aprendizagem nem as condições da prática da atividade.  

 Porém, a avaliação por referência a um critério – criterial – verifica-se 

quando se descreve a execução do aluno num campo específico de tarefas 

essenciais do ensino, avaliando-se em função de objetivos previamente 

formulados (Rosado & Colaço, 2002). Neste sentido, e com o objetivo de 

adaptar o processo de avaliação ao contexto e individualidade dos alunos, o 

tipo de avaliação utilizada pelo EE foi a criterial, onde o desempenho dos 

alunos foi avaliado em função dos objetivo previamente fixados, mais 

precisamente em relação aos critérios determinados e anunciados no início da 

unidade didática. Pois, segundo Maccario (1982, p. 45), “Para ajudar um aluno, 

é muito menos importante indicar-lhe qual o lugar que ocupa, em relação aos 

outros, num processo de ensino / aprendizagem, que ele aprender, com o seu 

esforço, o caminho que o conduz ao êxito desejado numa aprendizagem”. 

 Consequentemente, para garantir que estes princípios eram cumpridos, 

foi necessário definir critérios claros e objetivos e realizar este processo ao 

longo de todas as aulas, recolhendo informações sobre os comportamentos 

motores, cognitivos e sociais dos alunos. Esta definição de critérios foi 

executada de acordo com os objetivos propostos inicialmente.  

Os processos avaliativos também incluíram aspetos formais e informais, 

sendo estes concretizados através de uma observação sistemática/ 

assistemática e anotações sobre o interesse, participação e capacidade de 
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cooperação do aluno, autoavaliação, trabalhos, testes para avaliação 

qualitativa e quantitativa de habilidades e capacidades motoras, elaboração e 

apresentação de sequências de habilidades, respostas a questões realizadas 

nas aulas, entre outros aspetos. 

Piéron (1988) refere que a avaliação deve ser efetuada com 

regularidade, de forma a permitir ao professor acompanhar o progresso do 

aluno à medida que vai avançando na UD. No entanto, apesar da avaliação em 

causa ter tido um carácter contínuo ao longo das aulas, existiram momentos de 

avaliação que marcaram todo o desenvolvimento do processo de ensino-

aprendizagem. Desta forma, a concretização desta implicou a adoção das 

seguintes modalidades de avaliação: inicial, formativa e sumativa.  

A avaliação inicial é aplicada no início de um ano letivo ou de uma UD, 

tendo como objetivo conhecer as capacidades dos alunos para que se 

elaborem planos de ensino e aprendizagem ajustados (Bloom & Hastings, 

1971; Duarte, 1994). Nesta perspetiva, a avaliação inicial foi aplicada no início 

das UD, permitindo identificar o nível dos alunos, no início de novas 

aprendizagens, servindo de base para decisões posteriores de conceção e 

planeamento, levando a uma adequação do ensino às características dos 

alunos. Nas modalidades coletivas esta foi sempre realizada em contexto de 

jogo reduzido (Voleibol – 2x2, Basquetebol - 3x3, Andebol – 5x5), sendo que 

nas modalidades individuais foi realizada através da observação da execução 

de habilidades motoras.  

Contudo, não foi realizada avaliação inicial em todas as modalidades, 

devido ao número reduzido de aulas que foi atribuído a algumas modalidades, 

tendo o EE decidido proceder logo à abordagem de conteúdos de forma 

simples na primeira aula. Isto aconteceu nos casos das modalidades de 

ginástica de aparelhos, ginástica de solo, salto em altura, ginástica acrobática e 

lançamento do peso. Embora fossem corridos alguns riscos, esta tomada de 

decisão revelou-se acertada, pois foi possível potenciar melhor os recursos 

temporais disponíveis.  

As primeiras dificuldades para avaliar surgiram logo início do ano letivo, 

pois não existia um conhecimento concreto dos alunos, levando a que o EE, 
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nas avaliações iniciais, tivesse que organizar os alunos por números, 

associando a execução ao número de aluno.  

 

 

Figura 13 – Excerto do plano de aula nº 7 – 6ºE 

 

  Mais tarde, com o desenvolvimento da capacidade de observação e com 

o aumento do conhecimento da turma, a organização dos alunos foi realizada 

por pequenos grupos. Isto vai de encontro ao que referem Mendes et al. (2012, 

p. 59): “o afinamento da observação é um fator preponderante que auxilia no 

momento de identificar, classificar e prescrever correções, sendo que 

observação e avaliação são instrumentos agregados e não desconexos entre 

si”.  

Outra das dificuldades verificadas foi a formulação de escalas de 

apreciação nas fichas de avaliação. Inicialmente, estas eram demasiado 

extensas, criando algumas dificuldades na anotação dos comportamentos 

observados. Com objetivo de ultrapassar esta dificuldade, foi necessário ter um 

maior cuidado na seleção das habilidades específicas de cada modalidade. 

Assim, as habilidades eram escolhidas, de forma a permitirem recolher o 

máximo de informações relativas aos desempenhos coletivo e individual dos 

alunos.  

Ao longo de uma unidade, quando a avaliação pretende determinar a 

posição do aluno, no sentido de identificar dificuldades e de lhes dar solução, é 

utilizada a avaliação formativa (Rink, 1993). Para a mesma autora o professor 

deve, continuamente, aferir a evolução dos seus alunos no que diz respeito ao 

cumprimento dos objetivos do programa de estudos. Esta modalidade é 

utilizada no decorrer do processo de ensino-aprendizagem, servindo de guia da 
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aprendizagem (Aranha, 1993; Bloom & Hastings, 1971; Duarte, 1994). Para 

estes autores, este tipo avaliação permite que seja dado a conhecer aos alunos 

como decorrem as suas aprendizagens e possibilita que os docentes afinem o 

processo, caso se deparem com indicadores que se constituam como 

obstáculo do plano pedagógico.  

Para Rink (1993), esta poderá ser realizada de modo formal ou informal. 

Consequentemente, ao longo do ano letivo, esta tarefa foi realizada 

constantemente, informalmente, através das reflexões que o EE realizava, e 

formalmente com o registo das observações numa tabela elaborada para o 

efeito.  

A recolha destas informações tornou-se num elemento fundamental na 

orientação e regulação de todo o processo de ensino-aprendizagem, tendo as 

mesmas sido a base dos ajustes realizados nas unidades didáticas e 

reorganização/reestruturação de estratégias de intervenção. Nesta medida, 

esta modalidade de avaliação foi a pedra basilar na identificação de 

dificuldades de aprendizagem e evoluções dos alunos, tendo a mesma 

auxiliado o EE na promoção e emissão de constantes FBP e instruções, que 

permitiram determinar o grau de domínio atingido pelos alunos em cada 

modalidade. Os alunos também foram envolvidos neste processo, tendo sido 

criadas tabelas para que os alunos avaliassem os seus colegas. Esta 

estratégia foi colocada em ação no 2º período na UD de ginástica de solo e no 

3º na UD de andebol.  

 

“A ficha de observação que realizei para que os alunos 

observassem a execução do colega era bastante simples tendo todos 

os alunos entendido o objetivo e a forma de preenchimento da mesma 

(Anexo 2). A aplicação da mesma durante a aula teve um efeito 

bastante positivo pois permitiu que os alunos se mantivessem mais 

empenhados durante a execução da sequência, pois estavam a ser 

avaliados e corrigidos pelos colegas. Para além disso a informação 

que a ficha possuía permitiu que os alunos emitissem feedbacks 

relativos à prestação do colega, levando a que se corrigissem 

mutuamente.” (Reflexão da aula, 45 e 46, 8ºC – UD Ginástica, 2º 

Período) 
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Esta medida também permitiu envolver os alunos dispensados 

da aula na mesma, levando a que estes, apesar das limitações que os 

impediam de realizar a aula, dispusessem de oportunidades de 

aprendizagem.  

  

“(…)no entanto nesta aula duas alunas não poderem efetuar a 

mesma, sendo que decidi que estas seriam as responsáveis pela 

avaliação da execução dos seus colegas. Esta estratégia correu 

bastante bem, pois os alunos puderam exercitar mais vezes e ter 

feedbacks relativos à sua prestação. Para além disso, estas alunas 

foram responsáveis pelo momento de reflexão final, abordando os 

principais erros dos colegas, sendo que eu fui colocando perguntas 

pertinentes para auxiliar os alnos nesta reflexão.” (Reflexão da aula 47 

e 48, 8ºC – UD Ginástica, 2º Período). 

 

Ademais, esta estratégia também permitiu que os alunos através 

da observação dos desempenhos dos colegas interiorizassem as 

formas corretas de executar as habilidades motoras e solucionar os 

problemas que lhes iam surgindo. 

 

“O desempenhar da função de estatísticos levou a que os 

alunos pudessem fazer uma avaliação mais pormenorizada das ações 

e tomadas de decisão dos colegas e das situações problemas que 

lhes iam surgindo” (Reflexão de aula 76 e 77, 8ºC – UD Andebol, 3º 

Período).  

 

Como pode ser visto nestas reflexões, esta estratégia correu bastante 

bem, tendo levado a um aumento da motivação, do conhecimento e autonomia 

dos alunos.  

Por último, foi utilizada a avaliação sumativa, tendo esta sido utilizada 

como um momento de avaliação formal, permitindo que fosse realizado um 

juízo final das capacidades, conhecimentos, competências que os alunos 

adquiriram relativamente à avaliação inicial. Isto vai de encontro às perspetivas 

defendidas por Aranha (2004), ao referir que a avaliação sumativa é realizada 
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usualmente no final de uma UD com a pretensão de ajuizar o resultado final da 

aprendizagem, tendo como propósitos a comparação da avaliação final com a 

inicial. 

Deste modo, este tipo de modalidade de avaliação não teve como 

objetivo primordial a classificação final dos alunos, mas sim, tentar saber se os 

objetivos da UD foram adequados e se as metas terminais foram atingidas. 

Ademais, a avaliação sumativa não se limitou a ser uma aula de demonstração 

de conhecimentos adquiridos, mas também se tornou numa sessão dedicada à 

exercitação e desenvolvimento dos conteúdos. 

  

“Em jeito de conclusão considero importante referir que os 

critérios de avaliação eram objetivos e que o facto de eu estar 

perfeitamente consciente dos mesmos, permitiu que eu enquadrasse 

os alunos nos níveis pré estabelecidos mais rápida e objetivamente. 

Isto levou a que eu pudesse estar mais liberto da anotação das notas 

e pudesse emitir um maior número de feedbacks“ (Reflexão de aula nº 

59, 8ºC – UD Atletismo, 2º Período). 

 

A avaliação sumativa respeitante às modalidades lecionadas ao longo 

do ano letivo, mais especificamente no caso da modalidade de ginástica, foi 

realizada da seguinte forma: ginástica de solo – os alunos foram avaliados 

através da realização de uma sequência gímnica; ginástica de aparelhos – 

avaliação efetuada durante a execução dos saltos no mini- trampolim e boque; 

ginástica acrobática – realização de pegas, figuras pares e uma de grupo. 

Relativamente à modalidade de atletismo, o processo de avaliação foi 

consumado aquando da realização das diferentes técnicas, tais como salto em 

comprimento, salto em altura, lançamento do peso, sendo que no caso da 

corrida de resistência e corrida de velocidade, o teste Cooper e a distância de 

40 metros respetivamente, foram as provas utilizadas para proceder à 

avaliação destas duas componentes. Por último, no caso dos Jogos 

Desportivos Coletivos, a avaliação foi dividida em duas partes: uma que 

contemplava a resolução de situações simplificadas de jogo, e outra que 
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dedicada à observação decisões de táticas e ajustamento da execução dos 

elementos técnico/táticos em situação de jogo.  

 

“Propus inicialmente um tarefa simplificada de jogo, onde os 

alunos tiveram mais oportunidades para realizar os elementos 

técnico/táticos o que me facilitou bastante a observação das 

execuções. De seguida, coloquei os alunos numa situação de jogo 

onde tive oportunidade de avaliar as decisões táticas e o ajustamento 

da execução dos elementos técnico/táticos. Considero que os 

exercícios propostos foram de encontro aos conteúdos que pretendia 

avaliar, tendo os alunos usufruído de bastantes oportunidades de 

prática, o que levou a que efetuasse uma observação mais rigorosa 

dos comportamentos motores” (Reflexão da aula nº 57 e 58, 8ºC – UD 

Basquetebol, 2º Período). 

 

 Importa também referir que as situações que eram propostas aos 

alunos, para que estes pudessem demonstrar os conhecimentos adquiridos 

eram do conhecimento dos mesmos, pois eram tarefas que já tinham sido 

realizadas nas aulas da UD. 

 A avaliação foi mais facilmente levada a cabo nas modalidades 

individuais, como se pode verificar neste excerto de uma reflexão:  

 

“Mais uma vez considero que a avaliação dos alunos é mais fácil 

de efetuar nos desportos individuais, pois os alunos executam os 

elementos individualmente, tornando-se mais facilitada a observação. 

O fato de os alunos serem avaliados um a um, leva a que nestas aulas 

de avaliação não disponham de tantas oportunidades de prática. No 

entanto considero que este momento é bastante importante no 

processo de ensino/aprendizagem, pois é aqui que os alunos têm 

possibilidade de demonstrar o que aprenderam” (Reflexão da aula nº 

57 e 58, 8ºC – UD Ginástica, 2º Período) 

 

 No entanto, para que se pudesse ultrapassar esta lacuna recorreu-se a 

meios audiovisuais, que permitiram efetuar uma observação mais fidedigna. 
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Ademais, a nota atribuída resultava do desempenho obtido pelo aluno ao longo 

da UD e não pelo comportamento motor evidenciado na aula de avaliação. 

 A avaliação em EF deve-se focalizar num primeiro plano no domínio do 

“saber fazer”, no qual se destacam as capacidades motoras e as habilidades 

desportivo-motoras e, em segundo plano, os domínios do “saber estar” e dos 

“saber”, onde se incluem, respetivamente, o comportamento social adotado na 

aula e o conhecimento declarativo da modalidade. Nesta perspetiva, Rink 

(1993) advoga que a avaliação no ensino deve incluir três domínios: avaliação 

cognitiva, social e psicomotora. Desta forma, e visto que durante o ensino não 

foi descurada nenhuma destas áreas, é importante referir que os domínios 

cognitivo e social também foram alvo de avaliação, sendo que a dimensão 

cognitiva foi avaliada através de questionamentos realizados durante as aulas 

e a social foi realizada durante todas as aulas.  

 No entender do EE, é fundamental que os professores conheçam as 

particularidades do processo de avaliação. Esta consciencialização implica que 

o professor realize uma reflexão baseada na prática, de forma a poder adequar 

e utilizar as diferentes modalidades de avaliação de acordo com as diferentes 

situações. A reflexão baseada nas situações reais de avaliação, no entender do 

EE, é fundamental para garantir práticas profissionais de avaliação de 

qualidade. Esta, não serve apenas para verificar a aquisição de competências 

por parte dos alunos, pois constitui-se como um elemento fundamental para a 

aferição do desenrolar do processo ensino-aprendizagem, de forma a garantir a 

sua eficácia e eficiência.  

 

“ (…) este momento serve para que o professor realize um 

balanço e reflexão de todo o processo ensino/aprendizagem, 

reforçando os aspetos positivos do mesmo, restruturando e 

reorganizando o mesmo se necessário” (Reflexão de aula nº 57 e 58 – 

8ºC – UD Ginástica e Basquetebol).  
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44..33..  AA  AAPPLLIICCAAÇÇÃÃOO  DDOO  MMOODDEELLOO  DDEE  EEDDUUCCAAÇÇÃÃOO  DDEESSPPOORRTTIIVVAA  NNAA  MMOODDAALLIIDDAADDEE  DDEE  

AANNDDEEBBOOLL  NNUUMMAA  TTUURRMMAA  DDOO  88ºº  AANNOO  DDEE  EESSCCOOLLAARRIIDDAADDEE::  RREELLAATTOOSS  DDEE  UUMM  EESSTTUUDDAANNTTEE  

EESSTTAAGGIIÁÁRRIIOO  DDEE  EEDDUUCCAAÇÇÃÃOO  FFÍÍSSIICCAA  

 

RESUMO 

 

O propósito do presente estudo consistiu na análise do impacto da 

aplicação do Modelo de Educação Desportiva no ensino da modalidade de 

andebol, numa turma do 8º ano de escolaridade. Com o intuito de situar e 

enquadrar o presente estudo, realizou-se previamente uma revisão da 

bibliografia existente e uma caracterização conceptual do modelo. O estudo 

centrou-se nas dimensões do conhecimento declarativo, da tomada de decisão, 

execução das habilidades motoras e performance global de jogo, bem como 

nos relatos efetuados pelo professor no seu “Diário de Bordo”. A aplicação da 

unidade didática de Andebol ocorreu numa escola pública do ensino básico do 

norte de Portugal, numa turma constituída por 21 alunos do 8º ano de 

escolaridade (13 rapazes e 8 raparigas), com uma duração de 11 aulas de 45 

minutos distribuídas semanalmente em dois blocos, um de 45 minutos e outro 

de 90 minutos. Os instrumentos de avaliação selecionados, utilizados em dois 

momentos correspondentes à avaliação inicial (pré-teste) e avaliação sumativa 

(pós-teste), foram o GPAI adaptado de Assessment of secondary school 

students’ decisionmaking and game-play ability in soccer (Blomqvist, Vänttinen 

& Luhtanen, 2005), o teste declarativo constituído por vinte questões de 

escolha múltipla. Foram também utilizados analisados os registos efetuados no 

“Diário de Bordo” do estudante estagiário. 

Os resultados demonstraram a existência de diferenças significativas do 

pré-teste para o pós-teste, registando-se melhorias tanto no teste motor como 

no teste declarativo.  

 

 

PALAVRAS-CHAVE: MODELO DE EDUCAÇÃO DESPORTIVA; 

PERFORMANCE; CONHECIMENTO DECLARATIVO; ANDEBOL; 
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4.3.1. INTRODUÇÃO 

 

Os jogos desportivos ocupam uma parte significativa dos currículos da 

disciplina de educação física. Nesta perspetiva, os jogos desportivos coletivos 

(JDC), constituem-se um meio formativo por excelência, uma vez que a sua 

prática quando é orientada pedagogicamente, leva ao desenvolvimento de 

competências em vários planos, entre os quais o tático-cognitivo, o técnico, e o 

sócio-afetivo (Mesquita, 1992).   

Ao longo dos anos, o ensino do JDC tem sido abordado e perspetivado 

de formas distintas. Segundo Mesquita e Graça (2009), tradicionalmente, as 

práticas de ensino dos jogos colocam a aprendizagem das habilidades como 

um pré-requisito, concentrando-se básica ou exclusivamente nos aspetos da 

execução motora das habilidades básicas em situações descontextualizadas. 

Para os mesmos autores a mudança de perspetiva está patenteada na 

literatura mais recente, influenciada por ideias cognitivistas e construtivistas, 

passando esta a salientar a dimensão tática do jogo e a propor uma mudança 

radical no que diz respeito os objetivos de aprendizagem, papéis do professor e 

dos alunos na aula.  

As novas conceções didáticas têm vindo a realçar o papel do aluno no 

processo de aprendizagem, ocupando este uma posição central no mesmo, ao 

ser considerado construtor ativo das suas próprias aprendizagens (Mesquita e 

Graça, 2009). Surge assim a necessidade de aplicar modelos alternativos, 

congruentes com as características dos conteúdos programáticos, sensíveis às 

singularidades dos contextos de aplicação e que envolvam o aluno numa tarefa 

de aprendizagem autêntica. Neste sentido Siedentop (2002) refere que para 

que o ensino dos jogos seja educativo e emancipatório tem que conduzir a uma 

melhoria da capacidade de jogar, de entender e fruir o jogo, contribuindo para a 

formação do cidadão desportivamente culto, competente e entusiasta.    

   Para Mesquita e Graça (2009), as abordagens construtivistas ao ensino 

dos jogos apelam à motivação para a prática desportiva, ao sentido de 

responsabilidade e de autonomia. Segundo os mesmos autores, embora com 

incidências distintas, em todos os modelos referidos, os aspetos de perceção 
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compreensão e tomada de decisão são valorizados, a par dos aspetos afetivos 

e sociais, garantindo uma participação equitativa dos alunos e maior autonomia 

no processo de aprendizagem. 

Segundo Metzeler (2000), um método, estratégia ou estilo são usados 

tipicamente para uma ou algumas atividades de aprendizagem e objetivos de 

curto prazo. Desta forma o mesmo autor defende que um modelo é desenhado 

para ser utilizado em toda a unidade de instrução e inclui o planeamento, a 

implementação e avaliação funcional para essa unidade, o que significa que 

inclui métodos, estratégias e estilos de ensino. 

 Entre os modelos alternativos, podemos salientar o Modelo de ensino de 

jogos para a compreensão (Bunker & Thorpe, 1982), Modelo Desenvolvimental 

(Rink, 1993), o Modelo de Competência nos jogos de invasão (Mush et al., 

2002), o Modelo de abordagem progressiva ao Jogo, especificamente 

destinado ao voleibol (Mesquita, 2006) e o Modelo de Educação Desportiva 

(Siedentop, 1987) que será alvo análise neste estudo. 

 

4.3.2. REVISÃO DA LITERATURA 

4.3.2.1. MODELO DE EDUCAÇÃO DESPORTIVA (SIEDENTOP, 1987) 

 

O objetivo principal deste estudo está centrado na análise 

pormenorizada do planeamento, realização e aplicação do MED na unidade 

didática de Andebol. Desta forma este modelo irá ser objeto de uma 

investigação mais aprofundada, com o objetivo de obter uma maior base de 

sustentação para a futura estruturação e interpretação dos resultados.  

O MED assume-se cada vez mais como uma alternativa 

comprovadamente válida às abordagens tradicionais, nomeadamente ao 

currículo de múltiplas atividades, com enfoque dominante na valorização da 

dimensão humana e cultural do Desporto. Este modelo vai ao encontro da 

necessidade de conferir um cunho afetivo e social às aprendizagens, 

oferecendo um plano compreensivo e coerente no ensino do desporto, 

preservando e reavivando o seu potencial educativo (Mesquita & Graça, 2009).  
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A diferença fundamental do MED em relação às abordagens 

tradicionais é a sua preocupação extrema em diminuir os fatores de exclusão 

(Siedentop, 1994), lutando por harmonizar a competição com a inclusão.  

 

4.3.2.2. FUNDAMENTAÇÃO E OBJETIVOS DO MODELO DE EDUCAÇÃO DESPORTIVA 

 

A diferença do MED em relação às outras formas abordagem reside no 

facto de este modelo se basear no princípio da inclusão, pretendendo desta 

forma diminuir os fatores de exclusão, procurando harmonizar o fator 

competição com a inclusão e equilibrar as oportunidades de participação 

(Siedentop, 1994; Hastie,1998). 

O modelo pretende proporcionar aos alunos uma experiência 

desportiva autêntica e completa, instituindo a organização da atividade em 

épocas desportivas, a filiação dos alunos em equipas, um quadro competitivo 

formal articulado com atividades de aprendizagem e treino das técnicas e das 

táticas, o uso extensivo de registos e estatísticas, um evento culminante e 

tentando criar um ambiente festivo. 

Siedentop et al. (2004) referem que este modelo foi criado para auxiliar 

todos os alunos a serem bem-sucedidos, entusiasmados e comprometidos na 

procura do melhor para eles mesmos e para a sua equipa. Os critérios 

utilizados para a constituição dos grupos tem como objetivo assegurar o 

equilíbrio competitivo e o desenvolvimento das relações de cooperação e 

entreajuda na aprendizagem (Siedentop, 1998). 

 

4.3.2.3. CARACTERÍSTICAS DO MODELO DE EDUCAÇÃO DESPORTIVA 

 

Este modelo dá enfase à socialização desportiva, realçando a 

distribuição de funções e responsabilização dos alunos no processo de ensino- 

aprendizagem, comportando a inclusão de três eixos fundamentais: 

competência desportiva, literacia desportiva e entusiasmo pelo desporto 

(Siedentop, 1987). Podemos afirmar que o MED estabelece como propósito 
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fundamental a formação do cidadão desportivamente culto, o que quer dizer 

desportivamente competente, desportivamente instruído e entusiasta da prática 

desportiva. “Competência desportiva” significa que o aluno domina as 

habilidades, podendo participar na competição de forma satisfatória, 

conhecendo, compreendendo e adotando um comportamento apropriado ao 

nível da prática em que se inclui (Mesquita & Graça, 2009). “Culto” na media 

em que conhece e valoriza as tradições e rituais associados ao desporto, 

distinguindo a boa da má pártica (Mesquita & Graça, 2009). “Entusiasta” indica 

a atração que o praticante nutre pelo desporto, tornando-se num promotor da 

qualidade e um defensor da autenticidade da prática desportiva (Mesquita & 

Graça, 2009).  

No sentido de aproximar a prática desportiva do modelo formal, as 

unidades didáticas sãos transformadas em épocas desportivas.  

O MED é baseado no conceito de que pequenos grupos com 

capacidades heterogéneas de aprendizagem, a que nos referimos como 

equipas, trabalham em conjunto, para que todos os elementos beneficiem e 

obtenham sucesso na experiência de aprendizagem (Siedentop et al., 2004).  

Para Mesquita e Graça (2009), a implementação de um quadro 

competitivo formal é efetivado logo no início da época pela constituição das 

equipas, através do estabelecimento de mecanismos promotores de igualdade 

de oportunidades para participar, nomeadamente pelo premiar da colaboração 

na aprendizagem e pelo treino no seio de cada equipa. Segundo os mesmos 

autores o fair-play deve ser enfatizado durante toda a época, havendo 

pontuação para este valor em separado. A filiação em equipas de pequena 

dimensão concorre da mesma forma para a inclusão, levando a que o aluno se 

sinta integrado ao pertencer a uma verdadeira equipa (MacPhail, Kirk & 

Kinchin, 2004). No entender dos autores acima referidos, o desenvolvimento 

pluridisciplinar de fatores de afiliação tais como o nome da equipa, a criação do 

logotipo, a definição dos equipamentos, a cor, a mascote, o grito, a construção 

dos prémios, é gerado um sentimento de pertença conducente a múltiplas 

oportunidades de incluir os menos dotados na vida da equipa. 
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4.3.2.4. IMPLEMENTAÇÃO DO MODELO DE EDUCAÇÃO DESPORTIVA 

 

A implementação do MED, tem vindo a ser alvo de múltiplos estudos, 

onde pode ser verificado o impacto positivo que a aplicação deste modelo tem 

tido.  

Peter Hastie (1998), realizou um estudo relacionado com o 

desenvolvimento da competência e capacidade de jogo dos alunos, tendo 

verificado que a aplicação deste modelo levou a que estes apresentassem 

melhorias ao nível da eficiência, não só os que se relacionam com a execução 

das habilidades motoras, mas também ao nível da tomada de decisão e 

consciência tática. Por sua vez, Grant (1992), Bennet e Hastie (1997) Hastie 

(1998), salientam o entusiasmo dos alunos na participação, concluindo que a 

filiação e a responsabilidade conferida aos alunos na tomada de decisões tem 

contribuído para o aumento do aspeto referido anteriormente. Os alunos 

normalmente marginalizados nos programas tradicionais, sentem que 

trabalham mais e que dão um contributo maior à equipa, aprendendo e 

divertindo-se mais (Carlson, 1995; Carlson & Hastie, 1997; Hastie, 1998; 

Alexander & Luckman, 2001). 

Embora os testemunhos destes autores confirmem o sucesso deste 

modelo é necessário referir que segundo Mesquita e Graça (2009), dada a 

autonomia concedida aos alunos na organização e realização de atividades 

desenvolvidas nas aulas, a aplicação do MED exige boas competências ao 

nível de gestão e de organização por parte do professor. Mais ainda, é 

necessário que estes sejam capazes de aplicar diferentes modelos 

instrucionais consoante natureza do conteúdo, o nível dos alunos e os objetivos 

de aprendizagem.    
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4.3.3. METODOLOGIA 

4.3.3.1. OBJETIVOS DO ESTUDO 

 

A aplicação do MED constitui-se com um dos grandes desafios 

encontrados durante o EP. No entender do EE, a utilização deste modelo 

poderia proporcionar um aumento das competências didático-metodológicas, 

enriquecendo a competência profissional pedagógica e relacional, mas também 

potenciar as aprendizagens e aumentar as vivências desportivas dos alunos.  

Uma das grandes expetativas do EE era que o emprego deste modelo 

conduzisse à formação de alunos desportivamente cultos, mais concretamente 

no domínio das habilidades técnico táticas, no conhecimento e valorização das 

tradições rituais associados ao desporto, e por fim tornando-os promotores e 

defensores da autenticidade da prática desportiva. O cunho social que 

carateriza este modelo, também se apresentava um dos aspetos positivos do 

desenvolvimento do mesmo, que aliado aos aspetos como a época desportiva, 

a afiliação, a integração, a inclusão, a cooperação de todos alunos, a 

competição formal e a festividade, poderia, na opinião do EE, trazer grandes 

benefícios ao processo de ensino aprendizagem. 

Neste sentido, constitui-se o propósito deste estudo a análise 

pormenorizada do planeamento, realização e aplicação do MED numa UD de 

Andebol em contexto escolar. A análise foi efetuada a partir de duas 

perspetivas: a do professor e a dos resultados obtidos pelos alunos. No que diz 

respeito ao professor, a análise da aplicação do MED efetivou-se a partir dos 

relatos realizados no “Diário de Bordo”. Foram também aplicados, nos alunos, 

um teste declarativo e motor, sendo que o primeiro tinha como objetivo 

específico: a avaliação as alterações relativas ao conhecimento das regras e 

entendimento inerentes ao jogo de Andebol (tomada de decisão/intenções 

táticas). A aplicação do teste motor tinha como grandes objetivos: 

 Examinar a existência de melhorias significativas na execução das 

habilidades motoras específicas do Andebol em contexto de jogo. 

 Verificar a ocorrência de incrementos quanto à qualidade da tomada 

de decisão em cada ação de jogo observada. 
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 Averiguar o grau de evolução dos alunos quanto à sua capacidade 

de jogar e nível de jogo atingido (performance global de jogo), bem como o 

grau de envolvimento no mesmo. 

 

4.3.3.2. AMOSTRA 

  

 O MED foi aplicado numa turma do 8º ano da Escola Básica da Senhora 

da Hora, no ano letivo 2011/2012 e na modalidade de Andebol. A turma é 

constituída por 21 elementos, 13 alunos do sexo masculino e 8 do sexo 

feminino, estando as idades destes compreendidas entre os 12 e os 14 anos. 

Relativamente aos níveis de execução, a turma apresentava uma elevada 

homogeneidade, tendo os alunos demonstrado competências respeitantes ao 

nível introdutório e avançado, na modalidade de Andebol. 

 

4.3.4. PROCEDIMENTOS DE RECOLHA DE DADOS  

4.3.4.1. ESTRUTURA DA UNIDADE DIDÁTICA 

 

De acordo com o modelo instrucional que foi alvo de análise, a UD de 

Andebol deu lugar a uma época desportiva, com uma duração mais 

prolongada. A época desportiva desenrolou-se durante o 3º Período, tendo a 

duração de 11 aulas de 45’ (terça feira 11:45 às 12:30 e quinta feira 10:50 às 

11:35). 

O jogo de andebol não foi apresentado aos alunos da mesma forma que 

é exposta aos adultos, sendo este alvo de um tratamento didático. Este 

tratamento consistiu na configuração e aplicação de formas de jogo 

modificadas, designadas de “formas básicas de jogo”, constituindo-se estas 

como etapas de complexidade crescente, adequadas ao nível de jogo dos 

alunos nos vários domínios de aprendizagem (motor, cognitivo e social).  

Com o propósito de recolher as informações e caraterizar o nível de jogo 

dos alunos, foi realizada uma avaliação inicial, de modo a adequar o processo 

de ensino-aprendizagem e a forma básica de jogo a este nível inicial. 
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Deste modo, após ser realizada a avaliação inicial, a situação de jogo 

5x5, com marcação individual, pareceu a mais adequada à idade, nível de 

experiência e reportório motor dos mesmos. Mais ainda, a forma de jogo 

supracitada oferece outras vantagens no processo ensino-aprendizagem, tais 

como a otimização dos recursos espaciais e temporais e a possibilidade de os 

alunos aumentarem a sua intervenção e envolvimento no jogo. 

É ainda, importante salientar que foram utilizados nas aulas alguns 

princípios do Modelo de Ensino do Jogo para a Compreensão, sendo dado 

grande ênfase ao desenvolvimento da compreensão tática do jogo. Para 

Mesquita e Graça (2009), este modelo promove um estilo de ensino focado na 

descoberta guiada, sendo o praticante exposto a uma situação-problema e 

incitado a procura soluções, verbaliza-las, discuti-las, explica-las, auxiliado por 

questões estratégicas do professor. Neste sentido, o jogo assume um papel 

central no processo de aprendizagem, nomeadamente nos aspetos 

fundamentais de jogo, tais como a 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 & Martinek, 1999). Este modelo baseia-se no 

postulado de que as situações de jogo devem ser introduzidas antes e que a 

partir daí se possa assegurar que as habilidades sejam ensinadas de uma 

forma contextualizada. Nesta perspetiva, através da apresentação da forma 

adaptada do jogo, o foco didático incidiu sobre a apreciação dos aspetos 

constituintes do jogo, sobre a tomada de consciência tática, sobre a tomada de 

decisão, sobre a exercitação das habilidades necessárias à melhoria da 

performance e sobre a integração dos aspetos técnicos e táticos que 

promovam a melhoria da qualidade de jogo. 

 Consequentemente, a compreensão dos aspetos relacionados com a 

tomada de decisão nas diferentes situações de jogo, tornou-se num elemento 

facilitador da exercitação das habilidades necessárias à melhoria do jogo e 

integração progressiva dos aspetos técnicos, táticos necessários à melhoria de 

performance no jogo. 
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4.3.4.2. COMPOSIÇÃO E ELABORAÇÃO DAS EQUIPAS 

  

 Seguindo os postulados do MED, as equipas foram formadas tendo em 

conta o princípio da heterogeneidade com o objetivo de promover a 

aprendizagem cooperativa no seio dos grupos. Ademais, pretendia-se que os 

alunos com maior facilidade de aprendizagem auxiliassem os elementos com 

maior dificuldade. Nesta medida, o processo de elaboração de equipas ficou ao 

encargo do professor, servindo-se para tal, da avaliação inicial, do 

conhecimento que tinha das características relativas: ao comportamento social 

dos alunos durante as aulas; ao género dos elementos constituintes da turma; 

os conhecimentos demonstrados ao nível da modalidade e das vivências 

desportivas de uma forma abrangente. Existiu também a preocupação de criar 

equipas com número de elementos suficiente para a realização de jogo, sendo 

que em caso de torneio, duas equipas ficariam a assegurar o apoio ao jogo. 

Desta forma, foram elaboradas 4 equipas de 5 elementos. 

 

4.3.5. PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE DE DADOS 

 

A recolha de dados relativos à aprendizagem dos alunos foi reportada 

aos domínios motor e cognitivo. Ao nível do domínio motor, os dados surgiram 

através da aplicação de um teste motor que consistia na observação e análise 

do desempenho no jogo, tendo este sido aplicado no início e no final da UD. A 

aplicação do teste declarativo, que tinha como objetivo a colheita de dados 

relativos ao domínio cognitivo, seguiu os mesmos moldes do teste citado 

anteriormente (avaliação inicial e final). 

 Foram também analisados pormenorizadamente o registos efetuados 

pelo professor no seu “Diário de Bordo”. 
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4.3.5.1. TESTE MOTOR 

  

 A aplicação do teste motor consistiu na observação do nível de 

desempenho no jogo, tendo esta ocorrido no início e final da época desportiva. 

Para que a análise pormenorizada dos comportamentos motores e tomadas de 

decisão dos alunos fosse mais rigorosa, procedeu-se à filmagem das aulas 

supracitadas, tendo os vídeos a duração de 15 minutos, tempo definido para a 

realização dos jogos ao longo do campeonato. Para a gravação das aulas foi 

utilizada uma câmara Sony HDV 1080i/mini DV. 

A avaliação do desempenho foi efetuada em contexto de jogo de 5x5 em 

campo reduzido. Para proceder à apreciação do desempenho referido 

anteriormente, foi construído um instrumento baseado no Game Performance 

Assessment Instrument (GPAI), adaptado de Blomqvist, Vanttinen e Luhtanen 

(2005) (Anexo 3). Este instrumento permitiu identificar a qualidade dos 

comportamentos dos alunos no jogo, tendo-se definido três medidas de 

performance do jogo de Andebol: a) as tomadas de decisão sem bola onde se 

procurou analisar as movimentações, as intenções táticas ofensivas e 

defensivas, respeitantes à manutenção da posse de bola, à progressão para a 

baliza, ao impedimento da criação de oportunidades de finalização, à 

recuperação da posse de bola, ao impedimento da progressão e construção do 

jogo, aos ajustamentos e a própria ocupação do espaço; b) as tomadas de 

decisão com bola, onde se procurou avaliar as intenções táticas relativas à 

manutenção da posse de bola, à progressão para a baliza, à criação de 

oportunidades de finalização, superioridade numérica e a própria finalização; c) 

a execução motora, onde se procurou avaliar a eficiência e a eficácia das 

principais habilidades técnico-táticas (passe, receção, drible, remate, duelo 

individual, controlo do oponente, desarme do drible, interceção e bloco). 

  As medidas de performance foram transformadas em vários itens, sendo 

o seu registo categorizado de acordo com a adequação do comportamento, 

apropriado ou inapropriado. As categorias e os respetivos comportamentos, 

definidos para cada medida, podem ser visualizadas nos quadros que se 

seguem. 
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Quadro 2 – Categorias e códigos de registo das medidas de performance – tomada de decisão 

ofensiva com e sem bola 

TOMADA DE DECISÃO 

OFENSIVAS 

COM BOLA 

Intenção tática Apropriado Cód. Não Apropriado 
 

Cód. 
 

Manutenção da 
posse de bola 
 

Passe para colega livre (condições 
mais favoráveis) 

PCL 
 

Passe para colega com marcação  
 
Passe para distância inapropriada, 
colega demasiado perto ou 
demasiado longe 
 

PCCM 
 
PDI 

Progressão para 
baliza 
 

Progride em direção para à baliza 
(sem colegas livres a quem passar 
ou melhor posicionados) 
 

PDB 
 

Não progride em direção à baliza 
quando tem espaço livre ou dribla 
quando tem linhas de passe 

NPDB 

Criação de 
oportunidades de 
finalização 

Tem intenção de finalizar (penetra 
no espaço livre ou entre dois 
defensores) 

IF 
 
 

Passa a bola quando em situação 
favorável de penetração e remate  

PBSF 
 
 

Finalização  
 

Remate em zona favorável e sem 
oposição 
 
Escolha correta do remate (remate 
apropriado à situação) 

 

RFSO 
 
 
ECR 

 

Remate com oposição ou 
realizado a uma distância e/ou 
ângulo inapropriado 
 
Escolha incorreta do remate (de 
acordo com a trajetória, distância e 
oposição) 
 

RCODI 
 
 
 
EIR 

Criação da 
superioridade 
numérica 

Se fixar o seu opositor direto e/ou 
opositor próximo passa a bola ao 
colega melhor posicionado 

FCSN Fixa o defensor em zonas pouco 
favoráveis, ou não passa a bola 
após criar a superioridade 
numérica 

FIRB 

 

SEM BOLA 

Intenção tática Apropriado Cód. Não Apropriado 
 

Cód. 
 

Manutenção da 
posse de bola 
 

Movimento necessário para a 
criação de linha de passe 
(desmarca-se para espaço 
favorável e distância) 
 
Movimento não necessário 
(parado, mas em boa posição 
porque já se encontra em espaço 
aberto) 
 

MNCLP 
 
 
 
 
MNN 
 

Não realiza movimento 
necessário à criação de linha de 
passe (mantém-se marcado, 
estático) 
 
Movimento inapropriado à 
criação de linhas de passe 
(movimento sem propósito, para 
zona de aglomeração ou alinha-
se em relação ao portador de 
bola e ao oponente) 
 

NMNCLP 
 
 
 
 
MICLP 

Progressão para 
baliza 
 

Desmarcação de rutura (em 
direção à baliza) para zona 
favorável e distância 
 

DR Não supera o oponente direto 
(duelo individual) 

NSO 

Ocupação racional 
do espaço 

Movimento necessário ao 
reajuste do equilíbrio ofensivo 
(trocas de posto específico, 
cruzamentos) 

MNEO Mantém a sua posição ofensiva 
quando um colega com ou sem 
bola invade o seu espaço de 
atuação 

NREO 
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Quadro 3 – Categorias e códigos de registo das medidas de performance – Tomada de 

Decisão Defensiva  

TOMADA DE DECISÃO 

DEFENSIVAS 

Intenção tática Apropriado Cód. Não Apropriado 
 

Cód. 
 

Evitar progressão e 
construção de jogo 

Marca oponente direto com e sem 
posse de bola 
 
Acompanha e impede o adversário 
de progredir (para 
momentaneamente o adversário) 
 
Dobra (ajuda o companheiro 
sempre que este é ultrapassado 
evitando progressão, penetração e 
finalização) 
 

MOD 
 
 
AIP 
 
 
 
DC 
 

Não marca oponente direto 
 
 
Não acompanha nem impede o 
movimento do oponente  
 
 
Mantém a marcação do seu 
oponente direto quando o colega é 
ultrapassado por um jogador com 
bola que progride em direção à 
baliza 
 

NMOD 
 
 
NANIP 
 

 

NDC 

Recuperação da 
posse de bola e 
evitar a 
continuidade e 
fluidez do jogo 
adversário  
 

Movimento necessário à conquista 
da posse da bola (interceção) e 
dissuasão 

MNCB 
 
 
 

Não impede nem intercepta o 
passe  
 
 

NINP 
 
 
 

Impedir a criação 
de oportunidades 
de finalização 

Defende a baliza (coloca-se entre o 
portador/recetor da bola e a baliza) 
 
Colocação e movimento necessário 
à entreajuda 

DB 
 
 
CMNA 

Não acompanha nem impede o 
movimento do oponente com bola 
 
Não ajuda 

 

NANIM 
 

NA 

 

Quadro 4 – Categorias e códigos de registo das medidas de performance – Execução Motora  

EXECUÇÃO MOTORA 

OFENSIVOS 

Habilidade Motora Apropriado Cód. Não Apropriado 
 

Cód. 
 

Passe Passe adequado (passe 
direcionado para o colega em 
função da sua trajetória, com a 
força adequada) 

PA Passe mal direcionado  
 
Passe com força inadequada  
 
Passe intercetado  

PMD 
 
PCI  
 
PI 

Receção Controla a bola (recebe a bola a 2 
mãos e mantém contacto visual) 

CB 
 

Não controla a bola 
(Má receção) 
 

NCB 

Drible 
 

Mantém o domínio da bola, 
conseguindo dirigir o olhar em 
frente 

MDB Jogador perde a bola no drible/ 
bola sai fora  

PDB 

Remate 
 

Remate dentro do padrão de 
referência 

RDPR Remate fora do padrão de 
referência 

RFPR 

Finalização  
 

Golo (Concretiza) GC Não concretiza com Defesa do 
GR 
 
Não concretiza – Bola Fora  

NCGR 
 
 
NCBF 

Duelo individual 
com bola 
 
Duelo individual 
sem bola 

Supera o oponente direto 
 
 
Supera o oponente direto 

SODCB 
 
 
SODSB 
 

Não supera o oponente direto 
 
 
Não supera o oponente direto 

NSODSB 
 
 
NSODCB 

 



 

94 
 

Quadro 5 – Categorias e códigos de registo das medidas de performance – Execução Motora  

EXECUÇÃO MOTORA 

DEFENSIVOS 

Habilidade Motora Apropriado Cód. Não Apropriado 
 

Cód. 
 

Controlo do 
oponente (com e 
sem bola) 
 

Mantém contacto visual com a 
bola, aborda o atacante de 
frente, e contacta com ele com 
os MS fletidos (pára 
momentaneamente o 
adversário) 
 

PMA 
 

Perde o contacto do adversário 
permitindo a sua progressão ou 
finalização 
 

PPA 

Desarme do drible 
 

Movimento necessário para a 
conquista da posse de bola ou 
para intersetá-la 
 

DD 
 

Não desarma o drible (opositor 
mantém a posse de bola) 
 

NDB 

Interceção 
 

Interceta passe do adversário, 
ganhando vantagem para a sua 
equipa 

IP 
 

Interceta um passe mas 
proporciona vantagem ao 
adversário 
 

IPSS 

Bloco 
 

Intercepta o remate ou dificulta, 
condiciona a ação de remate 
 

B 
 

Não se coloca, nem movimenta 
de forma a intercetar ou 
condicionar a ação de remate 

SB 

 

Após a visualização dos vídeos da avaliação inicial e final, os dados 

foram transcritos para o software Excel do Microsoft Office® XP 2007, sendo 

calculados: os somatórios e os índices de cada uma das medidas de 

performance de jogo (tomada de decisão com bola, sem bola e execução 

motora), de acordo com o número de ações apropriadas e inapropriadas; os 

índices de performance global no jogo e o envolvimento no jogo. (Quadro 6) 

 

Quadro 6 – Medidas de Performance no jogo de Andebol 

Índice de tomada de Decisão sem bola (ITDSB) = nº tomadas de decisão apropriadas / nº 
de tomadas de decisão inapropriadas 
 
Índice de tomada de Decisão com bola (ITDCB) = nº tomadas de decisão apropriadas / nº 
de tomadas de decisão inapropriadas 
 
Índice de Execução Motora (IEM) = nº execuções apropriadas / nº execuções inapropriadas 
 
Performance Global de Jogo (PGJ) = (ITDSB+ITDCB+IEM) / 3 
 
Envolvimento no Jogo = (somatório de todas as ações de jogo) 

 

 
 
 Por sua vez, estas medidas atribuídas a cada aluno, no teste motor da 

avaliação inicial e a do teste na avaliação final, foram convertidos para software 

SPSS 20 para serem alvo de tratamento estatístico. 
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4.3.5.2. TESTE DECLARATIVO 

 

O instrumento utilizado para recolha de dados relativos ao conhecimento 

declarativo dos alunos, foi um teste escrito (Anexo 4) realizado no início e no 

fim da UD (época desportiva), sendo este constituído por 20 questões de 

escolha múltipla, com três respostas possíveis que versavam os seguintes 

temas: regras de jogo, tomadas de decisão. A aplicação do teste foi realizada 

nas mesmas aulas de avaliação da observação do desempenho em jogo.  

 

4.3.5.3. DIÁRIO DO PROFESSOR – “DIÁRIO DE BORDO” 

 

Os registos efetuados no diário do EE, designado de “Diário de Bordo”, 

relativos à aplicação do MED, foram também alvo de análise. Deste modo, 

foram dissecadas algumas estratégias aplicadas, dificuldades sentidas e sua 

superação, com o intuito de retirar ilações acerca dos princípios estruturantes 

do modelo, bem como as estratégias utilizadas e seu contributo na 

aprendizagem dos alunos. 

 

 

4.3.6. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 
4.3.6.1. DIÁRIO DO PROFESSOR - ANÁLISE DOS RELATOS (ESTRATÉGIAS 

APLICADAS, DIFICULDADES SENTIDAS E SUA SUPERAÇÃO) 

 

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DIDÁTICA, FORMAÇÃO DE GRUPOS E EQUIDADE DE 

PARTICIPAÇÃO 

 

 A análise dos programas, das capacidades dos alunos e dos recursos 

materiais, deverão ser os primeiros passos relativos à conceção e planeamento 

do ensino. Desta forma, e com o objetivo de ajustar a unidade UD às 

necessidades e capacidades dos alunos, foi realizada a avaliação inicial, tendo 

os mesmos sido avaliados em situação de jogo reduzido 5x5. Esta estratégia, 

foi fundamental para a consecução dos objetivos fundamentais deste modelo, 
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tendo os resultados desta avaliação contribuído para concretizar os princípios 

de heterogeneidade, festividade, competição, autonomia, responsabilidade e 

fair play.   

 A primeira dificuldade teve que ver com a realização da UD, pois a 

experiência adquirida no ano transato nas disciplinas de didática específica, por 

si só não proporcionou um entendimento total dos postulados deste modelo. 

Consequentemente o EE foi-se deparando com a necessidade investigar e 

pesquisar referências bibliográficas sobre o modelo e sua aplicação. Ademais, 

no 2º período, o EE utilizou este modelo para o ensino da modalidade de 

basquetebol, tendo este retirado algumas ilações relativamente à sua 

aplicação. Assim, a investigação e as experiências anteriores, na perspetiva do 

EE, auxiliaram de certa forma na conceção e regulação do ensino numa UD 

com estas características.  

Umas das características, referidas por Siedentop (1994), relativamente à 

duração da UD, é que estas devem ter uma durabilidade superior às 

tradicionais unidades de EF, permitindo que se dedique mais tempo ao 

desenvolvimento mais profundo das habilidades e táticas de jogo. Todavia, é 

importante referir que não foi possível atribuir mais do que 11 aulas a esta UD, 

devido aos constrangimentos impostos pelo programa definido pelo grupo 

disciplinar e pelas distribuição de espaços, tendo esta ficado com uma duração 

mais curta do que aquilo que é recomendado. Para colmatar este aspeto e 

rentabilizar o mais possível as aulas, as reflexões sobre as pontuações eram 

realizadas num momento extra-aula numa reunião com os capitães/treinadores, 

sendo que para além disto, foram marcadas reuniões com cada equipa, onde 

lhes era solicitado a realização de algumas tarefas, tais como: trabalhos de 

investigação, distribuição de funções, elaboração de prémios. 

 Após a construção da UD, impunha-se a tarefa de construção de 

equipas, e tendo em consideração que este modelo assenta no conceito de 

pequenos grupos com capacidades heterogéneas de aprendizagem, foi 

necessário refletir de forma aprofundada sobre a distribuição dos alunos pelas 

esquipas. Com a utilização deste conceito pretendia-se que desencadear nos 

alunos a cooperação e entreajuda, levando a que se criassem condições para 
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que os mais habilidosos fossem mais além e ao mesmo tempo auxiliassem os 

alunos com menor habilidade a evoluir. A tarefa de formação dos grupos criou 

algumas dificuldades acrescidas, uma vez que as diferenças físicas, motoras e 

cognitivas entre os vários alunos eram evidentes. Tornou-se por isso 

necessário equacionar todos estes aspetos, para que todos os alunos 

obtivessem sucesso e uma participação equitativa.  

As relações afetivas e sociais que se estabeleciam na turma, também 

foram alvo de preocupação na fase de constituição de equipas, pois uma vez 

que os alunos iriam trabalhar em equipa durante todas as aulas, era necessário 

gerir estes aspetos para que a cooperação atingisse o êxito. Mais ainda, os 

alunos com maior responsabilidade foram distribuídos pelos grupos, com o 

objetivo de poderem auxiliar os colegas mais desconcentrados a manterem-se 

focados na realização das tarefas.   

 

 “Considero importante referir que o fato de os alunos 

trabalharem em equipa tem contribuído bastante para que os mesmos 

estejam a ser bem-sucedidos, entusiasmados e comprometidos na 

procura do melhor para eles mesmos e para a sua equipa. Desta 

forma, penso ser importante referir que isto tem levado a que os 

alunos se mantenham bastante motivados nas tarefas, concentrando-

se nos objetivos a atingir e evoluído bastante bem.” (Reflexão de aula 

69 e 70, 8ºC – UD Andebol, 3º Período) 

 

 

COMPETIÇÃO VERSUS OPORTUNIDADES DE PRÁTICA 

  

Durante o processo de aprendizagem, e visto que cada equipa ocupava o 

seu espaço de treino, a cooperação, como é referida na reflexão anterior era 

evidente, no entanto quando eram realizados jogos a competitividade e o 

excesso de individualismo eram notórios, levando a que nem todos os alunos 

tivessem oportunidades de participar no jogo.  
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 “Pude verificar que algumas equipas ainda apresentam 

algumas dificuldades na cooperação no jogo, principalmente com as 

raparigas. Nas próximas aulas irei criar regras para que no jogo, estas 

possam assumir um papel mais preponderante e desfrutem de mais 

oportunidades de prática” (Reflexão aula 71 e 72, 8ºC – UD Andebol, 

3º Período) 

 

 Assim, com o objetivo de solucionar este problema, promovendo o 

aumento equitativo oportunidades de prática e da perceção da importância da 

correta tomada de decisão em detrimento da vitória, foram criadas as seguintes 

regras: “Cada equipa deverá apresentar, sempre, um elemento feminino em 

campo”, “Se a bola passar por todos, vale dois golos”, “Posse de bola 

protegida”, “Privação do drible aos alunos com maior habilidade”. Aliado a esta 

estratégia, nas reuniões com os treinadores, o EE, foi sensibilizando os 

mesmos para as vantagens da cooperação entre os vários elementos da 

equipa durante o jogo, para que estes entendessem a utilidade da mesma e 

transmitissem a mensagem aos restantes alunos.  

Em alguns momentos de jogo, o facto de os alunos estarem tão 

absorvidos pelo mesmo, levava a que se esquecessem de efetuar as 

substituições. Para colmatar esta lacuna, introduziu-se também o momento de 

substituição, onde ao apito do EE eram efetuadas as respetivas substituições. 

No entanto, o facto de uma aluna se ter lesionado levou a que as equipas 

fossem ajustadas, tendo ficado todas com 5 elementos, tornando 

desnecessária a utilização deste momento.  

A introdução destes mecanismos, revelou-se uma mais-valia na 

promoção da participação e integração de todos os alunos no processo de 

ensino aprendizagem, possibilitando que todos os usufruíssem de 

oportunidades para evoluir e, consequentemente, se potenciasse a 

aprendizagem. 
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CAPITÃO/TREINADOR – ELO DE LIGAÇÃO ENTRE O PROFESSOR E OS ELEMENTOS DA 

EQUIPA 

 

A seleção do capitão/treinador de equipa constitui-se como uma das 

dificuldades vividas. No entanto, a experiência anterior de aplicação deste 

modelo na modalidade de basquetebol, permitiu que o EE compreendesse que 

este papel assume uma importância vital no desenrolar do processo ensino-

aprendizagem, devendo o aluno, selecionado para esta função, reunir um 

conjunto de características, como a responsabilidade/autonomia, a capacidade 

de cooperação e liderança, e dinamismo. 

 

“Desta forma e com o intuito de melhorar alguns aspetos 

relativos ao trabalho em equipa, decidi selecionar eu os capitães. A 

experiencia que obtive no período passado com a aplicação deste 

modelo na abordagem da modalidade de basquetebol, levou a que 

percebesse que os alunos que desempenham estas funções servirão 

de elo de ligação entre o professor e os restantes alunos constituintes 

das equipas. Penso que nesta aula, já pude verificar que esta 

estratégia poderá surtir um efeito muito positivo, pois os capitães 

demonstraram grande responsabilidade, permitindo que as equipas 

trabalhassem bastante bem” (Reflexão de aula 68, 8ºC – UD Andebol, 

3º Período). 

 

Assim sendo, ao longo da UD, foram realizadas com regularidade 

reuniões com os capitães, com o objetivo de que estes entendessem melhor 

esta função. Nestas reuniões, para além de se proceder à distribuição de 

tarefas e informar os capitães/treinadores relativamente às atividades a 

desenvolver durante a UD, era realizada uma análise do seu desempenho e da 

equipa para que se aperfeiçoassem as suas intervenções e consequentemente 

incremento da performance da equipa.  

Com o objetivo de estimular a autonomia do capitão, foram-lhe 

atribuídas algumas tarefas, tais como: a) Tomar nota dos alunos que estão 

presentes e dos que faltam, chegam atrasados ou não realizam aula; b) 
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Cumprir sempre o planeamento para as aulas, liderando, organizando e 

coordenando a sua equipa durante as situações de aprendizagem; b) Atuar 

como porta-voz da equipa; c) Controlar sempre os comportamentos dos 

colegas, para que estivessem concentrados e em segurança. No evento 

culminante estes alunos, também tiveram a responsabilidade de conduzir a 

ativação geral da sua equipa.  

 O ótimo desempenho destas funções, por parte dos alunos, levou a que 

os mesmos evoluíssem e assumissem posturas de líderes democratas, 

dedicados e responsáveis pelas boas dinâmicas criadas nas aulas. Isto, na 

opinião do EE, contribuiu para a grande evolução dos alunos e incremento do 

envolvimento dos mesmos no processo de aprendizagem, possibilitando 

aumento da motivação e pré-disposição para a aquisição de conhecimentos. 

 

DESEMPENHO DOS PAPÉIS VERSUS EMPENHAMENTO MOTOR 

  

A aplicação do MED, implicou a distribuição de funções e 

responsabilização dos alunos, envolvendo-os no processo de ensino-

aprendizagem. Este envolvimento, proporcionou uma grande motivação nos 

alunos, tendo levado a que os mesmos apresentassem melhorias significativas 

na aprendizagem.  

Ao longo da época desportiva, foi solicitado aos alunos, que 

desempenhassem diversas funções ligadas ao contexto desportivo, sendo 

estas explicitadas ao longo das aulas, reuniões e no Manual de Equipa (Anexo 

5), nomeadamente: Capitão/Treinador, Jogador, Jornalista, Oficial de Mesa e 

Árbitro.  

Todavia, nem sempre foi possível que os alunos desempenhassem 

estas funções com a profundidade desejada, pois o facto de as aulas terem a 

duração de apenas de 45 minutos, levou a que o EE prescindisse do 

cumprimento de algumas tarefas, por parte dos alunos, para assegurar a 

rentabilização das mesmas e aumento do tempo de prática.  
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“Por último considero importante referir que os alunos já 

desempenham muito bem as funções de estatístico e oficial de mesa, 

pois já têm vindo a efetuar este papel nas aulas e em torneios 

organizados na escola. Sendo assim, e com intuito de melhorar a 

qualidade de jogo e proporcionar maior tempo dedicado à prática, nas 

próximas aulas dedicadas ao torneio irei realizar apenas jogo, 

responsabilizando os alunos que estão a jogar pelas tarefas de 

arbitragem” (Reflexão de aula nº 76 e 77 – UD Andebol, 3º Período). 

 

Para além da função do Capitão, o desempenho do papel de Árbitro, foi 

aquele em que o EE sentiu que existia uma maior necessidade de 

acompanhamento. Isto, deveu-se ao facto de inicialmente o desempenho desta 

função ter criado algum constrangimento nos alunos, já que muitas vezes eram 

criticados pelos colegas. Assim, foi necessário que o EE adotasse uma 

intervenção mais ativa nas primeiras aulas, no sentido de fazer cumprir as 

regras, não só através do acompanhamento do jogo, mas também, na 

sensibilização dos alunos para o conhecimento das regras e adoção de 

comportamentos de fair-play. Esta estratégia revelou-se fundamental para que 

os alunos desenvolvessem o conhecimento do jogo e a capacidade de intervir 

no mesmo, enquanto jogadores e árbitros. Ademais, para que os alunos 

valorizassem o desempenho desta função, foi criado no boletim de jogo um 

parâmetro onde os árbitros eram avaliados (Anexo 6), possibilitando que os 

alunos encarassem esta função com mais seriedade e a cumprissem com mais 

afinco.  

No que diz respeito à função de Jornalista, poderá considerar-se como 

aquela que imediatamente a seguir à de jogador, atraiu mais os alunos pois as 

entrevistas realizadas e a reportagem fotográfica constituíram-se como algo 

inovador e novo. Esta função era apenas para ser desempenhada nos dias 

dedicados aos torneios, no entanto o facto de uma aluna se ter lesionado, e 

para que se pudesse obter elementos relativos aos procedimentos de 

avaliação, o EE atribuiu esta função à aluna.  

Para que as reportagens fotográficas fossem divulgadas, recorreu-se ao 

grupo da turma criado na rede social Facebook. A motivação que a divulgação 
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das fotos suscitou foi visível, nos comentários efetuados na rede social e nos 

diálogos mantidos nas aulas com os alunos.  

Por último, o desempenho da função de estatístico permitiu que fossem 

retirados dividendos positivos, não só para os alunos, mas também para o EE. 

No que diz respeito aos alunos, esta função facultou que os mesmos 

desenvolvessem a capacidade de observação e avaliação das tomadas de 

decisão dos colegas. Esta oportunidade, possibilitou que os alunos 

desenvolvessem o conhecimento do jogo, permitindo que através da 

observação dos colegas apreendessem as tomadas de decisão, 

compreendendo quais as que poderiam garantir a obtenção do sucesso. Por 

outro lado, a análise das fichas, realizada pelo EE, forneceu informações 

pertinentes relativamente ao envolvimento que cada aluno tinha no jogo. Estas 

informações tornaram-se muito pertinentes, pois permitiram intervir com maior 

conhecimento no processo de ensino-aprendizagem, levando a que o EE 

adotasse estratégias no sentido de aumentar equitativamente os envolvimento 

dos alunos na situação de jogo.  

Em suma, a possibilidade de exercer diferentes papéis que foi concedida 

aos alunos, provou que é possível envolver os mesmos no processo de ensino 

e aprendizagem, criando condições para que os conceitos de motivação, 

autonomia, cooperação e responsabilidade fossem desenvolvidos. A melhoria 

nas aprendizagens foi uns dos aspetos mais visíveis, levando a que a 

aplicação dos princípios do MED se revelasse essencial na aquisição e 

articulação dos conhecimentos.  

 

“Considero importante referir que o desempenho de várias 

funções associadas ao jogo tem levado a que os alunos obtenham um 

conhecimento mais profundo da modalidade, e que ao mesmo tempo 

desenvolvam o gosto pela mesma.” (Reflexão de aula nº 76 e 77, 8ºC 

– UD Andebol, 3º Período). 
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CONTRIBUIÇÃO DO JOGO E DA COMPETIÇÃO NA APRENDIZAGEM, MOTIVAÇÃO E 

CLIMA DE AULA 

 

As tarefas propostas foram quase sempre baseadas no jogo, por se 

considerar que o mesmo assume um papel central no processo de 

aprendizagem, tanto nas questões relacionadas com os processos 

motivacionais, como nos aspetos que envolvem a aquisição de conhecimentos. 

A aplicação de tarefas baseadas no jogo, surgiu sempre como uma 

oportunidade para o desenvolvimento dos aspetos de tomada de decisão nas 

diferentes situações de jogo, permitindo a exercitação contextualizada das 

habilidades motoras e a integração progressiva dos aspetos técnicos, táticos 

necessários à melhoria da qualidade e performance no jogo.  

 

“Na segunda aula, mais uma vez, as tarefas propostas foram 

sempre baseadas no jogo, pois cada vez mais acredito que para além 

destes exercícios se tornarem bastante motivadores, o mesmo 

assume um papel central no processo de aprendizagem. No entanto 

considero que devemos ter sempre em conta as capacidades e 

necessidades dos alunos para que estes solucionem problemas 

relacionados com a tomada de decisão nas diferentes situações de 

jogo, exercitando e integrando de forma progressiva as habilidades 

motoras necessárias à melhoria do jogo.” (Reflexão aula 71 e 72, 8ºC 

– UD Andebol, 3º Período)  

 

“Na segunda aula, as tarefas propostas foram sempre baseadas 

no jogo e nos problemas que foram evidenciados no jogo 5x5 

realizado na última aula.” (Reflexão de aula 76 e 77, 8ºC – UD 

Andebol, 3º Período) 

 

“O facto de a maioria das tarefas serem baseadas no jogo, permitiu 

que os alunos entendessem as formas de solucionar os problemas 

surgiam no jogo tentando sempre adequar a execução da habilidade 

motora à tomada de decisão”. (Reflexão de aula 79 e 80, 8ºC – UD 

Andebol, 3º Período) 
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 Desta forma, pode-se afirmar que esta estratégia funcionou bem, pois os 

alunos eram colocados perante situações onde exercitavam as habilidades 

técnico/táticas necessárias à resolução de problemas emergentes, tomando 

consciência da tomada de decisão e forma correta de executar os conteúdos, 

identificando os princípios táticos. A realização de tarefas baseadas no jogo 

além de ter conduzido à evolução do aluno, permitiu que motivação dos 

mesmos aumentasse, tornando o clima de aula positivo. A adequação das 

tarefas ao nível dos alunos, também se constituiu como uma estratégia de 

sucesso. Cada tarefa proposta tornou-se num desafio adaptado às 

necessidades e possibilidades de cada aluno, permitindo que todos os 

aprendizes evoluíssem e se sentissem motivados para aprender. 

 A constituição de um quadro competitivo, sobre a forma de campeonato, 

ao longo das aulas teve um ótimo contributo na promoção do gosto pela 

competição, pela festividade e pelo fair-play. No entanto inicialmente, foi 

necessário que o EE interviesse mais ativamente nas aulas, sensibilizando os 

alunos e os capitães de equipa para a necessidade de cooperarem na 

aprendizagem, e para que a aquisição de conhecimentos e evolução de todos 

era mais importante que a vitória.  

Para combater o excesso de competitividade, o EE atribuiu maiores 

percentagens de pontuação às tarefas de cooperação e fair-play, do que às 

vitórias e derrotas, levando a que os alunos compreendessem que para ganhar 

era necessário cooperar e contribuir para que todos pudessem aprender. Mais 

ainda, os dados estatísticos recolhidos (Anexo 7) foram utilizados nesta 

sensibilização, pois as equipas que demonstravam menor colaboração e 

envolvimento de todos os elementos, eram normalmente aquelas que perdiam. 

 Em síntese, verificou-se que o jogo e a competição foram aspetos que 

favoreceram o desenvolvimento de um clima de aprendizagem positivo e 

cooperativo, tendo estes proporcionado uma melhoria nas aprendizagens de 

todos os alunos. 
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4.3.7. ANÁLISE DA EVOLUÇÃO E APRENDIZAGEM DOS ALUNOS 

 

 A avaliação do desempenho no jogo e do conhecimento declarativo foi 

efetuado no início e no fim da época desportiva, sendo que a primeira foi 

efetivada através da análise dos vídeos relativos aos jogos realizados nestas 

aulas, e a segunda foi realizada com a aplicação de um teste escrito. No 

Quadro 7 podem ser observados os resultados do teste motor inicial e final, 

relativos aos índices definidos para as diferentes categorias, o índice de 

tomada de decisão com e sem bola, a performance global de jogo e 

envolvimento no jogo, sendo que também se podem visualizar as 

classificações do teste declarativo no 1º e 2º momento.  

 

Quadro 7 – Teste Inicial e Final (Teste motor e declarativo) 

Aluno ITDSBi ITDSBf ITDCBi ITDCBf IEMi IEMf IPGJi IPGJf ENVJi ENVJf TDi TDf 

1 
1,5 3,3 1,4 2,2 1,8 2,2 1,6 2,6 75 79 70 90 

2 
1,2 1,9 1,5 7 1,3 4 1,3 4,3 52 52 40 85 

3 1,6 2,5 2 2,7 2,1 3,2 1,9 2,8 57 64 65 75 
4 

0,8 1,8 0,3 1,5 0,5 1,7 0,5 1,6 20 42 60 65 
5 

0,7 2 0,8 1,7 0,6 2,5 0,7 2,1 32 37 40 75 
6 3,4 7,3 2,2 8 1,9 3,3 2,5 6,2 89 85 70 85 
7 

1,9 3 1,5 1,4 2,6 3,3 2 2,6 109 116 65 70 
8 

1,6 2,8 1,4 2,3 1,7 2,7 1,6 2,6 85 87 70 70 
9 2,3 10,7 2,2 6 1,9 7 2,1 7,9 125 110 75 85 

10 
1,5 4,2 1,3 3,3 1,5 2,9 1,5 3,4 67 75 50 80 

11 
2,4 5,6 2,9 5 2,3 5,3 2,5 5,3 125 120 75 90 

12 0,6 1,3 0,5 2,3 0,4 2 0,5 1,9 24 33 75 75 
13 

10 37 9,7 13,5 6,9 7,4 8,8 19,3 139 126 100 100 
14 

1,8 2,6 1,3 2,3 1,7 3,4 1,6 2,8 73 74 90 100 
15 0,8 2,1 0,4 1,3 0,8 1,9 0,7 1,8 40 66 55 65 
16 

0,9  1,4  1,5  1,3  42  70 75 
17 

4,2 6,7 2,7 7 2,1 7,8 3 7,2 132 122 95 100 
18 0,8 1,5 1,7 2,2 0,5 2,6 1 2,1 67 70 85 90 
19 

1,4 1,9 0,4 1,7 0,5 2 0,8 1,9 58 74 30 50 
20 

6,3 11,7 4,4 7 2,5 6,3 4,4 8,3 138 128 90 95 
21 1,2 2,3 0,8 1,8 0,6 2 0,9 2 71 75 70 75 

Legenda: ITDSB– Índice de tomada de decisão sem bola ITDCB – índice de tomada de decisão com bola IEM – Índice de execução 

motora IPGJ – Índice de Performance global no jogo, ENVJ – Envolvimento no jogo TD – Teste Declarativo i. - Inicial f. – Final 
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Numa primeira análise informal, podemos verificar melhorias na 

avaliação final comparativamente à avaliação inicial (Quadro 8).  

 

Quadro 8 – Valores médios obtidos no teste inicial e final  

 Teste Inicial 
(média) 

Teste Final (média) 

ITDSB 2,2 5,4 

ITDCB 1,9 4 

IEM 1,7 3,7 

IPGJ 2 4,4 

TD 68,6 80,7 

Legenda: ITDSB – Índice de tomada de decisão sem bola ITDCB – índice de tomada de decisão com bola IEM – Índice de execução 

motora IPGJ – Índice de Performance global no jogo, ENVJ – Envolvimento no jogo TD – Teste Declarativo 

 

Para analisar os dados obtidos no teste motor e cognitivo recorreu-se ao 

tratamento estatístico através do SPSS 20, utilizando o “T- Test Amostras 

Emparelhadas” para comparar os resultados da avaliação inicial com a final, 

tanto no Teste Motor (Quadro 9) como no Teste Declarativo (Quadro 10). 

Estabeleceu-se o nível de significância para p≤0,05 

 

Quadro 9 – Teste Motor 

Teste Motor Valor t Valor de p 

Índice de Tomada Decisão sem Bola -2,505 ,021 

Índice de Tomada Decisão com Bola -5,343 ,000 

Índice de Execução Motora -6,105 ,000 

Índice de Performance Global no Jogo -4,611 ,000 

Envolvimento no Jogo -1,184 ,251 

 

 

Quadro 10 – Teste Declarativo 

 Valor t Valor de p 

Teste Declarativo -4,638 ,000 
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Após a aplicação deste teste verificaram-se diferenças significativas no 

grupo de alunos (8ºC) avaliados em dois momentos distintos, onde o nível de 

significância é de p≤0.05, nos seguintes parâmetros: Índice de Tomada 

Decisão sem Bola (ITDSB), Índice de Tomada Decisão com Bola (ITDCB), 

Índice de Execução Motora (IEM), Índice de Performance Global no Jogo (IPG), 

Teste Declarativo (TD).  

Para verificarmos quais as causas destas diferenças significativas 

realizamos uma análise inferencial. Neste sentido, efetuamos um estudo mais 

pormenorizado a cada índice de forma a contextualizar e percecionar as 

causas destas diferenças. 

 

4.3.7.1. TESTE MOTOR  

 
 Ao compararmos as médias dos valores do teste inicial e final, podemos 

observar que todos os valores sofreram uma evolução positiva do primeiro para 

o segundo momento (Figura 14). 

  

 
Legenda: ITDSB – Índice de tomada de decisão sem bola ITDCB – índice de tomada de decisão com bola IEM– Índice de 

execução  motora IPGJ – Índice de Performance global no jogo  

 

Figura 14 – Gráfico das medidas de performance no jogo (Comparação entre avaliação inicial 

e final) 

 

 Na mesma figura, podemos verificar que o Índice de Tomada de Decisão 

sem Bola (ITDCB) foi aquele que mais aumentou no segundo momento de 

avaliação.  
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 Assim, a partir destes dados, pôde-se constatar que os alunos 

demonstraram grande evolução no seu nível de jogo ao longo UD de Andebol. 

Esta evolução está bem patente na Figura 14, onde todos os índices 

relacionados com performance do jogo sofreram um incremento.  

Foi igualmente necessário, referenciarmo-nos aos indicadores relativos 

ao Envolvimento no Jogo, para que possamos apresentar conclusões mais 

abrangentes e contextualizadas. Pois, o Envolvimento no Jogo também sofreu 

incrementos, levando-nos a inferir que o aumento deste poderá influenciado a 

melhoria dos restantes índices. 

  De um modo geral, podemos verificar que os alunos evoluíram no seu 

desempenho motor, indo esta conclusão ao encontro dos resultados dos 

estudos de Alexander, Taggart e Thorpe (1996), Hastie (1998), Wallhead e 

O’Sullivan (2004). 

Todavia, tornou-se importante interpretar e refletir sobre os dados 

alcançados tentando encontrar explicações para esta evolução.  

  

ANÁLISE DA TOMADA DE DECISÃO 

 

 Em relação aos índices relacionados com a Tomada de Decisão 

observaram-se melhorias nas movimentações sem bola e ao nível do jogo com 

bola.  

 

Quadro 11 – Valor médio do Teste motor inicial e final relativamente a cada índice de tomada 

de decisão 

 Teste Motor Inicial 
(média) 

Teste Motor Final 
(média) 

ITDSB 2,2 5,4 

ITDCB 1,9 4 

Legenda: ITDSB – Índice de tomada de decisão sem bola ITDCB – índice de tomada de decisão com bola  

 

No Quadro 8 é possível verificar que as diferenças significativas 

apuradas nos Índices de Tomada de Decisão se devem ao facto de existirem 

melhorias substanciais nestes parâmetros.  
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Os estudos efetuados por Clarcke e Quill (2003), Browne, Carlson e 

Hastie (2004), Hastie, Sinelnikov e Guarino (2009), relativos à aplicação do 

MED, fornecem evidências que demonstram que a compreensão tática dos 

alunos aumentou, tendo os estes demonstrado um desenvolvimento na 

compreensão do jogo e uma melhoria na capacidade de resolver problemas 

táticos. 

Como já foi referido, o índice que sofreu maior incremento foi o que está 

relacionado com as Tomadas de Decisão sem Bola. Podemos, assim, afirmar 

que a melhoria destes índices poderá dever-se ao facto de na avaliação inicial 

se ter verificado que existiam alguns alunos que não procuravam ganhar 

espaço para jogar, observando-se jogadores parados e ausência de 

desmarcação. Ademais, inicialmente os alunos não diferenciavam o estatuto 

defensor /atacante, o que levava a que não assumissem corretamente posturas 

ofensivas e defensivas.  

Na avaliação final pôde observar-se maior dinamismo no jogo e maior 

sucesso nas tomadas de decisão sem bola. Ao nível ofensivo o progresso 

manifestou-se principalmente nas categorias de movimento necessário para a 

criação de linhas de passe, desmarcação de rutura. Já no que diz respeito à 

fase defensiva do jogo, constatou-se que os alunos evoluíram 

significativamente em mais categorias, tais como: marcação do adversário 

direto com e sem bola, defensa da baliza (coloca-se entre o portador da bola e 

a baliza) e no movimento necessário à conquista da posse de bola (interceção 

e dissuasão).  

Podemos também afirmar que em termos de posicionamento no campo 

e consequente ocupação racional, a progressão foi evidente, tendo os alunos 

apreendido a forma correta de ocupar o espaço, tanto na sua profundidade 

como na sua amplitude.  

Relativamente às Tomadas de Decisão com Bola, podemos constatar 

que o índice da segunda avaliação apresenta um valor maior que o da primeira 

avaliação. Este aumento poderá dever-se ao facto de os alunos terem 

melhorado a decisão nos seguintes parâmetros: passe para um colega livre em 

condições mais favoráveis, progressão em direção à baliza (sem colegas livres 
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a quem passar melhor posicionados e remate em zona favorável e sem 

oposição).  

Podemos também inferir que os índices de tomada de decisão com e 

sem bola estão intimamente relacionados. A melhoria da decisão relativa ao 

passe poderá advir em grande parte ao progresso verificado na eficácia e 

aumento do número de desmarcações. As desmarcações de rutura permitiram 

também que existissem maior número de remates em posição favorável. O 

drible passou a ser usado de forma mais criteriosa, deixando de ser um recurso 

utilizado constantemente, que levava a muitas vezes a que o aluno tomasse 

decisões inapropriadas, para um gesto servia progredir para a baliza ou no 

campo quando o caminho estava livre ou não tinha colegas livres 

desmarcados. 

Na base destas evoluções poderá estar o facto de a maioria das tarefas 

serem baseadas no jogo, permitindo que os alunos se consciencializassem das 

formas de solucionar os problemas que surgiam no jogo tentando sempre 

adequar a execução da habilidade motora à tomada de decisão.  

Hastie e Curtner-Smith (2006) num estudo relativo à aplicação do MED, 

referem que as melhorias verificadas na competência dos alunos para jogar e, 

inclusivamente, no desenvolvimento das habilidades motoras, se devem ao 

facto de os alunos terem sido colocados num contexto de aprendizagem onde 

foram levados a criar e aplicar estratégias para responder aos problemas que 

lhes foram colocados.  

Concluímos também que o jogo reduzido permitiu que todos os alunos 

usufruíssem de maiores oportunidades para tomar decisões o que levou à 

melhoria das mesmas. Nos estudos de Grant (1992), este autor chegou à 

mesma conclusão, referindo que com a utilização do MED existiu um 

acréscimo significativo no envolvimento dos alunos e na melhoria das tomadas 

de decisão.  
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EXECUÇÃO DAS HABILIDADES MOTORAS 

  

 No Quadro 12 é notório que do primeiro para o segundo momento o 

Índice de Execução Motora (IEM) aumentou, sendo este aumento 

estatisticamente significativo (Quadro 9).  

 

Quadro 12 – Valor médio do Teste motor inicial e final relativamente ao índice de execução 

motora 

 Teste Motor Inicial 
(média) 

Teste Motor Final 
(média) 

IEM 1,7 3,4 

Legenda: IEM– Índice de execução  motora  

 
Num estudo realizado com o MED, Alexander, Taggart e Thorpe (1996) 

afirmam que os alunos melhoram o desenvolvimento das suas habilidades 

motoras, com especial relevância para os alunos menos dotados. Estes 

autores relacionaram estas melhorias com os benefícios da combinação de 

unidades de trabalho mais longas (mínimo de vinte aulas), do aumento da 

motivação dos alunos, da relevância da competição e da libertação dos 

professores do papel de agentes controladores. Ainda nesta perspetiva Hastie 

(1998), apontou como um dos resultados principais o progresso na execução 

das dimensões do jogo. Neste estudo ficou patente que a questão chave 

consistiu, principalmente, na determinação de uma unidade suficientemente 

longa para permitir oportunidades de prática significativa.  

Embora, esta unidade não tenha sido tão longa quanto o desejável, 

poderemos considerar que a evolução deste parâmetro está intimamente ligado 

ao tempo que foi dedicado ao aperfeiçoamento da técnica e tática individual. 

No que diz respeito a este índice, as maiores evoluções verificaram-se ao nível 

ofensivo nos elementos técnicos passe, receção e finalização, sendo que 

defensivamente, na habilidade interceção, registou-se um maior número de 

ações apropriadas na segunda avaliação.  

O passe e a receção foram os dois gestos técnicos que os alunos 

melhor interiorizaram, tendo estes aperfeiçoado o controle da força e direção 
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do passe, que por sua vez aliado à receção da bola com as duas mãos permitiu 

que os alunos obtivessem um controle mais efetivo da bola.  

A eficácia na finalização sofreu um incremento positivo que poderá estar 

associado à escolha adequada da zona e situação (sem oposição) do remate, 

do que propriamente ao padrão motor. O “armar” do braço foi um aspeto 

positivo evidente, que contrastou com o facto de os alunos muitas vezes não 

utilizarem o salto para se aproximarem da baliza, sendo que quando o 

empregavam inclinavam um pouco o tronco atrás.  

 A interceção revelou ser um gesto que obteve maior eficiência em 

termos defensivos na segunda avaliação, sendo que isto se poderá dever ao 

facto de o posicionamento e as movimentações com cariz defensivo sofrerem 

um acrescento tanto na sua quantidade como qualidade.   

 

 

Performance Global no Jogo e Envolvimento no Jogo 

 

A análise da Performance Global de Jogo (PGJ) auxilia-nos a 

compreender melhor as evoluções verificadas nos alunos. Por tudo o que já foi 

referido anteriormente, poderá encarar-se com naturalidade as diferenças 

significativas verificadas nos índices da PJG (Quadro 9). No entanto, o 

aumento deste índice verificado no Quadro 8, torna-se num aspeto que 

corrobora todos os resultados analisados anteriormente. Isto, vai de encontro 

aos estudos realizados por Ormond, Smith, DeMarco e Fisher (1995), que 

compararam o MED com o Modelo de Ensino Tradicional numa unidade de 

basquetebol, tendo obtido os seguintes resultados no grupo que abordou o 

MED: melhorias progressivas na performance durante a sequência de jogos 

realizados com utilização de estratégias ofensivas e defensivas. Ao contrário, 

no grupo de contraste que utilizou o Modelo Tradicional de Abordagem, não se 

verificou nenhuma progressão. Hastie, Sinelnikov e Guarino, (2009), nas 

condições específicas do estudo (18 aulas de 45’), concluíram que no geral, os 

alunos mostraram melhorias significativas na avaliação do jogo, das primeiras 



 

113 
 

aulas para a competição formal. Mais uma vez a extensão da unidade surge 

como explicação desta melhoria.  

 

Quadro 13 – Valor médio do Teste motor inicial e final relativamente ao índice de execução 

motora 

 Teste Motor Inicial 
(média) 

Teste Motor Final 
(média) 

IPGJ 2 4,4 

Legenda: IPGJ – Índice de Performance global no jogo  

 

Confrontando os resultados da primeira avaliação com a segunda 

(Quadro 13), observamos que existiu um desenvolvimento da performance no 

jogo por parte dos alunos. Contudo, para examinar estes valores mais 

precisamente, é necessário ter em conta o envolvimento no jogo, uma vez que 

participações completamente distintas podem transformar-se em performances 

análogas.  

 

Quadro 14 – Valor médio do Teste motor inicial e final relativamente ao envolvimento no jogo 

 Teste Motor Inicial 
(Média do Nº de 

ações) 

Teste Motor Final  
(Média do Nº de 

ações) 

Envolvimento 

no jogo 

77,1 77,9 

 

 Nesta perspetiva, e ao verificarmos um aumento da média de ações do 

1º para o 2º momento de avaliação, mesmo que este não seja estatisticamente 

significativo, podemos inferir que o maior envolvimento no jogo por parte dos 

alunos pode ter proporcionado uma melhoria significativa na PGJ.  

Deste modo, e como já foi referido anteriormente nos resultados dos 

estudos de outros autores, podemos afirmar que o número de aulas dedicadas 

à UD e a participação significativa no jogo permite que o aluno evolua na 

competência para jogar.  
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4.3.7.2. TESTE DECLARATIVO 

 

Na Quadro 15 podemos observar a média das percentagens obtidas 

pelos alunos no primeiro e no segundo momento de avaliação. A evolução é 

notória, tendo a percentagem de respostas corretas sofrido um acréscimo de 

12,1%.  

 

Quadro 15 – Percentagem média de respostas corretas no teste declarativo 

 Teste Inicial 
(% Média) 

Teste Final  
(% Média) 

Percentagem de respostas 

corretas no Teste Declarativo 
68,6 80,7 

 

A diferença registada foi considerada estatisticamente significativa, 

podendo esta ser verificado no Quadro 10.  

Analisando minuciosamente os resultados obtidos pelos alunos, 

podemos averiguar que a grande melhoria foi registada nos dois grupos (regras 

e tomada de decisão) (Figura 15). No entanto, o grupo que maior evolução teve 

do primeiro para o segundo momento de avaliação foi o que estava consagrado 

às regras de jogo (aumento da média em 8,3%), enquanto o grupo relativo à 

tomada de decisão teve apenas um acréscimo no segundo teste de 3,8%. 

 

 

Figura 15 – Gráfico das médias de respostas corretas em cada grupo (Regras e Tomada de 

Decisão) 
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 Na base deste progresso poderão estar os feedbacks e instrução do 

professor, bem como as funções desempenhadas pelos alunos, mais 

concretamente a de árbitros e estatísticos. O desempenho destas funções 

possibilitou que os alunos compreendessem melhor o jogo bem como as suas 

regras. Estes resultados vão ao encontro dos estudos realizados por Ricardo 

(2005), Soares (2010) e Ferreira (2010), onde se verificam melhorias no 

conhecimento declarativo após a aplicação do MED.  

 

 

4.3.8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A aplicação deste modelo permitiu que o EE e os alunos vivenciassem 

uma nova experiência em termos didático pedagógicos, tendo este verificado 

que o MED se assume como uma ferramenta didática muito interessante no 

ensino dos JDC.  

 Com a realização deste estudo foi possível constatar alguns dos 

benefícios advindos da aplicação do MED, onde se destacam o entusiasmo, a 

motivação, o empenhamento, a inclusão, a afiliação, o desenvolvimento 

tático/técnico e o conhecimento/compreensão do jogo de andebol. O quadro 

competitivo estabelecido, a festividade, o desempenho de funções diferentes 

relacionadas com o jogo, contribuíram positivamente para que os níveis de 

entrosamento no desporto aumentassem substancialmente.  

 Todavia, a implementação do MED apresenta algumas fragilidades, que 

foram sentidas na aplicação do mesmo nesta UD. A principal fragilidade 

sentida esteve relacionada com os constrangimentos colocados pela 

organização e planeamento da disciplina, as condições espaciais e temporais 

disponíveis da escola, que impossibilitaram uma maior extensão da UD, tendo 

esta ficado com menos aulas do que aquilo que é recomendado. 

O conhecimento adquirido pelo EE no ano transato e com a aplicação 

deste modelo em diferentes modalidades, permitiu que estas fragilidades 

fossem ultrapassadas, através da marcação de reuniões e realização de 

tarefas de investigação por parte dos alunos. Paralelamente ao conhecimento 



 

116 
 

adquirido, a preparação prévia, a construção de materiais de apoio, o processo 

de escolha de equipas e treinadores constituíram-se como estratégias que se 

refletiram no sucesso da aplicação deste modelo. Desta forma, as dificuldades 

criadas pela resistência inicial aos papéis de liderança, falta de conhecimentos 

relativos aos conteúdos de ensino por parte dos capitães/treinadores e pelo 

processo de transferência da condução da aula para os alunos foram 

colmatadas através das constantes reuniões mantidas com estes e atribuição 

de tarefas mais preponderantes no desenrolar da aula, levando a que 

evoluíssem para posturas de líderes dedicados e responsáveis.  

Ademais, segundo Graça (2007) com a aplicação do MED, por vezes é 

notada dominância dos mais dotados ou dos rapazes sobre os menos dotados 

ou raparigas. Contudo, a definição de regras/estratégias, referidas 

anteriormente possibilitaram a participação equitativa de todos os alunos nos 

treinos, nos jogos e uma consequente evolução substancial ao nível cognitivo-

motor e no conhecimento declarativo da modalidade de Andebol. 

Em suma, esta experiência de ensino acabou por ser um dos momentos 

mais marcantes e enriquecedores do EP, tendo esta aplicação contribuído para 

a ampliação do reportório de estratégias e metodologias de ensino do EE. A 

evolução dos alunos ficou bem patente nos resultados deste estudo, tanto na 

habilidade e performance de jogo, como no conhecimento declarativo. 

O jogo e a competição foram aspetos que favoreceram o 

desenvolvimento de um clima de aprendizagem positivo e cooperativo, tendo o 

jogo reduzido permitido que existisse um acréscimo significativo no 

envolvimento dos alunos no mesmo e consequente melhoria das tomadas de 

decisão. Assim, o número de aulas dedicadas à UD e a participação 

significativa no jogo permite que o aluno evolua na competência para jogar.  

Assim, o MED cada vez mais se assume como modelo alternativo aos 

modelos tradicionais, sendo que a sua vocação para os aspetos sociais e 

afetivos proporcionam ambientes de aprendizagem favoráveis, onde o 

envolvimento efetivo dos alunos nas tarefas da aula é notório e leva à 

promoção nos alunos de competências relativas à responsabilidade, 

autonomia, motivação, trabalho de grupo e a cima de tudo fair-play. 
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44..44..  AA  PPAARRTTIICCIIPPAAÇÇÃÃOO  EE  EENNVVOOLLVVIIMMEENNTTOO  CCOOMM  AA  CCOOMMUUNNIIDDAADDEE  EEDDUUCCAATTIIVVAA  

 

4.4.1.  DE PROFESSOR DA TURMA A PROFESSOR DA ESCOLA 

 

A vivência do EP possibilitou ao EE o acompanhamento e 

desenvolvimento de um conjunto de atividades não letivas, que permitem um 

melhor entendimento e integração nas práticas docentes.  

As experiências que daqui surgiram contribuíram para o sucesso 

educativo, e para o reforço do papel do professor de EF e da disciplina de EF 

na Escola, através de uma intervenção contextualizada, cooperativa, 

responsável e inovadora5. Desta forma, poderá afirmar-se que o desempenho 

das diferentes funções do professor proporcionou ao EE um espaço de 

interação constante com os diferentes elementos constituintes da comunidade 

educativa. Estes espaços permitiram que o EE partilhasse experiências e 

apreendesse informações úteis para o desempenho da função docente. Isto, 

possibilitou que o EE compreendesse que a comunidade educativa supõe a 

existência de diferentes pessoas com diferentes regras e necessidades, mas 

com interesses comuns no processo educativo. Consequentemente, poderá 

concluir-se que ação do professor não pode isolar-se da atuação dos restantes 

professores, funcionários e encarregados de educação, pois cada um, à sua 

medida, contribui para a formação e educação do aluno. A atuação de cada um 

destes elementos deverá tornar-se numa ação consertada e regida por um 

quadro de valores, crenças e ideologias que caraterizam as orientações da 

escola.  

 “O Professor deve estar apto a assumir um papel institucional porque 

está ligado a uma instituição social e é membro de uma profissão reconhecida. 

Para além destas ligações à profissão e a uma instituição, o Professor atua nos 

contextos mais amplos da comunidade local e da sociedade em geral quando 

desempenha a sua função docente na escola.” (Ribeiro, 1989, p. 82). Deste 

                                            
5
 Matos, Z. (2011-2012). Normas Orientadoras do Estágio Profissional do ciclo de estudos 

conducente ao grau de Mestre em Ensino de Educação Física nos Ensino Básicos e Secundário da 

FADEUP. Porto: Faculdade de Desporto – Universidade do Porto. 
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modo, o desempenho, participação, organização de algumas atividades e 

funções transportou o EE de uma condição reduzida de professor da turma 

para estado pleno de professor da escola. Este aspeto, proporcionou ações 

mais enquadradas e ajustadas ao meio envolvente. 

A aquisição do conhecimento profissional não se trata de um processo 

individual, sendo a profissão uma autêntica comunidade de aprendizagem 

(Shulman, 1998, citado por Graça, 2004). Nesta perspetiva a profissão docente 

é caraterizada pela constituição de «comunidades de prática», no interior de 

cada escola. Para  Lave e Wenger (1991, p. 98), as comunidades de prática 

são definidas como “um conjunto de relações entre pessoas, atividade e 

mundo, estendidos no tempo e em ligação com outras Comunidades de Prática 

que culminam e se tocam (…) Implica a participação num sistema de 

atividades, acerca das quais os participantes partilham perceções 

relativamente ao que fazem e ao que isso representa nas suas vidas e para as 

suas comunidades”. Nesta perspetiva a atividade desenrolada no seio da 

comunidade de prática gerou uma dinâmica de grupo, que potenciou 

aprendizagens significativas. Assim, o estabelecimento de relações 

interpessoais durante o EP facilitou também a partilha e transmissão de 

conhecimento, atitudes, valores, tendo isto possibilitado ao EE a aquisição 

experiências relativas à profissão de professor. 

 

4.4.2. O DIRETOR DE TURMA – O ELO DE LIGAÇÃO ENTRE A ESCOLA E OS 

ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 

 

Na escola de hoje, é inegável, que o Diretor de Turma (DT) assume um 

papel central na prossecução dos objetivos da Escola, na formação integral dos 

alunos, bem como na promoção do seu sucesso escolar. Segundo Coutinho 

(1994), o DT é em primeiro lugar orientador enquanto professor. Para o mesmo 

autor o DT deve encarar o aluno como um ser em transformação e em 

processo de desenvolvimento do seu ser, tendo a responsabilidade estar 

atento às suas capacidades de criatividade e de liberdade e intervir neste 

processo, como orientador.  
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No Decreto-Lei nº. 115- A/98 de 4 de maio, relativo ao regime de 

autonomia, administração e gestão das escolas, é atribuído ao DT, a função de 

coordenar o desenvolvimento do projeto curricular de turma. Este decreto 

define assim, com precisão, as atribuições do DT: a) Assegurar a articulação 

entre os professores da turma e com os alunos, pais e encarregados de 

educação; b) Promover a comunicação e formas de trabalho cooperativo entre 

professores e alunos; c) Coordenar, em colaboração com os docentes da 

turma, a adequação de atividades, conteúdos, estratégias e métodos de 

trabalho à situação concreta do grupo e à especificidade de cada aluno; d) 

Articular as atividades da turma com os pais e encarregados de educação 

promovendo a sua participação; e) Coordenar o processo de avaliação dos 

alunos garantindo o seu carácter globalizante e integrador; f) Apresentar à 

direção executiva um relatório crítico, anual, do trabalho desenvolvido. 

Assim, pode afirmar-se que DT surge nas escolas como figura central, 

como alguém que, pelo posicionamento intermédio que nelas ocupa, se 

encontra na melhor posição, tendo em vista a concretização das finalidades 

que esta se propõe atingir. Isto deve-se em grande parte, ao facto de o DT se 

constituir com o elo de ligação entre a escola e a família, devendo este intervir 

na vida escolar dos seus alunos de modo a motivá-los e a compreender as 

suas dificuldades. Esta perspetiva é reforçada por Coutinho (1994), que refere 

que o professor DT é aquele que atende aos aspetos do desenvolvimento, da 

maturação, da aprendizagem, da orientação quer de cada aluno, quer da 

turma. Para o mesmo autor, o DT é elemento dinamizador da colaboração 

entre os vários agentes educativos, devendo conhecer o meio escolar, 

relacionar-se com os pais e coordenar a ação dos professores da turma.  

 Assim, durante o acompanhamento do DT da turma do 8ºC, o EE pode 

aperceber-se que o desempenho da tarefa tornava-se muitas vezes difícil, 

devido ao facto alguns encarregados de educação demonstrarem sinais de 

alheamento e muitas vezes falta de preocupação relativamente à situação 

escolar dos seus educandos.  
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Neste contexto, as reuniões de conselho de turma, no entender do EE, 

tornaram-se verdadeiros momentos para efetivar a articulação e coordenação 

do trabalho dos diferentes professores da turma.  

 

 “Por último os professores falaram um pouco dos verdadeiros 

problemas que afetam esta turma, tendo chegado à conclusão de que 

alguns alunos se empenham pouco nos trabalhos e estudo em casa, 

registando em ata estes aspetos. Através desta conversa pude 

também perceber que uma das grandes dificuldades da Diretora de 

Turma é fazer chegar aos pais certas informações, pois muitas vezes 

é notória a falta de interesse que alguns encarregados de educação 

manifestam no acompanhamento da vida escolar dos seus filhos” 

(Reflexão Reunião Intercalar, 8ºC). 

 

 “A reunião intercalar tem grande importância, pois esta 

transforma-se num espaço de partilha de opiniões entre pais, alunos e 

professores relativamente à turma. Nesta reunião é estabelecido o 

ponto de situação, nomeadamente das dificuldades sentidas pelos 

alunos nas aulas, comportamento e aproveitamento escolar da turma. 

Para além disso, os professores definem estratégias concertadas de 

atuação, com o objetivo de melhorar os aspetos menos positivos e 

reforçar aspetos positivos no processo de ensino e aprendizagem da 

turma em geral e alguns alunos em particular. Considero ainda que a 

presença do representante dos alunos e pais é bastante positiva, na 

medida em que estes, para além de partilharem a sua opinião, a 

representante dos alunos poderá (assim o deve) passar as 

informações aos colegas e, quem sabe, sensibilizá-los para o estado 

atual da turma. Enquanto o representante dos pais servirá de veículo 

de transmissão destas mesmas informações aos restantes pais” 

(Reflexão reunião intercalar, 8ºC). 

 

Por último, é importante referir que uma das premissas relativas ao 

cargo de DT, é que este seja desempenhado sem prejuízo de outras 

competências fixadas na lei e no regulamento interno. Relativamente a este 
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aspeto, o EE pôde verificar que o número de horas legalmente instituído não é 

o suficiente para o pleno desempenho das funções de DT. Em virtude disso, 

muitas vezes, este, vê-se incapaz de cumprir na sua totalidade o programa da 

disciplina que leciona. Embora isto não se tenha verificado no caso da 

professora acompanhada, através dos diálogos mantidos com outros DT pôde-

se constatar esse aspeto. 

Neste sentido, o EE concluiu que o desempenho de DT se torna num 

“saber, um saber fazer” com responsabilidades sociais, afetivas e com sentido 

de aceitação/transformação. Acresce que o DT, constitui-se como um elemento 

fundamental da orientação educativa, em articulação com os demais 

intervenientes na educação do aluno. Sendo assim, o DT, no desempenho do 

seu papel de professor, tem, naturalmente, de dar uma importância decisiva à 

orientação e relação com os seus alunos, cuja finalidade é proporcionar ao 

aluno uma aprendizagem que alcance os fins que a escola insistentemente 

propõe atingir: o sucesso académico a par do desenvolvimento pessoal e social 

dos seus alunos. 

 

4.4.3. BALANÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS. 

 

As interações entre professores e alunos devem aprofundar-se no 

campo da ação pedagógica, permitindo que o professor conheça melhor os 

alunos e atenda mais facilmente às necessidades do sujeito aprendente. Desta 

forma uma das tarefas atribuídas ao EE, consistiu na participação nas 

atividades contempladas no plano educativo do departamento curricular e do 

núcleo de estágio, bem como a promoção de ações, no âmbito das práticas 

desportivas, que facilitem não só a integração e a sociabilização dos alunos, 

como, também, promova sinergias com a comunidade6.  

Partindo deste pressuposto, o núcleo de estágio considerou ser 

essencial e indispensável participar de forma ativa em todas as atividades 

desenvolvidas pelo grupo disciplinar de EF. Importa referir que o núcleo de 

                                            
6
 Matos, Z. (2011-2012). Normas Orientadoras do Estágio Profissional do ciclo de estudos 

conducente ao grau de Mestre em Ensino de Educação Física nos Ensino Básicos e Secundário da 
FADEUP. Porto: Faculdade de Desporto – Universidade do Porto. 
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estágio desempenhou diferentes funções nas atividades dinamizadas. A função 

de participação e colaboração foi desempenhada nas seguintes atividades: 

“Corta Mato”, “Corta Mato Distrital”, “Mega Sprint”, “Flash Mob - Ler a Dançar”, 

Torneios Inter-turmas de Futsal e Basquetebol (5º, 7º, 8º e 9º ano). Assim, 

nestas atividades, foram desempenhados papéis como os de 

acompanhamento e orientação dos alunos nas provas e nos jogos, ajuizamento 

de provas. Isto, levou a que o EE pudesse compreender e alguns casos ter um 

papel ativo na resolução dos problemas e dificuldades que surgem com a 

realização deste tipo de atividades.  

Por outro lado o núcleo decidiu organizar e coordenar a elaboração de 

diferentes eventos relacionados com o desporto e prática desportiva, onde um 

dos principais objetivos era fornecer aos alunos, o maior número de 

experiências psicomotoras possível. Neste sentido, a realização das atividades, 

como “Jogos sem Fronteiras” (alunos do 1º ciclo), “O Voleibol Vai à Escola”, 

Torneio Inter- Turmas Basquetebol 6º ano”, “A Escola Vai ao Surf” (alunos do 

6º e 8º ano), “Torneio Triball” (8º ano), “Olimpíadas da Saúde”, desenvolveram 

e colocaram à prova as competências relativas ao planeamento, organização, 

coordenação de atividades, bem como a capacidade de desenvolver relações 

interpessoais com alunos e professores.   

Mais uma vez, a fase de planeamento tornou-se bastante importante, 

tendo o EE chegado à conclusão de que esta se assumiu um papel 

preponderante no sucesso das atividades organizadas. Nesta fase, o trabalho 

de grupo do núcleo de estágio foi verdadeiramente um dos pontos chaves, 

onde a realização de reuniões, a repartição de tarefas e o empenho de cada 

elemento na tarefa que lhe foi atribuída contribuíram para que fossem 

dissipados, à priori, alguns problemas que poderiam surgir durante as 

atividades (como por ex.: calendarização de atividades e constituição do 

quadro competitivo, definição do espaço e duração da atividade, estruturar e 

assegurar os quadros de arbitragem, requisitar material). Ademais, as decisões 

relativas à seleção de atividades, às questões estruturais (dia, hora, equipas, 

calendário de jogos, regras), foram minuciosamente escrutinadas e discutidas 
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em grupo, para que o desenrolar das atividades se processasse fluidamente e, 

principalmente, com êxito.  

 

 

“Aquando da organização, tivemos que ter em conta os moldes 

já utilizados nos anos anteriores para haver uma continuidade do 

trabalho nos anos anteriores, mas ao mesmo tempo tentámos dar o 

nosso ‘toque’ pessoal. Decidimos realizar o torneio na forma de jogo 

5x5, para que fosse possível a participação de mais alunos por jogo e 

existiu um campo destinado para o torneio feminino e outro para o 

masculino.  

No dia do torneio, toda a preparação e montagem do material 

foi realizada com uma hora de antecedência à hora prevista de início 

do programa. Foram coladas fitas no chão para que as marcações dos 

campos fossem visíveis, mesas para os oficiais de jogo, uma tela e o 

projetor para que os resultados fossem consultados em tempo real, 

música e zonas específicas para os jogadores que se encontravam no 

banco durante o jogo e para as equipas que se preparavam para 

jogar” (Reflexão “Torneio Inter-turmas Basquetebol 6º ano”). 

 

 

“A realização desta atividade, contou com um conjunto de 

ações necessárias e regulamentares, para que toda a prática 

acontecesse com sucesso e de forma organizada. Estas ações foram 

repartidas pelos estudantes estagiários, pertencendo a cada um, 

diferentes responsabilidades (acompanhamento dos alunos até ao 

local da atividade e durante a atividade). O que na nossa opinião 

correu bem, os objetivos organizacionais foram cumpridos com 

sucesso” (Reflexão “Escola vai ao Surf”,6º ano) 

 

 

 

 

 

 

 



 

124 
 

“A realização do torneio superou as minhas expectativas. Sem 

dúvida que o trabalho de equipa, o nosso empenho e o nosso 

entusiasmo, levaram a que tudo corresse bem, quer ao nível da 

organização dos espaços, do material, da fluidez com que decorreram 

os jogos, do bom clima que esteve presente e que levou também a 

que todos os alunos estivessem bastante motivados. 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.” (Reflexão “Torneio Triball”, 8º ano) 

 

A raridade das oportunidades de prática desportiva constituem-se como 

um dos grandes problemas da nossa sociedade, sendo um dos deveres do 

professor de EF, enquanto educador, incentivar e promover este tipo de 

atividades. Deste modo as reflexões seguintes enquadram-se nesta temática. 

 

 

“Consideramos que estas atividades são bastante importantes, 

pois constituem-se uma mais-valia na vida dos alunos, visto que cada 

vez mais as oportunidades de práticas desportivas escasseiam na 

nossa sociedade, cabendo-nos a nós profissionais de EF contribuir 

para mudar esta realidade” (Reflexão “Voleibol Vai à Escola”). 

 

 

“Toda esta vivência leva-me a afirmar que nesta atividade 

foram fornecidas aos alunos oportunidades de prática desportiva, e 

sendo este um dos objetivos da EF escolar, podemos considerar-nos 

enquanto grupo de EF, bastante satisfeitos com o desenvolvimento da 

mesma. Pude observar que os alunos estiveram bastante 

empenhados e motivados nas provas em que participaram” (Reflexão 

“Mega-Sprint”). 
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Ademais, a prática desportiva aliada à fruição e contato direto com a 

natureza permite que o jovem seja colocado perante um maior número de 

estímulos e sensações de prazer. 

 

“ O Corta Mato distrital da cidade do Porto, realizou-se no dia 

11 de Fevereiro de 2012, pelas 9 horas, decorrendo no parque urbano 

da Rabada, Burgães, Santo Tirso. Foi solicitado aos professores de EF 

que transmitissem, aos alunos apurados, as informações sobre a 

prova em si e que acompanhassem os alunos na deslocação para a 

prova. Desde já considero importante referir que o facto de o corta 

mato escolar se realizar num espaço destes, proporciona aos alunos 

um contacto e fruição da natureza. Sendo, estas oportunidades de 

contacto cada vez mais escassas, nos dias de hoje, devido à 

diminuição dos espaços verdes nos espaços citadinos, é de louvar 

este tipo de iniciativas. 

Toda a envolvência criada nesta atividade, desperta nos alunos 

grande interesse e motivação, levando a que os mesmos possam 

desfrutar e viver verdadeiramente o desporto” (Reflexão “Corta Mato 

Distrital”). 

 

 

A prática regular de exercício físico tem inúmeros benefícios na saúde 

física e mental (Malina et al., 2004), sendo recomendada a prática de pelo 

menos 60 minutos de exercício moderado a vigoroso por dia. No entanto, e 

apesar destes benefícios serem evidentes, o estilo de vida das crianças é cada 

vez mais sedentário, passando grande parte do seu tempo livre a jogar 

computador ou a ver televisão. Assim torna-se fundamental a 

consciencialização dos pais, escolas e comunidade em geral, para a promoção 

de atividades desportivas simples, que determinem um estilo de vida ativo e 

reduzam os comportamentos sedentários. Pois de acordo com Mota (2002), 

estas atitudes devem ser encaradas como medidas de promoção de saúde e 

prevenção da doença. 
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“Neste sentido, dois dos quatro princípios definidos nos 

programas nacionais de educação física relacionados com a 

participação numa atividade educativa temos: a garantia de atividade 

física corretamente motivada, qualitativamente adequada e em 

quantidade suficiente, indicada pelo tempo de prática nas situações de 

aprendizagem, isto é, no treino e descoberta das possibilidades de 

aperfeiçoamento pessoal e dos companheiros e a orientação da 

sociabilidade no sentido de uma cooperação efetiva entre os alunos, 

associando-a não só à melhoria da qualidade das prestações, 

especialmente nas situações de competição entre equipas, mas 

também ao clima relacional favorável ao aperfeiçoamento pessoal e 

ao prazer proporcionado pelas atividades. Para além das aulas, penso 

que estas atividades auxiliam os professores de educação física a 

atuarem de acordo com os princípios sugeridos anteriormente. Uma 

vez que o trabalho do professor não se limita aos 90’ ou 45’ de aula, 

estas atividades surgem como fator de promoção de prática 

desportiva, hábitos e estilo de vida saudáveis” (Reflexão “Torneio 

Triball”). 

 

Do mesmo modo, o planeamento e a realização de atividades 

desportivas tinha como um dos objetivos principais, proporcionar aos jovens 

um maior número de experiências psicomotoras possível, promovendo um 

desenvolvimento multilateral e aumento do reportório motor dos alunos, sendo 

isto, na opinião do EE, indispensável para o seu futuro bem-estar e 

desenvolvimento a todos os níveis. 

 

“As decisões relativas às atividades que propusemos foram 

baseadas nas vivências dos alunos em alguns desportos, tendo 

mesmo introduzido um desporto não abordado nas aulas, como foi o 

caso do rugby. Obviamente, que o facto de estas modalidades, 

estarem adaptadas a outro tipo de espaço como a praia levou a que 

os alunos ainda estivessem mais motivados. Este tipo de atividades é 

bastante importante, pois os alunos tiveram contacto com outro tipo de 

desportos, levando a que, na minha opinião surgissem vários aspetos 

positivos: aumento do reportório motor dos alunos, colocação de 
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novos desafios de índole tático ou técnica e social e aumento do 

conhecimento relativo ao desporto. Isto levou também, a que fossem 

desenvolvidas novas competências, tais como a estratégia entre o 

grupo, cooperação, perspicácia, raciocínio e capacidade física” 

(Reflexão “Triball”). 

 

Como já foi referido anteriormente, com desenrolar destas atividades foi 

possível desenvolver competências relacionais e pessoais do professor 

estagiário e dos alunos. A importância deste aspeto está bem vincada nas 

reflexões seguintes.  

 

“Para além disto proporcionou-se um ótimo clima de convívio 

entre alunos e professores, fomentando o estreitamento de relações 

entre os mesmos, sendo este facto benéfico para uma melhor 

consecução do processo de ensino-aprendizagem” (Reflexão “Corta 

Mato”). 

 

 “Para mim, a atividade foi bastante interessante, tendo 

permitido um contato, não só com os alunos, mas também com 

professores de outras escolas. Desta forma, pude partilhar 

experiências, permitindo que a minha construção enquanto professor 

fosse enriquecida. Tal como nós professores, o convívio entre alunos 

se revelou bastante interessante, pois grande parte deles demonstrou 

carater solidário na forma como se apoiavam uns aos outros” 

(Reflexão “Corta Mato Distrital”). 

 

“Todavia, um dos grandes objetivos desta atividade, para além 

de promover a socialização entre os professores e alunos era fomentar 

o conhecimento mútuo entre os alunos do 8º ano, pois estas turmas 

irão fundir-se no próximo ano. Para atingir este grande objetivo 

formámos equipas mistas, onde os alunos de cada turma foram sendo 

distribuídos, de acordo com as suas potencialidades motoras, por 7 

equipas. As equipas foram formadas, tendo em conta o fator da 

heterogeneidade, para que pudéssemos criar um espirito competitivo 

saudável onde os alunos com mais capacidades auxiliariam os alunos 
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com maiores dificuldades nos jogos. Após a realização do torneio, 

posso afirmar que esta estratégia teve um efeito bastante positivo, 

tendo a cooperação  entre os jogadores de cada equipa sido o aspeto 

mais positivo deste” (Reflexão “Torneio Triball”) 

 

“O percurso de ida e regresso à escola correu como esperado 

(horário cumprido), os alunos mantiveram sempre um comportamento 

disciplinado e motivante, o que favoreceu bastante o trabalho e o 

desenvolvimento de uma relação positiva com os professores” 

(Reflexão “Surf 6º ano”). 

 

“A partir da realização desta atividade, podemos ter o privilégio 

de contatar com os alunos e professores outras escolas, tornando-se 

este momento numa oportunidade para partilhar experiências e 

conhecimentos relativos a outros meios escolares” (Reflexão 

“Olimpíadas da Saúde”). 

 

Por último, é importante referir que foram criados e dinamizados clubes 

como o da Dança, e do Atletismo. A criação de clubes teve como escopo o 

fomento e a prática direta de atividades desportivas, tais como a dança e o 

atletismo. Estas modalidades foram selecionadas com o objetivo de 

proporcionar aos alunos oportunidades de prática desportiva. O EE esteve 

mais envolvido com o grupo de atletismo, tendo esta participação, contribuído 

não só para o desenvolvimento de relações interpessoais com os alunos, mas 

também para a aquisição e integração de um conjunto de saberes relativos ao 

planeamento, consecução do ensino da modalidade de atletismo.  

Em suma a promoção e organização de atividades na escola, constitui-

se como uma tarefa importante na função do professor, tendo estas assumido 

um fator dinamizador da vida escolar e possibilitando a integração gradual e 

efetiva dos estudantes estagiários na escola, bem como o desenvolvimento nos 

mesmos de competências organizacionais. Mais ainda, o desenvolvimento 

destas atividades levou a que fossem potenciadas as oportunidades de prática 

e a motivação dos alunos relativamente à atividade física.  
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44..55..  DDEESSEENNVVOOLLVVIIMMEENNTTOO  PPRROOFFIISSSSIIOONNAALL  

 

As tarefas desenvolvidas ao longo do EP proporcionaram ao EE um 

conjunto de vivências e experiências que contribuíram para o seu crescimento 

enquanto docente. A integração gradual na comunidade educativa foi 

promovendo o sentido de pertença e identidade profissional, a colaboração 

com a mesma e a abertura à inovação. 

O EP constitui-se como uma oportunidade privilegiada de refletir sobre 

as competências profissionais do professor e, principalmente como docente de 

EF. As aprendizagens advindas da prática foram sendo consolidadas ao longo 

do ano letivo, tendo o conhecimento específico de cada área de desempenho 

sido assimilado. Isto, deveu-se à constante reflexão crítica e investimento 

realizado pelo EE, consoante os problemas e dificuldades detetadas na ação. 

No entanto na opinião do EE, tal como nas crianças e jovens, a 

consolidação efetiva das competências relacionadas com a docência requer 

tempo e oportunidades de prática, devendo por isso ser reforçada a 

necessidade de formação e aprendizagem contínua que contribua para o 

desenvolvimento profissional. 

  A elaboração do Projeto de Formação Individual (PFI) constitui-se como 

o início do processo de reflexão relacionado com a competência profissional.  

  

“O projeto de formação individual pretende ser um documento 

orientador e reflexivo de toda a atividade a desenvolver durante 

o estágio profissional, período em que o professor estagiário 

tentará potenciar as suas capacidades e colmatar as principais 

lacunas e dificuldades, face à elevada exigência desta nossa 

profissão pedagógica. Neste sentido, torna-se essencial que 

cada um dos estagiários realize uma introspeção e compreenda 

quais os pontos em que necessitará evoluir e desenvolver, tendo 

em consideração o seu percurso académico, social, cultural e, 

eventualmente, desportivo” (Introdução do PFI). 
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A concretização deste projeto exigiu que o EE confrontasse a perceção 

do seu estado atual (conhecimentos, capacidades, dificuldades), com os 

desafios que este entendia que lhe seriam colocados durante o EP. Ademais a 

realização do PFI pretendia evidenciar as linhas orientadoras do trabalho que o 

EE produziu ao longo deste ano letivo, onde foram definidos os objetivos e 

formas de controlo, estratégias, recursos, permitindo que este refletisse sobre 

as expetativas iniciais e dificuldades que iria enfrentar no EP.  

Na opinião do EE, o PFI representou um documento que auxiliou todo o 

processo de desenvolvimento profissional durante o EP, tendo este culminado 

com a realização do Relatório de Estágio, onde o EE pôde refletir e realizar um 

balanço do ano de EP, acerca dos objetivos que foram alcançados 

relativamente às expetativas iniciais, dificuldades que foram superadas e quais 

as estratégias que foram utilizadas para as vencer. Este documento, 

representa um olhar reflexivo sobre todo o processo de formação e funcionou 

como um instrumento de autorregulação da sua aprendizagem do EE.  

 O EE, ao realizar uma análise de todo o caminho traçado e percorrido 

neste ano letivo, considera importante referir que a sua conduta, o seu 

envolvimento, empenho e responsabilidade foram fulcrais para o seu processo 

de integração na profissão e desenvolvimento profissional e pessoal. 

Por outro lado, a realização de planos de aula, planeamento e 

concretização de atividades, mas em especial as reflexões realizadas, os 

relatórios e observações efetuadas, assumiram-se como um dos maiores 

contributos para crescimento profissional e integração do EE no exercício da 

sua atividade profissional.  

 

4.5.1. REFLEXÃO – PROFESSOR REFLEXIVO 

 

Para Alarcão (1996), existem dois tipos de conhecimento que o 

educador utiliza na sua prática profissional: o conhecimento gerado na reflexão 

e o conhecimento que sustenta a reflexão. Daí a importância de superar a 

dicotomia teoria-prática na formação do educador, pois é da relação 

catalisadora entre esses dois conhecimentos que emerge uma prática reflexiva. 
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No entender da mesma autora, a reflexão consiste numa reconstrução mental e 

retrospetiva da ação, de forma a tentar analisá-la e tornar um ato natural numa 

perceção da ação.  

Shulman (1987), refere que a reflexão é o que professor faz quando, em 

retrospetiva, analisa o processo de ensino-aprendizagem, reconstruindo os 

conhecimentos, os sentimentos e as ações. Para este autor, a reflexão é o 

processo a partir do qual o profissional apreende a experiência. Desta forma, 

pode-se afirmar que o processo reflexivo caracteriza-se pela constante procura 

do significado das experiências vividas.   

  Schön (1987) distingue conhecimento na ação, (knowing-in-action), a 

reflexão na ação (reflection-in-action), a reflexão sobre a ação (reflectionon- 

action) e reflexão sobre a reflexão na ação (reflection on reflection -inaction). O 

conhecimento na ação diz respeito ao conhecimento que se manifesta no 

decurso da ação e na espontaneidade com que uma ação é bem executada, 

permitindo agir durante o desempenho das funções docentes. Este 

conhecimento foi sendo adquirido não só através da ação e da investigação, 

mas também a partir da reflexão na ação, reflexão sobre a ação e reflexão 

sobre a reflexão na ação. Estas últimas são essencialmente relativas à prática, 

ocorrendo fora do seu cenário. Contudo, Schön (1987) diferencia-as da 

seguinte forma:  

-Reflexão na ação: ocorre durante a ação, isto é, no confronto com 

situações indeterminadas em que o professor se surpreende. 

-Reflexão sobre a ação: que é posterior à ação e geralmente verbal, onde o 

professor reconstrói mentalmente a ação para tentar analisá-la 

retrospetivamente, tendo geralmente um carácter avaliativo; 

-Reflexão sobre a reflexão na ação: um olhar posterior para ação e para a 

reflexão acerca do que acontecer, do que observou e do significado atribuído 

ao que aconteceu. É considerada fundamental para o desenvolvimento do 

conhecimento profissional do professor, na medida em que é uma reflexão 

proactiva que auxilia o profissional a determinar as suas ações futuras, a 

compreender futuros problemas ou a descobrir novas soluções. 
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 Tendo como referência os conceitos supracitados, pode-se considerar 

que a adoção desta postura perante a prática se revelou muito importante 

durante o EP, levando mesmo a que se possa considerar este aspeto, a 

reflexão, como uma das principais tarefas do professor. Segundo Silva (2009, 

p.39), “num modelo de prática reflexiva a teoria e a prática encontram-se 

interligadas. A reflexão sobre a prática permite a (re)construção de novos 

saberes e atenua a distância entre teoria e prática”. Nesta perspetiva, através 

da reflexão, foi possível conhecer e compreender melhor as situações 

decorrentes da prática da profissão de professor de EF.  

Consequentemente, esta análise da ação permitiu ao EE identificar os 

aspetos positivos e negativos, interpretar e avaliar todo o trabalho desenvolvido 

ao longo do ano letivo. Todavia, refletir por si só é insuficiente, e por isso há 

que provocar a ação, levando os seus intervenientes a repensar o ensino 

(Serrazina, 1999). A análise, por si só, não provoca melhorias na atuação do 

professor, tendo sido necessário encontrar soluções para os problemas que 

iam surgindo, bem como estratégias de intervenção que permitissem efetivar a 

melhoria do desempenho docente. A compreensão das ações e situações que 

derivavam das mesmas, estimularam o EE a investigar e a realizar consultas 

de bibliografia, possibilitando que as suas ações fossem mais contextualizadas 

e, essencialmente, conscientes. Obviamente, que esta consulta não se 

transformou numa automática aplicação das sugestões referidas pelos autores, 

pois cada documento científico consultado foi alvo de uma interpretação crítica, 

de forma a retirar ilações, fundamentar e enquadrar as estratégias e 

procedimentos a tomar para ultrapassar as dificuldades sentidas na prática. 

Nesta perspetiva, este processo permitiu estreitar a relação entre a teoria e a 

prática.  

 Ademais, refletir a prática é praticar a reflexividade, ou seja, dinamizar a 

vivência através de um processo criativo, adotando como perspetiva a 

possibilidade inerente de construção de um novo saber. A reflexividade envolve 

a necessidade de interferência sobre a prática, implicando mudanças na 

mesma. 
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Em suma, pode afirmar-se que o conhecimento que foi sendo adquirido 

através da reflexão sobre a prática potenciou tomadas de decisão corretas e a 

descoberta de soluções, levando à consciencialização das mesmas e a um 

aumento da eficácia de ações futuras. A prática reflexiva implica da parte dos 

professores o domínio de habilidades cognitivas e metacognitivas, que 

permitem que a interpretação crítica da prática se repercuta ao nível da 

melhoria da qualidade de ensino, devendo esta ser adotada por todos os 

docentes 

      

4.5.2. A IMPORTÂNCIA DA OBSERVAÇÃO NA MELHORIA DAS QUALIDADES DE 

PROFESSOR 

 

Na sequência do ponto anterior, Rink (1993, p. 273), refere que “O 

crescimento como professores, depende muito da capacidade dos mesmos 

para avaliar objetivamente o que fazem e os efeitos que estas ações têm sobre 

os estudantes no processo de instrução”. Desta forma, ao longo de todo EP, a 

observação constitui-se como um elemento fundamental, contribuindo em 

grande parte para o desenvolvimento do EE enquanto futuro professor. A 

observação na formação inicial do professor surge com a intenção de o auxiliar 

a construir as suas práticas como docente e modificar alguns comportamentos 

com vista à sua melhoria enquanto futuro profissional de EF.  

A observação sistemática e análise do processo de instrução constitui-se 

um procedimento de recolha de informação durante o processo de ensino, que 

será posteriormente esmiuçada (Rink, 1993). Os procedimentos de observação 

são um instrumento utilizado no ambiente ecológico da ação de ensino, que 

permite detetar informações que posteriormente são recolhidas, organizadas, 

compreendidas e relatadas (Mendes et al., 2012). Para os mesmos autores a 

capacidade de planeamento e projeção da observação, poderão ser elementos 

que contribuirão para o aumento da qualidade e focalização da observação. 

Assim sendo, os elementos constituintes do núcleo de estágio 

calendarizaram um conjunto de aulas a observar e selecionaram o objetivos 

para cada observação. Inicialmente, as aulas que iam ser alvo de observação 
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seriam as lecionadas pelas colegas de núcleo e ainda pelos colegas do grupo 

de EF. No entanto, esta pretensão ficou fora de questão quando os pedidos 

para assistir às aulas dos colegas do grupo, foram rejeitados. Desta forma, 

cada EE observou 20 aulas lecionadas pelos colegas de estágio. Nas primeiras 

aulas observadas foi utilizado um método tradicional denominado de 

“Incidentes Críticos”, onde o observador anotava vários incidentes durante a 

aula, entre os quais Gestão do tempo de aula; Seleção de atividades; 

Organização das atividades; Interação professor/alunos; Comportamento dos 

alunos; Segurança e Observações.  

Mais tarde, de forma a tornar as observações mais objetivas, utilizaram-

se os métodos de observação sistemática sugeridos por Sarmento et al. 

(1994), sendo eles “Análise do Tempo de Aula”, “Sistema de Observação do 

Comportamento do Aluno” e “Sistema de Observação do Comportamento do 

Professor”. Com a utilização do primeiro método pretendia-se observar a 

utilização do tempo de aula, e mais concretamente, a distribuição do tempo 

pelas diferentes atividades e tarefas. Nos restantes métodos o objetivo era 

constatar o tempo despendido pelo aluno ou pelo professor em cada 

comportamento (aluno – atividade motora, demonstração, ajuda, manipulação 

do material, atenção à informação, espera, comportamentos fora da tarefa, 

intervenções verbais, afetividade e outros comportamentos; professor – 

instrução, FDP, organização, afetividade positiva, afetividade negativa, 

intervenções verbais dos alunos, observação e outros comportamentos) e a 

respetiva percentagem em relação à duração total da sessão. Assim, ao 

observar o comportamento do professor ou aluno, foi possível traçar um perfil 

das suas características mais frequentes. 

Esta mudança de método levou a que os dados recolhidos fossem mais 

facilmente mensurados, refletindo-se isto nas ilações retiradas, pois tornaram-

se mais concretas e objetivas. Isto, vai ao encontro do que Siedentop e 

Tannehill (2000) defendem: as informações provenientes da observação 

sistemática revolucionaram a investigação em ensino por permitirem uma 

melhoria na sua eficácia.   
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A observação das aulas foi uma estratégia bastante produtiva, uma vez 

que a possibilidade concedida ao EE para observar as suas atuações e a dos 

restantes colegas numa situação análoga àquela com que lidava na sua 

prática, permitiu-lhe redefinir e reestruturar a sua prática, de forma a ser bem-

sucedido face à complexidade das tarefas e papéis na aula. Mais ainda, o 

feedback que surgiu após a aula do EE, na presença dos seus colegas, da CP 

e da OF, constitui-se como um dos aspetos formativos mais eficazes. Este 

feedback assumiu sempre um carácter construtivo e formativo, auxiliando o EE 

na reflexão sobre a sua ação. Este aspeto permitiu que o grau de 

consciencialização da ação atingisse níveis elevados e, consequentemente a 

identificação e resolução dos problemas fosse facilitada. Ademais, cada 

reunião do núcleo de estágio tornou-se num momento de partilha de 

experiências e num espaço de crescimento profissional. O diálogo possibilitou 

que fossem aprofundadas as áreas ondes os futuros professores manifestavam 

mais dificuldades. Assim, a oportunidade que era concedida aos estudantes 

estagiários, de em conjunto, verbalizarem, discutirem e solucionarem os 

problemas foi bastante importante na construção e afirmação profissional dos 

mesmos.  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. CONCLUSÃO E PERSPECTIVAS PARA O FUTURO



 

 
 



 

139 
 

CCOONNCCLLUUSS ÃÃOO  EE  PPEERRSSPPEETTII VV AASS  PP AARR AA  OO  FFUUTTUURROO   

 

O EP, pelas suas características, constitui-se como uma etapa onde o 

EE é confrontado com a realidade do ensino, onde lhe é exigido o máximo de 

esforço, empenho e dedicação. Este realizou-se na Escola Básica do 2º e 3º 

Ciclo da Senhora da Hora, tendo o EE sido o responsável por conduzir o 

processo de ensino/aprendizagem de duas turmas, uma do 8º e outra do 6º 

ano de escolaridade. Todavia, todas as tarefas respeitantes à conceção, 

planeamento e realização foram supervisionadas pela PC e acompanhadas 

pela OF. Nesta perspetiva, a integração do EE no exercício da vida profissional 

docente, de forma progressiva e orientada, em contexto real, permitiu que este, 

no futuro, seja capaz de responder aos desafios e exigências da profissão 

docente. 

O EP proposto pela FADEUP visa formar professores profissionais, 

promotores de um ensino de qualidade. Neste sentido e tendo por base o 

modelo reflexivo da formação de professores, a FADEUP procurou orientar os 

estudantes estagiários com intuito de formar professores autónomos e 

reflexivos. Alarcão (1996), refere que a reflexão consiste numa reconstrução 

mental retrospetiva da ação para tentar analisá-la e tornar um ato natural uma 

nova perceção da ação. Assim a abordagem reflexiva de todos os 

acontecimentos vivenciados no estágio facilitou a tomada de decisão e reajuste 

do processo de ensino e de aprendizagem. O desenvolvimento de capacidades 

reflexivas surge como um elemento fulcral na procura da competência docente, 

influenciando decisivamente a melhoria do desempenho de cada professor.  

O EE considerava o EP como uma experiência onde teria oportunidade 

para melhorar as suas qualidades como professor de EF e principalmente a 

capacidade de potenciar as aprendizagens dos seus alunos, tornando-se num 

professor cada vez mais eficaz e competente. Nesta perspetiva, para o EE, o 

EP foi um processo bastante gratificante e enriquecedor, pois este permitiu: a 

aquisição de conhecimentos, técnicas e competências que tornaram o EE 

capaz de exercer o papel de docente, mais concretamente ao nível da 

organização, gestão e promoção do processo de ensino e aprendizagem; uma 
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melhoria na gestão de conflitos, gestão do medo, ansiedade e insegurança; o 

desenvolvimento de competências relacionais e partilha de experiências que o 

enriqueceram enquanto professor mas essencialmente enquanto pessoa. 

Ponte et al. (2000, p. 8) refere que “não basta ao professor conhecer 

teorias, perspetivas e resultados da investigação. Tem de ser capaz de 

construir soluções adequadas para os diversos aspetos da sua ação 

profissional, o que requer não só a mobilização e articulação de conhecimentos 

teóricos mas também a capacidade de lidar com situações práticas”. Nesta 

ótica, durante todo o processo de crescimento enquanto futuro profissional de 

EF, a interligação do conhecimento com a prática desempenhou um papel 

fundamental na aquisição de competências pedagógicas, didáticas e 

científicas, necessárias para o desenvolvimento da competência profissional.  

As competências também foram sendo adquiridas através da 

interpretação crítica da prática, permitindo o aumento de decisões corretas e a 

descoberta de soluções para os problemas do processo de ensino-

aprendizagem. Isto, possibilitou o aumento da eficácia de futuras ações, que se 

repercutiu ao nível da melhoria da qualidade de ensino. Deste modo, “Aprende-

se a fazer fazendo. Mas também refletindo. À luz do que já se sabe. Com vista 

à ação renovada. E nesse processo de ação-reflexão-ação se desenvolve o 

saber profissional.” (Infante et al., 1996, p. 167) 

Mais ainda, todas as experiências, tanto positivas como negativas, 

colocaram à prova, não só, as potencialidades, mas também as fragilidades do 

EE, possibilitando a implementação estratégias e conhecimentos para que 

pudessem desenvolver todas as práticas docentes com a máxima proficiência 

possível.  

Inicialmente as maiores dificuldades surgiram ao nível do planeamento, 

sendo que na opinião do EE, foi no desenvolvimento de todo este processo, 

mais concretamente nas decisões relativas à determinação da sequência e 

extensão da matéria, a definição de objetivos, avaliação e progressões de 

ensino a utilizar, que este sentiu a necessidade de despender mais tempo, 

cuidados, investimentos e reflexões. Todavia, a investigação e o processo de 

consciencialização das tomadas de decisão, a par do desenvolvimento da 
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capacidade de reflexão, constituíram-se os principais responsáveis pela 

melhoria qualitativa das suas aulas e pelo seu desenvolvimento enquanto 

professor.  

Ademais, a atitude do professor, a forma como interage com o alunos e 

os orienta pedagogicamente, o comprometimento que assume com a tarefa de 

educar e tomada de consciência da ligação entre os aspetos cognitivos e 

afetivos, aumentam o sucesso e qualidade do processo ensino-aprendizagem. 

Nesta perspetiva, a capacidade de comunicar constitui um dos fatores 

determinantes da eficácia pedagógica, sendo que na opinião do EE, esta 

tarefa de transmissão de informação constitui-se como algo que o professor 

deve planear com muito rigor.  

A experiência adquirida anteriormente permitiu que EE, de um modo 

geral, enfrentasse situações imprevistas com maior facilidade, servindo-se da 

sua capacidade de improvisação e rápido raciocínio. 

Ao acompanhar o DT, o EE pôde aperceber-se de que este se constitui 

como um elemento fundamental da orientação educativa dos alunos, em 

articulação com os demais intervenientes na educação do aluno, tendo este 

uma grande contribuição no sucesso académico a par do desenvolvimento 

pessoal e social dos seus alunos. 

A promoção e organização de atividades na escola, constitui-se como 

uma tarefa essencial na função do professor, tendo estas assumido um fator 

dinamizador da vida escolar e possibilitando a integração gradual e efetiva dos 

estudantes estagiários na escola. Neste sentido, no decurso do EP destacam-

se também as relações interpessoais estabelecidas com os intervenientes da 

vida escolar, que enriqueceram todo o processo de desenvolvimento e 

integração na profissão. A partilha de opiniões e experiências auxiliaram a 

aquisição de saberes relacionados com a profissão docente, possibilitando 

também a consciencialização das tarefas desta profissão. 

A necessidade de aplicar modelos alternativos, congruentes com as 

características dos conteúdos programáticos, sensíveis às singularidades dos 

contextos de aplicação e que envolvam o aluno numa tarefa de aprendizagem 

autêntica, levou a que o EE desenvolvesse uma análise pormenorizada da 
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aplicação do MED numa UD de Andebol na turma do 8º ano. Os principais 

benefícios verificados foram o entusiasmo, a motivação, o empenhamento, a 

inclusão, a afiliação, o desenvolvimento tático/técnico e o 

conhecimento/compreensão do jogo de andebol. O quadro competitivo 

estabelecido, a festividade, o desempenho de funções diferentes relacionadas 

com o jogo, contribuíram positivamente para que os níveis de entrosamento no 

desporto aumentassem substancialmente. Deste modo, pode afirmar-se que 

MED cada vez mais se assume como modelo alternativo aos modelos 

tradicionais, sendo que a sua vocação para os aspetos sociais e afetivos 

proporcionam ambientes de aprendizagem favoráveis, promovendo nos alunos 

competências relativas à responsabilidade, autonomia, motivação, trabalho de 

grupo e acima de tudo fair-play. 

O EE encarou a EP como uma oportunidade, um meio para ampliar os 

seus conhecimentos  para que possa atingir o ambicionado objetivo: ser um 

professor de EF competente. Este concluiu que o EP foi sem dúvida um passo 

fundamental na caminhada para um dia se tornar um professor de sucesso. 

 No futuro, o EE, continuará a investir na sua formação enquanto 

professor, tentando contribuir todos os dias para o reforço da imagem do 

professor de EF na escola e na sociedade. Na opinião do mesmo, isto só será 

possível através da adoção de uma postura interventiva e competente na 

educação e na formação de crianças, jovens e adolescente no âmbito das 

práticas desportivas e escolares e extra escola.  

Não obstante, o EP também surgiu como uma oportunidade única para a 

clarificação e problematização de vários aspetos relacionados com o futuro da 

profissão de professor de EF. A sociedade de hoje exige aos profissionais de 

ensino competência, comprometimento, mas sobretudo paixão pela educação, 

pois os dias que se avizinham serão caraterizados pela indefinição e 

instabilidade nesta profissão.  
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1. Dados Pessoais 

 

Nome:_____________________________________________________   Sexo: F / M 

Morada:____________________________________________________  Código Postal: ___/____ 

Nacionalidade: ______________   Concelho:_____________  Freguesia:___________ 

Idade: ________   Data de Nascimento: ___/___/___   Turma: ________  Ano:____________ 

Telefone:____________   Telemóvel: ________   E-mail: ____________________________________ 

Escola que frequentaste no ano transato:________________________________________________  

2. Agregado Familiar e Deslocações 

 

Nome da Mãe:____________________________________ Idade:_________ Telefone:__________ 

Profissão:_______________ Local de Trabalho: _____________ Hab. Literárias: ________________ 

 

Nome do Pai:_____________________________________ Idade:_________ Telefone:__________ 

Profissão:_______________ Local de Trabalho: _____________  Hab. Literárias: ________________ 

 

Estado civil dos pais:   Casados___          Divorciados___          Solteiros___          Outro_____________ 

Tens irmãos? Sim___ Não___        Se sim, quantos?______     Idades?______________________ 

Com quem vives?_________________________________________________________________ 

Como vens para a escola?  Comboio:____   A pé:____  Bicicleta:____  Carro:____  Outro:____ 

Quanto tempo demoras? Até 15 min.:__ Entre 15 a 30 min.:___Entre 30min. a 1h:___ Mais de 1h:___ 

 

Nome do Encarregado de Educação:___________________________   Telef:___________________ 

Morada:__________________________________________________     Cód. Postal:______ - _____ 

Idade:_________ Grau de Parentesco:_____________ Hab. Literárias: _________________ 

 

Contacto em caso de emergência:____________________________________ 

 

 
  

3. Ocupação dos Tempos Livres 

 

Quantas horas diárias, em média, tens de tempo livre? 1h:____  2h:____ 3h:____ 4h:____ + de 5 h:____         

Como ocupas esse tempo? (ordena de1 a 8, por ordem de frequência) Ler:__ Ver TV:__ Escrever:__          

Cinema:____ Internet:____ Ouvir Música:____ Jogar PC, PS, etc.:___ Praticar Desporto:__ Outros:____ 

 
  

4. Hábitos de Vida 

 

Costumas tomar o pequeno-almoço?  Sempre:____  Muitas Vezes:____ Raramente:____ Nunca:____ 

Onde tomas o pequeno-almoço? Em casa:____  Na escola:____ No café:____  

Outro:___________________ 

Quantas refeições fazes por dia? _____________ 

O que tomas ao pequeno-almoço? 

Leite  Refrigerantes  Bolachas  Outros:     

___________________________ 

___________________________       

___________________________ 

Iogurte  Pão   Manteiga  

Sumo 

natural 

 Cereais  Fiambre/Queijo  

Café  Bolos  Frutas  

 

Quantas horas estudas por dia? 1h:____  2h:____ 3h:____ 4h:____ + de 5 h:____         

Consomes bebidas alcoólicas? Nunca:____ Esporadicamente:____ Às vezes:_____ 

Regularmente:_____ 

Fumas?  Nunca:____ Às vezes:____ Regularmente:_____ 
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 Obrigado pela tua colaboração! 

5. Situação Escolar 

Quais as tuas disciplinas preferidas?____________________ E as que gostas menos?______________ 

Em quais sentes mais dificuldades?_____________________ 

Já reprovaste alguma vez?  Sim:_____  Não?_____ Quantas vezes?____ 

6. Em relação à Educação Física 

Gostas da disciplina? Sim:____ Não:____   Obtiveste resultado positivo no ano transacto? Quanto? ____ 

Após as aulas de Educação Física costumas tomar banho? Sim:____ Não:____ 

Quais as tuas modalidades preferidas? (ordena de 1 a 12, por ordem de preferência)  

Andebol  Ténis   Badminton  Se assinalaste outras, indica quais: 

____________________________ 

____________________________ 
Basquetebol  Atletismo  Natação  

Futebol  Ginástica  Lutas/Judo  

Voleibol  Dança  Outras  

 

Costumas praticar actividades extra-curriculares, promovidas pelo grupo de Educação Física? Sim:__ 

Não:_ 

Em média, quantas horas praticas actividade física por semana?  

Até 1h____ Entre 1h a 2h____  Entre 2h a 3h ____ Entre 3h a 4h ____ Entre 4h a 5h ____  + de 5h ____ 

Sabes nadar? Sim:____ Não:____ 

 

Praticas alguma desporto com regularidade? Sim:____ Não:____ Qual? 

_______________________________ 

És federado? Sim:____ Não:____  Clube:___________  Nº de treinos semanais?__________ 

Duração:_______ 

7. Saúde 

 

Vês bem? Sim:____ Não:____   Usas Óculos? Sim: ____ Não:____  Ouves bem? Sim:____ Não:____   

Tens algum problema motor? Sim:____ Não:____    

Tens algum dos seguintes problemas? Asma__ Diabetes____  Bronquite____ Cardiovasculares____  

Epilepsia____  Doença crónica____ Alergias____ Outros_________________________________ 

 

Possuis algum problema de saúde impeditivo para a prática da Educação Física? Sim____ Não____ 

Qual?____________________________________________________ 

Grupo Sanguíneo:______________ 

8. Actividade física e desportiva 

 

Razões pelas quais não praticas qualquer actividade desportiva?    Desmotivação _____  Problemas 

Financeiros____  Medo de lesões____  Falta de tempo____  Vergonha____  Doença crónica____ Falta de 

transporte____  Localização geográfica____ Outros? _________________________________ 

 

Razões pelas quais praticas actividade desportiva? Gosto pela modalidade/desporto _____  Saúde____ 

Prazer___  

Bem-estar ____  Convívio____  Passatempo____  Realização____ Competição____  Socialização____  

Amizade___ Influência/opinião de outros___   Divertimento/Entretenimento___   

Outros?_____________________  

 

Avalia, de 1 a 5, o teu grau de satisfação/motivação nas aulas de Educação Física: _______. 

 

Avalia, de 1 a 5, os teus hábitos de vida saudáveis (não te esqueças de considerar a alimentação, o 

exercício físico, o consumo de álcool ou drogas, etc.): ______________. 
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Nome:  ________________________________________________   N.º ____ Ano / 

Turma _________  Professor: Tiago Gonçalves     

 Data ____/____/_______ 

 

 Lê atentamente todas as questões antes de responderes e escreve de forma legível e 

clara as tuas respostas. 

 O teste tem a duração de 12 minutos. 

 

I – Andebol  

Dimensão: Regras 

I. As seguintes questões apresentam quatro hipóteses, escolhe a correta e assinala-a 

com um círculo em torno da respetiva alínea.  

 

1. Quando tenho a bola na mão: 

      a) Posso dar 3 passos; 

      b) Posso dar 4 passos; 

      c) Posso dar os apoios que quiser desde que mantenha sempre um apoio em contato com 

o solo; 

 

2. Em relação à área de baliza, e sendo jogador de campo: 

      a) Posso pisar ou entrar desde que tenha a bola na mão; 

      b) Posso pisar ou entrar desde que não tenha a bola na mão; 

      c) Posso pisá-la despois do remate após trajetória aérea; 

 

3. Quando tenho a posse de bola: 

     a) Posso driblar, interromper o drible e depois voltar a driblar; 

     b) Posso tê-la na mão o tempo que quiser; 

     c) Posso tê-la na mão durante o máximo de 3 segundos e depois passar ou driblar; 

 

4. O guarda redes pode: 

     a) Sair da área de baliza com a bola controlada na mão; 

     b) Sair da sua área de baliza, sem bola e participar no jogo; 

     c) Chutar a bola intencionalmente sem ser marcada qualquer falta; 

 

5. Uma equipa de andebol é constituído, no máximo por: 

     a) 10 jogadores (6 titulares mais 4 suplentes); 
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     b) 12 jogadores (6 titulares mais 6 suplentes); 

     c) 14 jogadores (7 titulares mais 7 suplentes); 

 

6. O jogador no contato com o adversário pode:  

     a) Bloquear ou empurrar o adversário com os braços ou pernas; 

     b) Bater na bola que se encontra nas mãos do adversário; 

     c) Contatar, acompanhar o adversário utilizando as mãos na zona dos ombros/peito com os 

membros superiores fletidos sem empurrar; 

 

7. Se algum adversário empurrar ou puxar o braço do atacante quando este se encontra 

isolado numa boa posição para realizar um remate é assinalado: 

     a) Livre de 9 metros; 

     b) Livre de 4 metros; 

     c) Livre de 7 metros; 

    

8. As substituições: 

     a) Apenas podem ocorrer com o jogo parado;  

     b) Podem suceder com o jogo parado ou a decorrer; 

     c) Só podem ser realizadas no intervalo; 

     d) Nenhuma das anteriores. 

 

Dimensão: Tomada de decisão ofensiva com bola 

9. Sendo portador da bola devo observar o jogo e: 

     a) Passar para um colega livre em melhor posição; 

     b) Passar para um colega com marcação;   

     c) Driblar quando não tenho linhas de passe (colegas sem marcação); 

 

10. Devo passar a bola: 

     a) Sempre que um colega a pede; 

     b) Mesmo que tenha espaço livre para penetrar (ir para a baliza) e rematar;   

     c)  Quando estiver marcado e tiver colegas próximos que se deslocam para espaços sem 

defensores; 

 

11. Devo utilizar o drible: 

     a) Sempre que tiver posse de bola; 

     b) Quando tiver oportunidade de progredir para a baliza; 

     c) Quando estiver marcado e com linha de passe; 

12. Sendo portador da bola devo progredir em drible para a baliza adversária quando: 

     a) Tenho caminho/espaço livre; 
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     b) Tenho marcação do adversário e um colega em melhor posição (mais próximo da baliza 

do adversário e sem marcação); 

     c) Quando tenho um colega em melhor situação (mais próximo da baliza do adversário e 

sem marcação); 

 

13. Devo rematar: 

     a) Sempre que estou perto da baliza; 

     b) Estou perto da baliza sem marcação; 

     c) Estou sem marcação e longe da baliza; 

 

14. Quando receber a bola próximo da baliza adversária e não estiver marcado devo: 

    a) Passar de imediato a bola; 

    b) Rematar o mais próximo possível, com os dois pés bem apoiados no solo 

    c) Aproximar-me da baliza e rematar em salto; 

 

15. Quando o meu defensor direto e o defensor do meu colega me defendem devo: 

    a) Rematar à baliza; 

    b) Evitar ser agarrado e soltar a bola para o meu colega mais próximo sem marcação; 

    c) Esperar que o árbitro marque falta; 

16. Quando a minha equipa recupera a posse de bola devo: 

    a) Esperar que a defesa recupere para iniciar novo ataque; 

    b) Assumir rapidamente uma atitude defensiva e procurar marcar um golo rapidamente; 

    c) Assumir rapidamente uma atitude ofensiva e procurar progredir para a baliza adversária 

aproveitando o desequilíbrio defensivo; 

     

Dimensão: Tomada de decisão ofensiva sem bola 

 

17. Quando estou marcado e pretendo criar linha de passe devo: 

    a) Desmarcar-me para o espaço vazio; 

    b) Esperar que me passem a bola;     

    c) Afastar-me e estar preparado para receber a bola; 

 

18. Se o meu colega for portador da bola e tiver espaço vazio para progredir parar a 

baliza devo: 

    a) Aproximar-me dele e garantir linha de passe;  

    b) Afastar-me e não estar preparado para receber a bola;     

    c) Movimentar-me para esse espaço, ocupando o espaço vazio dele; 
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Dimensão: Tomada de decisão defensiva 

 

19. Quando marco individualmente um jogador que não tem bola devo:  

    a) Acompanha-lo sempre e procurar intercetar o passe; 

    b) Agarra-lo para que não se desloque para receber a bola;     

    c) Marca-lo sem me preocupar com o portador da bola 

 

20. Quando marco individualmente um jogador que tem bola devo: 

    a) Procurar colocar-me sempre entre ele e a baliza e evitar que ele se aproxime dela; 

    b) Recuar para a zona mais próxima da minha baliza;     

    c) Empurrar o jogador;  
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MODELO DE EDUCAÇÃO DESPORTIVA 

 
 Este manual pretende ser uma ferramenta, ao qual deverão recorrer ao longo da 

unidade de Andebol. 

 A sua elaboração permite uma atualização constante, com intuito de vos fornecer 

elementos necessários para o cumprimento da Época desportiva. Sendo pertença da vossa 

equipa, deverão zelar não só pela sua constante atualização, mas também pela conservação e 

melhoramento, devendo o mesmo acompanhar a equipa durante as aulas. 

 Neste período vamos participar num projeto de estudo no âmbito da educação 

desportiva, na modalidade de Andebol. O Modelo de Educação Desportiva, desenvolvido por 

Sidentop (1987), tem como fundamental objetivo formar alunos desportivamente competentes, 

cultos e entusiastas. Este modelo integra características do Desporto Institucionalizado, 

nomeadamente a época desportiva, a filiação (promoção da integração dos alunos em equipas e 

consequentemente, o desenvolvimento do sentimento de pertença ao grupo), a competição 

formal, o registo estatístico, a festividade e os eventos culminantes. 

É um modelo inclusivo, onde se pretende que todos os alunos assumam variados papéis 

dentro da sua equipa: capitão/treinador, jogadores, árbitros, estatísticos, etc. As equipas têm 

nomes, símbolos, cores e um espaço próprio para treinar. Ao nível da formação de equipas, os 

critérios visam assegurar não só o equilíbrio competitivo das mesmas, mas também o 

desenvolvimento das relações de cooperação e entreajuda na aprendizagem. 

Com a aplicação deste modelo pretende-se que ao longo de toda a Unidade Temática de 

Andebol te tornes num aluno(a) que domina não só as habilidades do Andebol, mas também que 

conheças e valorizes as tradições e rituais associados ao desporto e atividade física 

(distinguindo a boa da má prática desportiva) e sejas um promotor e defensor da autenticidade 

dessa prática desportiva. Este modelo vai permitir que ao longo de toda a época desportiva 

assumas diversas funções: Capitão/Treinador, Jornalista, Oficial de mesa, Árbitro e Jogador. 

Este manual de Equipa vai ajudar-te a alcançar estes objetivos com sucesso, pelo que 

deves lê-lo com muita atenção! 

 

Boa época Desportiva, o teu sucesso é o sucesso da tua equipa! 

  VIVE VERDADEIRAMENTE  
O DESPORTO! 
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1. Explicação das formas de 

jogo abordadas nas aulas; 

2. Explicação das funções a 

desempenhar; 

3. Fichas: 

o Ficha de jogo; 

o Fichas de observação 

(Estatística); 

 

Este manual contém os seguintes elementos: 
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MANUAL DE EQUIPA 

 

Lê com muita atenção este manual 

 O Manual explica todas tarefas que tens que saber desempenhar de acordo com a tua 

função na equipa. 

 Podes desempenhar os seguintes cargos: Jogador, árbitro, oficial de mesa, cronometrista, 

responsável pelo material/espaço, estatístico e repórter/jornalista (cobertura dos eventos). 

 Assim, ao longo da época, além de jogador irás desempenhar um dos outros papéis.  

 A tua equipa em cada aula terá um espaço definido para trabalhar. Terás que conhecer e 

perceber os objetivos dos exercícios, e realizá-los com alegria e empenho. É importante 

ajudarem-se para que todos se tornem melhores praticantes. 

 Cada um tem que saber muito bem as tarefas a desempenhar, bem como as tarefas dos colegas. Só 

assim é que tudo pode decorrer sem falhas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 XXXI  
 

AS FORMAS DE JOGO ABORDADAS no ANDEBOL 

O seguinte esquema explica-te a forma de jogo que irás conhecer. Sempre que houver 

torneios, os jogos terão esta forma. 

 

 

 

 

  

 

                                                         

Jogadores                                                                                                     
Marcador de pontos 

 

 

 

 

Regras do jogo - ANDEBOL 

 

 

 

 

 

 O campo de andebol apresenta 40 metros de comprimento por 20 metros de largura, no 

entanto, tendo em conta a forma de jogo a aplicar (jogo reduzido), o campo terá medidas mais 

pequenas. Assim, existem mudanças nas linhas que definem o terreno de jogo. A linha de 6 

metros substituída pela linha de 5 metros. A linha de 9 metros não existe e a linha de 7 metros é 

substituída pela marca de 6 metros. Os jogos serão sempre dirigidos por 1 ou 2 árbitros. Em 

caso de estarem em desacordo o professor ajuizará a situação e tomará a decisão. 

 

 

 

No jogo reduzido 4x4 + GR (5x5) os jogadores 

devem: no ataque, ocupar racionalmente o 

espaço; conservar a posse de bola; criar linhas de 

passe; progredir em direção à baliza; criar 

superioridade numérica; criar situações de 

finalização; na defesa, enquadrar-se corretamente 

(defesa da baliza), impedir/dificultar a progressão; 

impedir/dificultar finalização, conquistar a posse 

de bola. 

Forma básica de jogo 1: Jogo 5x5 – Defesa 

Individual 
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Árbitros  

Arbitragem / Regras 

Os jogos são dirigidos por 1 aluno árbitro e outro marcador de pontos.  

Atitudes esperadas do árbitro: Manter sempre a calma. Ser claro nas 

decisões e explicações aos jogadores. Agir de acordo com as regras colocadas em 

vigor.  

Funções do árbitro: 

Deve assinalar: 

- Qual a equipa que conquista o golo. 

- Qual a infração cometida se for o caso. 

- Ter atenção se o marcador de pontos está correto. 

 

 

 

 

1. Começo do Jogo 

O jogo começa com um lançamento de saída, no centro do campo, estando as equipas no 

respetivo meio-campo. No lançamento de saída após golo, os jogadores da equipa que realizam 

o lançamento têm de estar colocados no meio-campo. Os jogadores da equipa adversária 

podem estar em qualquer ponto do campo. Com o lançamento de saída pode obter-se golo 

direto. 

 

 

 

2. O Golo 

É golo quando a bola ultrapassa completamente a linha da baliza entre os postes e por 

debaixo da trave. Após golo, o jogo recomeça com um lançamento de saída.  

 

3. Como se pode jogar a bola 

A bola é jogada exclusivamente com as mãos, podendo ser passada, rematada ou 

conduzida em drible, em qualquer direção. Não é permitido socar a bola ou lançar-se ao solo 

É expressamente proibido discutir com os árbitros, colegas, 

adversários e restantes elementos das equipas. Caso isso aconteça o 

árbitro deverá excluir imediatamente o jogador em causa 
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para a agarrar. Com a bola nas mãos, apenas se pode realizar 3 passos. Por isso, tem que se 

rematar, passar ou driblar antes de dar o quarto passo. 

Para avançar no campo, pode utilizar-se o drible, fazendo ressaltar a bola no solo de forma 

contínua, usando uma das mãos. 

Ao jogador não é permitido: 

 bater a bola com as duas mãos simultaneamente; 

 driblar, controlar a bola com uma ou as duas mãos e voltar a driblar; 

 acompanhar a bola com a mão no momento do drible (transporte). 

 

Um jogador que não está em drible só pode ter a bola em seu poder durante um máximo de 

3 segundos. A equipa que cometer uma destas infrações às regras do jogo perde o direito à 

posse da bola, beneficiando a outra de um lançamento livre marcado no local onde ocorreu a 

violação da regra. 

  

44..  BBOOLLAA  FFOORRAA  

As linhas que delimitam o campo fazem parte dele. Por isso, a bola está bola fora, quando 

ultrapassa completamente o plano vertical das linhas laterais ou da baliza. 

Se a bola saiu pela linha lateral, o jogo recomeça com uma reposição da bola no local da 

sua saída, executada por um elemento da equipa que não tenha sido responsável pela bola fora: 

um ou os dois pés pisando a linha lateral; os adversários afastados pelo menos dois metros; 

pode marcar-se golo diretamente. 

 

 

 

Se a bola saiu pela linha de baliza, tocada pelo defensor, a reposição será efetuada no 

ponto de encontro da linha lateral coma linha da baliza: um ou os dois pés pisando a junção da 

linha lateral com alinha da baliza; os adversários a três metros ou junto à linha da área da baliza; 

pode marcar-se golo diretamente. 
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Se a bola saiu pela linha da baliza, tocada por um atacante ou pelo guarda-redes, a 

bola é reposta em jogo pelo guarda-redes, em qualquer ponto do interior da área da baliza; pode 

marcar-se golo diretamente. 

  

  

  

  

55..  CCOONNDDUUTTAA  PPAARRAA  CCOOMM  OO  AADDVVEERRSSÁÁRRIIOO  

No Andebol, um jogador não pode agarrar, puxar, empurrar ou impedir o movimento de um 

adversário, usando os braços ou as pernas. Sempre que se verificar a infração a esta regra, será 

assinalado um lançamento livre, marcado no local onde ocorreu a falta. 

Se a falta for cometida entre as linhas de 6 e de 9 metros, a execução do lançamento livre 

será efetuada imediatamente atrás da linha de 9 metros: os adversários devem estar a uma 

distância mínima de três metros; o jogador dispõe de três segundos para executar o lançamento; 

pode obter-se golo diretamente. 

Se a falta for realizada sobre um jogador que se encontra em situação clara de poder marcar 

golo, assinala-se um livre de 7 metros: o executante coloca-se atrás da marca de 7 metros; os 

adversários colocam-se a 3 metros e atrás da linha de lançamento livre (9 metros); os 

companheiros devem estar atrás da linha de lançamento livre; o jogador dispõe de 3 segundos 

para efetuar o remate direto à baliza.  

Sanções disciplinares: as sanções são dadas de acordo com a gravidade da situação.  

Advertência (cartão amarelo) 

Exclusão (2minutos é a exclusão formal, nas nossas aulas será de 1 minuto apenas) 

Desqualificação (vermelho direto ou a acumulação de 3 vezes 2 min)  

  

66..  OO  GGUUAARRDDAA--RREEDDEESS  EE  AA  ÁÁRREEAA  DDAA  BBAALLIIZZAA  

O guarda-redes é o único jogador a quem é permitido permanecer dentro da área da baliza, 

podendo: defender com qualquer parte do corpo, incluindo os pés; movimentar-se com a bola na 

mão sem limitações. O guarda-redes não pode, sair da área da baliza ou nela entrar com a 

bola não mão. 

Quando o guarda-redes não tem a bola na mão, pode sair e entrar na área de baliza sem 

qualquer restrição. Fora da área de baliza, é considerado como jogador de campo. 
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Nem os atacantes nem os defensores podem pisar a linha da baliza (penalização: 

lançamento livre).  

Não é falta cair no interior da área de baliza, se a chamada for feita antes da linha que define 

e se o remate for executado antes de o jogador contactar o solo. 

Nenhum jogador pode passar a bola ao seu guarda-redes quando este está no interior da 

área de baliza (penalização: livre de 9 metros). 

  

77..  SSUUBBSSTTIITTUUIIÇÇÕÕEESS  

Durante o jogo, qualquer jogador pode ser substituído. A sua entrada em campo pode fazer-

se em qualquer momento, mesmo com o jogo a decorrer, desde que o jogador que vai ser 

substituído já tenha saído do terreno de jogo pela zona de substituições.  

 

8. Sinais de arbitragem 
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SÊ ORIGINAL 

E CRIA A TUA 

PRÓPRIA 

IMAGEM! 

Funções 

 Cada um tem que saber muito bem as tarefas a desempenhar, bem como as tarefas 

dos colegas. Só assim é que tudo pode decorrer sem falhas. 

 Durante as competições os alunos terão que rodar por todas as funções. 

EQUIPA  

o A equipa tem um papel fundamental nesta unidade, sendo que é da sua 

responsabilidade: 

o Selecionar o nome, equipamento, Criar/escolher uma mascote para 

a equipa, Criar um grito/hino 

o Selecionar e definir funções de cada elemento 

o Aceitar as decisões de arbitragem e tratar 

cordialidade /respeito companheiros e adversários 

o Preservar e cuidar o material entregue, bem como atualizar este manual 

o Promover o fair-play 

PROFESSOR 

O professor acompanhará a vossa época desportiva, dando a conhecer os objetivos da 

aula, desenvolvendo e apresentando as tarefas a realizar. Acompanhar de perto as vossas 

funções, fornecendo-vos indicações para melhorarem individualmente. Será também 

responsável por efetuar os calendário de jogos e preparar o evento culminante. 

 

CAPITÃO/TREINADOR  

A equipa está nas tuas mãos. Ser capitão é ser líder, 

responsável e dar o exemplo. Deves ser um exemplo 

motivador, bem como alguém que aceita responsabilidades e 

assume posições de liderança. Como sabes tens um espaço 

para treinar.  Deves conhecer os objetivos das aulas. É também da tua responsabilidade 

“treinares” os teus colegas, sendo que serás um jogador ativo. Deves ajudar os teus colegas, 

identificando as suas dificuldades, de forma a que possam ultrapassar as contrariedades 

encontradas, encorajando-os e motivando-os. 

O capitão deve ter algum objeto (fita, braçadeira, lenço) que te distinga dos colegas. 

Ser capitão/treinador é uma responsabilidade e uma Honra! 

Se és Capitão-Treinador lê o teu manual e o da equipa com muita atenção!! 
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REPÓRTER/JORNALISTA 

 O repórter / jornalista é o responsável pela reportagem dos aspetos mais importantes e 

espetaculares do acontecimento. Devem reportar tudo aquilo que se passou na aula, tendo a 

liberdade de apresentar o texto sob a forma de: 

 Entrevista, Artigo de opinião, noticia, fotografia. 

Para além disso, o jornalista deverá realizar o registo do fair-play equipas, bem como da 

equidade de participação dos elementos da mesma  

 Crachá de jornalista 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁRBITRO /MARCADOR DE PONTOS 

Arbitragem / Regras 

Os jogos são dirigidos por 2 aluno árbitro (um de cada equipa). E um aluno que 

assumirá a função de marcador de pontos.  

Atitudes esperadas do árbitro: Manter sempre a calma. Ser claro nas 

decisões e explicações aos jogadores. Agir de acordo com as regras colocadas em 

vigor e utilizar a sinalética correta  

Funções dos marcadores de pontos: 

O marcador, deverá assinalar no painel, os pontos obtidos por 

cada equipa, sendo também responsável pela verificação do 

tempo de jogo, utilizando um cronómetro. 

- Estafeta: registar no final do jogo o resultado de cada 

equipa no quadro competitivo. 

Devem registar os dados dos jogos nas fichas de jogo, que 

serão dadas sempre que for uma aula de torneio.  
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Na ficha de jogo terás de: 

 Colocar o nome dos jogadores de cada equipa (os nomes serão dados pelos capitães). 

 Colocar os golos de cada equipa. 

Para que tudo esteja correto, tens de estar muito atento ao árbitro, pois é ele que dirige o jogo, 

dizendo para que equipa é o ponto. 

 

ESTATÍSTICOS 

Será responsável pela estatística do jogo, isto é, registará todos os gestos técnicos 

desenvolvido durante um jogo, por um aluno definido pelo treinador. Estes registos será efetuado 

numa grelha que te será fornecida.  

 

CONSTITUIÇÃO DAS EQUIPAS  

Ao nível da formação de equipas, os critérios visam assegurar não só o equilíbrio 

competitivo das mesmas, mas também o desenvolvimento das relações de cooperação e 

entreajuda na aprendizagem. Desta forma, as equipas foram já estabelecidas pelo Professor da 

disciplina, poderão, contudo, sofrer algumas alterações de acordo com a adaptação dos alunos. 

As equipas serão constituídas por 5/6 elementos. 
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Pontuação 

Desempenho da equipa (pontuação atribuída pelo professor) 

Pontualidade 

- equipa pontual – 50 pontos 

- 4 elementos pontuais – 40 pontos 

- 3 elementos pontuais – 30 pontos 

- 2 elementos pontuais – 20 pontos 

- 1 elemento pontual – 10 pontos 

- 0 elementos pontuais – 0 pontos 

Fair – play, Empenho, 

cooperação 

- Excelente – 50 pontos 

- Muito bom – 40 Pontos 

- Bom – 30 - Pontos 

- Satisfaz – 20- Pontos 

- Não satisfaz – 10 Pontos    

Equipamento 

- Equipa equipada – 50 pontos 

- 4 elementos equipados – 40 pontos 

- 3 elementos equipados– 30 pontos 

- 2 elementos equipados – 20 pontos 

- 1 elemento equipado – 10 pontos 

- 0 elementos equipados– 0 pontos 

Nº de vitórias 
- Vitória – 30 pontos 

- Derrota – 20 pontos 

Desempenho de tarefas (pontuação atribuída pelo professor) 

Árbitro 20 Pontos 

Treinador capitão 30 Pontos 

Jornalista 20 Pontos 

Estatístico 20 Pontos 
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AANN EE XX OO   VVII   --   FF II CC HH AA  DD EE   JJOO GG OO   
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AANN EE XX OO  VVII II   --   FF II CCHH AA  DDEE   OO BB SS EE RR VV AAÇÇÃÃ OO  DD OO  JJ OO GG AADD OO RR   ((RREE GGII SS TT OO  

EE SS TT AATT ÍÍ SS TT II CC OO ))   

 

 

 


