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Resumo 

A elaboração do presente documento surge no âmbito do Estágio 

Profissional (EP), inserido no plano de estudos da Faculdade de Desporto da 

Universidade do Porto, no ciclo de estudos conducentes ao grau de Mestre, no 

ensino da educação física nos ensinos básicos e secundário.  

Segundo Schön (1987), as aprendizagens mais significativas e 

duradouras são as que decorrem de experiencias concretas e da 

experimentação ativa, implicando o envolvimento direto dos formandos em 

atividades e contextos reais de trabalho. 

Neste sentido, surge a realização do Relatório de Estágio Profissional 

(REP), que se propõe a documentar as principais atividades desenvolvidas ao 

longo do EP, na escola EB 2,3 de Rio Tinto, através de uma análise crítica e 

reflexiva de todo o processo. 

De salientar que as atividades do EP englobam a prática de ensino 

supervisionada, onde o professor estagiário é responsável por uma turma, e 

por todas as atividades de planeamento, realização e avaliação do ensino. 

Todo este processo é supervisionado, de perto, por uma professora 

cooperante, docente da escola, e por uma professora orientadora, docente da 

Faculdade de Desporto da Universidade do Porto (FADEUP). 

Este documento encontra-se organizado em cinco grandes capítulos: o 

primeiro é relativo ao “Enquadramento Biográfico”; o segundo apresenta um 

enquadramento da prática profissional, quer a nível institucional, quer a nível 

funcional; o terceiro deriva das reflexões das vivências relativamente à 

organização e gestão do ensino aprendizagem; o quarto é dedicado 

“Participação na escola e a Relação com a comunidade”; por último, o quinto 

corresponde à sistematização das conclusões. 

Assim, o EP pode ser caracterizado por uma aquisição de novos 

saberes, novos papéis, uma maior autonomia concomitantemente com um 

enorme sentido de responsabilidade são alguns dos desafios e exigências 

refletidos neste relatório. 

 

PALAVRAS-CHAVE: ESTÁGIO PROFISSIONAL, ESTAGIÁRIO, REFLEXÃO, 

DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL. 
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Abstract 

 

The making of the present document is the result of a work level 

experience, as part of the study plan of Faculdade de Desporto of Universidade 

do Porto, and included in the Masters Degree curricula for the teaching of 

physical education in primary and secondary schools. 

According to Schön (1987), the most significant and lasting kind of learning is 

that stemming from concrete experience and active experimentation, involving 

students in activities and contexts as real as possible in what work is 

concerned. 

Hence, the existence of the Relatório de Estágio Profissional (REP) – 

Professional Experience Report, which describes all the main activities 

developed at EB 2,3 of Rio Tinto, in a self-reflexive way. 

These activities include supervised teaching practice, in which the 

teacher is responsible for a class, as well as activities which involve planning, 

performance and assessment of the teaching skills. The aforementioned 

process is supervised by a FADEUP’s supervising professional teacher. 

This paper is divided into five big chapters: the first deals with 

biographical context; the second presents a frame for the work practice, both 

institutionally and functionally; the third deals with subjects like organization and 

management of the teaching-learning experience; the forth deals with school 

contribution and community; lastly, the fifth aspect covers, in a systematical 

approach, the conclusions reached. 

Thus, the EP (Estágio Profissional) can be characterized by the 

acquisition of new knowledge, new roles and more autonomy along with an 

enormous sense of responsibility – these some of the challenges and demands 

that this paper unfolds. 

KEY WORDS: PROFESSIONAL WORK EXPERIENCE, TRAINEE TEACHER, 

REFLECTION, PROFESSIONAL IMPROVEMENT. 
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Segundo Rodrigues (2001), a preparação inicial para o exercício 

profissional de professor requer duas dimensões, uma macro responsável por 

uma formação científica sólida, exigente e rigorosa, na área da especificidade 

de ensino e na área das Ciências da Educação (componente teórica) e outra, 

responsável por uma “imersão” exigente, rigorosa e apoiada no contexto real 

de trabalho (componente prática). Bento (1995), acrescenta que o professor é 

um profissional que não pode separar ou sequer hierarquizar os níveis teóricos 

e práticos de conhecimento e da atuação. 

 É neste contexto que o REP surge estando inserido no âmbito da 

disciplina de Estágio Profissional I e II de Educação Física, integrada no plano 

de estudos do 2º Ciclo em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básicos e 

Secundários na Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. 

O EP foi realizado na escola EB 2,3 de Rio Tinto, tendo como Professora 

Orientadora a Professora Doutora Eunice Lebre, como Professora Cooperante 

a Professora Doutora Felismina Pereira e como colegas de estágio o André 

Costa, a Inês Amaral e o Tiago Cunha. 

Ao longo deste ano letivo, e através de uma verdadeira metodologia do 

aprender fazendo, tivemos a oportunidade de construir ativamente uma forma 

“autónoma” de conhecer, bem como nos familiarizarmos com as normas, os 

valores e a cultura da classe profissional em que estamos prestes a integrar-

nos, assim como, a oportunidade de construir ativamente uma forma pessoal 

de conhecer e de agir na profissão (Shön, 1987). Desta forma penso que o 

objetivo geral preconizado nas normas orientadoras do EP, na qual deve 

“permitir ao estagiário a integração no exercício da vida profissional de forma 

progressiva e orientada, em contexto real, desenvolvendo as competências 

profissionais que promovam nos futuros docentes um desempenho crítico e 

reflexivo, capaz de responder aos desafios e exigências da profissão” (Matos, 

2011), foi completamente atingido.  

O presente relatório encontra-se organizado em cinco grandes capítulos: 

o primeiro é referente ao “Enquadramento Biográfico”, em que me identifico e 

falo das minhas vivências académicas e desportivas, focando, ainda, as 

expetativas inicias em relação ao EP.  
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No segundo capítulo é feito o “Enquadramento da prática Profissional”, 

na qual aprofundo questões relativas a um ensino de qualidade e às práticas 

que caracterizam um professor de qualidade.  

No que diz respeito ao terceiro capítulo, transmito algumas das minhas 

dificuldades e preocupações, que acompanharam a formação como docente 

estagiário de Educação Física que se foram manifestando à medida que o 

processo se foi desenvolvendo. A reflexão permitiu-me tomar consciência de 

todos estes momentos experimentados ao longo desta longa caminhada, e 

assim optar pelos trilhos que me pareciam mais coerentes. Ainda neste 

capítulo, destaco a realização de um trabalho de investigação-ação, tendo 

como objetivo à análise e consequente caracterização da informação 

transmitida pelo professor na parte principal da aula. 

No quarto capítulo, dedicado a “Participação na escola e a Relação com 

a comunidade”, percebi que para além da importância e responsabilidade de 

planear e gerir as aulas da minha turma, entendi destacar outros momentos e 

tarefas que se vieram a revelar fundamentais para o meu crescimento pessoal 

como futuro docente da disciplina de Educação Física (E.F). 

No quinto e último capítulo, surgem as “Conclusões”, onde é enaltecido 

o facto desta experiência de ensino, em contexto real, ter sido a mais marcante 

e poderosa componente da minha formação, complementado assim, a minha 

formação teórico-prática adquirida durante os primeiros anos de curso.  

No final de todo este processo, senti que evoluí imenso, todavia sei que 

ainda tenho bastante para aprender. De acordo com Shön (1992), o professor 

para além de encorajar, reconhecer e de dar valor à confusão dos seus alunos, 

tem também que fazer parte das suas obrigações, encorajar e dar valor à sua 

própria confusão, pois só quem fica confuso e com incertezas sobre as coisas 

é que pode aprender – é impossível aprender sem ficar confuso.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- Enquadramento Biográfico 
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2.1- Quem sou eu 

 

“A carreira docente configura-se como um processo de formação permanente e 

de desenvolvimento pessoal e profissional do adulto-professor, que compreende não 

apenas os conhecimentos e competências que o mesmo constrói na formação, mas 

também a pessoa que ele é, com todas as suas crenças, idiossincrasias e história de 

vida” 

                                                                                      (Hargreaves & Fullan, 1992)  
 

 

Desde cedo que estive ligado ao desporto. Essa ligação iniciou-se 

sensivelmente pelos quatros anos de idade, na natação, no Futebol Clube do 

Porto. Mantive-me nesta modalidade cerca de quatro anos, tendo sido inclusive 

convidado para incluir a equipa de competição, convite que foi declinado 

porque a natação não era a modalidade que eu queria seguir. 

Depois participei nas captações de futebol no clube que mais perto de 

casa ficava, o Futebol Clube do Porto. Com cerca de 8 anos, tive a sorte de ser 

selecionado para as escolinhas de competição neste clube. Permaneci cerca 

de seis anos, tendo conquistado vários títulos de campeão distrital e um de 

campeão nacional. Na passagem dos iniciados para os juvenis, sofri uma das 

grandes desilusões da minha vida, pois fui dispensado do clube. Nesta fase, 

lembro-me que o apoio dos meus familiares dos meus amigos foi fundamental. 

Passei a representar o Leixões Sport Club, pois na altura era das poucas 

equipas que ainda conseguia rivalizar com o Futebol Club do Porto, e como as 

pessoas foram tão simpáticas, tão disponíveis, não hesitei em responder 

afirmativamente ao convite realizado. Permaneci neste clube quatro anos, 

tendo ganho apenas um título, campeão regional. 

No momento em que cheguei ao futebol sénior, decidi abandonar. Nesta 

altura, recebi uma proposta do S.C Salgueiros para ser treinador das camadas 

jovens (escolas C). Aceitei e permaneci neste clube 3 anos, onde fui treinador 

das escolas B (2ºano) e das escolas A (3ºano). Atualmente, sou treinador dos 

Infantis A do Clube de Futebol do Oliveira do Douro e treinador adjunto dos 

seniores deste mesmo clube. 
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Portanto, facilmente podemos perceber que na altura de tomar decisões, 

não existiram dúvidas, pois logo no décimo ano, escolhi a área de Desporto e 

desde então, tudo seguiu o seu caminho já há muito preconizado. 

Seguramente que praticar desporto e transmitir o gosto por essa prática aos 

meus educandos, sejam eles alunos ou atletas me dá muito prazer. 

Com o ingresso no ensino Superior, inicialmente no ISMAI e depois na 

FADEUP, comecei a entender o desporto não só pela sua prática mas também 

como uma forma de educar. É na formação académica que criamos convicções 

que vão ter influência na nossa carreira de docentes. 

Como Matos (1993) afirma, a premissa de base subjacente às 

investigações inovadoras, é de que estas convicções, beliefs, influenciam a 

forma como o professor organiza o ensino. Daí, o facto de sermos persistentes 

na procura do conhecimento, certamente possibilitará uma preparação mais 

adequada, principalmente nos anos iniciais da carreira de docente. 

Também Sannamed (s.d) cit. por Fernandes (2003), reconhece que as 

crenças desenvolvidas nos anos iniciais se constituem como um primeiro nível 

de aprendizagem e conhecimento, e que, embora regularmente ignoradas, têm 

um papel basilar na configuração das representações do professor acerca do 

ensino e da profissão. 

O estágio é um momento crucial da nossa formação enquanto futuros 

professores, uma vez que incide sobre o nosso primeiro ano de docência. Sem 

dúvida que esta experiência se afigura como uma das mais importantes da 

nossa formação, pois colocamos à prova toda a nossa competência 

profissional e pedagógica, consolidando toda a informação, conhecimentos e 

ferramentas que nos foram fornecidos durante os anos anteriores e que nos 

permitirão a passagem da formação académica para a profissão. 
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2.2- Expetativas iniciais em relação ao Estágio Profissional 

 

Devo confessar que estava bastante entusiasmado com este ano de 

Estágio, por ser o culminar de uma longa caminhada de dedicação mas 

sobretudo de bastante aprendizagem. Considero que este ano, foi uma 

oportunidade única na minha vida, pois, para além de colocar em prática todo o 

conhecimento adquirido ao longo destes anos de formação, foi um espaço de 

novas aprendizagens, de avaliação e de reflexão constante, proporcionando-

me assim um vasto leque de competências que naturalmente serão utilizados 

no futuro. 

Este ano permitiu-me desenvolver algumas características que eu 

considero fundamentais, como futuro professor de E.F desde logo, a 

capacidade de perceber os diferentes ritmos de desenvolvimento dos meus 

alunos, pois estes, como se sabe, processam-se de forma diferenciada de 

jovem para jovem. 

Face a esta heterogeneidade, espero conseguir desenvolver 

capacidades que me permita responder as necessidades de cada um (principio 

da individualização), mantendo assim, todos os alunos motivados durante as 

aulas.  

Um outro aspeto que espero desenvolver, está relacionado com a 

planificação das aulas, da matéria, pois é necessário adequar os conteúdos, a 

dificuldade e a forma de apresenta-lo à turma, no sentido de colocar desafios 

alcançáveis de aula para aula. Obviamente, que este tipo de problemas 

preocupavam-me, principalmente naquelas modalidades que não me sinto tão 

a vontade, tal como o andebol, o lançamento do peso e a ginástica de solo. 

Relativamente à capacidade de comunicar, mais concretamente através 

dos diálogos constantes que penso ter com a turma, gostava de, para além de 

conseguir influenciar positivamente a forma de pensar e agir dos meus alunos, 

no que toca à participação e intervenção no desporto, uma vez que para a 

maior parte deles, a aula de E.F é o único local de aprendizagem, gostava de 

lhes incutir o espírito do verdadeiro desportista, o gosto pela competição, 

hábitos ligados a uma vida saudável, responsabilidade, entre outros. 
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No que respeita à minha autonomia, espero que esta se desenvolva, de 

tal forma, que consiga sozinho solucionar os diferentes problemas e 

imprevistos que ocorram durante a aula, dando respostas adequadas e 

imediatas. 

Por último, e visto ser uma pessoa bastante tímida, espero conseguir 

relacionar-me positivamente com os vários elementos da comunidade 

educativa, criando assim um bom clima no meu local de trabalho. 

Em suma, com a responsabilidade e comprometimento total da minha 

parte, espero proporcionar aos meus alunos vivências positivas, sendo o 

espaço de aula, um local benéfico à aprendizagem e que estes se sintam de tal 

maneira motivados, que queiram envolver-se numa modalidade extracurricular. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3- Enquadramento da Prática Profissional 
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3.1- Contexto legal e institucional 

 

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

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

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

funcionamento do EP ponderam os princípios decorrentes das orientações 

legais das constantes do Decreto-lei nº 74/2006 de 24 de Março e o Decreto-lei 

nº 43/2007 de 22 de Fevereiro, tendo em consideração o Regulamento Geral 

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

segundos ciclos da FADEUP e o Regulamento do Curso de Mestrado em 

Ensino de Educação Física.  

Os EE deverão orientar a sua prática pelas quatro áreas de desempenho 

previstas no Regulamento de Estágio Profissional, sendo que as áreas 2 e 3 se 

encontram agregadas numa só: 

Área 1 – Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem; 

Áreas 2 e 3 – Participação na Escola e Relações com a Comunidade;  

Área 4 – Desenvolvimento Profissional. 

 

O EP é uma unidade curricular superiormente enquadrada pela 

Comissão Científica do Curso de Segundo Ciclo de Estudos conducente ao 

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

Secundário, presidida pelo Diretor do Curso. A organização da unidade 

curricular EP é da responsabilidade do professor regente, em estreita relação 

com a Comissão Científica e a Comissão de Acompanhamento do Curso de 

Mestrado em Ensino. 

A orientação da prática de ensino supervisionado é realizada por um 

docente da FADEUP, que exerce a função de orientador, nomeado pelo órgão 

competente, concomitantemente, também é escolhido pela comissão científica, 

um professor cooperante ouvido o professor regente da unidade curricular EP. 

Por último, o EP funciona durante o terceiro e quarto semestre do 2º 

ciclo de estudos, iniciando as atividades no dia 1 de Setembro de 2011 e 
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prolongam-se até ao final do ano letivo das escolas básicas e secundarias 

onde se realiza o estágio. 

 

3.2- Contexto funcional 

Desta forma, Bento (2003) realça que antes de projetar o seu processo 

de ensino, o professor deverá apropriar-se do conhecimento à cerca do meio 

regional e local, e tentar compreender e integrar as componentes mais 

significativas da identidade da comunidade onde se insere a Escola.  

Torna-se então determinante proceder à caracterização do contexto em 

que realizei o EP para que me seja possível prever dificuldades, estabelecer 

objetivos significativos e estratégias de intervenção apropriadas. Deste modo, o 

meu desenvolvimento profissional poderá ser lento, gradual e com qualidade. 

Fui colocado na Escola EB2/3 de Rio Tinto, inserida no Agrupamento 

Vertical de Escolas de Rio Tinto (AVERT), situada na freguesia de Rio Tinto, 

concelho de Gondomar. Ao nível desportivo, Rio Tinto é uma cidade que vive 

muito das escolas e das coletividades e associações existentes. Abarca um 

parque da cidade, de seu nome Quinta das Freiras, e umas Piscinas 

Municipais. No entanto, penso que o desporto mais praticado é sem dúvida 

alguma, o Futebol e o Futsal, muito por culpa das várias associações e clubes 

existentes. 

Relativamente à escola, foi a primeira escola a existir em Rio Tinto 

sendo por isso uma referência na cidade. Possui um pavilhão desportivo e os 

respetivos balneários, gabinetes da área disciplinar de educação física e um 

espaço polidesportivo exterior. Esta escola oferece bons recursos para o 

ensino, possibilitando a formação em diferentes áreas, pois para além de 

dispor de instalações diversificadas, também apresenta grandes recursos 

materiais.   

Não obstante as condições gerais da escola serem boas, existem alguns 

pormenores que poderiam ser melhorados, nomeadamente o acesso ao 

pavilhão. Trata-se de uma passagem terrosa, levando a que, nas alturas 

chuvosas do ano, os alunos ficam todos enlameados. Para além disso não 
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existe qualquer local coberto onde os alunos se possam abrigar da chuva, visto 

que só podem entrar no pavilhão ao toque de entrada.  

Assim o meu ano de estágio é uma moldura chamada contexto. 

Contexto este cujo qual me apropriei para poder desenhar objetivos e 

estratégias para o presente ano letivo. 

 

 

3.3- A Orientação Pedagógica 

 

O EP tem como objetivo, a integração no exercício da vida profissional, 

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

competências profissionais que promovam, nos futuros docentes, um 

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

da profissão (Matos, 2011). Desta forma, o EP, assume-se como um dos 

maiores contributos, na preparação dos professores que pretendem iniciar a 

carreira de professores de E.F. 

Como facilmente percebemos, o primeiro ano de prática pedagógica é 

um ano de grandes mudanças. É neste ano que iniciamos a nossa profissão 

enquanto professores e que começamos a ser ‘moldados’ para uma carreira 

pedagógica. É neste contexto, que a orientação pedagógica, assume particular 

importância, que segundo Koster et al. (1998) é uma pessoa mais habilitada e 

mais experiente, que assume o papel de modelo, mestre, responsável, 

encorajador, conselheiro e protetor, que ajuda as pessoas menos habilitadas 

ou menos experientes, com o propósito de promover o desenvolvimento 

profissional e/ou pessoal. Desta forma, permite-nos criar uma base sólida e 

adaptada às exigências atuais do ensino que permitirá servir de plataforma 

para uma boa adaptação à profissão em si. 

É neste contexto, que surge a professora cooperante, que estabelece 

uma relação sistemática com os estagiários, sustentada na proximidade do dia-

a-dia , constituindo-se, como um elemento fundamental no processo da 

orientação pedagógica. 

 Tal como defende Albuquerque, Graça & Januário (2005), o orientador 

de estágio é um formador que ensina a ensinar.  
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O orientador deverá proporcionar ao estagiário a aquisição do 

conhecimento, de forma que possa gerar uma atitude valorizadora da 

necessidade de uma atualização permanente, uma atitude que esteja de 

acordo com a necessidade de criar estratégias e métodos de intervenção, 

cooperação, análise e reflexão, uma atitude que permita, ao professor em 

formação, construir o seu próprio estilo baseado numa postura rigorosa e de 

constante melhoramento (André, 2004). 

Alarcão e Tavares (2003) defendem que estas competências devem ser 

reunidas em quatro grandes categorias: interpretativas, analise e avaliação, 

dinamização da formação e da comunicação/relacionamento interpessoal. 

Relativamente às competências interpretativas o orientador deve 

conseguir realizar uma leitura da realidade humana, social, cultural, histórica, 

politica, educativa e ainda possuir a capacidade para, antecipadamente, detetar 

os desafios emergentes no que concerne à escola e à educação e formação 

(Alarcão e Tavares, 2003). 

No que respeita as competências de análise e avaliação têm em vista 

situações, iniciativas, projetos e desempenhos individuais e institucionais 

(Alarcão e Tavares, 2003). 

As competências relativas à dinamização da formação são 

indispensáveis ao apoio e estimulo às comunidades de aprendizagem 

colaborativa e à mobilização e gestão de saberes e de estratégias, ao apoio na 

sistematização do conhecimento produzido (Alarcão e Tavares, 2003).  

Finalmente, as competências de comunicação/relacionamento 

interpessoal diz respeito à mobilização das pessoas, a explorar as tensões 

entre o real e o ideal, a gerir conflitos e a criar empatia necessária ao 

relacionamento interpessoal construtivo (Alarcão e Tavares, 2003). 

 Focando-me agora na minha experiencia de estágio, creio que a 

Professora cooperante, Doutora Felismina Pereira para além de me facilitar a 

integração na comunidade escolar, ajudou-me a ser um professor mais 

equilibrado e consistente nas atitudes tomadas. Através de uma “descoberta 

guiada”, adotando sempre uma postura questionadora, permitiu que eu 

conseguisse resolver os problemas com que me ia deparando ao longo das 

aulas, ajudou-me a desenvolver a minha autonomia, devido à distância sempre 

atenta que mantinha no decorrer destas. De realçar, que no final de cada aula 
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proporcionava sempre diálogos, onde, adotando sempre uma postura 

reguladora, conseguiu que eu modelasse a minha conceção de ensino.     

 Também a esse nível, a orientação da Professora Doutora Eunice Lebre 

que se mostrou sempre disponível em ajudar em tudo o que fosse necessário, 

contribui para a minha evolução como professor, neste ano tão complicado nas 

nossas vidas que pressupõe o afastamento da condição de aluno, para ocupar 

uma posição mais exigente e responsabilizadora, como é a carreira de 

docente. 

 

3.4- Ser professor 

Com todos os problemas ligados à profissão da docência, fruto desta nova 

sociedade em que vivemos, o estatuto do docente depende em grande parte das 

atribuições que a sociedade e o momento político lhe fazem (Oliveira e Oliveira, 

1996), onde a falta de crédito no pessoal docente, a falta de respeito por parte dos 

alunos e encarregados de educação são apenas uma gota no oceano. Esta 

profissão, será sempre uma das mais prestigiantes e indispensáveis de toda a 

sociedade, tal como defende Bento (2002) a coisa mais digna de que se ocupa o 

homem, é a forma humana.  

Esta forma humana certamente que não se refere à parte exterior da pessoa, 

mas sim, a tudo aquilo que nos perfaz por dentro e por fora, no corpo e na alma, 

nos pensamentos e atos, nos sentimentos e gestos, nos ideais e nas palavras, nas 

emoções e reações (Bento, 2004). Salientando o papel do professor, Oliveira e 

Oliveira (1996), afirmam que estes (professores) são elementos importantes no 

desenvolvimento social e pessoal dos jovens. Espera-se o exercício das suas 

funções de formador, transmitindo informações e valores fundamentais, ajudando o 

jovem a adotar valores próprios e a desenvolver a capacidade de tecer juízos, de 

refletir sobre as informações alternativas, a vida e o mundo, cuja primeira 

característica será a sua mutação constante. 

Posto isto, o professor atualmente, tem de ser capaz de se munir de inúmeras 

competências que lhe permita dar resposta na sua ação pedagógica. 

Reforçando esta ideia, Ruivo (1997) cit. por Cunha (2008), realça, que o 

professor na atualidade se assume como um técnico altamente qualificado, tendo 

que possuir competências em áreas do saber, tão diversificadas quanto: 
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 O domínio dos estilos de ensino; 

 O conhecimento dos modelos de aprendizagem dos seus alunos; 

 O conhecimento do desenvolvimento psicossociológico, condicionando 

as aprendizagens; 

 O conhecimento das relações sociais que se estabelecem entre o aluno 

e a escola e entre esta e os diferentes agentes sociais que integram a 

comunidade; 

 O domínio de técnicas e de processos de gestão de conflitos; 

 O domínio de técnicas e de processos de gestão e administração 

escolar; 

 O domínio de técnicas e de processos de avaliação dos produtos da 

aprendizagem e da eficácia das escolas; 

 O conhecimento da gestão dos currículos e a busca de soluções 

inovadoras no desenvolvimento curricular. 

 

Na atualidade, o professor necessita destes conhecimentos, pois para além de 

ter que enfrentar os vários e diversificados problemas ligados à atividade de 

lecionar, Formosinho (1992) cit. por Cunha (2008), pode assumir cargos de diretor 

de turma, delegado de disciplina, diretor de departamento curricular, diretor de 

instalações, animador cultural, monitor de formação contínua, orientador 

pedagógico, supervisor, formador de formadores, professor perito em orientação 

escolar, professor de apoio, professor de apoio a crianças com necessidades 

educativas especiais, etc.. Este autor acrescenta ainda, que esta proliferação 

representa uma diversificação horizontal da função docente e tem clara relação 

com a multiplicidade e diversidade de papéis cometidos à escola de massas. 

É neste contexto que surge a prática reflexiva, que nos permite reconhecer os 

problemas, ou seja, é através da reflexão que nós tentamos harmonizar a teoria e a 

prática. 

Alarcão e Tavares (2003) afirmam que a prática reflexiva é um processo 

formativo, que combina ação, experimentação e reflexão sobre ação, ou seja, é 

uma reflexão dialogante sobre o observado e o vivido segundo uma metodologia do 

aprender a fazer fazendo e pensando, conduzindo à construção ativa do 

conhecimento gerado na ação e sistematizado pela reflexão.  
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Por sua vez, Matos et al. (1991), refere que a relação entre a teoria e a prática 

se faz em ambos os sentidos, sendo a teoria de um corpo de hipóteses 

estabelecidas que têm de ser confirmadas, dentro de um certo grau de confiança, 

de forma a guiarem a prática. 

Cardoso (2009), salienta que a preocupação com a prática deve basear-se na 

compreensão mútua situada na ação e na teoria que sustente essa ação. 

Pela experiencia que obtive no EP, pude constatar que a teoria que vamos 

tendo ao longo da nossa formação, não pode ser vista como um conjunto de 

receitas. No entanto, foi a partir desta que senti confiança, permitindo-me uma 

melhor preparação, face, principalmente aos improvisos que me iam acontecendo.  

Finalizando, não podia deixar de citar Albuquerque (2003), pois define tudo 

aquilo que eu penso, na relação estabelecida entre a teoria e a prática quando diz, 

que os conhecimentos próprios da profissão docente se situam no cruzamento da 

teoria com a prática, da técnica com a arte.  



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4- Realização da Prática Profissional 
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4.1- O Inicio da Atividade de Docente 

No dia 16 de Setembro de 2011, lecionei a primeira aula como docente, 

devendo confessar que estava bastante ansioso no momento antecedente à 

própria aula, pois sei da importância do primeiro impacto e das repercussões 

que daí poderiam advir. Creio que esta exagerada ansiedade resultou da 

imagem com que fiquei na reunião de Concelho de Turma. No entanto, fiquei 

bastante agradado com a turma com que me deparei, e até bastante 

surpreendido com alguns elementos. 

Desta forma, aprendi que o professor deve realizar um exame ativo, 

persistente e cuidadoso de todas as formas de conhecimento, à luz dos 

fundamentos que as sustentam e das conclusões para que tendem (Dewey, 

1989 cit. por Infante, Silva e Alarcão, 1996). 

De salientar, que esta aula foi precedida de um exaustivo planeamento 

(segundo o material que dispunha), no sentido de adequá-la o mais possível à 

realidade. Segundo Mawer (1996), os professores que realizam planeamento 

fazem uma melhor utilização do equipamento e das instalações, dão mais 

indicações, organizam as suas aulas de uma forma mais cuidada e precisa, 

usam uma maior variedade e uma melhor progressão de atividades. Este autor 

acrescenta ainda, que têm um melhor controlo do tempo, potenciam uma maior 

atividade dentro da tarefa por parte dos alunos e atuam mais vezes utilizando 

um feedback corretivo e congruente com os objetivos da aula. 

O planeamento a que me refiro, está ligado às tarefas que o núcleo de 

estágio realizou antes de a aula acontecer, começando pela análise do Projeto 

Educativo e do Regulamento Interno da Escola, permitindo conhecer o meio 

escolar a que acabávamos de chegar possibilitando encontrar uma linha 

orientadora para o processo de ensino e aprendizagem. 

Realizamos o Estudo do Meio, facilitando o conhecimento do meio 

envolvente da escola, fator que em muito ajudou a uma auto 

consciencialização das suas características socioculturais. 

O plano anual foi elaborado de acordo com as condições materiais  que 

dispúnhamos, a gestão dos espaços, a distribuição das turmas nos espaços 

por horas e modalidades.  
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 O planeamento continuou com a preparação do Modelo de Estrutura de 

Conhecimento (MEC) para as modalidades a lecionar, tendo por base as 

variáveis que constituem as dimensões planificáveis de qualquer programa, ou 

seja, os objetivos, os conteúdos, as estratégias, a avaliação e os recursos 

obrigatórios para um ensino eficaz. 

A “construção” do MEC foi uma etapa fundamental e imprescindível, não 

só para um correto desenrolar do processo ensino aprendizagem, mas também 

para uma sistematização e desenvolvimento harmonioso da atividade física em 

qualidade e quantidade.  

Estas tarefas ajudaram-me a ter uma ideia mais global daquilo que 

poderia esperar do ensino, e por conseguinte a determinar objetivos mais 

realistas adequados à realidade em questão. 

 

 

4.2- A Formação Inicial 

A formação inicial deve surgir, fundamentalmente, com o intuito de 

familiarizar os formandos com as “águas” do ensino (Perrenoud, 2002). Silva 

(2010) interpreta esta metáfora afirmando que ninguém aprende a nadar pelos 

livros, no entanto podemos considerar que esta formação prepara a pessoa a 

sentir-se bem dentro da água, a respirar, a deslocar-se livremente, a abrir os 

olhos e a divertir-se. Assim, tal como Britzman (2003) refere, é a universidade 

que fornece a teoria, os métodos e as competências para que os professores 

estagiários tenham bases que sustentem a sua pratica. 

No entanto, Shulman (1987) e Grossman (1990) asseguram que esta 

formação nem sempre é efetuada da melhor forma, pois dominar o 

conhecimento da matéria, das teorias de aprendizagem ou do desenvolvimento 

curricular não são traduzíveis diretamente para a ação.  

Desta forma, torna-se fundamental analisar o modo como a formação 

inicial de professores está a ser ministrada, no sentido do estagiário conseguir 

dar respostas efetivas no momento em que se encontra a lecionar. 

Ponte et al. (2000), tentando resolver esta problemática, elaboraram 

algumas recomendações que deviam ser tomadas em linha de conta: 
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A primeira está ligada ao pressuposto de que a formação inicial deve 

constituir a componente base da formação do professor e, como tal, precisa de 

ser articulada com a formação pós-inicial. 

 Silva (1997), afirma que é necessário definir com precisão no projeto de 

formação inicial, a base da construção da profissionalidade – o que é 

fundamental, as tarefas mais comuns da função de ensinar, até para reduzir o 

chamado “choque da realidade”, não esquecendo de propiciar, desde logo, o 

quadro global das atividades e das funções do professor. 

Na segunda recomendação, os autores defendem que a formação inicial 

deve proporcionar um conjunto coerente de saberes estruturados de uma 

forma progressiva, apoiados em atividades de campo e de iniciação à prática 

profissional, de modo a desenvolver as competências profissionais. 

 Tal como Elbaz (1983) e Pacheco (1995) defendem, o conhecimento 

profissional do professor é orientado para o exercício da sua atividade prática, 

salientando a multiplicidade de saberes necessários ao pleno desempenho do 

professor nas dimensões: sala de aula, escola e comunidade. Ainda 

relativamente a esta consideração, Ponte et al. (2000) afirmam que as 

experiências de campo devem ser progressivas, começando por atividades de 

observação e análise, devendo culminar com um estágio profissional, ou seja, 

com o exercício efetivo e em plenitude de funções docentes, por parte do 

formando-estagiário, sob uma supervisão adequada. 

Relativamente à terceira consideração, os autores consideram que a 

formação inicial tem de saber partir das crenças, conceções e conhecimentos 

dos jovens candidatos a professores. 

Segundo Grossman (1991), muitos programas de formação têm, 

frequentemente, contribuído para aumentar a resistência à mudança, sendo 

várias as críticas em relação às experiências de iniciação à prática profissional 

que não desafiam as crenças de ensino dos estagiários, levando a que muitos 

“por falta de experiência de ensino, recorrem sistematicamente às imagens e 

recordações das estratégias e procedimentos de ensino de professores com 

que se identificam, às recordações de si como alunos, dos seus interesses e 

níveis de habilidade nas atividades, para derivar expectativas para os seus 

alunos” (Ponte et al.,2000). Assim, quando estamos a considerar o que o 
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professor deve saber, muito frequentemente, a formação de professores não 

entra em linha de conta com o que ele pensa e já sabe 

No que respeita a quarta consideração, os autores asseguram que 

formação inicial tem a responsabilidade de promover a imagem do professor 

como profissional reflexivo, empenhado em investigar sobre a sua prática 

profissional de modo a melhorar o seu ensino e as instituições educativas. 

Ao mesmo tempo, Blanco e Pacheco (1991) defendem que a formação 

inicial também deve potenciar a atitude crítica, ou seja, fornecer os meios para 

os professores pensarem o seu próprio ensino, e elementos que permitam a 

sua melhoria e aperfeiçoamento. 

De realçar, que esta atitude reflexiva deve assentar, segundo 

Tabachnick e Zeichner (1991), em três grandes domínios: o técnico 

(questionamento da eficácia dos meios), o prático (questionamento dos 

propósitos e clarificação da congruência das atividades com as intenções e 

objetivos), e o crítico (questionamento ético e moral dos valores da igualdade e 

justiça nos discursos acerca das práticas). 

A última consideração consiste na formação inicial dever contemplar 

uma diversidade de metodologias de ensino, aprendizagem e avaliação do 

desempenho do formando. 

Tal como Ponte et al. (2000) defendem, os formandos devem ter 

oportunidade, ao longo do seu percurso formativo, de trabalhar segundo 

metodologias de ensino e de aprendizagem diversificadas, de modo a 

desenvolver uma variedade de conhecimentos, de capacidades, de atitudes e 

de valores, de forma a poderem facilmente adaptar-se a diferentes contextos 

institucionais, locais e disciplinares, tendo cada um as suas especificidades 

próprias. 

Em suma, e apesar de tudo aquilo que aqui falamos, e da importância 

que atribuímos à formação inicial, consideramos que a maior parte da formação 

necessária para ser professor não pode ser adquirida exclusivamente durante a 

formação inicial (Silva, 2010). Pois, tal como Campos (1995), refere a formação 

só é possível a partir da ação e dos problemas nela encontrados, seja porque a 

duração razoável de qualquer formação inicial não proporcionaria o tempo 

suficiente para toda a formação necessária, seja, ainda, porque muitas das 
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necessidades só surgirão muitos anos depois de iniciadas as atividades 

docentes. 

 

 

4.3- O Planeamento 

                      

  4.3.1- Do Planeamento à Prática 

 

O planeamento, segundo Bento (2003), relaciona-se com a direção 

essencial das exigências e conteúdos programáticos com a situação 

pedagógica concreta. Ou seja, torna-se fundamental, que as indicações 

programáticas estabelecidas a nível nacional sejam ajustadas perante o 

contexto (escola) em que se leciona. Bento (2003) refere que este ajustamento 

relativo às indicações centrais à situação concreta é necessário em todas as 

circunstâncias, tanto mais que as condições de cada escola - e mesmo no 

interior da mesma escola – são bem distintas (qualificação e empenhamento 

dos professores, estado do rendimento e comportamento dos alunos, nível e 

domínios da pratica desportiva extralectiva e extraescolar, condições materiais 

e até climatéricas e territoriais). 

Desta forma, o planeamento foi elaborado de acordo com as indicações 

de Vickers (1990), e o plano anual, as unidades didáticas e as aulas criadas e 

reguladas de acordo com o Modelo de Estrutura de Conhecimento (MEC). Este 

está dividido em oito módulos constituídos por uma fase de análise, uma fase 

de decisões e uma fase de aplicação. 

A construção do MEC, permitiu-me, talvez de forma inconsciente, seguir 

inúmeros princípios básicos da planificação, dos quais Bento (2003) destaca: a 

cientificidade, traduzida pelo respeito das leis e princípios pedagógico-

didáticos; exigências relativas à personalidade do professor, nomeadamente à 

sua consciência social, moral e profissional; a fidelidade às exigências 

programáticas e a orientação pelos alunos; conceção lata e não simplista do 

ensino e da educação (ligação à vida, perspetiva complexa do planeamento); 

direcionamento dos planos para o essencial e a inclusão de meios e medidas 

facilitadoras do trabalho e economizadoras de tempo. Inicialmente a tarefa de 
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construir um MEC pareceu bastante difícil, pois na faculdade trabalhávamos 

principalmente em grupo, conseguindo através da entreajuda dissipar as 

dúvidas existentes. Assim, mais uma vez resta-me agradecer à Professora 

Cooperante, Felismina Pereira, pois graças à sua ajuda, tanto na partilha das 

suas experiências como também nas estratégias utilizadas, nunca me senti 

desamparado.  

Ainda no que diz respeito à planificação, Bento (2003) acrescenta que 

devido à logica da realização progressiva do ensino, da sua perspetiva 

sistemática e de continuidade, do seu caráter processual e do seu decurso 

temporal, aponta a necessidade de diferentes momentos e níveis das tarefas 

de planeamento e preparação do ensino pelo professor, destacando-se o plano 

anual, a unidade didática e o plano de aula. 

Começando pelo plano anual, Bento (2003) refere que este apresenta 

uma perspetiva global, que procura situar e concretizar o programa de ensino 

no local e nas pessoas envolvidas. Este autor acrescenta ainda, que os 

objetivos indicados para cada ano, no programa ou normas programáticas, são 

objeto de formulação avaliável e concreta para professores e alunos, mas 

apenas a «grosso modo», constituindo um plano sem pormenores da atuação 

ao longo do ano, requerendo, no entanto, trabalhos preparatórios de análise e 

de balanço, assim como reflexões a longo prazo. 

Segundo Neves e Graça (1987), é importante que os professores no 

início do ano letivo tenham uma visão de conjunto sobre o processo de ensino-

aprendizagem que vão desenvolver ao longo do ano. O início do ano letivo 

constitui assim um momento privilegiado para a sua preparação. 

De acordo com Piéron (1992), Mascarenhas e Carreiro da Costa (1995), o 

plano anual depende de uma multiplicidade de fatores como sejam:  

a) As instruções pedagógicas dos programas oficiais – É necessário 

que o professor conheça bem os programas, de modo a poder estabelecer os 

objetivos prioritários em cada ano de escolaridade e saber quais as aquisições 

ao nível da Educação Física; 

b) O número de horas dedicadas à Educação Física – O tempo é um fator 

determinante na aprendizagem dos alunos. Como a Educação Física tem 

caráter educativo regular, contínuo e sistemático, os professores devem 

considerar que o intervalo entre as aulas não seja demasiado grande, pois 
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corre-se o risco dos efeitos da aula anterior desaparecerem. Estas também não 

deverão ser realizadas logo após as refeições; 

c) As condições materiais de trabalho existentes na escola – No início do 

ano, é também importante estabelecer uma comparação entre aquilo que o 

programa exige e as condições existentes (materiais e instalações). É 

necessário que os professores não se limitem a inventariar os meios 

disponíveis, mas que estudem também todas as possibilidades que eles 

oferecem, tendo como referência os objetivos do programa; 

d) O tipo de avaliação prevista pelas autoridades pedagógicas – Os 

professores devem também definir as percentagens respetivas a cada domínio 

a ser avaliado (psicomotor, cognitivo e sócio-afectivo) para cada ano de 

escolaridade. 

Cortesão e Torres (1983) in Gomes (2004), acrescentam ainda, que na 

elaboração do plano anual, os professores devem incluir procedimentos, tais 

como:  

a) Reunir documentos tais como programa, planificações de anos 

anteriores e livros;  

b) Utilizar um calendário, na qual marquem as férias e feriados que irão 

ter, e deste modo calculando os tempos letivos que irão dispor;  

c) Analisar cuidadosamente o texto dos programas, nomeadamente os 

esquemas conceptuais que presidiram à sua elaboração, as finalidades que ele 

se propõe atingir e os temas organizadores estabelecidos. Se estes aspetos 

não estiverem explícitos, procurem em grupo identificá-los;  

d) Analisar as características gerais da população;  

e)Tomar em consideração esquemas conceptuais, finalidades, temas 

organizadores, bem como as características gerais do contexto, organizem os 

conteúdos em blocos, de modo que cada bloco constitua um todo coerente de 

aprendizagem a realizar-unidades de ensino, definindo os objetivos gerais que 

devem ser alcançados com cada um destes blocos;  

f) Identificar os aspetos que, em princípio, se prestam para um 

tratamento interdisciplinar;  

g) Apontar, em linhas gerais, as estratégias através das quais os 

conteúdos irão ser tratados. Procurar escolher estratégias variadas, de modo a 

que não haja monotonia ao longo do ano;  
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h) Distribuir aproximadamente o tempo disponível pelas unidades de 

ensino. Atribuir em princípio mais tempo às atividades iniciais, pois tendo boas 

bases os alunos poderão prosseguir depois rapidamente. 

Em suma, Bento (2003), refere que o plano anual, deve ser uma 

organização do ensino, no sentido da realização dos objetivos, sendo de 

extrema utilidade a elaboração de um mapa ou «roteiro de viagem», com 

registo dos factos mais importantes. Salienta ainda, que a forma e a dimensão 

de tais mapas podem ser diversas, o importante é que balizem com nitidez o 

itinerário a percorrer, o ritmo do «andamento», as etapas intermédias, os 

pontos altos e tudo em função da meta a atingir. 

 Relativamente às unidades didáticas, Bento (2003), menciona que estas 

são partes essenciais do programa de uma disciplina, constituindo-se como 

unidades fundamentais e integrais do processo pedagógico, apresentando aos 

professores e alunos etapas claras e bem distintas de ensino e aprendizagem. 

O autor menciona ainda, que as unidades didáticas, abrangem um propósito 

(projeto, intenções) de ensino, relativamente integral – sob o ponto de vista 

didática – e tematicamente delimitado, que se estende por várias aulas e que 

encarna, um contributo bem delineado para a realização dos objetivos e tarefas 

inscritas no programa anual e global (do primeiro ao ultimo ano) de uma 

disciplina. 

Bento (2003), salienta que muitos professores, não respeitam o definido 

no parágrafo anterior, pois, limitam o planeamento das unidades didáticas a 

uma distribuição da matéria de ensino pelas diferentes aulas. Contínua, 

afirmando que tal procedimento implica que sejam dados, apenas 

imediatamente antes cada aula, passos importantes do planeamento – tais 

como, indicação dos objetivos, determinação da linha didática-metodológica 

dominante, formulação de pontos fulcrais do conteúdo para a apropriação de 

habilidades e desenvolvimento de capacidades.  

Desta forma, o planeamento da unidade didática não deve dirigir-se 

preferencialmente para a matéria «em si mesma», mas sim para o 

desenvolvimento da personalidade (habilidades, capacidades, conhecimentos, 

atitudes) dos alunos, pelo que deve, sobretudo, explicitar as funções principais 

assumidas naquele sentido por cada aula (Bento,2003).  
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Por sua vez, Januário (1984), refere cinco etapas que os professores 

devem ter em conta na construção de uma unidade didática: 

 

a) Formulação de objetivos comportamentais terminais – Em primeiro lugar 

os professores têm de estabelecer um plano que contenha as metas a atingir. 

Assim, a formulação das competências terminais da unidade didática devem 

estar relacionadas com os objetivos específicos da Educação Física, que 

constituem o elemento que direciona o ensino e a aprendizagem;  

b) Estruturação de conteúdos – Para a construção da unidade didática, há 

que partir da definição dos objetivos terminais e selecionar, por prioridades, as 

matérias e os objetos de ensino. É necessário que sejam analisadas as tarefas 

de aprendizagem, com a consequente melhoria das suas competências 

motoras;  

c) Mobilização e disposição dos recursos – Na elaboração da unidade 

didática torna-se necessário que o professor maximize os espaços e os 

materiais disponíveis. A repartição dos espaços e instalações disponíveis, não 

esquecendo a possibilidade da utilização de recintos da comunidade exteriores 

à escola, é uma tarefa imprescindível para o funcionamento escolar. É 

necessário que ele tenha em consideração que tem de gerir os recursos 

necessários para as atividades, nunca esquecendo que não trabalha sozinho;  

d) Avaliação – Um outro aspeto que devemos ter em conta é a avaliação. A 

avaliação pedagógica tem várias funções e, é habitualmente confundida com 

classificação. Para que o ensino da unidade didática seja eficaz e para que 

promova aprendizagens superiores, as decisões que o professor toma devem 

basear-se em informações corretas sobre a realidade do processo de ensino- 

aprendizagem. Piéron (1988), refere que a avaliação deve ser efetuada com 

regularidade, de forma a permitir ao aluno acompanhar o seu progresso à 

medida que vai avançando na unidade didática.  

 Quanto ao plano de aula, Bento (2003), refere que é realmente o 

verdadeiro ponto de convergência do pensamento e da ação do professor. 

Matos (1992) citado por Gomes e Matos (1992), refere que o plano de aula 

deve conter a organização das situações de aprendizagem, de um modo 

coerente, incorporando as decisões tomadas, tendo em conta os alunos e a 
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matéria de ensino, com as suas potencialidades educativas no cumprimento 

das exigências didático metodológicas fundamentais. 

Bento (2003), acrescenta ainda, que cada aula deve fornecer um 

contributo totalmente específico, pertencendo-lhe a ela, a solução das tarefes 

de uma unidade temática, do programa anual, e do programa de toda a 

escolaridade. 

Como facilmente podemos perceber, tanto o plano de aula como a sua 

preparação, assumem bastante importância no decurso da vida profissional de 

um professor. Este, antes de entrar na aula já deve ter um projeto da forma 

como ela deve decorrer, uma imagem estruturada, naturalmente por decisões 

fundamentais (Bento, 2003). Tal como, Drews, Fuhrmann, 1980 e Jakowlew 

citados por Bento (2003) afirmam, para que se tomem estas decisões 

fundamentais, são indispensáveis determinados pressupostos. 

O primeiro grande pressuposto, está ligado ao  conceito da essência do 

ensino, na qual o professor deve promover o desenvolvimento global da 

personalidade do aluno. Em relação a este aspeto Bento (2003) salienta a 

importância de este contribuir para que a aula se ligue à vida, para que as 

potencialidades do conteúdo da aula sejam utilizadas para a educação social e 

moral, para a autonomia, para a consciência de responsabilidade, para a 

criatividade, enfim, para a educação de qualidade da personalidade tão 

importantes no nosso tempo. 

Um outro pressuposto, o conhecimento exato das linhas de direção de 

cada disciplina e da educação, ou seja, é a compreensão das linhas de direção 

do programa e o seu conhecimento pormenorizado. Segundo Bento (2003), 

estas linhas de direção ou coordenação apresentam objetivos parciais e 

princípios de ordenamento na elaboração de programas, sobretudo para a 

escolha e estruturação didática da matéria de ensino. Ainda segundo este 

autor, estas linhas diretivas/coordenativas podem ser subdivididas em 3 

grandes parâmetros, nomeadamente na aquisição de conhecimentos, no 

desenvolvimento de capacidades (por exemplo, da resistência, da velocidade 

ou da força; para o efeito são marcados os níveis sucessivos do seu 

desenvolvimento, como se tratasse de pontos ou estações intermédias num 

itinerário que leva ao nível máximo desejado para a capacidade em causa) e 

um ultimo na formação de convicções, interesses e atitudes. Estas podem ter 
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um carater mais específico (da disciplina) e um carater mais global 

(interdisciplinar) condicionando-se e penetrando-se reciprocamente (Bento, 

1982) 

O último pressuposto, é o conhecimento exato da turma, que consiste 

tanto na utilização das condições favoráveis existentes (por exemplo, a 

comunicação e cooperação, espirito coletivo, grande interesse pela disciplina, 

grande disponibilidade para questões e problemas), como à eliminação e 

modificação de condições desfavoráveis, assim como à criação de condições 

positivas (Bento, 2003). 

Juntamente com estes pressupostos, Gomes e Matos (1992), defendem 

que existe um conjunto de exigências didáticas elementares que o professor 

deve respeitar na preparação das suas aulas. O professor deve garantir um 

elevado tempo de empenhamento motor por parte dos alunos, motivar e 

estimular os alunos de modo a que tenham uma atitude ativa e crítica em 

relação a si mesmos, apresentar os objetivos de uma forma clara e motivante, 

indicando apenas o essencial, para que os alunos não se percam com coisas 

superficiais, estabelecer uma boa relação com os alunos, com o intuito de criar 

um clima positivo na aula, promover uma boa atmosfera de trabalho 

concedendo bastante tempo à exercitação e também um espaço para o 

controlo e avaliação em todas as aulas, tendo em conta que cada aluno tem 

um ritmo biológico diferente e que por isso deve ter um ensino individualizado. 

Relativamente à estrutura da aula de Educação Física, assim como em 

todas as formas de ensino ou de exercitação em desporto e como qualquer 

outra sessão de ensino racionalmente organizada, estrutura-se normalmente 

em três partes: a preparatória, a principal e a final (Bento 2003).  

No que respeita à parte preparatória, ainda segundo este autor, deve 

despertar a disponibilidade dos alunos para a aprendizagem e exercitação, 

deve preparar os alunos psicologicamente para assumir tarefas de aula e de 

ser capaz de adaptar funcionalmente o organismo destes às cargas sequentes. 

Esta parte inicial do plano de aula deve responder a três grandes 

objetivos: a criação de um clima pedagógico favorável, despertar a 

disponibilidade de exercitação e preparar em termos funcionais o organismo 

para as cargas seguintes (Bento,2003). 



34 

Relativamente ao clima pedagógico o professor deve prestar atenção ao 

seu equipamento, à sua linguagem, à sua atitude e ainda, iniciar a aula sem 

perda de tempo, com alegria e um ritmo intenso (Bento, 2003). 

No que respeita, ao despertar a disponibilidade de exercitação dos 

alunos, esta deve ser orientado para os objetivos da aula, evitando referencia-

los sempre no início da aula, no sentido de evitar esquematismos (Bento, 

2003). 

O último grande objetivo corresponde à preparação funcional do 

organismo, ou mais conhecido pelo aquecimento. O aquecimento refere-se 

igualmente a músculos, articulações e ligamentos, ao sistema nervoso e a 

modificações metabólicas, incluídos processos químicos (Bento, 2003). Este 

autor realça ainda, que o aquecimento deverá ser em primeiro lugar, uma 

questão de dosagem da carga e, em segundo lugar, uma questão de escolha 

de exercícios. 

A parte principal, segundo Rodrigues (1994), deve procurar atingir os 

objetivos operacionais definidos para a mesma, sendo por isso considerada a 

parte mais importante da sessão. Por essa razão é que é durante esta parte 

que é efetuado a maioria do trabalho correspondente ao objetivo principal da 

aula (Ferreira, 1994). Piéron (1992), afirma que nesta parte o professor deve 

ter em consideração que a capacidade de trabalho com níveis de atenção 

adequados apenas se mantém durante curtos períodos de tempo. Desta forma, 

ele deverá propor as atividades mais complexas e os novos gestos técnicos no 

início desta mesma parte.  

Na parte final da aula, há que reduzir progressivamente o trabalho para 

permitir que o organismo volte a um estado tão próximo quanto possível do 

estado inicial, bem como criar condições para todo o processo de recuperação 

(Ferreira, 1994). Assim, o professor deverá propor a realização de exercícios 

de relaxamento e estiramento, proporcionando o retorno à calma. De acordo 

com Bento (2003), o professor deverá ainda proceder a um balanço, onde 

realiza uma avaliação da sessão, do que correu bem e mal, fazendo uma 

ligação com as aulas seguintes.  
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4.3.2- A Indisciplina 

 

Segundo Oliveira (2001), o conceito de indisciplina, está intimamente 

ligado ao sistema educativo, tendo sofrido mudanças de acordo com as 

épocas e com a situação geográfica, marcando uma caracterização subjetiva 

orientada sobretudo por influências políticas, sociais e culturais.  

Esta autora acrescenta ainda, que a diversidade de formulações deste 

conceito é um grande obstáculo ao seu estudo e fundamentalmente à 

delimitação do seu próprio tema.  

Existem vários autores que se propuseram a definir este conceito, desde 

logo Brito (1989), referindo que a indisciplina são os incidentes originados pelos 

alunos e que surgem no decurso das atividades pedagógicas sem serem 

desejados pelo professor. Por sua vez, Mendes (1995) menciona que a 

indisciplina pode ser entendida como a quebra de normas explícitas e 

implícitas, que constituem as regras de conduta orientada por princípios 

individuais e coletivos. Uma outra definição, surge por Oliveira (1993),indicando 

que a indisciplina pode ser considerada como uma falta de valores que dá 

origem a situações de conflito e a comportamentos inapropriados. 

Piéron (1996) define estes comportamentos inapropriados como 

comportamentos que estão em contradição com as regras habituais da aula, ou 

com certas normas sociais comportamentais. Brito (1989) vai um pouco mais 

longe, distinguindo os comportamentos inapropriados em dois grupos distintos: 

- Os comportamentos fora da tarefa, que se constituem de pequena 

gravidade, não perturbando muito as atividades da classe; 

- Os comportamentos desviantes que são os mais gravosos, em que os 

alunos revelam condutas antissociais, perturbando seriamente as atividades da 

turma. 

Desta forma, podemos considerar que a indisciplina surge quase sempre 

como a negação ou violação de qualquer regra, norma e princípios ou padrões 

sociais, relacionando-se com a atividade consciente do indivíduo (Oliveira, 

2001). 

Brito (1986), estudando um total de 366 incidentes de disciplina de 

Educação Física no Ensino Básico, verifica que estes se dirigem 

preferencialmente para as situações de aprendizagem propostas, numa 
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percentagem de 54,9%, entre colegas (25,7) e numa percentagem menor para 

os professores e para o material. De realçar, que em 47,3% das vezes, o 

professor não se apercebeu  do incidente.  

Num outro estudo realizado por Cloes et al. (1996), os 222 professores 

estudados foram divididos em dois grupos, uns com mais de dez anos de 

experiencia e outros com menos de dez anos de experiencia; os resultados 

demonstram que os incidentes de disciplina surgidos nas aulas de Educação 

Física, relativamente ao grupo de professores com menos de dez anos de 

experiencia, relacionam-se com o desrespeito das regras de conduta e com a  

recusa em participar nas aulas, com os conflitos com os colegas, com as 

agressões físicas e verbais, com a deterioração do material didático e ainda 

através de conflitos com o professor. 

Cloes et al. (1998), realizaram um outro estudo sobre a ligação entre 

os comportamentos dos professores e os incidentes disciplinares dos alunos 

nas aulas de Educação Física. Com a conclusão deste estudo, percebeu-se 

que em 35,3% dos incidentes foram atribuídos às características dos alunos, 

salientando a educação dada pela família e a motivação, 31,9% à 

responsabilidade coesão e estabilidade da equipa pedagógica, 21,9% às 

condições materiais e espaciais que a escola possuía e, finalmente,10,9% aos 

problemas familiares e a inadaptação do aluno ao meio escolar. 

No estudo desenvolvido por Tavares (2004), em que foram inquiridos 

122 professores de Educação Física das escolas do centro de Aveiro e Viseu, 

o autor concluiu, que são nas modalidades de Andebol, Futebol e Basquetebol 

onde acontecem mais comportamentos de indisciplina (69,7%; 53,1%; 46,7%). 

De destacar, que os rapazes apresentam mais comportamentos disruptivos em 

situações de jogo e nos desportos individuais, pelo simples facto de não 

demonstrarem tanto interesse na realização dessas mesmas atividades. Por 

outro lado, as raparigas apresentam mais comportamentos disruptivos na 

prática dos desportos coletivos. 

Perante estes estudos, Estrela (1996) não tem qualquer tipo de 

problema em afirmar que o fenómeno da indisciplina alcançou tamanha 

intensidade e amplitude, porque os investigadores em Ciências da Educação, 

das Instituições de Formação e também os responsáveis pela definição das 

políticas de formação e investigação, andam muito desatentos aos problemas 
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que afetam a vida nas escolas. Esta autora acrescenta ainda, que esta 

situação se reflete nos programas de formação inicial e continua que persistem 

em negligenciarem por completo, os problemas relacionais e disciplinares com 

que os docentes sistematicamente se defrontam. 

Vários autores (Sherman, 1975; White e Bailey, 1990), relembram que a 

Educação Física apresenta características diferenciadas de outras matérias 

escolares, nomeadamente, no tipo de conteúdos e de recursos físicos (ginásio, 

pavilhões e espaços exteriores) tendo os professores que se debater com 

inúmeras situações de indisciplina visto se tratar de um ambiente mais aberto e 

menos organizado.  

No entanto, segundo Estrela (1986) o professor tendo alguns cuidados, 

pode eventualmente evitar algumas dessas situações, tais como: melhorar a 

capacidade de dar atenção a duas ou mais situações diferentes; tratar todos os 

alunos (os que mais/menos gosta) de igual forma, no que respeita ao 

cumprimento de regras; cumprir as regras que ele mesmo (professor) 

estabeleceu; ter a noção que a formação de grandes grupos propicia o 

aparecimento de um maior número de comportamentos disruptivos e por 

último, apresentar um vasto leque de respostas no momento em que os alunos 

apresentem comportamentos de indisciplina. 

Também Good e Brophy (1994) apontam alguns princípios sobre a organização 

das tarefas, de modo a evitar comportamentos indesejáveis: os alunos seguem 

as regras que entendem e respeitam, sendo que ordens e ameaças são muitas 

vezes ignoradas; Os problemas de disciplina são minimizados quando os 

alunos são regularmente empenhados em atividades ligadas aos seus 

interesses e aptidões; o professor pode introduzir filmes, jogos, e atividades de 

enriquecimento de modo a tornar a escola num local mais atrativo; A gestão 

deve ter em vista a formação de um ambiente de aprendizagem produtivo, em 

vez de seguir um ponto de vista negativo como o controlo de comportamento; 

O professor deve ter como objetivo desenvolver o autocontrolo nos alunos e 

não apenas exercer controlo sobre eles. 

Outras situações podiam ser tomadas em linha de conta, no sentido de 

diminuir esta desordem que se vive atualmente nas escolas, como por 

exemplo, as infraestruturas e espaços das escolas se não forem 

suficientemente amplos ou adequados ao número de alunos existentes, criam 
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limitações às necessidades de movimento dos alunos e, por consequência, 

criam conflitos entre os mesmos (Rosado, 1990; Oliveira, 1993; Mónica et al., 

1999).  

As classes muito numerosas são outra causa de muitos problemas de 

indisciplina, que ocorrem durante as aulas. De facto, turmas de grande 

dimensão em nada contribuem para o tão necessário ensino individualizado e, 

pelo contrário, constituem condições propícias ao aparecimento de incidentes 

disciplinares (Hastie et al., 1999; Mónica et al.,1999). 

A falta de laboratórios, de pavilhões bem como de materiais didáticos 

conduzem a um trabalho monótono, cansativo e pouco atrativo, que em nada 

favorece a aprendizagem mas que, pelo contrário, conduz a situações de 

indisciplina que tanto pretendemos evitar (Rosado, 1990; Oliveira, 1993; 

Mónica et al., 1999).  

Mendes (1995) refere também, que a escola na maioria das vezes, 

impõe regras de conduta que nem sempre são compatíveis com as 

características da espontaneidade e da vivacidade dos alunos em idade 

escolar, podendo por este motivo conduzir ao aparecimento de 

comportamentos inapropriados. 

Em suma, e tendo a perfeita consciência que a mudança sempre fez 

parte do mundo, e atualmente a sociedade em que vivemos, exige de todos os 

indivíduos que a constituem, uma permanente (e quase alucinante) adaptação 

aos novos interesses, aos novos valores e às novas regras (Garcia, 1999). 

Acredito que nós, professores, podemos fazer a diferença em qualquer 

contexto que estivermos inseridos, basta “olharmos” criticamente os nossos 

métodos e atitudes (Charlbon e David, 1993). Estes autores acrescentam 

ainda, que se nós nos orgulhamos com o êxito da nossa influência sobre 

atitudes, sentimentos, ações e sucessos escolares dos nossos alunos, então 

devemos, consequentemente, aceitar que o reverso pode suceder: nós 

podemos influenciar os alunos de modos inaceitáveis ou indesejáveis, porque 

nos deixamos iludir pela ideia de que somos perfeitos. 
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4.6- Motivação dos Alunos nas Aulas de Educação Física 

Saber o que motiva ou não os alunos para as aulas de Educação Física 

é o grande objetivo dos professores, só depois de conhecer os motivos que 

levam o aluno a realizar a atividade física, é que é possível tomar decisões e 

influenciar a persistência dos indivíduos nas atividades. 

Deste modo penso que o professor de educação física não poderá ser 

unicamente um animador. Mais do que isto, ele deve ser um construtivista que 

continuamente elabora e comprova a sua teoria pessoal do mundo. 

Julgo que, se a motivação é um dos fatores que mais poderá influenciar 

o sucesso do ensino, esta deverá ser uma preocupação dos professores em 

geral. 

Desta forma, surge uma dúvida bastante pertinente, que consiste em 

qual deverá ser a preocupação fundamental dos professores, a motivação ou a 

elevação das capacidades físicas dos alunos? 

Considero que se o aluno estiver motivado para atingir os objetivos da 

aula, a sua participação será maior e de melhor qualidade. 

Por outro lado, as capacidades dos alunos serão de pouca utilidade, se 

o professor não conseguir transmitir aos alunos, o gosto pelas aulas e pelas 

matérias. 

As motivações para as aulas diferem de aluno para aluno. No entanto, 

torna-se relevante saber: 

- Quais os motivos que levam os alunos a interessar-se pelas aulas de 

Educação Física; 

- As modalidades que mais preferem; 

- As modalidades que menos gostam; 

- E os motivos que levam o aluno a preferirem ou rejeitar determinadas 

modalidades. 

 

Para além disto, devemos ainda referir que os interesses que as 

crianças desenvolvem pelas matérias que são lecionadas nas aulas não 

dependem só do professor. Existe todo um contexto familiar e de estatuto 

social, económico e cultural que afetam a sua vida e a sua própria 

personalidade. 
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Como facilmente percebemos, cada indivíduo tem níveis de motivação 

diferentes que, associado ao seu desenvolvimento, como seja, entre outros, o 

impacto de fatores externos, vão influenciar diretamente o seu comportamento. 

No processo ensino/aprendizagem a motivação constitui um fator 

determinante, pois representa um objetivo próprio e, simultaneamente, a futura 

realização de outros objetivos, como, por exemplo, os educacionais. Ela traduz 

o grau de aprendizagem de um aluno, pois, um estudante motivado transforma 

o conhecimento adquirido num incentivo para aprendizagens posteriores. 

A complexidade de comportamento e da aprendizagem explica-se e 

compreende-se através da motivação (Lima, 2010). Ainda segundo esta autora, 

as alíneas que se seguem concretizarão esta afirmação. 

 

a) O papel do reforço 

A motivação pode ser considerada um problema na aprendizagem. Entre 

as muitas respostas têm como consequência muitos estímulos, se estes 

seguem a resposta e satisfazem, então diremos que serve como reforço e a 

aprendizagem ocorre. 

b) Orientação – meta do comportamento 

Todas as nossas ações quotidianas, ao serem praticadas 

separadamente, mas com fins determinados, se encontram organizadas numa 

unidade maior; dado que o comportamento está na meta orientadora, o 

conceito de motivação é fundamental. 

c) Variação de estímulos 

A motivação determina variações no controlo de estímulos. Quando se 

estimula uma situação ela dá uma certa resposta, que noutras circunstâncias 

poderá não ser a mesma. 

d) Persistência do comportamento 

O tempo que um aluno dispensa para aprender pode ser tornado para 

medir a motivação. 

Assim, a persistência no estudo poder-nos-á indicar: 

- Um baixo nível do valor do estudo, quando a aprendizagem é desagradável 

(nos dois sentidos). 

- Um gasto excessivo de tempo na resolução de um problema insolúvel. 



41 

Por vezes a motivação em demasia torna-se dificultado em vez de facilitadora 

da aprendizagem, causando emoções desagradáveis. 

Em suma, o professor deve dominar e perceber que existem diferentes 

tipos de motivação e que esta deve ser relacionada com as necessidades de 

cada aluno e com o seu comportamento social, pois obrigatoriamente vai afetar 

o seu nível de aprendizagem. 

 

Teorias da motivação 

A motivação está na raiz do comportamento. Toda a atividade tem 

origem numa «energia» geradora de «forças», ou de «dinamismos» que 

mobilizam ou põem em movimento os protagonistas da atividade.” (Abreu, 

2002). 

Desta forma, julgo pertinente abordar as várias teorias da motivação, 

pois sabe-se atualmente que nenhuma está completamente certa nem 

completamente errada. 

 

Teoria da Realização das Necessidades 
 
 
Esta teoria, sendo, uma das primeiras teorias psicológicas da motivação que, 

numa perspetiva interacionista, considera os fatores pessoais e situacionais 

como determinantes e preditores do comportamento, em contextos de 

realização. 

 

Quadro 1 – Teoria da Realização das Necessidades (Weinberg e Gould).  
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Neste sentido, Weinberg e Gould (1995) complementaram esta teoria, 

referindo cinco componentes que no seu entender constituiriam esta teoria, 

sendo eles: os fatores ou motivos da personalidade, os fatores situacionais, as 

tendências resultantes, as reações emocionais e os comportamentos de 

realização. 

Analisando o quadro, relativamente aos fatores da personalidade, esta 

teoria refere dois motivos de realização: a procura do sucesso ou a tentativa de 

evitar o fracasso. O primeiro traduz um sentimento de brio e prazer na 

realização, enquanto o segundo traduz um sentimento de vergonha de 

rebaixamento, como efeito do fracasso. Assim, podemos afirmar que o 

comportamento é inicialmente predeterminado pelo balanço destes dois 

motivos. Gill, (1986), afirma que atletas com altos níveis de realização 

demonstram alta motivação para alcançar sucesso e baixa motivação para 

evitar fracassos. 

No que respeita aos fatores situacionais, esta teoria, menciona dois 

aspetos importantes: a probabilidade de sucesso numa determinada tarefa 

(está relacionada com a dificuldade da tarefa, com a complexidade ou mesmo 

com o nível competitivo) e o valor de incentivo do sucesso, que está 

relacionado com o valor que se atribui ao desafio. Por exemplo, no caso do 

futebol, atribui-se mais valor a uma vitória na final da Liga dos Campeões do 

que numa final da Liga Europa. 

Relativamente à tendência resultante, obviamente que aqueles que 

estão motivados e orientados para o sucesso, aceitam positivamente os 

desafios, gostam de realizar tarefas cuja exigência coloque todo o seu valor à 

prova e também de competir com adversários de nível semelhante. Por outro 

lado, aqueles que estão menos motivados para a realização (orientados para 

evitar o fracasso), tentam esquivar-se aos desafios, optam por competir com 

adversários mais fracos, na qual a probabilidade de sucesso é 

significativamente maior, ou então, com adversários mais fortes, onde a 

probabilidade de ganhar é muito reduzida, havendo assim, uma desculpa para 

o fracasso. 

Quanto às reações emocionais, tanto os indivíduos motivados como os 

menos motivados almejam sentir orgulho, satisfação despoletada pelo sucesso 
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decorrente das suas práticas, assim como, evitar a vergonha originada pelo 

fracasso de não ter conseguido atingir os seus objetivos. 

A última componente diz respeito ao comportamento de realização, que 

se apresenta como uma consequência derivada à interação existente das 

várias componentes citadas anteriormente.  

Assim, os indivíduos motivados escolhem tarefas desafiantes, com um 

nível adequado de dificuldade, com o objetivo de obter melhores rendimentos. 

Em contrapartida, os indivíduos pouco motivados evitam tarefas desafiadoras, 

normalmente aceitam desafios que sabem que podem ganhar, ou então, que 

não têm nada a perder, prejudicando assim o seu rendimento. 

Finalizando esta teoria, apresentaremos um quadro, na qual Weinberg & 

Gould (1995), estabeleceram uma comparação entre indivíduos denominados 

de Vencedores e Perdedores.  

Os Vencedores são indivíduos motivados para a realização, enquanto os 

Perdedores constituem-se como indivíduos pouco motivados, ou seja aqueles 

que pretendem somente evitar o fracasso.  

 
Quadro 2 – Comparação entre indivíduos Vencedores e Perdedores (Weinberg e Gould, 1995). 

 

 

Teoria da Atribuição Causal 

 

Segundo Fonseca (1996) a Teoria da Atribuição Causal, consiste no 

modo como as pessoas explicam para si próprias os resultados que obtêm nas 

atividades a que se dedicam.  

Weinberg e Gould (1995) definem esta teoria, num contexto mais 

desportivo, afirmando que é a partir da atribuição que os atletas fazem dos 

seus resultados, que acontece o comportamento e a motivação consequente.  

Vencedor Perdedor 

Orientação ao sucesso Orientação ao fracasso 

Auto – conceito positivo Auto – conceito 

Metas realistas Metas irrealistas 

Motivação intrínseca Motivação extrínseca 

Análise adequada dos resultados Análise inadequada dos resultados 

Auto – reforço positivo Auto – reforço negativo 

Segurança do comportamento Insegurança do comportamento 

Orientação a normas individuais Orientação a normas sociais 

Auto – controlo Controlo externo 
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Passando a explicar estas citações, e recorrendo a um exemplo pratico, 

podemos constatar que o processo evolui da seguinte forma: 

O atleta/praticante participa numa determinada competição. No fim desta 

competição, o resultado obtido, poderá ser positivo ou então, negativo. No final 

da competição, o atleta/praticante naturalmente realizará uma análise crítica, 

tentando perceber o modo como decorreu a competição e o que o levou ao 

resultado obtido. Após a análise efetuada, o praticante encontra uma 

explicação (atribuição) para o resultado obtido. Depois de ter encontrado a 

explicação para o sucedido, esta poderá provocar no atleta/praticante um 

sentimento positivo de orgulho ou então, um sentimento negativo, tal como a 

vergonha. Este sentimento, certamente que afetará a motivação para o próximo 

encontro. 

Embora existam inúmeras possibilidades para explicar o sucesso e/ou o 

fracasso, todas elas podem ser reunidas e qualificadas em apenas alguns 

fatores básicos, tal como: o fator da estabilidade, o fator da causalidade e o 

fator do controlo. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Quadro 3 – Fatores básicos presentes nas atribuições que os atletas/alunos fazem dos seus resultados. 

 
 

 

No que respeita ao fator da estabilidade, quando o individuo perceciona 

as causas como tendendo a permanecer constantes ao longo do tempo, 

significa que ele faz uma atribuição estável relativamente ao seu desempenho. 

Por outro lado, as atribuições serão instáveis, quando o individuo perceciona as 

 Causalidade 
      Interna Externa 

Estabilidade 
Estável 

Habilidade  
Capacidade 
Talento 

Adversário  
Dificuldade da 
tarefa 

Instável 
Esforço Causalidade 

Sorte 

Controlo 
 
Controlo próprio  

 
Fora do controlo 
pessoal 



45 

causas como modificáveis. De referir, que para Weiner (1984) esta dimensão 

tem especial influência nas alterações das expectativas em desempenhos 

futuros. As atribuições causais após sucesso nomeadamente aos fatores 

estáveis produzem acréscimos nas expetativas de sucesso futuro, e 

decréscimos nas expetativas após fracasso. 

Relativamente ao fator da causalidade, podemos assumir como 

atribuições internas, quando o individuo situa as causas do seu resultado, em si 

próprio, enquanto as atribuições externas são vistas quando o individuo explica 

o resultado obtido, apontado razoes exteriores a si. A atribuição para causas de 

fracasso ou sucesso a fatores internos ou externos propiciam fortes reações 

emocionais, com reflexos na auto-estima. Assim, atribuições de capacidade e 

esforço para o sucesso eliciam sentimentos de orgulho, competência e 

satisfação. Atribuições de capacidade e esforço para fracasso eliciam 

sentimentos de incompetência e vergonha. Para Weiner (1984), a auto-estima 

e a expetativa de desempenho futuro interferem no desempenho de realização. 

Em relação ao fator do controlo, quando o individuo efetua uma 

atribuição, na qual ele próprio teve influência sobre a situação, designamos por 

controlo próprio. Quando a situação está fora do controlo do individuo, significa 

que este não teve qualquer influência no resultado obtido. A dimensão de 

controlabilidade está associada a emoções como, a gratidão em caso de 

sucesso atribuído à ajuda de outros, e raiva em caso de fracasso em função de 

interferência externa (fora do controlo do individuo). Esta dimensão também 

está associada a emoções de vergonha e culpa em caso de fracasso. O 

indivíduo vivencia ainda a emoção, o orgulho caso atribua o seu sucesso a 

causas controláveis por si próprio, como por exemplo, o esforço. 

Na tentativa de explicar de forma mais explícita as ideias anteriormente 

citadas, Weinberg e Gould (1995), dão-nos dois exemplos: 

Exemplo 1 – Um atleta ganha uma prova de natação e atribui o seu sucesso: 

- A um fator estável (a sua habilidade) ou a um fator instável (sorte); 

- A uma causa interna (o seu esforço nos últimos 50 metros) ou a uma causa 

externa (fraca qualidade dos adversários); 

- A um fator que ele próprio controla (planeou bem a prova) ou a um fator fora 

do seu controlo (a condição física dos adversários). 
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Exemplo 2 – Um indivíduo abandona as aulas de manutenção e atribui esse 

abandono: 

- A um fator estável (a falta de jeito) ou a um fator instável (um mau professor); 

- A uma causa interna (a falta de formação anterior) ou a uma causa externa (o 

ginásio fica longe de casa); 

- A um fator que ele próprio controla (é uma pessoa pouco esforçada) ou a um 

fator fora do seu controlo (os elevados custos da atividade). 

 

Como já vimos, as atribuições efetuadas pelos indivíduos referentes ao 

resultados obtidos das suas praticas, afetam as expetativas futuras, mas 

também as suas reações emocionais. Weinberg e Gould (1995), estabelecem 

uma relação entre o tipo de atribuições realizadas e o estado psicológico que 

estas desencadeiam. 

 

 

 4.6.1- Competência Percebida 

É de extrema importância o conhecimento do professor de Educação 

Física sobre o estado motivacional dos alunos, pois não lidamos diariamente 

nas aulas apenas com alunos altamente motivados – determinada atividade 

pode ser estimulante para alguns, mas desestimulante para outros, em face do 

nível de capacidade em que cada um se encontra.  

Atribuições Estado Psicológico 

Fatores de Estabilidade Expectativas de Sucesso no Futuro 

Estáveis 
 
Instáveis 

Aumento das Expectativas de Sucesso 
 
Diminuição das Expectativas de Sucesso 

Fatores de Causalidade Influências Emocionais 

Internos Valorização do Orgulho ou da Vergonha 

Externos Desvalorização do Orgulho ou da Vergonha 

Fatores de Controlo Influências Emocionais 

Controlo Próprio 
 
Fora de Controlo Pessoal 

Aumenta a Motivação 
 
Diminui a Motivação 

 

Quadro 4 – Relação entre as atribuições e o estado psicológico que desencadeiam. 
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Desta forma, uma das estratégias utilizadas, na qual várias teorias 

motivacionais têm vindo a fazer referencia, está ligado à perceção de 

competência do aluno, como variável mediadora que o professor pode controlar 

para elevar o envolvimento do aluno na tarefa.  

O primeiro autor a referir o conceito de competência percebida (CP) foi 

White (1959) salientando a importância desta para os aspetos motivacionais do 

próprio indivíduo. 

Seguiram-se vários autores, que de uma forma ou de outra, propuseram-se a 

definir o conceito da CP, tal como:  

- Bandura (1982), a CP representa a extensão em que uma pessoa acredita 

que desempenha bem uma tarefa; 

- Kunnen (1992), a CP pode ser entendida como um conjunto de ideias que os 

indivíduos possuem acerca da sua própria competência em áreas e habilidades 

específicas e acerca das suas possibilidades para melhorar e desenvolver 

estas habilidades. Este autor acrescenta ainda, que todos os comportamentos 

e ações dos indivíduos nos vários contextos de existência, mas particularmente 

nos de realização, são influenciados pela CP. 

- Weiss (2000) e Stone e May (2002), partilham da mesma opinião quando 

referem que a CP se reporta aos juízos individuais acerca de uma capacidade 

numa determinada área (escola, relações de pares, atividade física) e à forma 

como os indivíduos avaliam o quanto são competentes nessas áreas. Por seu 

lado, Weiss (2000), acrescenta que este construto reflete a capacidade do 

individuo avaliar a sua competência para desempenhar satisfatoriamente uma 

tarefa. Por outro lado, Stone e May (2002), menciona que a CP desempenha 

uma importante função ao nível da interação com o ambiente, fornecendo 

informação acerca das tarefas e atividades que estão dentro das possibilidades 

do indivíduo e em quais dessas interações e atividades vale a pena investir. 

De realçar, tal como afirma Kunnen (1992) a CP não é imutável e pode 

sofrer alterações, uma vez que os indivíduos não agem apenas sobre o 

ambiente, mas refletem também sobre as suas ações, desenvolvendo uma 

perceção de capacidade de desempenho em diferentes áreas. 

Pela experiência obtida no estágio, verifiquei que o modelo de ensino do 

jogo para a compreensão, vai de encontro ao que este autor afirma, pois os 
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alunos de aula para aula, para além de se sentirem mais confortáveis na 

resolução dos problemas que o jogo lhes proporciona (tempo de decisão), 

sentem-se cada vez mais autónomos, mais capazes, inclusive já conseguem 

corrigir os próprios colegas, situação essa que era impensável no início da 

Unidade Didática. Penso que esta situação acontece, pois os alunos 

compreendem as situações-problemas que o professor lhes proporciona, tendo 

o à vontade e por consequência a motivação necessária, para desenvolverem 

os mecanismos (aprendizagens) que lhes permitam resolver os problemas, ou 

seja, controem as novas aprendizagens a partir de conhecimentos que já 

possuem. 

Na aplicação deste ou de outros modelos, o professor deve ter especial 

atenção a 3 grandes grupos de fatores, pois influenciam o desenvolvimento da 

competência percebida: o primeiro relaciona-se com as experiencias de 

sucesso ou insucesso no desempenho, o segundo com a qualidade e 

quantidade de informação recebida, e o terceiro com as características 

constitucionais e neurológicas do indivíduo (Kunnen, 1992)  

Um outro aspeto que o professor deve dominar quando pretende aplicar 

o conceito da CP, deverá ser a fase de desenvolvimento em que este se 

encontra, que segundo Suls e Sanders (1982, cit. Kunnen, 1992) estão 

distribuídos em 4 grandes fases. 

Numa primeira fase (nascimento – 3anos), a CP pode ser vista como um 

conceito difuso, que ocorre sem inteira consciência da capacidade para 

controlar o ambiente (as experiencias de sucesso influenciam o comportamento 

e os afetos originam uma perceção geral da capacidade para controlar). Na 

segunda fase (3 – 6 anos), verifica-se uma definição das capacidades em 

termos de tarefas concretas assim como, a existência de uma noção concreta 

de habilidade, emergindo conceitos mais conscientes de habilidades 

específicas. Na terceira fase (6 – 8anos), o conceito da CP torna-se mais 

abstrato e estável, tendo por base a informação proveniente do 

sucesso/insucesso anteriores, permitindo fazer apreciações sobre as suas 

competências, dificuldades da tarefa e perspetivas de sucesso. Por último, a 

quarta fase (9anos – idade adulta), regista-se um aumento da capacidade de 

processamento da informação, correlacionando-a com a competência atual. 
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Portanto, e pela experiencia que adquiri ao longo deste estágio, julgo 

que a utilização desta ferramenta motivacional (CP), comprova exatamente o 

que vários autores afirmam, sendo que aqueles alunos que apresentam uma 

perceção elevada das suas competências, numa determinada área, estão mais 

motivados para desempenhar atividades no âmbito dessa mesma área, 

conduzindo obviamente a um maior investimento e consequentemente 

desempenhos mais positivos (Biddle, 1997; Curdová, et al., 2001; Harter, 1999; 

Weigand e Broadhurst, 1998). Por sua vez, a obtenção de resultados positivos, 

como resultado de determinada ação, induz sentimentos de eficácia, controlo e 

prazer, nas quais fortalecem a motivação propiciando o desenvolvimento de 

novas ações (Goodway e Rudisill, 1997) 

Por outro lado, também pude verificar, que os indivíduos que 

apresentam uma CP reduzida, estão menos motivados para desempenhar 

atividades nessas mesmas áreas, conduzindo naturalmente à não 

concretização da tarefa e a desempenhos menos positivos (Curdová, et al., 

2001; Harter, 1999; Kunnen, 1992). 

Em suma, e tal como Begley (1999) afirma os alunos que apresentam 

sucesso na escola têm perceções positivas de si mesmos, estão 

academicamente mais motivados vivenciando as relações de uma forma mais 

positiva. Ainda segundo este autor, os alunos mal sucedidos na escola, 

reduzem o seu esforço ou desistem mesmo face às dificuldades com que se 

deparam. 

 

4.7- O Processo de Avaliação 

4.7.1- A Avaliação nas Escolas 

Depois de ter analisado várias definições acerca do conceito de “avaliar”, 

e tendo consciência que não é fácil o seu esclarecimento, pois trata-se de um 

conceito bastante abrangente, implicando, sempre que necessário, acrescentar 

algo e consequentemente promover alterações, reconhecemos que a definição 

que melhor identifica a nossa prática de docente, surge por Peralta (2002), em 

que afirma que a avaliação é a recolha sistemática de informação sobre a qual 

se possa formular um juízo de valor que facilite as tomadas de decisão. 
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Perante esta definição, podemos realçar algumas palavras que nosso 

entender fazem toda a diferença, permitindo assim, que o entendimento seja 

absoluto, não dando espaço a ambiguidades. 

 Quando se inicia um processo de avaliação o professor deve recolher 

dados que lhe permitam levar a cabo essa mesma avaliação, recorrendo a um 

conjunto de técnicas que se baseiam em múltiplas e diversas fontes e, 

também, a um leque variado de instrumentos adequados a diversas situações 

e/ou aspetos que sejam meios auxiliares e facilitadores de todo o processo 

(Leite, 2004). 

As informações recolhidas, estão estritamente ligadas quer ao objeto (o 

quê) quer ao sujeito (quem) da avaliação. Felizmente, o papel do sujeito tem 

assumido cada vez mais importância no processo de avaliação, pois como 

refere Méndez (2002) para que ocorra a avaliação é necessária a presença de 

sujeitos. 

Por sua vez, o juízo de valor produzido acerca dos alunos, depende não 

só das informações recolhidas, mas também dos critérios de avaliação 

previamente estabelecidos pelo professor. Nunziati (1990) esclarece que os 

critérios de avaliação são as normas às quais nos referimos para dizer se um 

aluno compreendeu a aula, soube fazer um trabalho de casa ou organizar o 

seu trabalho, entre outros. 

Por último, as decisões pretendem guiar todo o processo de avaliação, 

pois como afirma Leite (2004), há sempre uma razão inerente a todo o 

processo que o justifica. 

Ainda segundo este autor, todo o processo de avaliação tem implícita uma 

função, ou seja a avaliação tem sempre um objetivo, seja ele de medição, de 

classificação, de correção ou mesmo de adequação. 

Como facilmente percebemos, quando falamos de avaliação, não estamos 

propriamente a falar de um facto pontual e isolado, mas sim de um conjunto de 

passos que se condicionam mutuamente (Zabalza, 1992). De realçar, que 

estes passos ordenam-se sequencialmente e atuam de uma forma integrada. 

É neste contexto que surge avaliação diagnóstica (AD), avaliação 

formativa (AF) e a avaliação sumativa (AS), assumindo-se como três grandes 

categorias, no que diz respeito às práticas de avaliação em contexto escolar. 
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A AD tem como propósito identificar as habilidades básicas, dificuldades, 

os erros mais comuns para posteriormente definir o nível em que a turma se 

situa. Esta análise inicial é fundamental para o professor, permitindo 

estabelecer uma sequência de trabalho (U. Didática) que se adapte ao nível 

definido. Este tipo de avaliação é utlizado sempre que o professor leciona uma 

nova modalidade, procurando determinar o nível em que os alunos se 

encontram para posteriormente facultar a estes, os conteúdos que mais 

necessitam. 

Relativamente a esta prática avaliativa, posso destacar dois grandes 

problemas sentidos aquando da sua operacionalização, nomeadamente nos 

“rótulos” que colocamos nos nossos alunos, facto da nossa inexperiência 

enquanto docentes, e também, a utilização de grelhas de avaliação demasiado 

extensas, tornando-se pouco funcionais no momento da avaliação.  

No que respeita ao primeiro problema (dos rótulos aos alunos), 

considero pertinente colocar um breve excerto da reflexão nº 37 e 38 realizada 

no dia 4 de janeiro, pois apesar de retratar o que aconteceu na aula, a revisão 

bibliográfica realizada acerca desta problemática ajudou-me a ultrapassar este 

obstáculo. 

 

Como defende Luckesi (2000), o avaliador, antes de mais nada, tem que 

ter uma disposição psicológica, pois só desta forma é que existe a 

possibilidade de tomar uma situação da forma como se apresenta, seja ela 

satisfatória ou insatisfatória agradável ou desagradável, bonita ou feia. Ela é 

assim, nada mais. Acolhê-la como está, é o ponto de partida para se fazer 

qualquer coisa que possa ser feita com ela. Avaliar um educando implica, antes 

de mais nada, acolhe-lo no seu ser e no seu modo de ser, como está, para, a 

partir daí, decidir o que fazer (Luckesi, 2000). 

Contrariamente ao que este autor defende, devido à minha inexperiência 

a lecionar, ao acontecimento de alguns incidentes durante a aula, 

nomeadamente uma lesão no dedo do Luís, uma entorse no tornozelo do 

Miguel assim como, uma aluna que estava prestes a vomitar, contribuíram para 

não conseguir manter a disposição psicológica necessária para manter a 

imparcialidade na realização da avaliação, optando assim, por efetuar uma 

avaliação visual. 
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Segundo o mesmo autor, o julgamento prévio está sempre na defesa ou 

no ataque, nunca no acolhimento. Desta forma, a disposição para julgar 

previamente não serve a uma prática de avaliação, porque exclui.  

Mais uma vez, fui no sentido oposto ao que este autor defende, visto já 

conhecer os alunos, e devido às situações citadas em cima, optei por descurar 

as folhas de avaliação, utilizando a visão como instrumento avaliativo, 

estereotipando assim a participação dos alunos. Aprofundando um pouco mais 

esta temática, e segundo Luckesi (2000) percebi que o ato de avaliar, como 

todo e qualquer ato de conhecer, inicia-se pela constatação, que nos dá a 

garantia de que o objeto é como é. Não há possibilidade de avaliação sem a 

constatação. A constatação oferece a 'base material' para a segunda parte do 

ato de diagnosticar, que é qualificar, ou seja, atribuir uma qualidade, positiva ou 

negativa, ao objeto que está sendo avaliado. Entretanto, essa qualificação não 

se dá no vazio. Ela é estabelecida a partir de um determinado padrão, de um 

determinado critério de qualidade que temos, ou que estabelecemos, para este 

objeto (Luckesi, 2000). 

Assim, verifico que falhei na 2ºparte, pois como refere Renata Dividino 

(s.d) a memória humana possui suas limitações, isto é, o indivíduo é apenas 

capaz de memorizar um número limitado de informações.  

 

O outro problema sentido, refere-se às grelhas de avaliação, pois como 

disse, eram demasiado extensas, contendo inúmeros parâmetros para avaliar. 

Sendo a avaliação um ato de grande responsabilidade, pois como realça 

Cortesão (2002), este tipo de apreciação pode ter uma influência na 

autoimagem do aluno e na imagem que os outros virão a ter dele (inclusive os 

professores) estimulando-o ou, pelo contrário, tendo às vezes efeitos realmente 

desastrosos. 

Assim, passei a dedicar mais tempo, na elaboração destas grelhas, 

sintetizando o mais possível os conteúdos, de forma a puder concentrar-me no 

registo individual dos alunos, e concomitantemente, gerir a aula e os 

comportamentos da turma. 

A AF é toda a prática de avaliação contínua que pretenda contribuir para 

melhorar as aprendizagens em curso, qualquer que seja o quadro e qualquer 

que seja a extensão concreta da diferenciação do ensino. Levam-se em 
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consideração os propósitos estabelecidos por professores e alunos no sentido 

de garantir a regulação das aprendizagens (Perrenoud, 1999). Este tipo de 

avaliação permite uma constante melhoria no ensino-aprendizagem, pois, para 

além de informar o professor sobre as condições em que está a decorrer a 

aprendizagem, fornece aos alunos dados sobre o seu próprio percurso, 

nomeadamente nos seus êxitos e nas suas dificuldades. De acordo com Hadji 

(1994), baseado em J. Bonniol e R. Amigues, a avaliação para ser formativa 

deve preencher três funções:  

- A função reguladora - permite ao aluno ajustar as suas estratégias e ao 

professor adaptar o seu dispositivo pedagógico;  

- A função reforçadora - reforço positivo de qualquer competência que 

esteja de acordo com o objetivo;  

- A função corretiva - o aluno deve poder reconhecer e corrigir os seus 

próprios erros. 

 

Assim e na perspetiva de Pinto (2002), a avaliação formativa é a mais 

indicada ao serviço da gestão curricular, uma vez que funciona como um 

instrumento que faz o balanço do estado real do aluno em relação ao estado 

esperado, ajudando ao mesmo tempo o professor a tomar decisões ao nível da 

gestão do programa, no sentido de criar melhores condições de aprendizagem. 

Devo confessar que um dos grandes desafios sentido enquanto docente, foi 

criar condições/estratégias para motivar os alunos e consequentemente leva-

los a aprender e querer saber mais acerca de uma determinada modalidade. 

Pela experiencia adquirida, creio que as estratégias mais eficazes, são 

aquelas em que os alunos percecionam a sua competência, tendo o professor 

um papel fundamental nos “mecanismos de diferenciação pedagógicos 

utilizados, permitindo assim, atender cada aluno de acordo com as suas 

dificuldades” (Leite, 2004). 

A ultima categoria, a AS realiza-se no final do processo de ensino e 

aprendizagem, quer se trate de um trimestre, de um semestre, de um ano ou 

ciclo de estudos e visa medir e classificar os resultados do mesmo (Gomes, 

2006). Esta autora acrescenta ainda, que AS exprime-se quantitativamente, 

pela atribuição de uma nota numa determinada escala ou por um termo que 

expressa uma graduação em função da determinação de níveis de rendimento, 
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hierarquizando os alunos. A este propósito Carlos Rosales (1992) conclui 

afirmando que esta avaliação serve de base para adotar decisões de 

certificação, de promoção ou repetição, de seleção. 

Em relação a este tipo de avaliação, devo referir que a escala de 

classificação, no meu ponto de vista, assume-se como bastante injusta, 

deixando pouca margem na distinção dos alunos. O facto de somente existir 

cinco níveis possíveis, levou-me a refletir várias vezes na altura da atribuição 

dos níveis, pois tive que atribuir a alunos com diferentes domínios 

relativamente aos critérios de êxito preconizados, o mesmo nível. Por sua vez, 

Cortesão (2002), esclarece que a escala de 1 a 5 é, na verdade, menos 

discriminativa do que a escala de 0 a 20. Esta autora acrescenta ainda, que a 

escala de 1 a 5 fomenta menos a competição e, portanto, é mais adequada à 

função da escola como instituição educativa que não deseja assumir-se como 

reprodutora de uma sociedade estratificada e altamente competitiva; por outro, 

diminui muito o fator erro que é sempre decorrente de utilizar um instrumento 

muito preciso na tentativa de avaliar algo que é naturalmente complexo, 

multifacetado - o comportamento humano. 

Para concluir, no final de cada período, é AS que é comunicada aos 

encarregados de educação, sendo que no final do 3º período, esta determina a 

reprovação ou a aprovação dos alunos, no que respeita ao ano letivo que 

frequentam. Todavia, Mendéz (2002) considera que quando a avaliação é feita, 

somente no fim de um determinado período de tempo ou de conteúdo, é 

chegar tarde para assegurar a aprendizagem contínua e oportuna. 

 

4.7.2- A Avaliação Normativa Vs Avaliação Criterial 

 

Segundo Leite (2004) a utilização das designações avaliação criterial e 

avaliação normativa poderá levar a pensar que estamos perante mais dois 

tipos de avaliação nomeadamente em relação à avaliação diagnóstica, à 

avaliação formativa e à avaliação sumativa. Este autor acrescenta, que mais do 

que dois tipos de avaliação, se trata de duas interpretações que têm por base 

referentes distintos.  

No que respeita a avaliação com referência a um ou mais critérios - 

criterial – verifica-se quando pretende-se descrever a execução do aluno num 
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campo específico de tarefas essenciais do ensino, avaliando-se em função de 

objetivos previamente definidos (Pacheco, 1994, cit. por Gonçalves et al., 

2010). 

No meu ponto de vista, esta forma de avaliar, advinha-se extremamente 

útil, quando utilizada em contexto escolar, pois “faz-se em função das 

realizações de cada aluno, considerado de uma forma individual e não em 

comparação com os outros, o que a toma facilitadora do diagnóstico das 

dificuldades, da programação de atividades de compensação e dos juízos de 

promoção ao longo do percurso escolar” (Afonso, 1998, cit. por Gonçalves et 

al., 2010).   

Para que esta avaliação ocorra, torna-se fundamental a 

definição/descrição dos critérios de êxito, utilizando uma ficha-critério onde se 

anota a prestação do aluno em relação a cada critério a avaliar (Aranha 2004, 

cit. por Gonçalves et al.,2010).  

Este autor salienta, que esta definição de critérios permite colocar o 

aluno num determinado nível de uma escala de valores, ou seja, permite 

classificar os alunos distinguindo-os por níveis de sucesso.  

Ainda referente à avaliação criterial, segundo Rosado e Colaço (2002) 

cit. por Gonçalves et al. (2010), esta pode ser de dois tipos, nomeadamente: 

criterios de performance e de competência. 

Relativamente aos criterios de performance, o autor afirma, que estes se 

referem à avalição de comportamentos observaveis, com carater quantitativo e 

tranversal, prendendo-se mais com a avaliação de objetivos operacionais. 

Por outro lado, os criterios de competência referem-se as capacidades 

de conservação e transferencia das aprendizagens, não tendo de ser, 

necessariamente um comportamento observavel, visando um carater mais 

qualitativo. 

A avaliação normativa, tal como Leite (2004) afirma, o aluno é avaliado 

em função de uma posição relativa comparativamente às notas de um grupo 

que funciona como a norma. Este autor acrescenta ainda, que este tipo de 

avaliação parte do princípio de que as características individuais podem 

distribuir-se de acordo com a curva normal de Gauss, que corresponde à mais 

importante distribuição estatística. 
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Desta forma, pode acontecer que um aluno seja integrado num grupo 

com mais dificuldades do que ele e, portanto obtém uma elevada classificação, 

porque é o melhor do grupo. Todavia, se estivesse integrado num grupo com 

melhores resultados do que o seu passaria o mesmo resultado a situar-se no 

fundo da escala, logo iria ter uma classificação baixa. 

Ribeiro (1999) cit. por  Gonçalves et al. (2010), refere que à primeira 

vista pode parecer algo desajustado, mas este tipo de avaliação é 

constantemente usada nos nossos dias, tanto no campo educativo como social, 

tendo em conta que o objetivo é o de ser o melhor em relação aos outros.  

Janela (1998) cit. por  Gonçalves et al. (2010), realça que avaliação 

normativa dá pouca informação acerca do que os alunos sabem ou podem 

fazer. 

 

4.9- Estudo de Investigação-Ação: Análise do FB pedagógico 

 

4.9.1- A Função da Instrução na Aprendizagem 

 

Segundo Leith (1992), citado por Mesquita (1998), é inquestionável o 

papel exercido pela comunicação na orientação do processo de ensino-

aprendizagem, qualquer que seja o contexto em que se estabelece. A 

convicção da certeza da influência exercida no desenrolar de todo o processo e 

nos resultados alcançados leva a que os especialistas cheguem a considerar 

que treinar bem é, fundamentalmente, o efeito de comunicações eficientes. 

Tinning (1982) afirma mesmo que a eficácia do treinador na condução do 

processo de treino é resultante do seu comportamento de instrução. 

Corroborando a opinião de Tinning, Herbert et al. (2000) defende que 

aprendizagem não decorre de forma natural, antes sendo determinada pela 

participação ativa do aluno e, principalmente, do professor, achando-se assim, 

o domínio dos processos instrucionais estreitamente associado à eficácia 

pedagógica do ensino. 

Dando um exemplo: se a resposta motora do jogador resulta da 

interação entre a informação que recebe e da forma como interpreta, então 
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facilmente se compreende a importância das relações estabelecidas através da 

instrução (Tinning,1982).  

Reconhecida a relevância do processo de instrução, ao 

treinador/professor deve competir, antes de mais, assegurar que os seus 

conhecimentos se mantêm atualizados e capazes de responder a todas as 

solicitações provenientes do processo de treino e de competição (Mesquita, 

1998). 

Estes conhecimentos devem versar a técnica, a tática, a estratégia e o 

regulamento, próprios da modalidade em que atua (Barreto, 1998). Mesquita 

(2000) acrescenta ainda que as componentes biológicas, psicológicas e sociais 

também devem fazer parte do espólio dos conhecimentos do professor. Graça 

(1997) lembra que o conhecimento do orientador do processo de treino deverá 

consistir numa compilação entre o conhecimento da matéria de ensino, o 

conhecimento pedagógico do conteúdo e ainda do sistema desportivo. 

Assim, tal como Siedentop (1991) sublinha, o termo instrução refere-se 

aos comportamentos de ensino que fazem parte do repertório do professor ou 

treinador para comunicar informação substantiva. 

Ainda no que diz respeito ao processo de instrução, o 

professor/treinador é confrontado com a preocupação atinente ao tipo de 

linguagem utilizar, à seleção de informação relevante e à forma e tempo da sua 

transmissão alunos/atletas. Graça (1997) reforça esta mesma ideia, realçando 

que uma das questões que é essencial ter em consideração corresponde à do 

momento em que a instrução é transmitida, tendo em vista a associação entre 

as funções de instrução e as intervenções verbais do treinador.  

Este autor diferencia ainda três momentos distintos do processo de 

instrução: o inicial, em que o treinador identifica e fornece informação acerca 

da tarefa a iniciar; um segundo momento, o relativo à instrução durante a ação, 

durante ou após a sua realização, incluindo as intervenções que visam alterar a 

execução por parte do aluno; e um terceiro momento final, em que a 

intervenção de instrução ocorre quando o treinador interrompe a tarefa, 

emitindo informação com o objetivo de influenciar a futura realização do 

movimento pela parte do aluno/atleta. 
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4.9.1.1- O Feedback Pedagógico 

  Tal como Mesquita (1998) evidencia, o feedback apresenta-se como 

uma mais-valia do professor ou do treinador no processo de interação 

pedagógica. A sua emissão promove uma aprendizagem eficiente, assegura o 

correto desenvolvimento das habilidades, influencia a motivação e persistência 

do praticante (Williams e Hodges, 2005). Esta variável e o empenhamento 

motor são apontados pela investigação pedagógica como as duas variáveis 

com maior valor preditivo sobre os ganhos da aprendizagem (Carreiro da 

Costa, 1988; Graça, 1991; Rodrigues, 1995). 

 Desta forma, o conceito de feedback pedagógico é definido como um 

comportamento do professor de reação à resposta motora de um aluno ou 

atleta, tendo por objetivo modificar essa resposta, no sentido da aquisição ou 

realização de uma habilidade (Fishman e Tobey, 1978 cit. Mesquita, 1998). 

Esta dimensão da instrução (Feedback) assume especial importância, 

pois, como afirma Piéron (1985), constitui fundamento de dois processos 

complementares: a aprendizagem e o ensino, que se materializa na 

funcionalidade que lhe é conferida, isto é, serve de fonte de informação 

complementar e meio de motivação para a aprendizagem. Bento (1987) 

completa esta ideia, salientando que a informação prestada pelo professor visa 

dotar os alunos de conhecimentos sobre aspetos ligados à realização da tarefa, 

procurando também criar os pressupostos para que os alunos possam, 

autonomamente, operacionalizar os meios e métodos que lhe permitam atingir 

um determinado objetivo. 

No entanto, Piéron e Delmelle (1982) chamam a atenção para a 

influência dos níveis de ensino, de desenvolvimento cognitivo e de prática dos 

alunos, na ocorrência e produção de formas distintas de emissão de feedback, 

o que, obviamente, conduz a níveis de eficácia distintos. 

Ainda nesta linha de ideias, Mesquita (1998) sublinha que deve existir 

uma apropriação do conteúdo informativo do feedback ao nível dos praticantes, 

pois constitui-se como um fator que interfere relevantemente com os resultados 

da aprendizagem. 

A comprová-lo, prestam-se os estudos realizados por Yerg (1981), nos 

quais a autora constatou que as intervenções de feedback não só afetaram 
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negativamente os resultados dos alunos no primeiro estudo como ainda, no 

segundo estudo, nem mesmo quando foram proporcionados feedbacks 

específicos, os mesmos se traduziram em ganhos das aprendizagens. 

Neste sentido, e à medida que se foram realizando estudos, face à 

divergência de resultados encontrados, emergiu a necessidade de considerar a 

análise do feedback, não só em referência aos contextos específicos em que 

se estuda, como também ao apuro qualitativo, nomeadamente no tipo de 

dimensões de análise (Mesquita, 1998). Perante esta situação, esta autora 

conclui que se assistiu a um percurso da investigação que fez transitar, 

claramente, a orientação da análise do feedback no plano quantitativo 

(frequência de ocorrência) para o qualitativo (análise de dimensões como o 

conteúdo, o objetivo ou a forma). 

 

4.9.1.2- As Dimensões do Feedback Pedagógico  

 

Tal como anteriormente citado, o estudo do feedback transitou, de um 

plano de análise quantitativa para um plano de análise qualitativo e 

multidimensional (Piéron, Neto e Costa, 1985). Todavia, apurou-se que tanto a 

quantidade como a qualidade da informação são determinantes para a eficácia 

e compreensão da transmissão da informação (Quina et al., 1995; Piéron, 

1996, cit. por Barroja, 2005, cit. Por Soares, 2008), uma vez que as duas 

perspetivas coexistem e se interpenetram no processo de ensino-

aprendizagem (Marques, 1995). 

Desta forma, Piéron e Gonçalves (1987) cit. Ribeiro et al. (2008) 

apontam as dimensões que são merecedoras de especial atenção: a dimensão 

objetivo/natureza, a dimensão forma, a dimensão direção, a dimensão 

referencial e a dimensão afetividade. 

A dimensão objetivo/natureza reporta-se à reação do professor à 

performance do aluno no sentido de a  modificar ou reforçar, indicando o que 

tem de melhorar (Martins, 2009). Segundo Piéron e Gonçalves (1987), esta 

dimensão assume particular relevância no contexto de treino, uma vez que é 

através da formulação de objetivos que os conteúdos de treino se tornam mais 



60 

precisos e menos ambíguos, tornando o processo de treino mais eficaz e 

direto.  

Alguns autores, tais como Piéron (1999), Sarmento et al. (1998), 

subdividem esta dimensão em quatro vertentes: a primeira respeita à 

avaliação, na qual o professor tece um juízo ou uma apreciação resultante da 

execução, sem referenciar a sua forma. Martins (2009), a propósito desta 

vertente, sob o ponto de vista didático, considera, este tipo de intervenção 

relativamente pobre, pois não especifica as mudanças desejadas na prestação 

do aluno. Piéron (1999) acrescenta que o professor ou treinador deve ter em 

consideração que demasiadas avaliações positivas podem cair na rotina e 

transformar-se em “barulho pedagógico”. Por outro lado, Soares (2008) afirma 

que demasiadas avaliações negativas podem levar à desmotivação e 

desinteresse do aluno ou atleta. 

Na segunda vertente, prescritiva, o professor informa o praticante de 

como deverá realizar a tarefa ou de como a deveria ter realizado. Ribeiro et al. 

(2008) acrescenta que esta intervenção ocorre na maior parte das vezes na 

fase inicial da aprendizagem ou quando a tarefa se revela mais difícil de 

aquisição para os alunos.  

A penúltima vertente, interrogativa, efetiva-se quando o professor 

interroga o praticante acerca da execução da tarefa, “com o objetivo de o fazer 

refletir acerca dos seus erros ou meios de se autocorrigir” (Piéron, 1992; 

Piéron, Neto e Costa, 1985). Assim, permite envolver o aluno ou atleta numa 

atividade cognitiva de autoavaliação e autocorreção (Rosado e Mesquita, 

2009).  

A última vertente, descritiva, consubstancia-se quando o professor sente 

necessidade de informar o praticante de como este realizou a tarefa. 

Seguiram-se alguns estudos em contexto escolar, onde um dos 

primeiros realizados sobre esta temática foi o de Piéron e Gonçalves (1987), 

tendo como objetivo descrever e analisar o feedback contrapondo dois 

contextos distintos: a aula de educação física e o treino. Neste estudo, foram 

observados seis professores/treinadores, três vezes no treino de basquetebol e 

três vezes na aula de educação física. De realçar que o sistema de observação 

utilizado foi o FEED/ULG, de Piéron e Delmelle (1982) que é constituído por 

três categorias do feedback: a objetiva, a forma e a direção. Os resultados 
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obtidos mostraram que existe uma propensão para emitir feedback prescritivo, 

numa percentagem de 68,8 no treino e 62,8 na aula. Numa percentagem 

menor relativamente ao feedback prescritivo em contexto escolar, encontra-se 

o feedback descritivo e interrogativo, apresentando um peso relativo 

correspondente ao valor de 13,8 e 8,3, respetivamente. Estes valores podem 

ser explicados devido ao facto de os professores recorrerem a diferentes 

estratégias - por exemplo: o questionamento, para transmitir informação que 

guie os alunos na descoberta dos seus erros e respetivas correções (Soares, 

2008).  

Por último, o feedback avaliativo surge com mais preponderância no 

treino, numa percentagem de 18,1, enquanto que em contexto escolar 

apresenta somente uma percentagem de 12,8. 

Ainda no que respeita ao contexto escolar, mais concretamente na 

lecionação da modalidade de andebol, Serra e Graça (2003) propuseram-se 

descrever o comportamento do professor durante a apresentação das tarefas e 

na emissão de feedback, analisando o conteúdo da informação emitida. A 

amostra era composta por 12 professores, que se dividiram em dois grupos. O 

primeiro grupo era composto por seis professores em exercicio, com formação 

de nível médio, enquanto o segundo grupo era constituído por seis professores 

no ultimo ano de bacharelato, ou seja, em estágio. Os resultados obtidos 

mostraram que existe uma enorme tendência tanto de um grupo como do outro 

em utilizar o feedback prescritivo, 20,67% e o avaliativo 17,91%. Neste estudo, 

o feedback interrogativo foi aquele que os professores menos recorreram, 2,80 

%. 

Relativamente à dimensão forma, assume-se que corresponde ao canal 

de comunicação que o professor utiliza para transmitir a informação ao aluno 

(Piéron, 1999; Ribeiro et al, 2008). Este canal de comunicação poderá ser: 

visual, auditiva, quinestésica e mista (Piéron, 1999; Sarmento, Veiga, Rosado, 

Rodrigues e Ferreira, 1998).  

 No que respeita à categoria visual, definida por Soares (2008) como a 

demonstração do erro ou da correta demonstração da habilidade. Scully e 

Newell (1985, cit Magill e Schoenfelder-Zohdi, 1996, cit Soares, 2008), permite 

ao professor fornecer informação direta, estabelecendo os critérios apropriados 
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da tarefa e de como o resultado da prática permite a execução da habilidade 

conforme o pretendido.  

A categoria auditiva, manifesta-se quando o professor ou treinador 

realiza uma intervenção exclusivamente oral (Piéron, 1999; Sarmento, Veiga, 

Rosado, Rodrigues e Ferreira, 1998). 

Na categoria quinestésica, o professor ou treinador tenta modificar a 

prestação do aluno ou atleta através de ajudas e/ou manipulações corporais 

(Soares, 2008). 

Por último, a categoria mista surge quando o professor ou treinador 

utiliza mais do que uma das categorias em simultâneo (Piéron, 1999; 

Sarmento, Veiga, Rosado, Rodrigues e Ferreira, 1998). Relativamente a esta 

categoria, Rosado (1997) acrescenta que se devem utilizar preferencialmente 

combinações auditivas-visuais ou auditivas- quinestésicas, pois o seu carater 

misto permite ao praticante receber a mensagem de formas diferentes, dando-

lhe a possibilidade de resolver potenciais insuficiências de compreensão que a 

utilização de uma só forma de emissão pode ocasionar. 

No que respeita esta dimensão (forma), um dos primeiros estudos 

realizados concretizou-se em contexto de treino, na modalidade de voleibol, por 

Markland e Martinek (1988), tendo-se apurado que o feedback auditivo é o 

mais comum, 67,26%, seguindo-se a forma combinada auditivo-visual, com 

uma percentagem de 29,32%. Por outro lado, a forma quinestésica obteve as 

percentagens de ocorrência mais baixas, com apenas 0,15%. Ainda referente a 

este estudo, salienta-se os anos de prática das atletas, pois, como os autores 

afirmam, existem diferenças significativas, concluindo-se que as atletas menos 

experientes recebem mais feedback auditivo e auditivo-visual (50,7%), do que 

as atletas com mais anos de prática (16,4%).  

 Num outro estudo realizado por Richheimer e Rodrigues (2000), em 

contexto de treino, na modalidade de andebol, concluiu-se que os treinadores 

se serviram, com maior regularidade, do feedback auditivo (81,9%), 

sucedendo-se o feedback auditivo-visual, com uma percentagem de 15,5%. Os 

feedbacks visuais e auditivos-quinestésicos, foram os que registaram menor 

percentagem de ocorrência: 1,81% e 0,79% respetivamente. 

 Sequeira e Rodrigues (2004), no estudo realizado, aferiram que o 

feedback com maior percentagem de ocorrência foi o auditivo, apresentado um 
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valor de 72,10% para treinadores-professores, e 81,90% para treinadores não 

professores. Com menores valores de ocorrência, segue-se o feedback na 

forma combinada auditiva-visual, com 26,90% e 15,50% respetivamente. Ainda 

relativamente a este estudo, podemos realçar o facto de não existir qualquer 

tipo de ocorrência no que respeita o feedback quinestésico. 

 Serra e Graça (2003), comprovando os resultados anteriormente citados, 

concluem que o feedback auditivo é a forma mais usual de emissão (41,25%), 

seguindo-se algumas formas combinadas, nomeadamente a auditiva-visual e a 

auditiva-quinestésica. 

Uma outra dimensão, a direção, segundo Piéron, Neto e Costa (1985) e 

Sarmento (2004), pode-se subdividir em três categorias, em função do 

destinatário da informação: a individual, a de um subgrupo e a um coletivo 

(turma ou equipa). 

Rosado (1988, cit. por Rosado e Mesquita, 2009) realçam que a maior parte 

dos feedbacks são individuais, de forma a garantir a necessária 

individualização das correções do professor. No entanto, Martins (2009) 

acrescenta que, se os níveis de prática forem muito idênticos e se os erros 

verificados forem comuns, os feedbacks podem ser dirigidos a um grupo ou a 

toda a classe. 

Alguns estudos realizados, nomeadamente o de Richheimer e Rodrigues 

(2000), permitem concluir que os treinadores de andebol privilegiam o feedback 

individual (91%) em detrimento do feedback de grupo e do coletivo, 

apresentando uma percentagem de 7% e 2%, respetivamente.  

Um outro estudo realizado, de Sequeira e Rodrigues (2004), com o qual 

se pretendia comparar a intervenção de treinadores professores e treinadores 

não professores relativamente à dimensão direção, comprovou que ambos 

orientavam a sua intervenção de forma individual, 82,60% para treinadores 

professores e 91% para treinadores não professores. De seguida, a 

comunicação ao grupo obteve uma percentagem de 11,8% e 7%, 

respetivamente, ficando a comunicação ao coletivo em último lugar (5,68 % e 

2%, respetivamente). 

Relativamente à dimensão referencial, esta alude ao tipo de foco a que o 

professor aponta, isto é, comportamento na performance (Cp) ou nos 

resultados (CR) (Piéron, 1999). Mesquita (1998) refere que a primeira categoria 
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nos remete para a informação centrada na execução dos movimentos, ou seja, 

para o processo. Este tipo de feedback é benéfico na execução de movimentos 

que não permitem a sua visualização por parte do praticante (por exemplo, 

movimento do membro superior de batimento na execução do serviço por cima, 

no caso do voleibol), e nas habilidades em que é fácil determinar o resultado 

obtido, mas em que a coordenação dos movimentos é complexa (exemplo, 

habilidades técnicas do voleibol) (Magill, 1994). Schmitd (1991), salienta ainda 

a importância do feedback centrado no Cp na fase inicial da aprendizagem das 

habilidades, devido ao praticante necessitar de referências concretas acerca da 

forma como executam os movimentos e dos processos a desenvolver para 

melhorar a performance. Desta forma, este tipo de feedback beneficia o aluno 

na sua aprendizagem, pois permite-lhe desenvolver o seu nível cognitivo, 

nomeadamente, no desenvolvimento da capacidade de auto-avaliação da 

informação que irá ser utilizada durante a “competição”(Lee et al, 1994). 

 Por outro lado, o CR, tal como Arnold (1981) afirma, referencia-se à 

informação relativa ao resultado pretendido através da execução da habilidade, 

ou seja, ao produto. Segundo Soares (2008), o CR torna-se vantajoso nos 

exercícios em que a realização das ações está dependente da intervenção dos 

colegas e dos adversários, como é o caso dos Jogos Desportivos Coletivos 

(JDC).  

Assim, tal como Schmidt (1991) prescreve, a pertinência no tipo de 

feedback utilizado depende das características da tarefas motoras e dos seus 

propósitos. Continuando, este autor defende que, nas tarefas que preconizam a 

aquisição das habilidades, o feedback centrado no conhecimento da 

performance assume especial relevo, ao focar os elementos inerentes ao 

modelo de execução. Por sua vez, nas tarefas destinadas à aplicação das 

habilidades, o feedback centrado no conhecimento do resultado incide no efeito 

pretendido (Schmidt, 1991). 

Alguns estudos foram realizados, em contexto escolar, nomeadamente o 

de Fishman e Tobey (1978, cit. Magill, 2001 cit. Soares, 2008), em que 

observam uma variedade de atividades físicas, em 81 aulas de Educação 

Física, concluindo que os professores emitem, principalmente, feedback com 

Cp (94%) relativamente ao CR. Durante estas aulas, 53% das intervenções de 

Cp foram relativas à avaliação do desempenho dos alunos, sendo 41% destas 
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instruções sobre como os alunos poderiam melhorar a sua prestação na 

próxima tentativa.  

Marques (1995) realizou um outro estudo, na qual verificou que os 

valores mais elevados se registaram no movimento global do gesto (Cp), 

atingindo uma percentagem de 41,6% para treinadores com formação 

federativa e 38,5 % para treinadores com formação académica-federativa. No 

que respeita ao CR, as percentagens obtidas, foram 25,1% e 25,3, 

respetivamente. 

A dimensão afetividade (Serra, 2001) está vinculada à reação, positiva 

ou negativa, do professor à prestação do aluno.  

Martins (2009), realça o facto de os professores organizarem os seus 

feedbacks de forma negativa, ou seja, fornecem uma informação 

essencialmente centrada nos erros cometidos, sendo muito pouco frequente a 

reação ao que foi bem feito. Desta forma, os feedbacks não têm que ser 

necessariamente negativos, podendo ser organizados de uma maneira positiva 

(Black e Weiss, 1992; Lacy e Darst, 1985, cit. Rosado e Mesquita, 2009). Estes 

autores defendem que a opção por este tipo de estratégias permite melhorar o 

clima da turma, devido ao aumento dos encorajamentos e dos elogios das boas 

atuações dos alunos, bem como possibilitar o reforço do que está a ser 

realizado. 

 

4.9.2- Objetivos 

 

Objetivo Geral 

 

Este estudo tem como objetivo a análise da informação transmitida pelo 

professor estagiário, no que respeita à emissão de feedback na parte principal 

da aula, caracterizando as suas intervenções. 
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Objetivos Específicos 

 

- Caraterizar os feedbacks fornecidos pelo professor estagiário na parte 

fundamental da aula de voleibol e ginástica, relativamente à dimensão objetiva; 

- Caraterizar os feedbacks fornecidos pelo professor estagiário na parte 

fundamental da aula de voleibol e de ginástica, relativamente à dimensão 

direção; 

- Caraterizar os feedbacks fornecidos pelo professor estagiário na parte 

fundamental da aula de voleibol e ginástica, relativamente à dimensão forma; 

 

4.9.3- Caracterização da Amostra 

 

Deste estudo foi realizado por um professor estagiário da Faculdade de 

Desporto da Universidade do Porto, no ano letivo de 2011/2012. 

Este professor lecionou na escola EB 2,3 de Rio Tinto, sendo 

responsável pela turma 8º D, constituída por 18 alunos (9-rapazes; 9- 

raparigas). 

As aulas objeto de estudo decorreram no 3º período, sendo uma com a 

duração de 90 minutos (Voleibol) e a outra de 45 minutos.  

A recolha de dados efetuou-se com recurso ao sistema de gravação-

áudio de um iPhone 4s. 

De realçar que estas aulas foram selecionadas tendo em conta o facto 

de não serem nem as primeiras nem as ultimas no que respeita à unidade 

didática. Nas primeiras aulas existe a tendência normal de intervir demasiadas 

vezes, pois pretende-se introduzir novas matérias, instituir novas rotinas, 

necessárias para o bom funcionamento da modalidade em questão, podendo 

descontextualizar a aula de educação física relativamente ao feedback. Por 

outro lado, nas últimas aulas, normalmente o professor realiza a avaliação, 

optando por uma posição mais de análise/registo da evolução dos alunos, 

ficando assim, impossibilitado de intervir o número de vezes que pretendia.   
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4.9.4- Recolha de dados 

 
Para analisar o feedback emitido pelo professor estagiário, recorreu-se a 

um iPhone 4s, que apresenta uma capacidade de 64 GB. De seguida, 

procedeu-se a uma transcrição integral de todas as intervenções, acabando por 

integrá-las nas diferentes dimensões a que pertencem, nomeadamente na 

objetiva, na forma e na direção. 

Objetivo/Natureza 

 
Prescritiva- O professor intervém, dando uma indicação que o aluno 

deverá realizar 
Exemplo: “Olha para a frente” 
 
Descritiva- O professor informa o praticante de como este realizou a 

tarefa 
Exemplo: “Estás a dobrar as pernas” 
  
Interrogativa- O professor questiona o praticante acerca da execução da 

tarefa 
Exemplo: “Que salto é que fizeste” 
 
Avaliativa positiva- O professor efetua uma apreciação positiva acerca 

da habilidade realizada, encorajando o aluno a mante-la. 
Exemplo: “Espetáculo” 
 
Avaliativa negativa- O professor efetua uma apreciação negativa acerca 

da habilidade realizada, através da desaprovação ou punição. 
Exemplo: “Assim não vais lá”  
 

Direção 
 
Individual- O professor transmite a informação a um único aluno 
Grupo- O professor transmite a informação a dois ou mais alunos 
Turma- O professor transmite a informação a toda a turma 
 

Forma 
 
Visual- O professor efetua a demonstração do erro ou, então, a correta 

demonstração da habilidade. 
Auditiva- O professor efetua uma intervenção exclusivamente oral  
Quinestésica- O professor modifica a prestação do aluno através de 

ajudas e/ou manipulações corporais 
Mista- O professor utiliza mais do que uma das categorias em 

simultâneo 

Quadro 5- Dimensões do feedback quanto ao objetivo, à direção e à forma 
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4.9.5- Fiabilidade dos Resultados 

 

De modo a testar a fiabilidade dos resultados obtidos, houve 

necessidade de se medir a fiabilidade intra-observador (averiguar de que forma 

o mesmo observador, em momentos diferentes, codifica um mesmo 

acontecimento), verificando para isso a concordância intra-observador (o 

mesmo observador em diferentes momentos, mas em situações muito 

semelhantes, obtém os mesmos resultados) (Rink, 1985). Para tal, foi utilizada 

a fórmula de cálculo de percentagens de acordos (Mars, 1989; Bellack, cit. por 

Barroja, 2005), aplicada em 10% da amostra (uma aula de 90 minutos e outra 

de 45 minutos) tal como sugerem Tabachnick e Fiddel (cit. por Farias, 2007), 

com 15 dias de intervalo. 

 

 

 

 

 

 

Mars (cit. por Soares, 2008) afirma que “quando são medidos poucos 

comportamentos, os valores mais aceitáveis para a percentagem de acordos 

situam-se entre os 90% e os 100%.”. Desta forma, o valor por nós encontrado, 

situando-se nos 96%, indica-nos uma forte concordância intra-observação. 

 

 

4.9.6- Apresentação dos resultados 

 

Como podemos verificar no quadro 1, o número de feedbacks emitidos 

do professor estagiário, durante a aula de 90 minutos, foi de 168. No que 

respeita à aula de 45 minutos, o número de feedbacks emitidos foi de 87. 

 

 

 

 

% de acordos =  

Nº de acordos 

Nº de acordos + Nº de desacordos 

× 100 
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 Estudante estagiário 

Quantidade de feedbacks emitidos durante 90 

minutos de aula 
168 

Quantidade total de feedbacks emitidos durante 45 

minutos de aula 
87 

 

Quadro 6- Nº total de feedbacks emitidos durante a parte principal da aula 

 

Passando para uma análise mais pormenorizada do feedback, 

vamos de seguida decompô-lo nas dimensões que nos propusemos 

observar, nomeadamente no seu objetivo/natureza, na sua direção e na 

sua forma, assim como averiguar a percentagem de feedbacks utilizados 

por parte do professor estagiário relativamente às suas subdimensões. 

 

No que respeita a dimensão objetivo/ natureza, tal como ilustra o quadro 

2, o professor estagiário emitiu mais feedbacks prescritivos, cerca de 104 

(62%) nas aulas de 90 minutos e 48 (55%) nas aulas de 45 minutos.  

Em seguida, o professor emitiu com maior preponderância feedbacks 

avaliativos, manifestando 36 (21%) vezes esta subdimensão na aula de maior 

duração, e 19 (22%) vezes na aula de menor duração. De salientar, que dos 36 

feedbacks avaliativos manifestados, 24 destes são positivos, reforçando, 

assim, a execução motora do aluno, encorajando-o a mantê-la. Por outro lado, 

os restantes 12 feedbacks são negativos, ocorrendo quando o professor 

pretende reprovar a execução de alguma habilidade motora. 

Referentes à aula de menor duração, dos 19 feedbacks manifestados, 

17 são positivos, enquanto os restantes são negativos. 

Numa terceira posição encontram-se os feedbacks descritivos, 

manifestados sempre que o professor sentiu necessidade de informar os 

alunos, 15 e 10 vezes (aulas de 90 e 45 mint., respetivamente) de como estes 

estavam a realizar a tarefa. Este tipo de feedback, como podemos constatar no 

gráfico 1 e 2, atingiu uma percentagem de 9% nas aulas de 90 minutos e 12% 

nas aulas de 45 minutos. 
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 Em relação aos feedbacks interrogativos, o professor questionou 

apenas 13 vezes (8%) o aluno acerca da execução da tarefa que estava a 

realizar, respeitante à aula de 90 minutos, e 10 vezes (11%) na de 45. 

 

Quadro 7- Quantidade de feedbacks emitidos da dimensão – Objetiva/Natureza 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1- Percentagem de feedbacks da dimensão             Gráfico 2- Percentagem de feedbacks da dimensão                          

-Objetiva /Natureza- 90mint.                                               -Objetiva /Natureza- 45mint. 

 

 

 Relativamente à dimensão direção, como podemos verificar no quadro 3, 

tanto na aula de 90 minutos como na de 45, o professor utilizou 

predominantemente o feedback individual, transmitindo por 158 e 82 vezes 

respetivamente, informação a um único aluno. Curiosamente, como podemos 

verificar no gráfico 3 e 4, a percentagem obtida como reflexo desta intervenção, 

tanto numa aula como na outra, é de 94%. 

 

Dimensão- Objetivo/Natureza 

Subdimensões Prescritiva Descritiva Interrogativa 
Avaliativa 

Positiva Negativa 

Feedbacks emitidos   

– 90min. 
104 15 13 24 12 

Feedbacks emitidos    

- 45 min. 
48 10 10 17 2 

62% 9% 

8% 

21% 

Subdimensões - 90 mint. 

Prescritiva Descritiva

Interrogativa Avaliativa

55% 

12% 

11% 

22% 

Subdimensões- 45mint. 

Prescritiva Descritiva

Interrogativa Avaliativa
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 Em seguida, tanto os feedbacks emitidos para dois ou mais alunos 

(Grupo) como para a turma obtiveram uma percentagem de 4% e 2%, 

respetivamente. No que respeita aos feedbacks para o grupo, nas aulas de 90 

minutos o professor interveio somente 6 vezes, enquanto que nas aulas de 45 

ficou apenas por 3 intervenções. 

 

Quadro 8- Quantidade de feedbacks emitidos da dimensão – Direção 

      

 

 

 

 

 

  

Gráfico 3- Percentagem de feedbacks da dimensão                          Gráfico 4- Percentagem de feedbacks da              

Direção- 90 mint.                                                                              Direção- 45 mint 

 

No que respeita a dimensão forma, tal como podemos verificar no 

quadro 4, o professor estagiário efetuou uma intervenção exclusivamente oral 

(feedback auditivo), cerca de 155 vezes nas aulas de 90 minutos e 84 vezes 

nas aulas de 45 minutos. Em termos percentuais, como podemos constatar no 

Dimensão- Direção 

Subdimensões Individual Grupo  Turma 

Feedbacks emitidos   – 90min. 158 6 4 

Feedbacks emitidos    - 45 min. 82 3 2 

94% 

4% 2% 

Subdimensões- 45mint. 

Individual Grupo Turma

94% 

4% 2% 

Subdimensões - 90 mint. 

Individual Grupo Turma
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gráfico 5 e 6, esta subdimensão atingiu valores extremamente elevados em 

relação às demais, tendo atingido 92% e 97% respetivamente.  

Em seguida, o professor emitiu com maior predomínio feedbacks visuais, 

ou seja, efetuou a demonstração do erro, ou então, a correta demonstração da 

habilidade. Esta subdimensão manifestou-se 8 (5%) vezes na aula de maior 

duração, e 2 (2%) vezes na aula de menor duração.  

Na terceira posição, verificamos que os feedbacks mistos, são aqueles 

que aparecem com maior frequência, designadamente 5 vezes (3%) nas aulas 

de 90 minutos e 1 vez na aula de 45. De salientar, que dos 5 feedbacks mistos 

exteriorizados, 4 destes são visuais-auditos, na qual o professor, para além de 

intervir oralmente, realizou corretamente a demonstração da habilidade que 

pretendia. O feedback auditivo-quinestésico apenas surgiu uma única vez, no 

momento em que o professor interviu oralmente e, concomitantemente, 

executou uma pequena manipulação corporal, fazendo perceber o aluno que, 

no momento que realiza a manchete, os braços, para além de estarem 

esticados, têm que “simbolizar uma tábua”. Quanto à aula de menor duração, 

apenas surgiu um feedback misto, nomeadamente visual-auditivo. 

Em ultimo lugar, o feedback quinestésico, tanto numa aula como na 

outra, não surgiu em nenhum momento. 

 

 

 Quadro 9- Quantidade de feedbacks emitidos da dimensão – Forma 

 

Dimensão- Forma 

Subdimensões Visual  Auditiva Quinestésica 
Mista  

Visual-Auditiva Auditiva-Quinestésica 

Feedbacks emitidos   – 

90min. 
8 155 0 4 1 

Feedbacks emitidos    - 45 

min. 
2 84 0 1 0 
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Gráfico 5- Percentagem de feedbacks da dimensão                    Gráfico 6- Percentagem de feedbacks da dimensão  

Forma-  90 mint.                                                                                  Forma- 45 mint. 

 

4.9.7- Discussão dos Resultados 

 

Analisando os resultados obtidos, podemos destacar imediatamente a 

quantidade total de feedbacks emitidos, quer nas aulas de 90 minutos (168) 

quer nas de 45 (87).  

Estes resultados ultrapassam significativamente os valores apurados 

nos estudos realizados por Quaterman (1997), Fink e Siedentop (1989), cit. por 

Siedentop (1991), que apontam para um valor médio de 30 a 60 feedbacks por 

30 minutos de aula.  

Esta divergência tão expressiva aconteceu porque, normalmente, uma 

aula de 90 minutos contém uma parte principal de 60, assim como uma aula de 

45 minutos contém uma parte principal de 30, dando um limite máximo de 120 

e 60 feedbacks, respetivamente.  

Como refere Martins (2009), o facto de uns professores estagiários 

fornecerem mais feedbacks que outros, chegando inclusive a atingir o dobro, 

não faz em qualquer um dos casos um dos professor melhor do que outro. O 

que faz realmente a diferença é o sentido de oportunidade com que o professor 

intervém, levando o aluno a aprender, dando sempre espaço e hipótese para 

este proceder ao próprio feedback intrínseco (Magill, 1994).   

No que respeita a dimensão objetivo/natureza, verifica-se que o 

feedback prescritivo assumiu maior preponderância relativamente às outras 

subdimensões. Estudos realizados por Silverman (1993) e Batista (2009) 

5% 

92% 

0% 3% 

Subdimensões - 90 mint. 

Visual Auditiva

Quinestésica Mista

2% 

97% 

0% 1% 

Subdimensões - 45 mint. 

Visual Auditiva

Quinestésica Mista
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comprovam que os professores efetivos das escolas têm padrões de 

comportamento similar. Perante esta constatação, podemos afirmar que neste 

campo, a formação inicial conseguiu fornecer ferramentas que possibilita o 

professor estagiário atuar face às exigências da escola. 

De seguida, com a segunda maior percentagem de emissão, surge o 

feedback avaliativo, nomeadamente a vertente positiva. O facto de existir uma 

grande percentagem de feedback avaliativo-positivo comprova o clima 

agradável existente na aula, concomitante ao bom desempenho dos alunos nas 

modalidades em questão (Voleibol e Ginástica). 

Sobre esta vertente, Martins (2009) refere que, do ponto de vista 

didático, se considera este tipo de intervenção relativamente pobre, pois não 

especifica as mudanças desejadas na prestação do aluno. Piéron (1999) 

acrescenta que o professor ou treinador deve ter em consideração que 

demasiadas avaliações positivas podem cair na rotina e transformar-se em 

“barulho pedagógico”. 

Desta forma, considero que o professor estagiário utilizou demasiados 

feedbacks avaliativos, descurando assim outras subdimensões, 

nomeadamente o feedback interrogativo, registando este percentagens 

demasiado baixas de acordo com a sua importância. Martins (2009) salienta 

este facto, afirmando que é através do feedback interrogativo que os 

professores estimulam os alunos a tomar decisões em função das situações e 

a procurar respostas para a resolução de problemas. Este autor acrescenta 

ainda que esta particularidade representa uma lacuna ao nível da formação 

inicial do professor estagiário, pois a “utilização do questionamento é algo que 

deveria ocorrer com maior frequência” (Batista, 2009). 

 No que se refere à dimensão direção, o professor estagiário utilizou 

predominantemente o feedback individual, validando as ideias de Siedentop 

(1991), enaltecendo a ideia de que o feedback é tipicamente dirigido a um 

individuo, em vez de a um grupo ou a uma turma. Esta situação ocorre devido 

à noção existente do princípio da individualidade, segundo a qual todos nós 

temos uma individualidade biológica, quer biomecânica, quer em habilidades, 

quer em fraquezas, nas respostas aos estímulos e a diferentes níveis de stress 

(Fonseca, 2008). Desta forma, os alunos para atingirem os objetivos da aula, 
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não adotam o mesmo caminho, estando o professor numa posição de 

orientador, assegurando, assim, que todos cheguem ao local pretendido. 

Relativamente à dimensão forma, o professor estagiário realizou 

prevalecentemente uma intervenção oral, arrecadando uma percentagem 

média de 94,5%. Verifica-se, pela análise da literatura atinente, que a 

intervenção do treinador/professor baseia-se, fundamentalmente, na reação 

verbal (Richheimer e Rodrigues, 2000; Sequeira e Rodrigues, 2004; Serra e 

Graça, 2003), como, também, atestam os nossos resultados. 

Contrariando alguns estudos realizados, nomeadamente de Markland e 

Martinek (1988), Richheimer e Rodrigues (2000), Sequeira e Rodrigues (2004),  

afirmam que, a seguir à forma auditiva, sucede a forma combinada auditivo-

visual, o professor estagiário privilegiou a subdimensão visual, relegando 

aquela para uma terceira posição. 

Esta situação poderá, eventualmente, indiciar uma potencial lacuna ao 

nível da formação inicial do professor estagiário pois, como afirma Rosado 

(1997), os feedbacks devem assumir, preferencialmente, formas combinadas 

auditivas-visuais ou auditivas-quinestésicas e não apenas verbais, já que 

caracter misto permitirá ao praticante receber a informação de diferentes 

formas, resolvendo potenciais insuficiências de compreensão que o recurso a 

um único canal de processamento de informação poderá ocasionar. 

 

4.9.8- Conclusão 

 

Este estudo permitiu chegar às seguintes conclusões: 

No que respeita à dimensão objetiva, o professor estagiário emitiu mais 

feedbacks prescritivos dando indicações sobre o que o aluno deverá realizar, 

propiciando, assim, a melhoria da sua prestação. Ainda no domínio desta 

dimensão, salientam-se os feedbacks avaliativos, nomeadamente os positivos, 

com os quais o professor reforça a execução motora do aluno, encorajando-o a 

mantê-la. Nas últimas duas posições encontram-se os feedbacks descritivos e 

interrogativos, com uma percentagem de emissão muito similares, embora com 

uma ligeira vantagem para os feedbacks descritivos. 
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No que concerne à dimensão direção, o professor estagiário utilizou 

significativamente o feedback individual, dirigindo-se pessoalmente a cada 

aluno, de forma a ajudar cada um, de acordo com as suas necessidades. Nas 

últimas duas posições encontram-se os feedbacks que o professor emitiu para 

dois ou mais alunos (grupo) e os transmitidos à turma. 

Por último, no que toca à forma do feedback, o professor optou 

predominantemente pela intervenção oral, seguida de uma intervenção visual. 

A subdimensão mista, nomeadamente a correspondente aos feedbacks 

visuais-auditivos e os auditivos-quinestésicos, foi muito subutilizada pelo 

professor, que não sentiu especial necessidade de a eles recorrer, pelo que se 

situam na última posição. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5- Participação na Escola e a Relação com a 

Comunidade
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Tal como afirma Vareiro (2010) a ação do professor não se pode cingir à 

relação como os alunos na sala de aula, esta deve ser ampliada a toda a 

comunidade escolar, de forma a poder identificar-se com a escola e com o seu 

projeto educativo. Desta forma, a atividade do professor vai para além das 

funções inerentes ao processo de ensino-aprendizagem. 

Neste sentido, considero que consegui estabelecer boas relações com 

todos os membros da comunidade escolar, desde alunos, professores e 

funcionários. Obviamente que acabei por criar uma maior proximidade com os 

funcionários que estavam nas zonas dos pavilhões, assim como os professores 

referentes ao departamento de Educação Física. 

De acrescentar, que o nosso núcleo de estágio foi responsável por 

algumas atividades que procuraram criem condições para que se estabeleça 

um sentimento de pertença entre a escola e a comunidade na qual, assumiram-

se como fatores de enorme preponderância na melhoria gradual do meu 

relacionamento e integração no seio escolar. 

 

5.1- Integração na Comunidade Escolar 

Ao longo do ano letivo, eu e os meus colegas estagiários, ficamos 

responsáveis por organizar ações de formação, tendo como principal objetivo, 

dinamizar a comunidade escolar. 

 

5.1.1- “Basquetebol em Cadeiras de Rodas” 

 

A primeira delas, foi realizada no dia 7 de Dezembro de 2011, na qual a 

escola abriu as portas ao desporto adaptado com a realização da Ação de 

Sensibilização “Basquetebol em Cadeira de Rodas”, administrada pelo 

Professor Ricardo Neves, mestrando em Atividade Física Adaptada na 

Faculdade de Desporto da Universidade do Porto (FADEUP). 

 Apesar de inicialmente estar apenas previsto a abordagem do 

basquetebol em cadeira de rodas, devido a questões de logística e 

dinamização da atividade foi incluída a modalidade de boccia. 
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Com a crescente inclusão de alunos com Necessidades Educativas 

Especiais (NEE) na escola, torna-se essencial proporcionar a professores e 

alunos vivências e experiências significativas nesta área. Aos professores, 

fornece a oportunidade de aumentar o leque de experiências que proporcionam 

aos alunos, através de novas modalidades e estratégias para lidar com as 

diferentes situações que surgem no decorrer da atividade. Aos alunos, permite 

uma aproximação à realidade do dia-a-dia dos colegas com NEE e ajuda a 

desmitificar qualquer preconceito ou juízo de valor, fomentando a compreensão 

e entreajuda. 

O sucesso da atividade foi inquestionável, com os alunos a aderirem às 

diferentes atividades desenvolvidas e participando com empenho e entusiasmo 

nas tarefas. O que no início da atividade era visto como desporto para os 

outros, para aqueles com deficiência, no 

final eram modalidades sobre as quais 

recaiu o interesse de grande parte dos 

alunos. 

Cuida deixar uma palavra de 

agradecimento ao gabinete de Desporto 

Adaptado da FADEUP e ao Professor 

Rui Corredeira pela disponibilização das cadeiras de rodas próprias para a 

modalidade e sem as quais não seria possível realizar este evento. 

 

5.1.2- “Dança Educativa na Escola” 

A segunda ação de formação, realizou-se no dia 13 de março de 2012, 

na qual a escola abriu as portas ao desporto e a mais uma Ação de 

Sensibilização, desta feita sobre “Dança Educativa”, orientada pela Professora 

Daniela Castro, aluna de mestrado de 

Ensino de Educação Física nos 

Ensinos Básico e Secundário na 

Faculdade de Desporto da 

Universidade do Porto (FADEUP).  
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Esta ação de formação tinha como objetivos, contribuir para a formação 

do professor na abordagem de uma matéria “alternativa”, sensibilizar o 

professor para o ensino da dança educativa, desmistificar a dificuldade 

existente no ensino da dança na escola e promover o ensino da dança através 

de atividades lúdicas. 

Na minha opinião, a dança deveria ser um conteúdo na qual os professores 

poderiam e deveriam lecionar nas aulas de EF, pois apresenta-se como uma 

atividade que pode ser transmitida de inúmeras formas, garantindo o empenho 

e a motivação de todos os alunos.  

Durante esta ação de formação, tomamos o lugar dos alunos e 

vivenciamos uma aula de dança divertida e intensa, ficando comprovado que 

os objetivos a nível físico (contexto escolar) serão sempre alcançados.  

Nesta aula, a professora Daniela lecionou conteúdos ligados à exploração 

do próprio corpo, do tempo e do espaço, numa escala individual, grupal (dois 

elementos) e coletiva (mais de dois 

elementos). 

Ficou demonstrado, que existe uma 

panóplia enorme de exercícios que pode ser 

explorado pelo professor nas aulas de EF 

ajudando assim, a desmistificar a dificuldade 

existente no ensino da dança na escola. 

De realçar, que à semelhança da ação realizada no período anterior 

(basquetebol em cadeira de rodas), também os alunos com Necessidades 

Educativas Especiais marcaram presença, assim como, um elevado número de 

alunos do sexo masculino, desmistificando a ideia que a dança é só para 

raparigas, contribuído para apagar os estereótipos de género existentes na 

cabeça dos jovens levando os rapazes a aceitar de bom grado esta disciplina 

nas aulas de EF e, quem sabe, levar os alunos do sexo masculino a querer 

praticar dança fora da escola. 

Para mim, foi muito enriquecedor, na medida que os meus conhecimentos 

sobre a dança educativa eram bastante rudimentares, e com esta ação, para 

além de me permitir conhecer estratégias para lecionar esta “modalidade”, 

permitiu-me perceber que a responsabilidade na mudança das mentalidades 

dos alunos está na atitude dos professores perante a dança e a sua 
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abordagem na escola, pois estes (professores) têm de ser elementos ativos na 

busca de uma nova mentalidade dos nossos jovens perante a dança, não 

esperando que a mentalidade deles mude por milagre. 

 

5.1.3- “Capoeira na Escola” 

A última ação de formação, realizou-se no dia 31 de Maio, sendo 

apresentada a duas turmas do 6º ano de escolaridade muito particulares 

(sendo consideradas as turmas com menor rendimento do total dos 6º anos, 

devido aos comportamentos atípicos que lhes são característicos). 

Dada esta particularidade, estávamos um pouco receosos de como iria 

decorrer toda a ação, e de como os alunos iriam receber esta atividade. 

A ação iniciou-se com a apresentação do professor e da atividade. O 

professor falou um pouco da história da Capoeira, para facilitar a compreensão 

da sua essência. 

Depois de uma breve explicação teórica, o professor ensinou o 

movimento básico da Capoeira, a chamada “ginga”, entusiasmando os alunos 

que estavam a assistir. Que mostraram logo o seu entusiasmo em tentar 

reproduzir este movimento. 

Em simultâneo à demonstração e à reprodução do movimento “ginga”, 

os alunos iam conhecendo e ouvindo músicas típicas desta atividade. 

Aproximando-os de um evento real de Capoeira. 

Com o desenvolver da ação, o professor ia mostrando e exemplificando 

novas formas de atacar e de defender, que os alunos iam imitando e tentando 

realizar em conjunto com os seus pares. 

A inter-relação e empatia que se criou entre professor e alunos foram 

bastante interessantes de se observar. Foi também interessante verificar que 

alunos do 6º ano se envolveram na atividade e revelaram gosto pela 

aprendizagem.  

No entanto, a partir de um certo momento começou a haver 

desinteresse, confusão, e desistências por parte de alguns alunos. Estes 

comportamentos podem ser fruto do desinteresse normal característicos das 

novas gerações, pode advir do facto de a ação ter sido demasiado longa, 
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perdendo assim alguma da sua magia inicial. Ponto que temos de repensar e 

de refletir para futuras ações. 

Por outro lado, os alunos que se mantiveram sempre na ação, 

demonstraram uma atitude excecional, bastante ativa e empenhada em 

aprenderem determinas técnicas com movimentos que remetem para a nossa 

história. 

Pois foi visível, que alunos ditos “mal comportados”, estiveram toda a 

ação interessados, dedicados e empenhados em querer fazer mais e melhor, o 

que faz questionar, se os professores de EF estarão a criar o melhor ambiente 

de aprendizagem possível ou não. 

No final da ação, o professor deu ainda a conhecer um dos materiais 

mais utilizados nos grupos de capoeira, para fazer música, o chamado 

“berimbau”. 

Quando o professor começou a tocar, os alunos começaram a 

acompanhar o “berimbau” com palmas, incutindo vivacidade, dinamismo à 

ação. 

No final, os alunos pediram ao professor que demonstrasse algumas das 

técnicas mais complexas e estimulantes, com o intuito de poderem observar 

até que patamar se poderá evoluir neste apelativo desporto. 

É de salientar, que bastantes alunos quiseram no final da ação, 

questionar o professor sobre onde é que poderiam começar a praticar este tipo 

de desporto. Logo, o objetivo do núcleo de estágio de querer apelar e cativar os 

alunos para a prática educativa, foi positivamente alcançado. 

 

5.2- O Corta-Mato 

 

O Corta-Mato escolar da EB 2,3 de Rio Tinto é uma atividade realizada 

todos os anos e tem como objetivos, dinamizar a escola com atividades físicas 

e desportivas, motivar os alunos para a prática de atividades físicas e 

desportivas, desenvolver e dinamizar as relações de convívio, de 

camaradagem e respeito mútuo, cumprindo os objetivos de formação para a 

cidadania.  
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A responsabilidade da organização do evento ficou a cargo do grupo de 

professores de Educação Física, sendo necessária uma reunião para 

determinar os pontos fundamentais e as necessidades para a organização da 

prova.  

Nesta reunião, ficou determinado que as inscrições para o corta-mato, 

deveriam ser transmitidas pelos professores de Educação Física às suas 

turmas, registando os dados dos alunos participantes numa folha e 

seguidamente transmitidas ao professor Morgado que registava numa folha em 

excel criada para o efeito. As inscrições foram realizadas até à semana anterior 

ao corta-mato, devido à necessidade de se determinar o número de alunos 

inscritos no evento e em cada escalão, com a devida antecedência. 

No final da reunião os professores de Educação Física, acharam 

conveniente verificar o percurso, identificando os locais que poderiam ser 

propícios a eventuais quedas ou colisões e utilizando um aparelho eletrónico, 

cedido pelo estagiário Tiago Cunha, o número de metros que o percurso 

possuía.  

O evento ocorreu numa manha do primeiro período, sendo realizado 

parte do percurso no interior e outra parte no exterior do recinto escolar, 

ampliando, desta maneira, a complexidade da sua organização, devido à 

utilização de forças de segurança para realizar cortes na estrada. Julgo que 

esta foi uma boa opção, derivado às dimensões que a escola possui para esta 

atividade serem relativamente pequenas, evitando assim, que os alunos 

realizassem excessivos percursos no mesmo local. 

 A necessidade de se chamar entidades públicas, os bombeiros e a 

polícia, proporcionou-nos (alunos estagiários) a oportunidade de aprender a 

organizar um corta-mato, num contexto de dificuldade acentuada, preparando-

nos, assim, para futuras situações de dificuldade idêntica. 

Durante a prova, os alunos assumiram atitudes e comportamentos 

exemplares, tais como: o empenho, o espírito desportivo, a camaradagem, o 

respeito e a cordialidade.  

Desta forma, considero que os objetivos foram alcançados, realçando o 

número de inscrições obtido (mais de 1300 alunos), o ambiente festivo que se 

viveu durante a prova, visível principalmente, no apoio prestado pelos alunos 

que assistiam à prova, assim como, a cooperação existente entre os 
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professores de Educação Física, factor essencial para o bom desenrolar da 

prova, permitindo o cumprimento de todas as tarefas definidas para o evento. 

 

5.3- O Peddy-Paper 

Esta atividade (Peddy-Paper) foi-nos pedida pelo Departamento das 

Ciências, através da disciplina de Educação para a Saúde, sendo que o 

objetivo, na parte prática do pedippaper, seria propiciar um conjunto de 

experiências motoras aos alunos envolvidos. 

Esta prova pretendia promover a competição entre as equipas participantes, 

tendo estas, que realizar um percurso constituído por diferentes tarefas.  

A prova era constituída por um conjunto de 5 tarefas a realizar 

sequencialmente, sendo concluída, quando todas fossem cumpridas ou o 

tempo limite da prova se esgotasse (4minutos). 

De salientar, que devido ao abastado número de equipas, sentimos 

necessidade de criar uma câmara de chamada, na qual as equipas que iam 

competir a seguir deviam permanecer nessa zona, para quando chegasse a 

sua vez de realizar a prova, não se perdesse muito tempo na organização.  

No final, foi contabilizado o tempo de cada uma das equipas sendo 

posteriormente convertido em pontos, ou seja, a equipa que concluiu o 

percurso mais rapidamente recebeu mais pontos do que as restantes equipas, 

criando-se assim, um quadro classificativo de pontuação. De realçar que esta 

pontuação foi somada aos pontos obtidos na restante prova (prova teórica). 

Penso que a realização desta atividade, apesar de todos os prós e contras, 

teve bastante êxito, tendo deixado um sentimento de satisfação em todos 

aqueles que nela participaram. 

Este tipo de atividades, deveria ser realizado mais vezes, por exemplo uma vez 

por período, pois permite não só, a inclusão e a sociabilização dos alunos no 

meio como a criação de sinergias entre a comunidade local e a própria escola. 
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5.4- As Funções do Diretor de Turma 

 

A necessidade de ampliar o nosso reportório de conhecimentos, 

relativamente ao desempenho das funções de Diretor de Turma (DT) levou-nos 

a estabelecer, como objetivo para esta área, o acompanhamento da execução 

das funções de DT.  

Segundo Soares (2007) o DT deve: 

 

- Assegurar a articulação entre os professores da turma e com os alunos, pais 

e encarregados de educação; 

- Promover a comunicação e formas de trabalho cooperativo entre professores 

e alunos; 

- 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; 

- Articular as atividades da turma com os pais e encarregados de educação 

promovendo a sua participação; 

- Promover a eleição do delegado da turma, dando conhecimento à direção 

executiva do seu resultado; 

- Promover junto do conselho de turma a realização de ações conducentes à 

aplicação do projeto educativo da escola, numa perspetiva de envolvimento 

dos encarregados de educação e de abertura à comunidade; 

- Coordenar o processo de avaliação dos alunos garantindo o seu carácter 

globalizante e integrador; 

- Promover a rentabilização dos recursos e serviços existentes na comunidade 

escolar e educativa, mantendo os alunos e encarregados de educação 

informados da sua existência; 

- Coordenar a elaboração e o desenvolvimento do plano de trabalho da turma. 

- Apreciar ocorrências de insucesso disciplinar, decidir da aplicação de 

medidas imediatas no quadro das orientações do conselho pedagógico em 

matéria disciplinar e solicitar ao diretor executivo a convocação extraordinária 

do conselho de turma; 
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- Assegurar a participação dos alunos, professores, pais e encarregados de 

educação na aplicação de medidas educativas decorrentes da apreciação de 

situações de insucesso disciplinar; 

- Promover um acompanhamento individualizado dos alunos, divulgando junto 

dos professores da turma a informação necessária à adequada orientação 

educativa dos alunos e fomentando a participação dos pais e encarregados de 

educação na concretização de ações para orientação e acompanhamento; 

- Fornecer aos pais e encarregados de educação, informação atualizada 

relativa ao aproveitamento, assiduidade e comportamento dos respetivos 

educandos. 

- Organizar e manter atualizado o dossier da turma; 

- Apresentar à direção executiva um relatório crítico, anual, do trabalho 

desenvolvido. 

 

De uma forma mais pormenorizada, este autor defende que às atividades 

do DT, podem dividir-se consoante o tipo de relações estabelecidas: 

 

DT / Turma: 

- Conhecer o passado escolar dos alunos; 

- Conhecer os alunos individualmente, bem como a forma como se 

organizam na turma para melhor compreender e acompanhar o seu 

desenvolvimento intelectual e socio-afetivo;  

- Identificar os alunos com dificuldades e que exigem um 

acompanhamento especial e participar na elaboração de um 

programa de apoio: no âmbito da ação social escolar, ou no domínio 

pedagógico e/ou psicológico.  

- Preparar um atendimento especial aos alunos que mudaram de 

escola envolvendo os professores e os colegas da turma;  

- Analisar os problemas de inadaptação de alunos e apresentar 

propostas de solução; 

- Identificar necessidades, interesses e hábitos de trabalho;  
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- Apoiar o desenvolvimento de iniciativas e projetos que respondam 

aos interesses dos alunos e que favoreçam a integração escolar, 

familiar e social; 

- Preparar e organizar assembleias de turma quando surjam 

problemas entre alunos e alunos e/ou professores de forma a 

resolver os conflitos e a favorecer o desenvolvimento pessoal e social 

dos alunos; 

- Desenvolver a consciência cívica dos alunos através de atividades de 

participação na vida da escola; 

- Sensibilizar os alunos para a importância do delegado e subdelegado 

de turma e organizar a sua eleição; 

- Desenvolver estratégias que contribuam para o trabalho em equipa, a 

cooperação e solidariedade. 

 

DT / Professores da Turma: 

- Fornecer aos professores da turma todas as informações sobre os 

alunos e suas famílias; 

- Caracterizar a turma no início do ano, a partir dos dados recolhidos 

na ficha biográfica do aluno e de outros meios de informação;  

- Discutir e definir com os professores estratégias de ensino-

aprendizagem, tendo em conta as características da turma; 

- Promover o trabalho de equipa entre os professores quer ao nível do 

desenvolvimento de projetos, quer na resolução de conflitos e 

problemas; 

- Recolher/fornecer informações sobre a assiduidade, comportamento 

e aproveitamento dos alunos;  

- Analisar com os professores os problemas dos alunos com 

dificuldades de integração, bem como as questões que surjam no 

relacionamento entre alunos e/ou alunos e professores;  

- Coordenar as relações interpessoais e intergrupais dos professores 

entre si e dos professores e alunos; 

- Estimular e colaborar em atividades que promovam a relação escola-

meio; 
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- Colaborar na elaboração do plano educativo individual;  

- Participar na elaboração das propostas de apoio pedagógico aos 

alunos; 

- Propor e discutir com os professores formas de atuação que 

favoreçam o diálogo entre a escola e os pais. 

 

DT / Encarregados de Educação: 

- Informar os Encarregados de Educação das regras de funcionamento 

da escola, do regulamento interno e da legislação em vigor; 

- Informar os Encarregados de Educação sobre o funcionamento das 

estruturas de apoio existentes na escola; 

- Comunicar o dia e a hora de atendimento;  

- Fornecer aos pais, com regularidade, informações sobre a 

assiduidade, comportamento e aproveitamento escolar dos alunos;  

- Orientar os pais no acompanhamento dos seus educandos; 

- Propor e planificar com os Encarregados de Educação formas de 

atuação que permitam uma relação mais estreita entre a família e a 

escola. 

- Definir estratégias específicas que possibilitem uma aproximação aos 

Encarregados de Educação que raramente ou nunca contactam com 

a escola.  

 

Neste sentido, tive a honra de acompanhar a Professora Cooperante na 

direção da sua turma, permitindo-me entender todas estas tarefas específicas 

desta função, assim como, perceber o papel interventivo do DT no contexto 

escolar. 

Percebi que o DT, deve ser um líder um conciliador/mediador entre os 

professores e os restantes membros envolvidos em todo o processo educativo, 

estimulando e colaborando diretamente com todos eles para a promoção do 

sucesso educativo dos alunos da turma, através de uma liderança democrática 

primando por uma dinâmica e flexível gestão (Silva, 2007). 
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Por último, considero que é necessário criar estratégias, como por 

exemplo a marcação de horas extras (remuneradas) para tratar dos assuntos 

da direção de turma, minimizando o tempo despendido durante as aulas 

 

 5.5- O Desporto Escolar 

 

Em primeiro lugar, para se desenvolver o desporto na escola é 

necessário ensiná-lo nos tempos curriculares (obrigatórios) e integrá-lo no 

projeto educativo da escola, nomeadamente nos tempos extracurriculares 

(Gomes e Silva, s.d).Segundo estas mesmas autoras, esse tempo 

extracurricular deve permitir que todos os alunos e alunas encontrem um leque 

de atividades que responda às suas expectativas, motivações, capacidades e 

habilidades. 

Neste sentido, a escola EB 2,3 de Rio Tinto oferece a todos os alunos a 

possibilidade de se inscrever em variadíssimos clubes, sendo que o núcleo de 

estágio ficou encarregue de lecionar o clube de futsal.  

Teixeira (2007) defende que o desporto escolar deve ser entendido 

como uma prática desportiva, realizada com alunos em ambiente educativo e 

que como tal, e em coerência com a natureza e finalidade de toda a instituição 

escolar, deve fazer parte do projeto educativo e ter um propósito educativo bem 

definido.   

De uma forma mais específica, Gonçalves (2002) afirma que o desporto 

escolar deverá perseguir os seguintes objetivos: proporcionar a todos um 

conjunto de atividades desportivas de carater recreativo ou competitivo; 

aquisição de atitudes de integração e de convivialidade, de responsabilidade de 

pertença e de partilha, da noção de direitos e deveres, ou seja o 

desenvolvimento precoce da cidadania; aquisição dos valores e princípios do 

espirito desportivo e da tolerância, do respeito pelas diferenças, de aceitação 

do outro, nas práticas desportivas e na vida em sociedade; e contribuir para um 

estilo de vida ativo e saudável. 

Nesta perspetiva, penso que o núcleo de estágio atingiu os objetivos 

pretendidos, conseguindo inclusive, que alunos com NEE e raparigas jogassem 

futsal com os restantes alunos, quebrando alguns dogmas existentes na 

sociedade e promovendo a chamada escola inclusiva. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6- Conclusão 
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Fazendo uma análise do trabalho desenvolvido ao longo ano, constato 

que a realização do EP, foi extremamente preponderante na minha formação 

enquanto futuro professor. Proporcionou-me um vasto número de experiencias 

e desafios, tendo contribuído seguramente e de uma forma notória para o 

desenvolvimento das minhas competências pedagógicas. 

Julgo que o momento mais importante deste EP, foi a consciencialização 

da importância da reflexão, tendo em vista a eficácia da intervenção. Tal como 

Santos e Fernandes (2004) afirmam, a reflexão envolve a ação voluntária e 

intencional de quem se propõe a refletir, fazendo com que a pessoa que reflete 

mantenha em aberto a possibilidade de mudar, quer em termos de 

conhecimentos e crenças quer em termos pessoais.   

Ao refletir sobre as “práticas”, senti que para além de aumentar a 

confiança no momento em que estava a lecionar, consegui melhorar aspetos 

que apresentava algumas debilidades, nomeadamente na comunição e no 

planeamento. O tema do trabalho de investigação-ação realizado neste RE foi 

escolhido tendo em conta esta limitação (comunicação) e a vontade de querer 

melhorá-la, pois é uma ferramenta extremamente importante para um 

professor/treinador no momento em que se encontra a lecionar. Quanto ao 

planeamento, através de uma análise critica e reflexiva consegui transformar o 

simples conhecimento do conteúdo que já possuía, em conhecimento 

pedagógico do conteúdo.  

Mais uma vez, e resultado do constante ciclo de investigação-ação-

reflexão comecei progressivamente a aumentar a minha visão no que respeita 

ao papel e às funções do professor de Educação Física, mais concretamente 

na promoção de estilos de vida mais ativos. Esta perspetiva deveu-se a dura 

constatação que o sedentarismo ameaça cada vez mais a nossa sociedade, 

pois, a maior parte dos alunos, apresentava um índice motivacional para a 

prática de Educação Física bastante reduzido.  

Perante esta perspetiva, para além dos alunos dominarem as 

habilidades técnicas, tentei incutir hábitos de vida saudáveis, recorrendo muitas 

das vezes à própria explicação da importância da adoção de estilos de vida 

saudáveis, mas também motivando os alunos para a prática desportiva. 

Concomitantemente, tentei que todos os alunos tivessem uma imagem 
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favorável das aulas de Educação Física recheadas de experiencias positivas 

(fator preponderante para os alunos continuarem ligados à pratica desportiva). 

Ainda como aspeto positivo, realço a possibilidade de estar inserido 

numa escola como a EB, 2,3 de Rio Tinto, e mais concretamente no grupo de 

Educação Física, por ser um exemplo quer no planeamento utilizado, quer na 

coordenação realizada. De salientar ainda, a constante partilha de experiencias 

e vivencias, que estes professores mais experientes me facultaram, pois 

advinham-se extremamente proveitosas para alguém como eu, que está a 

iniciar nesta carreira de docente.   

Ainda em relação a este EP, e como aspeto negativo, penso que o 

processo deveria ser moldado um pouco à nova realidade em que vivemos, 

não nos sobrecarregando com tantos compromissos. Digo isto, pois uma boa 

percentagem de estagiários é forçado a manter uma atividade profissional em 

simultâneo, de modo a poder finalizar os estudos, acabando muitas das vezes, 

por ser inconciliáveis ambos os papéis. Estes momentos de muitas 

preocupações ao mesmo tempo (estágio, trabalho, aulas, exames) foram para 

mim os mais difíceis durante todo o ano, dirigindo aqui uma palavra de apreço 

à orientadora Felismina Pereira, que com grande abertura e compreensão me 

apoiou bastante, contribuindo para superação destes momentos difíceis. 

Em suma, o EP caraterizou-se como um momento preponderante na 

minha formação como futuro docente, complementando a formação téorica-

prática que obtive durante os quatro anos anteriores. Este, ajudou-me a 

melhorar a minha intervenção no que respeita ao processo ensino-

aprendizagem, munindo-me de atributos que me permitirão identificar os 

problemas, assim como, utilizar a reflexão e a investigação como ferramentas 

para resolver estes mesmo problemas.  

Tal como afirma Oliveira (2010), relativamente ao término deste EP, 

“existem em mim dois sentimentos antagónicos: se, por um lado, me apercebi o 

quão alto subi nesta escalada da minha formação, por outro, ao olhar e 

observar a paisagem circundante, compreendi que esta era apenas a minha 

pequena montanha, face ao conjunto de montanhas e desafios ainda maiores 

que me esperam no futuro profissional”. Este autor acrescenta ainda, que esta 

nova perspetiva permitiu-me compreender com clareza o significado da 

importância da formação contínua do professor. 
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6.1- Perspetivas para o Futuro 

 

Tendo a perfeita consciência, que atualmente o mundo do trabalho, não 

me possibilita voltar a lecionar tão cedo, concluo este RE com a total convicção 

que me preparei convenientemente, reunindo uma panóplia de conhecimentos 

e de valores que me permitirão ter sucesso no futuro, nesta, ou noutra área.    

No seguimento da ideia do parágrafo anterior, após finalizar este 

mestrado, quero tirar o curso de alto rendimento, se possível na FADEUP, 

tornando-me assim, cada vez mais um profissional competente e informado e 

consequentemente ampliar o meu raio de ação na aérea desportiva de 

competição. 
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O modelo de EP adotado pela FADEUP, no presente ano letivo, 

2011/2012, considera os princípios decorrentes das orientações legais 

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

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. 

 No que respeita ao enquadramento na FADEUP, o EP é uma unidade 

curricular do segundo ciclo de estudos conducente ao grau de Mestre em 

Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário que decorre no 

terceiro e quarto semestre do ciclo de estudos. 

O EP foi cumprido na escola EB 2,3 de Rio Tinto, tendo como professora 

cooperante a professora doutora Felismina Pereira e como professora 

orientadora a professora doutora Eunice Lebre. A realização deste EP, permitiu 

o envolvimento num conjunto de papeis, atividades e responsabilidades, de 

âmbito e natureza diversa, em interação com diferentes agentes e encerrando 

diversos desafios e níveis de exigência e reflexão, fazendo deste (EP), um 

espaço privilegiado do desenvolvimento pessoal e profissional dos candidatos 

a professores (Matos, 2011). De realçar, que este EP está separado em duas 

grandes partes: a Prática de Ensino Supervisionada (PES) e o REP. 

No que respeita a PES, Matos (2011) afirma que este permite a 

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

em contexto real, desenvolvendo as competências profissionais que promovam 

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

aos desafios e exigências da profissão. 

Por outro lado, a realização do RE, visando documentar todas as 

atividades realizadas durante o ano letivo, foi proposto segundo o Regulamento 

de Estágio Profissional que se subdividisse em quatro grandes áreas, sendo 

que as áreas 2 e 3 se encontram agregadas numa só: 

 

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

Áreas 2 e 3 – “Participação na Escola e Relações com a Comunidade”;  

Área 4 – “Desenvolvimento Profissional”. 
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A área 1 engloba a conceção, o planeamento, a realização e a avaliação 

do ensino (Matos, 2011). A área 2 e 3 englobam todas as atividades não letivas 

realizadas pelo estudante estagiário, tendo em vista a sua integração na 

comunidade escolar e que, simultaneamente, contribuem para um 

conhecimento do meio regional e local tendo em vista um melhor conhecimento 

das condições locais da relação educativa e a exploração da ligação entre a 

escola e o meio (Matos, 2011). Por último, a área 4 engloba atividades e 

vivências importantes na construção da competência profissional, numa 

perspetiva de desenvolvimento ao longo da vida profissional, promovendo o 

sentido de pertença e identidade profissionais, a colaboração e a abertura à 

inovação (Matos, 2011). 

Nesta perspetiva, organizei o meu RE em cinco grandes capítulos: 

 

I- Enquadramento Biográfico 

 

Neste primeiro capítulo – Enquadramento Biográfico, descrevi os 

momentos mais cruciais do meu percurso escolar e desportivo. Ainda neste 

capítulo, referi as minhas expetativas iniciais em relação ao EP, assim como, 

vário aspetos que pretendo melhorar na minha atuação como futuro docente. 

 

II- Enquadramento da Prática Profissional  

 

No segundo capítulo – Enquadramento da Prática Profissional, articulei 

os vários contextos em que o EP está enquadrado, designadamente, o 

contexto legal, institucional e funcional. De salientar, ainda respeitante a este 

capítulo, a referência para o papel preponderante que a professora cooperante 

teve nomeadamente na sua constante orientação pedagógica, ajudando-me a 

ser um professor mais competente mais equilibrado e mais consistente nas 

atitudes tomadas e por último, termino com uma pequena reflexão acerca do 

tema Ser Professor. 
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III- Realização da Prática Profissional 

 

Este terceiro capítulo- Realização da Prática Profissional, foi sem dúvida 

alguma, aquele que senti maiores dificuldades, tendo investido maior tempo na 

sua análise, e consequente preparação face as exigências que me fui 

deparando durante o ano letivo. De salientar, que a reflexão efetuada sobre as 

atividades desenvolvidas, permitiu-me desenvolver a minha competência 

profissional, criando um conhecimento estratégico, edificado com elementos 

que resultam de um conhecimento teórico, conjuntamente com elementos que 

resultam da prática. 

Nesta perspetiva, considerei os aspetos mais preponderantes nesta 

longa caminhada, tendo particularizado o início da atividade de docente, a 

formação inicial e a sua contribuição para a minha futura profissão, o 

planeamento, a motivação e o processo de avaliação. 

Relativamente ao planeamento, foquei essencialmente a disputa 

existente entre a teoria e a prática e os problemas da indisciplina, que no meu 

ponto de vista, resultam quase sempre de um má organização da aula.   

No que respeita á motivação, evidenciei o subtema da competência 

percebida, pois apresentou-se como uma ferramenta bastante útil, na 

mobilização dos meus alunos para a realização das minhas aulas. 

No que se refere ao processo de avaliação, evidenciei os três momentos 

que tive em conta na efetuação deste processo, assim como, as “formas” 

utilizadas na execução destes mesmos momentos.  

Como ultimo subtópico deste capítulo, destaco a realização de um 

trabalho de investigação-ação, propondo analisar e consequente caracterizar a 

informação transmitida pelo professor na parte principal da aula. 

Deste estudo, podemos evidenciar os feedbacks prescritivos (dimensão 

objetiva) que o professor transmitiu, ajudando os alunos a perceber aquilo que 

deveriam fazer. Os feedbacks individuais (dimensão direção), dirigindo-se 

pessoalmente a cada aluno, de forma a ajudar cada um, de acordo com as 

suas necessidades. Por ultimo, os feedbacks verbais (dimensão forma), foram 

aqueles que o professor mais utilizou, durante a sua intervenção para com os 

alunos.  
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IV- Participação na Escola e a Relação com a Comunidade 

 

Neste capítulo – A Participação na Escola e a Relação com a 

Comunidade, efetuei uma análise da minha participação na escola nas diversas 

atividades organizadas, nomeadamente, basquetebol em cadeiras de rodas, 

dança educativa, capoeira, peddy-paper, corta-mato e no clube de futsal.  

Neste capítulo, também saliento a importância do diretor de turma 

enquanto mediador das relações que se estabelecem entre a escola, família e 

comunidade e na sua função de gestor burocrático e administrativo da turma 

que preside. 

 

V- Conclusões 

 

No último capítulo – Conclusões, é feito um balanço final de estágio, 

recorrendo a uma análise crítica e reflexiva de todo o caminho percorrido, 

realçando a contribuição de todas as vivências que me permitiram adquirir uma 

identidade profissional. Ainda neste capítulo, não podia deixar de referir a 

importância de uma formação contínua ao longo de toda a carreira, para que 

possa constantemente engrandecer a imagem do professor de Educação 

Física e a sua disciplina. 
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Anexo 1 – Notícias do Jornal:  

i) Clube de Futsal 

No âmbito do Desporto Escolar e das funções do núcleo de estágio, surgiu o 

“Futsal”, nesta escola. Como forma de encaminhar os alunos para a prática de 

atividade física e para a prática de um Desporto que se intitula Rei, quer nesta 

comunidade, quer nesta sociedade. 

Desta forma, criamos um grupo de alunos, que tem a possibilidade de 

desenvolver e melhorar as suas práticas futebolísticas, e aumentar o seu reportório 

desportivo e motor. 

Este clube abrange alunos até aos 14 anos de idade, quer do sexo feminino, 

quer do sexo masculino, por isso, se não conhecias esta atividade de enriquecimento 

curricular inscreve-te, junto do teu Professor de Educação Física. 

O clube de Futsal funciona às 3ªs feiras, das 12h35 às 13h15 e é uma mais 

valia para o teu futuro, onde podes praticar e aprender o futebol, de uma forma mais 

específica e pormenorizada. 

Ao inscreveres-te podes participar em torneios de âmbito extra-escolar e 

tornares-te um desportista mais saudável e completo. 

Para além disso, podes demonstrar as tuas habilidades, podes Potencializar as 

tuas capacidades e competências,  os teus problemas,  no 

teu conhecimento e  na tua carreira desportiva e escolar, tornando-

te um grande Campeão. 

 

      Núcleo de Educação Física 
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Anexo 2. Notícia da Inclusão no Estágio de EF 

 

Inclusão no Estágio de EF 

No passado dia 5 de Setembro de 2011, integramos o Estágio 

Profissional na Escola E.B. 2/3 de Rio Tinto, para aprendermos a sermos 

Professores e a respeitarmos esta mui nobre profissão. 

Esta passagem pelo estágio é um enriquecimento diário na nossa 

formação que advém da Faculdade de Desporto. 

A integração neste estágio decorreu de forma acolhedora e integrante, 

tanto da parte dos excelentes professores desta escola, como de toda a 

comunidade escolar. 

Com a nossa vinda, pretendemos aprender a ser Formadores e 

Educadores, mas ambicionamos também transmitir o gosto pelo Desporto, que 

nos acompanha desde muito cedo. Ambicionamos também, responder às 

necessidades da nossa comunidade escolar e proporcionar-lhes momentos 

desportivos e sociais únicos e imemoriais/inesquecíveis. 

Pretendemos assim CRESCER CRESCER, com a ajuda da Professora 

Felismina e com o auxílio de todos vós, proporcionando-vos e transmitindo-vos 

o gosto pelo Desporto e pela prática de Atividade Física. 

Para que sejam incutidos no espírito monumental e inesquecível do 

Desporto. 
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Anexo 3. Notícia sobre a Ação de Sensibilização – Basquetebol em cadeira de 

rodas 

 

Ação de Sensibilização 

Basquetebol em Cadeira de Rodas e 

Boccia 

 

No dia 7 de dezembro de 2011, a 

escola abriu as portas ao desporto 

adaptado com a realização da Ação de 

Sensibilização “Basquetebol em 

Cadeira de Rodas”, organizada pelo 

Núcleo de Estágio de Educação Física e administrada pelo Professor Ricardo 

Neves, mestrando em Atividade Física Adaptada na Faculdade de Desporto da 

Universidade do Porto (FADEUP). Apesar de inicialmente estar apenas prevista 

a abordagem do Basquetebol em Cadeira de Rodas, devido a questões de 

logística e dinamização da atividade foi incluída a modalidade de Boccia. 

Com a crescente inclusão de alunos com Necessidades Educativas 

Especiais (NEE) na escola, torna-se essencial proporcionar a professores e 

alunos vivências e experiências significativas nesta área. Aos professores, 

fornece a oportunidade de aumentar o leque de experiências que proporcionam 

aos alunos, através de novas modalidades e estratégias para lidar com as 

diferentes situações que surgem no decorrer da atividade. Aos alunos, permite 

uma aproximação à realidade do dia-a-dia dos 

colegas com NEE e ajuda a desmitificar qualquer 

preconceito ou juízo de valor, fomentando a 

compreensão e entreajuda. 

O sucesso da atividade foi inquestionável, com 

os alunos a aderirem às diferentes atividades 

desenvolvidas e participando com empenho e 

entusiasmo nas tarefas. O que no início da atividade era visto como desporto 

para os outros, para aqueles com deficiência, no final eram modalidades sobre 

as quais recaiu o interesse de grande parte dos alunos. 
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Cuida deixar uma palavra de agradecimento ao gabinete de Desporto 

Adaptado da FADEUP e ao Professor Rui Corredeira pela disponibilização das 

cadeiras de rodas próprias para a modalidade e sem as quais não teria sido 

possível realizar este evento.  
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Anexo 4. Notícia sobre os Jogos Olímpicos 

Os Jogos Olímpicos 

A origem dos Jogos Olímpicos esta 

envolta em mistério e lendas. Um dos 

mitos mais populares identifica Héracles 

e Zeus como os criadores dos Jogos. 

Segundo a lenda, foi Héracles que primeiro apelidou os Jogos "Olímpicos" e 

estabeleceu o costume de explorá-los a cada quatro anos. A lenda persiste que 

Héracles construiu o estádio Olímpico como uma honra a Zeus. 

Crê-se que por volta de 2500 a.C. os gregos 

já faziam homenagens aos deuses através da 

realização de competições desportivas, porém, 

foi somente em 776 a.C. que apareceram as 

primeiras edições dos Jogos de forma 

organizada, com a participação de atletas de 

várias cidades/estados.  

Ainda que a importância de tais 

manifestações fosse inquestionável, em 392 

d.C., os Jogos Olímpicos e quaisquer manifestações religiosas do politeísmo 

grego foram proibidos pelo imperador romano Teodósio I, após se converter ao 

cristianismo e só no ano de 1896 é que os Jogos 

Olímpicos foram retomados em Atenas, por iniciativa do 

francês Pierre de Fredy, conhecido como o barão de 

Coubertin e desde então realizam-se de 4 em 4 anos, 

nos anos bissextos. Nesta primeira Olimpíada da Era 

Moderna, participam 285 atletas de 13 países, 

disputando provas de atletismo, esgrima, luta livre, 

ginástica, halterofilismo, ciclismo, natação e tênis. Os 

vencedores das provas foram premiados com medalhas 

de ouro e uma coroa feita de ramos de oliveira.  

A forma como cada Olimpíada se desenvolve tem evoluído ao longo dos 

tempos, ainda assim, tem sido realizado um enorme esforço pelo Movimento 

Olímpico para manter a carga simbólica que as Olimpíadas revestem através 

desenvolvimento de rituais e utilização de símbolos representativos em cada 

edição dos jogos. 

Assim, o Movimento Olímpico utiliza símbolos e rituais para representar os 

ideais que este evento reveste. O símbolo olímpico, é composto por cinco anéis 

entrelaçados (anéis olímpicos), representando a união dos cinco continentes 

habitados. A versão colorida dos anéis, azul, amarelo, preto, verde e vermelho 

sobre um fundo branco, forma a bandeira olímpica. A bandeira voou pela 

primeira vez em 1920 nos Jogos Olímpicos de Antuérpia, na Bélgica. Desde 

então, passou a ser hasteada na celebração de cada Olimpíada. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9racles
http://pt.wikipedia.org/wiki/Zeus
http://www.suapesquisa.com/historia/dicionario/politeismo.htm
http://www.suapesquisa.com/imperioromano
http://www.suapesquisa.com/educacaoesportes/esgrima.htm
http://www.suapesquisa.com/educacaoesportes/ciclismo.htm
http://www.suapesquisa.com/educacaoesportes/natacao.htm
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bandeira_Ol%C3%ADmpica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jogos_Ol%C3%ADmpicos_de_Ver%C3%A3o_de_1920
http://pt.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9lgica
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O lema olímpico "Citius, Altius, Fortius", expressão latina que significa "mais 

rápido, mais alto, mais forte”, representa os ideais de Pierre de Coubertin, 

fundador dos Jogos Olímpicos da Era Moderna, expressos no juramento 

olímpico: 

“A coisa mais importante nos Jogos Olímpicos não é vencer, 

mas participar, assim como a coisa mais importante na vida 

não é o triunfo, mas a luta. O essencial não é ter vencido, mas 

ter lutado bem.” 

Outro importante símbolo das Olimpíadas é a 

Tocha Olímpica (fogo) que representa a 

comemoração do roubo do fogo do deus grego Zeus 

por Prometeus e a sua origem reside na Grécia 

Antiga, onde o fogo era mantido por toda a 

celebração nos Jogos Olímpicos da Antiguidade. A 

Tocha Olímpica, com o seu significado ancestral, foi 

reintroduzida nos Jogos Olímpicos de 1928, e faz parte das Olimpíadas 

Modernas desde então. 

Por fim, a mascote olímpica é usualmente um animal ou uma figura que 

representa o património cultural do país anfitrião e apareceu pela primeira vez 

na 19ª edição dos Jogos Olímpicos da Era Moderna, realizados na Cidade do 

México em 1968. A mascote assume um importante papel na promoção da 

identidade de cada Olimpíada. 

No presente ano terá lugar mais uma edição dos Jogos Olímpicos, desta 

feita em Londres, na qual serão realizadas competições em 29 modalidades 

desportivas entre 27 de julho e 12 de agosto de 2012. 

O Comitê Olímpico Britânico apresentou já as 

mascotes desta edição dos jogos. Wenlock e 

Mandeville são animações feitas para representar 

duas gotas de aço que representam a estrutura do 

estádio olímpico; o seu único olho representa “o olho 

que tudo vê” e, nas suas cabeças, têm os famosos 

sinais dos táxis de Londres, cada um com a primeira letra do seu nome. 

A seis meses do início desta edição dos Jogos, 41 atletas portugueses já 

tinham apuramento garantido, mas até 27 de julho, o contingente pode crescer 

para números perto dos de Pequim 2008, no qual Portugal teve 82 atletas 

presentes. 

Nos meses que se seguem aos Jogos Olímpicos terá lugar a realização de 

outra Olimpíada na cidade de Londres, os Jogos Paraolímpicos Londres 2012 a 

realizar entre 29 de agosto e 9 de setembro. 

Vamos todos seguir atentamente esta edição dos Jogos e torcer por uma 

boa prestação dos atletas portugueses. 

Núcleo de Estágio de Educação Física 
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