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Resumo 
 

O Estágio Profissional assumiu-se como uma oportunidade. Foi uma 

oportunidade para palmilhar mais um pouco do caminho que começou com a 

minha Formação Inicial até à profissão de Professor. Este, decorreu na Escola 

EB 2,3 de Gondomar, na qual se inseriu o Núcleo de Estágio, que foi 

constituído por mim e por mais dois colegas. Este Núcleo foi encabeçado pelo 

Professor Cooperante, Marco Bastos e pela Professora Orientadora Olga 

Vasconcelos. Este Relatório de Estágio Profissional encontra-se dividido em 

sete capítulos. Depois do capítulo introdutório surgem dois capítulos: 

“Dimensão Pessoal” e “expectativas” onde apresento o meu percurso de vida 

fazendo referência às minhas ambições para este percurso. Do capítulo 

denominado de “Enquadramento da prática Profissional” surgem as 

caracterizações do contexto geral até ao contexto específico, isto é, faço uma 

caracterização desde o meio onde a escola se insere até à caracterização da 

turma que serviu de suporte a este Estágio Profissional. Em relação ao 

“Realização da Prática Profissional” surge um capítulo que tenta responder a 

várias perguntas, nomeadamente, quais os momentos marcantes e 

desafiantes; qual a relação Professor-Aluno; quais os aspetos que contribuem 

para a aprendizagem do que é ser Professor; entre outras. Este capítulo 

revisita todo o processo de Estágio Profissional. “Elaboração de um estudo” 

que ilustra a necessidade de o Professor ser um investigador para a ação. A 

temática deste estudo diz respeito à destreza motora e a sua relação com o 

Estatuto Socioeconómico. Este estudo permitiu-me retirar algumas ilações para 

o futuro fundamentando a profissão Professor. Finalmente, surge o último 

capítulo cujo objetivo é demonstrar o quão enriquecedora foi esta experiência 

bem como espelhar as angústias que começaram com o fim do Estágio 

Profissional.  

 

Palavras-Chave: Educação Física, Estágio Profissional, Reflexão, Relação 

Professor-Aluno, Professor. 
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Abstract 
 

The Practicum Training can be considered as an opportunity. In fact, it was an 

opportunity to tread the way to become a Physical Education Teacher.The 

Practicum Training occurred at the “Escola EB 2,3 de Gondomar”. On that 

school, me and two more colleagues, we created a work group that was headed 

by a Cooperating Teacher called Marco Bastos and the Faculty Supervising 

Teacher, Olga Vasconcelos. This Report is divided in seven chapters. After the 

introductory chapter, appears two mores chapters entitled "Personal 

Dimension" and "Expectations". At those chapters I present my life path and my 

ambitions and dreams for this stage. The next chapter is called "Framework for 

Professional Practice". There arise a characterization of general and specific 

context, ie, characterize the social environment that evolves the school and the 

class. Here, emerge important considerations for achieving all the tasks that 

characterize this Practicum Training. Regarding the "Realization of Professional 

Practice" appears a chapter that attempts to answer several questions. What 

moments I face as challenging? How was the Student-Teacher relationship? 

Which aspects contributed to learning how to be a Teacher? In addition, this 

section wants to be a review of the entire process. "Project Study" aims to be a 

chapter that explains the importance of Investigation to the Teachers.  The main 

theme of this investigation is the motor coordination and motor dexterity and its 

relation to socioeconomic status. This study was important to me because it 

was a resource of knowledge to support the Physical Education Teacher 

profession. Finally, emerge the last chapter which aims to demonstrate how this 

experience was enriching. On the other hand aims to demonstrate the anxieties 

that began with the end of this process.  

 

Keywords: Physical Education, Practicum Training, Reflection, Student-

Teacher Relationship, Teacher. 
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Introdução 

 

Começo a redação deste texto com o objetivo de tentar esclarecer dois 

aspetos. O primeiro, o ponto de partida, e o segundo, o ponto intermédio, neste 

contexto de Formação Inicial. Ainda assim poderia, de acordo com as noções 

básicas de trigonometria que nos foram incutidas no primeiro ciclo de 

formação, que terminou com a obtenção do grau de licenciado em Ciências do 

Desporto, traçar um segmento de reta. Um segmento de reta é assim um 

pedaço de uma reta que começa em determinado ponto e acaba num outro 

distinto, ou seja, tem um comprimento finito. Porém, nesta alusão teria de 

contrariar o pressuposto para esta Prática de Ensino Supervisionada, isto é, o 

Estágio Profissional deverá ser o ponto de partida para a profissão de docência 

e o ponto intermédio neste futuro ainda incerto. Desta forma, prefiro ver esta 

oportunidade de concluir o meu segundo ciclo de estudos, através da lupa 

trigonométrica, como sendo uma semirreta. Uma semirreta é um pedaço de 

uma reta que começa em determinado ponto e prolonga-se infinitamente numa 

única direção, tendo um comprimento infinito. Conhecendo o meu ponto de 

partida que se desloca em relação ao infinito, faço assim, a alusão para o facto 

de depois de terminar este Estágio Profissional ainda terei uma infinita 

caminhada de aprendizagens.   

Os documentos que regem o Estágio Profissional, sendo estes: o regulamento 

da unidade curricular e as normas orientadores do Estágio Profissional (Matos, 

2012), referem que este período de tempo pretende a integração no exercício 

de uma vida profissional de forma progressiva e orientada, através de uma 

prática de ensino supervisionada em contexto real. Assim, pretende-se que o 

Estudante Estagiário trabalhe as suas competências profissionais iniciais 

desenvolvendo sempre um espirito crítico e reflexivo para mais tarde atuar com 

independência nesta exigente profissão. O Estágio Profissional é, assim, o 

primeiro passo desta longa caminhada.  
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Objetivamente falando, o Estágio Profissional divide-se em quatro áreas 

(Matos, 2012), podendo duas delas serem consideradas como um grupo, 

perfazendo assim três áreas de atuação. A Organização e Gestão do Ensino e 

da Aprendizagem dizem respeito a Conceção, o Planeamento, a Realização e 

a Avaliação do ensino; a Participação na Escola e Relações com a 

Comunidade, concernem o respeito às atividades não letivas realizadas pelo 

Estudante Estagiário no seio do contexto escolar fazendo com que, 

supostamente, seja possível conhecer o ambiente escolar para melhor adequar 

o meio à metodologia de ensino. Além disso, a última área de atuação 

denominada de Desenvolvimento Profissional diz respeito às atividades e 

vivências importantes na construção da competência profissional.   

Em relação à finalidade e processo de realização deste relatório vou pretender 

construir um documento pessoal que caracterize a atividade que vou 

desenvolver durante o presente ano letivo, sendo um documento que 

obrigatoriamente terá de obedecer às normas institucionais (Matos, 2012) mas 

que deixará transparecer toda a evolução na minha caminhada profissional.  

No que concerne à estrutura formal do relatório vou obedecer ao que está 

regulamentado, fazendo a abertura de seis pontos de interesse. Posto isto, a 

Introdução será o primeiro ponto de interesse, ao qual se seguem a Dimensão 

Pessoal, expectativas, o Enquadramento da Prática Profissional a Realização 

da Prática Profissional, a Elaboração de um Estudo, e por fim a Conclusão. Por 

esta ordem, serão estes os grandes capítulos do presente relatório de estágio 

profissional.  

No que diz respeito ao primeiro e ao segundo capítulo começarei a redação 

deste Relatório de Estágio fazendo uma apresentação biográfica sobre quem 

sou refletindo sobre as características pessoais, que advêm da minha 

personalidade e experiência, que influenciaram a minha forma de atuação 

como Estudante-Estagiário. Daqui, surge a necessidade de tecer alguns 

comentários sobre as minhas expectativas acerca dos pontos de influência e 

atores deste Estágio Profissional, isto é, quero deixar transparecer o que 

esperava do núcleo de Estágio, dos Professores, Cooperantes e Orientador, do 

Grupo de Educação Física da escola, entre outros. 
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Sobre o Enquadramento da Prática Profissional, terceiro capítulo, brotam as 

características ambientais e contextuais que fizeram com que certas decisões 

fossem tomadas, isto é, partindo de uma descrição, acompanhada de uma 

respetiva reflexão, apresento a cidade e as suas influências no quotidiano do 

Estágio Profissional, as influências da escola como recurso material, as 

características dos alunos e da faixa etária que determinaram que eu tivesse, à 

posteriori, optado por algumas estratégias pedagógicas.  

O capítulo seguinte, Realização da Prática Profissional, deveras o mais 

extenso, diz respeito à parte prática deste Estágio Profissional. Sendo escrito 

duma forma integrada, isto é, sem surgirem divisões ou temas de interesse, 

deixa transparecer a necessidade de integrar todos os conhecimentos, isto é, 

assim que se justifica o tema (re) aparece. No entanto, este capítulo pretende 

responder às seguintes questões: revista ao processo de Estágio Profissional 

(a Conceção, o Planeamento, a Realização e a Avaliação do ensino, às 

reflexões parciais; às atas de reuniões, entre outros); quais os momentos 

marcantes e desafiantes; quais as aprendizagens pessoais; quais as 

estratégias que foram utilizadas para a obtenção de sucesso dos alunos; quais 

as tarefas e compromissos do Professor na Escola; quais as tarefas impostas 

pelo regulamento; qual a relação Professor-Aluno dentro e fora do contexto da 

aula; e quais os aspetos que contribuem para a aprendizagem do que é ser 

Professor. 

Os dois capítulos seguintes, que dizem respeito à elaboração do estudo em 

contexto de Estágio Profissional e às Conclusões, deixam transparecer, no 

primeiro, a importância do Professor que investiga, que procura e que avalia as 

suas estratégias estando sempre à procura de resolver os seus dilemas. Por 

fim, a conclusão que acima de tudo procura fazer uma revisão do que está para 

trás escrito perspetivando o futuro próximo.  
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Dimensão Pessoal 

 

O meu nome, Daniel Castro Santos, é igual a tantos outros nomes, nasci no dia 

5 de novembro de 1989 e segundo as efemérides não foi isto que me fez ser a 

pessoa que sou hoje, neste dia, nasceram e morreram imensas pessoas, 

tratados assinados, guerras terminadas, inaugurações, um sem fim de 

acontecimentos. Tudo isto para dizer que o que sou hoje dependeu não só do 

dia, não só do genoma, mas também da cultura onde estou inserido, algo que 

Kröeber (cit. por Garcia, 2010) já tinha referenciado. Algo na minha vida tinha 

despoletado naquele dia e no dia de hoje, já com 23 anos de experiências, 

ainda não sei o que vai acontecer comigo. Objetivos tenho, mas certezas são 

poucas.  

Afinal, como vim parar ao dia de hoje? Qual foi o meu percurso?  

Tudo começou naquele dia em que, pela segunda vez, fui-me candidatar ao 

ensino superior. Podem já retirar a primeira conclusão e começar a pensar que 

reprovei, ou que não consegui entrar no momento certo na faculdade, mas a 

verdade é que nem sempre quis estar onde estou. De uma forma muito sucinta, 

frequentei o Mestrado Integrado em Engenharia Eletrotécnica e de 

Computadores na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, onde 

“dispensei” um período de tempo a vaguear por corredores longos, anfiteatros 

cheios, lógicas abstratas, até finalmente ter a coragem de fazer aquilo que 

queria. Posteriormente, neste texto, vou conseguir explicar a utilização das 

aspas na palavra – dispensei.  

Nos anos de escolaridade obrigatória nunca tive grande afinidade com a 

Educação Física, era aluno de 4, e com menos 13 centímetros de altura 

transportava o peso que hoje em dia tenho, era como costuma a gíria popular 

apelidar de “fortezinho”. Com a entrada no secundário e respetiva entrada na 

equipa de desporto escolar de Natação onde exerci tarefas de capitão, ganhei 

o gosto pela liderança e responsabilização, mas acima de tudo cresci e 

emagreci. Continuei, no entanto, a ser o aluno de 4 que sempre fui – a minha 

lógica no Desporto continua a ser individual e os Jogos Desportivos Coletivos 

eram um quebra-cabeças – mas agora, depois da minha formação inicial surjo 
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com a vontade de ajudar os tantos jovens como eu que não apreciam tanto as 

modalidades coletivas quanto eu apreciava. Devo isto a quem? Aos 

professores, sem nome, que no secundário foram os modelos (Gomes, s.d.) 

que eu agora quero copiar. Estes Professores atribuíram-me tarefas, 

responsabilizaram-me, criaram regras comigo motivando-me para a prática de 

Educação Física. Estes, conseguiram fazer com que o meu percurso se 

alterasse. De desconhecido passei a conhecido pelos professores de 

Educação Física, era aquele que em segredo queria ir para “Desporto”. Mas 

onde fui parar? A engenharia. A razão foi simples. Na minha escola não havia o 

hábito de falarem sobre o ensino superior e eu próprio desconhecia a 

existência de pré-requisitos para entrar numa faculdade, que juntando à 

sensação maravilhosa, refletida nos olhos dos meus pais, em ter um filho 

Engenheiro, me fizeram ficar, no polo universitário da Asprela, mas do outro 

lado da estrada. Todavia, a Faculdade de Engenharia deixou marcas. Lá, 

aprendi a dar mais valor ao tempo, despoletando conceitos como rigor, método 

e organização; aprendi a controlar o nervosismo da apresentação de trabalhos, 

aprendi a valorizar o estudo, a consolidar métodos de estudo, aprendi de tudo 

um pouco. Agora, consigo explicar as tais aspas que anteriormente marcaram 

a palavra. Não considero que tenha perdido aquele tempo, foi antes um 

período útil na minha vida que me fez refletir. Assim, depois da minha formação 

inicial durante 3 anos, na nossa Faculdade de Desporto da Universidade do 

Porto, onde me tornei “especialista” em Treino Desportivo – Natação tive a 

oportunidade de ingressar no curso de segundo ciclo em Ensino da Educação 

Física nos Ensinos Básico e Secundário. Além desta formação inicial, através 

de congressos e palestras, ações de formação e, sobretudo, através do 

desempenho da função de treinador que exerço há quase três anos iniciei a 

minha caminhada neste Estágio Profissional. Chegado a setembro de 2012, um 

ano marcado pela crise e instabilidade política, marcado pelo rompimento da 

valorização da Educação Física na escola (Viana, 2012), estava pronto a iniciar 

a fase final da minha formação superior como futuro Mestre, que no entanto 

nunca deixará de ser aquele tal Daniel Castro Santos que já referi. 
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Apresentada esta caracterização geral sobre o meu passado, que me traz a 

este presente, penso se a minha postura, se a minha forma de ser e de reagir 

com os alunos faz de mim um professor bem-sucedido. Afinal, quais os 

conhecimentos, as estratégias, as escolhas que farão com que eu conquiste a 

minha turma e que consiga, à partida, lecionar aulas de bom nível? De acordo 

com Galvão (2002), podemos dividir as diferentes características dos 

Professores bem-sucedidos em três áreas, sendo elas, o domínio do conteúdo 

e metodologia; o envolvimento e apropriação da realidade dos alunos; e o 

caráter reflexivo do trabalho docente. Cada uma destas áreas possui 

características próprias que, embora diferentes, permanecem em eterna 

relação. Ou seja, não são completamente distintas. Em relação à primeira área, 

a instrução primária que alcancei na Faculdade de Desporto, foi o ponto de 

partida para conseguir dominar a matéria de ensino, porque para se poder 

ensinar algo a alguém é sempre necessário saber o que se ensinar. Quero com 

isto dizer o seguinte: ninguém ensina basquetebol se não possuir 

conhecimentos sobre o Jogo Desportivo Coletivo em questão. Desta forma, 

tenho a “obrigação” institucional de saber o que ensinar.  

A segunda área, refere características essenciais sobre o estabelecimento de 

laços afetivos entre o Professor e os alunos, o clima de aprendizagem que este 

cria, o entusiasmo e a dinâmica que imprime nas suas aulas, e nas suas 

atividades letivas. Sobre estes aspetos, considerando-me um ser dinâmico, 

entusiasmante, capaz de impingir motivação nas pessoas, cumpro os pré-

requisitos desta área.   

Finalmente, em relação à terceira área, que a autora denomina de 

sociopolítica, encontram-se as características que permitem uma visão crítica 

sobre a escola, sobre os conteúdos escolares e até mesmo sobre os alunos, 

conceito que poderá ser observado através das diversas reflexões ao longo do 

capítulo que diz respeito à Realização da Prática Profissional.  

Esta tríade de características que um bom professor deve possuir e expressar, 

encontram-se refletidas nas experiências atrás retratadas, bem como nos 

capítulos posteriores desde Relatório de Estágio, e fazem-me, à partida, um 

Professor com as “ferramentas” necessárias para poder lecionar um conjunto 
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de aulas agradáveis, com conteúdos e objetivos, perfeitamente adaptadas ao 

contexto social, e externo, onde me insiro. 
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Expectativas 

 

No capítulo anterior fiz referência à crise que os Professores em Portugal estão 

a passar e à possibilidade de enveredar por outro caminho profissional em 

alternativa. Todavia, e apesar de ter tido em consideração estes dois aspetos, 

optei por terminar o 2º ciclo de estudos.  

Afinal, o que esperei eu aquando do início do ano letivo? Iria o Estágio 

Profissional preencher todos os meus desejos? Neste momento, em que me 

compete a tarefa de concretizar a reflexão de tudo aquilo que aconteceu, sinto-

me com a capacidade de tecer alguns comentários sobre as minhas 

expetativas iniciais e confronta-los com as minhas reflexões ao longo do 

processo de estágio.  

Em setembro de 2012 esperava encontrar uma turma de alunos parecidos com 

os meus nadadores tanto ao nível de comprometimento com as aulas como ao 

nível das rotinas de organização e do grau de compreensão das “matérias”. Se 

calhar esperava que todos, ou grande parte, dos meus alunos fossem mais 

maduros, mais autônomos, mais responsáveis. Porém, não foi isto que 

encontrei. É uma turma amigável e disponível, no entanto, bastante 

heterogénea, sem rotinas organizadas e com alguns alunos de comportamento 

desviante. E estes “problemas” exigiram uma adaptação mútua entre mim 

próprio e a turma. E sobre o conceito de adaptação, Galvão (2002) diz-nos o 

seguinte em relação ao Professor bem-sucedido: 

“Conhece seus alunos e adapta o ensino às suas necessidades, 

incorporando a experiência do aluno ao conteúdo e incentivando sua 

participação” (Galvão, 2002, p. 67). 

Esta ideia que fica aqui patente, esta constante necessidade de adaptação 

àquilo que a prática e a realidade nos dá, foi, talvez, um dos grandes marcos 

deste Estágio Profissional.  

Em suma, em relação aos alunos, acho que as minhas expectativas não 

encontraram uma realidade condicente. 

Em relação ao grupo de Educação Física, não tecia qualquer tipo de 

expectativas mas, pelo que observei posteriormente, verifiquei que há de tudo 
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um pouco. Há Professores que cooperam e outros nem tanto, há Professores 

com quem me identifiquei e outros com quem isso não aconteceu. Há 

Professores de personalidade e atitudes bastante heterogéneas, no entanto, 

penso que é a partir desta diversidade de conhecimentos, de pessoas e 

experiências que se constrói o Profissionalismo Docente (Roldão, 2005). Esta 

autora, encara a pertença a um corpo coletivo que partilha, regula e defende o 

exercício da função, um dos quatro descritores da profissionalidade. Além 

deste primeiro aspeto, o reconhecimento social da função de Professor, o 

saber específico indispensável ao desenvolvimento da atividade e o poder de 

decisão são também, de acordo com a mesma autora, os conceitos que 

definem cada profissão. Através destes canais de comunicação, com diferentes 

opiniões, perspetivas diversas, que partilhei experiências, metodologias e 

momentos de conversa. Todos estes aspetos caracterizaram o meu percurso 

ao longo do Estágio Profissional e contribuíram para o meu enriquecimento 

como Professor. Assim, apesar de não ter uma expectativa claramente 

fundamentada em relação ao grupo de Educação Física, posso referir que 

encontrei algum conforto e segurança no seio do mesmo, o que me permitiu 

perceber um pouco mais sobre a identidade profissional que Roldão (2005) nos 

fala. 

O grupo de estágio, que durante o primeiro ano do mestrado tentei escolher de 

forma bastante criteriosa, também não foi o que esperava. Nunca tinha 

conversado com os meus colegas de trabalho, outros Estudantes-Estagiários, 

e, desta forma, não era a situação que esperava. Não contava ter a 

necessidade de construir novas relações interpessoais, por ventura, amizades, 

sendo mais confortável para mim ter um grupo sólido de amigos na mesma 

escola a realizar as mesmas tarefas para que pudesse trocar algumas 

impressões. Contava sentir-me protegido e confortável dentro de um grupo de 

trabalho conhecido e compatível comigo. Porém, isto esteve longe de 

acontecer. Desta forma, tive a necessidade de, em primeiro lugar, conhecer os 

meus colegas de estágio, passar algum tempo com eles, conversar, trocar 

opiniões, por vezes tão simples quanto os seus próprios gostos pessoais, para 

posteriormente trocar impressões sobre as obrigações institucionais que este 
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Estágio Profissional impunha. Em suma, tive de conhecer e dar-me a conhecer 

para me sentir confortável e seguro neste grupo de trabalho, tal como nos fala 

Roldão (2005) quando nos remete para esta partilha de informações no corpo 

de trabalho coletivo da profissão.  

Finalmente, em relação ao Professor Cooperante e ao Professor Orientador, 

esperava que fossem interventivos e que me situassem verdadeiramente no 

estágio. Isto é, queria que a sua experiência descomplicasse os conceitos 

teóricos que aprendemos na Faculdade para que eu pudesse aplicá-los no 

contexto da prática. Um exemplo para esta descontextualização entre a teoria e 

a prática espelha-se nos Programas Nacionais para a disciplina, que estão, 

como verifiquei ao longo da formação inicial na Faculdade e tive a oportunidade 

de verificar novamente aquando da Realização da Prática Profissional, 

desajustados. Para o nono ano de escolaridade espera-se que seja possível 

abordar o jogo de futebol sete contra sete, mas será que as escolas têm 

condições materiais para garantir esta prática? Este tipo de perguntas, entre 

outras, esperava encontrar respostas com o apoio destes agentes de ensino. 

No Professor Cooperante, encontrei uma pessoa que responde às nossas 

questões através de perguntas, obrigando-nos a refletir e a justificar as nossas 

ações, um Professor que nos apoia e disciplina, que nos garante a autonomia 

nas decisões sobre a turma, mas que ao mesmo tempo nos responsabiliza por 

cada passo que damos. É um Professor exigente, mas também compreensivo, 

perfeitamente situado no seio do contexto prático, ajudando a desmistificar 

perguntas como aquela anterior. Além disto, e tendo em conta que para mim, 

Estudante-Estagiário, ainda estou numa fase de construção da minha 

profissionalidade, vejo o Professor Cooperante como um modelo a seguir. 

Gomes (s.d.) corrobora este conceito dizendo que:  

“O professor sempre é um modelo de identificação para seus alunos 

pois, depois da família, é a escola o principal locus de aprendizagem 

relacional no âmbito social… será tomado como modelo identificatório”. 

Finalmente, e em relação à Professora Orientadora, o facto de ter tido a 

oportunidade de concluir o meu primeiro ciclo de estudos na Faculdade de 

Desporto da Universidade do Porto, tendo frequentado algumas unidades 
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curriculares cuja direção cabia à Professora, o meu canal de comunicação foi 

facilitado, estando já familiarizado acerca do seu nível de exigência nas 

matérias, dos seus métodos de trabalho e das suas áreas de estudo, o que 

posteriormente me facilitou na escolha do tema do estudo.  

Resumindo, em setembro esperava conseguir caminhar entre a teoria e a 

prática, entre o Programa Nacional e a turma do 9ºD, entre a faculdade e a 

escola, sempre num clima de respeito e de responsabilidade, num clima de 

aprendizagem e de cooperação, em aulas com regras e envolvimento dos 

alunos nas atividades propostas.  

Mas será que consegui? A prova do meu sucesso reside neste intrincado 

percurso de Estágio Profissional.  
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Enquadramento da Prática Profissional 

 

Anteriormente, deixei em suspenso a seguinte ideia: o Professor tem a 

necessidade de planear com consciência, tem de planear do geral para o 

particular, do geral para o específico, do comum para o individual. Vickers 

(1990) já referia esta necessidade, justificando a criação do planeamento para 

os Professores de Educação Física através de um modelo que estruturava o 

conhecimento em níveis, partindo de uma análise da modalidade a lecionar, do 

contexto em que a prática se vai desenrolar, dos alunos a quem essa prática se 

destina, e dentro de cada um destes níveis haverá sempre uma estratificação 

vertical por níveis, seguindo sempre o mesmo princípio. Assim, o Modelo de 

Estrutura do Conhecimento, considerado como o modelo de referência a utilizar 

durante o tempo em que decorre o Estágio Profissional (Matos, 2012), está 

organizado segundo os princípios anteriores. Inclusivamente, os diferentes 

Programas Nacionais que regulam o Ensino em Portugal estão organizados 

segundo uma articulação horizontal e vertical, partindo do geral para o 

específico.  

Desta forma, para que nos próximos capítulos deste Relatório de Estágio possa 

justificar todas as opções tomadas ao nível do planeamento, da realização e 

das avaliações das atividades, após uma viagem sobre o Professor e sobre as 

minhas características pessoais, passo de seguida a contextualizar o ambiente 

que encontrei, tanto ao nível das condições escolares, como ao nível das 

características dos alunos, tendo em conta sempre a necessidade de análise 

que Vickers (1990) referia no seu modelo.  

 

Sobre o ponto de vista do meio, isto é, a cidade em si, posso referir uma série 

de características que me podem (e que me ajudaram) a compreender os 

fenómenos que decorreram durante o ano letivo. Na perspetiva da construção 

do Homem, Kröeber (cit. por Garcia, 2010), refere a importância da cultura, a 

qual se pode traduzir como constituindo as interferências do meio externo, na 

construção do Homem. Isto significa que o meio exerce uma forte influência na 

construção do ser humano influenciando os seus comportamentos. 
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Em relação à cidade onde se situa a escola, pode-se considerar Gondomar 

como o terceiro maior concelho da Área Metropolitana do Porto, tendo um 

população de 174 000 habitantes. A freguesia em questão, São Cosme, que é 

o local onde se situa a escola tem como freguesias fronteira as seguintes: 

Valbom, Rio Tinto, Baguim do Monte, Jovim, Fânzeres e São Pedro da Cova, o 

que faz com que alguns alunos sejam provenientes não só desta cidade mas 

que tenham de se deslocar de uma cidade para outra para terem acesso à 

educação básica. 

Tendo esta freguesia a designação de cidade, por sinal bastante próxima da 

grande área Metropolitana do Porto, com bastantes acessos rodoviários, entre 

outros, tendo uma enorme quantidade de bens e serviços públicos e não só, 

permite explicar o grande “boom” (Agrupamento de escolas de Gondomar, 

2010) dos últimos anos no que diz respeito ao seu desenvolvimento. No 

entanto, com tal desenvolvimento, vieram também alguns marcos fortes de 

urbanização, os conjuntos sociais habitacionais que também acabam por 

caracterizar a zona à volta da escola sede do agrupamento, sendo a escola 

frequentada por alunos menos favorecidos a nível económico, cultural e social.  

Este último parágrafo parece já indicar o tipo de alunos, menos favorecidos 

economicamente e com baixo nível de educação escolar, com que lidamos e 

além disso, esta condição esteve sempre presente no planeamento. Ou seja, 

como refere Vickers (1990), no seu modelo de planeamento, foi necessário 

adequar a prática ao contexto. 

Além destes aspetos, ligados ao contexto externo onde a escola se insere, a 

própria escola possui um número elevado de características que me fizeram 

tomar algumas decisões, isto é, adequar a prática ao contexto.  

Assim, tendo em conta o contexto educativo específico da escola, ou 

Agrupamento de Escolas de Gondomar da qual a escola EB 2,3 de Gondomar 

é a escola sede, também constituem este grupo sete escolas do primeiro ciclo 

de educação e três jardins de infância.  

A escola sede, que recentemente passou por alterações na fisionomia dos 

seus edifícios mediante o projeto de reformas do parque escolar, ainda não 

possui um documento próprio onde possamos descrever com clareza quais os 



15 
 

novos espaços, bem como os serviços que possui, entre outros aspetos de 

interesse relevante. Ainda assim, e tendo por base o Projeto Educativo de 

Escola (Agrupamento de Escolas de Gondomar, 2010), os serviços que a 

escola possui são os seguintes: Biblioteca; Reprografia; Papelaria; 

Bufete/Cantina. Além destes, existem na escola os seguintes serviços 

especializados de apoio educativo: Psicologia e Orientação; Educação 

especial; Gabinete de apoio disciplinar e integração escolar; Gabinete de apoio 

ao aluno e à família; Professor tutor. O gabinete de Psicologia e Orientação foi 

sem dúvida um apoio para os alunos da minha turma uma vez que permitiu que 

os alunos pudessem criar objetivos profissionais, tornando-os mais conscientes 

da importância da escola para a sua vida futura.  

Sobre o pavilhão onde se vão realizaram todas as atividades desportivas 

existe, ainda, pouca informação, no entanto, este é um pavilhão tradicional com 

piso de madeira, sem marcações visíveis, já um pouco degradado, e é utilizado 

em simultâneo por três turmas. Este aspeto é preponderante já que o sistema 

de rotação evita que as turmas tenham aulas no espaço exterior, porém, as 

turmas estão reduzidas à utilização de um espaço de um terço de campo para 

a prática de Educação Física. Um outro aspeto que importa fazer referência é a 

lista de material disponível na escola que significou muitas vezes a escolha na 

lecionação de uma modalidade em detrimento da outra, determinando as 

condições de organização da turma bem como a extensão que cada uma 

poderá alcançar.  

 

Caracterizado o meio externo à escola, bem como o contexto escolar e as suas 

condições materiais, passo agora a caracterizar em primeiro lugar as 

características comuns à faixa etária onde se inserem os meus alunos, 

passando de seguida a fazer uma análise específica da turma em questão.  

Tendo em conta alguns autores (Haywood, 1993; Gallahue & Ozmun, 1997; 

Eckert, 1993) que realizaram os seus estudos na área do desenvolvimento 

motor vou passar a referir algumas características interessantes sobre a faixa 

etária, dos treze aos quinze anos de idade, a que pertencem os meus alunos.   
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Sobre o ponto de vista do desenvolvimento motor, este é um período de 

grandes transformações esqueléticas, o que pode tornar a criança como 

desajeitada. Além deste aspeto, ocorre a maturação do sistema nervoso e a 

coordenação neuromuscular apura-se.  

Em relação ao aspeto anterior, a turma já se encontrava num nível de 

maturação do sistema nervoso ta, que não revelaram evidências empíricas 

para se rotularem de desajeitadas. No entanto, ainda fazendo referência aos 

autores anteriores, sobre a ótica do desenvolvimento psicológico, a turma 

enquadrou-se em alguns parâmetros referenciados. As formas de afirmação 

pessoal através do sucesso, em especial na presença de um público do sexo 

oposto, e de formas de exibicionismo, por parte de alguns alunos, eram um 

hábito normal. Era prática comum, no grupo de rapazes, verificar alguns 

comportamentos de exibicionismo perante o grupo das raparigas. Comentários, 

gestos e ações foram sendo proferidos durante o ano letivo, de certa forma, 

para impressionar positivamente o sexo oposto. Aquando dos fenómenos de 

competição mais formal, estas atitudes eram, sem dúvida, mais frequentes. 

Sobre o fenómeno anterior, os autores descrevem que os jovens menos 

desembaraçados fisicamente podem reagir mal/desistir da prática desportiva 

quando confrontados com a importância concedida à competição por parte do 

Professor. Tomando, assim, consciência deste fenómeno, procurei desde o 

início do ano letivo criar equipas, fixas, e equilibradas, compostas por alunos de 

ambos os sexos de forma a evitar a exposição ao insucesso por parte dos 

alunos menos hábeis. Criando, com o intuito anterior, uma rotina na criação 

das equipas que me permitiu poupar tempo precioso para a prática desportiva, 

criar alguma coesão dentro dos vários grupos, esperando que os alunos mais 

hábeis pudessem auxiliar o menos hábeis na instrução de conhecimentos 

preciosos para as matérias em questão, e com o objetivo final de evitar a 

criação de grupos por afinidade, o que privilegia o contacto social em 

detrimento da prática desportiva.  

Finalmente, sobre o ponto de vista social, os alunos desta faixa etária não 

suportam um controlo muito apertado do Professor, devendo o adulto realizá-lo 

discretamente e de forma equilibrada, de forma a evitar reações de oposição. 
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Assim, e tomando como ponto de partida esta afirmação, a minha atuação 

durante as aulas passou por uma disciplina de prevenção ao invés de 

remediação. Isto é, para evitar fenómenos de oposição por parte dos alunos, 

evitei as situações que pudessem gerar conflito, através da instituição de 

regras de conhecimento geral da turma, como por exemplo, a regra de apenas 

ser permitida a participação nas atividades letivas as alunas que usassem o 

cabelo apanhado. Deste modo consegui evitar que o grupo das meninas 

pudesse criar algum tipo de oposição à regra discutida.   

Em suma, estes comportamentos, expressos pelas crianças desta faixa etária, 

apesar de nem todos serem motivo para prevenção ou preocupação por parte 

do Professor, devem ser por este conhecidos permitindo-lhe atuar em 

conformidade.  

 

Passo agora a caracterizar a turma em questão, refletindo sobre os aspetos 

que influenciaram a etapa posterior de planeamento específico das atividades 

letivas. Partindo com o objetivo de caracterizar a turma, no início do ano letivo, 

fiz com que os alunos preenchessem um breve inquérito pelo que os seguintes 

dados advêm da análise da informação lá contemplada.  

Desta feita, a turma é constituída por um número razoável de alunos, 

englobando onze indivíduos do sexo feminino e nove indivíduos do sexo 

masculino. A idade média dos estudantes situa-se nos catorze anos de idade 

sendo que o caso mais extremo é de um aluno repetente que possui dezasseis 

anos. Além disto, os dados antropométricos, respeitantes à estatura, sugerem 

que os alunos estão dentro da média, 1,60 metros no caso das meninas, P=50, 

e 1,71 metros no caso dos rapazes, P=50, (Direção Regional de Saúde, 2005). 

O mesmo acontece em relação ao peso já que a média deste, no caso das 

meninas se situa nos 50,0 Kg, P=50, e 56,7 Kg no caso dos meninos, P=50. 

(Direção Regional de Saúde, 2005). Através destes dados posso fazer 

referência ao Índice de Massa Corporal que se situa na zona saudável para a 

idade 19,32 (P=50) e 19, 35 (P=50), tanto no caso dos indivíduos do sexo 

feminino como masculino, respetivamente (Direção Regional de Saúde, 2005).  
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As zonas de habitação dos alunos fazem parte do concelho de Gondomar, à 

exceção de um caso cuja zona de habitação faz parte do concelho do Porto – 

Campanhã. Em relação à forma de deslocamento para a escola, estes alunos, 

na sua maioria, viajam de Carro e de Autocarro (n=15) o que deixa antever 

uma baixa densidade motora nas deslocações escola-casa, tendo a disciplina 

de Educação Física um papel fundamental no combate ao sedentarismo. 

Em relação à preferência manual, à exceção de um caso de um aluno que é de 

preferência manual esquerda, todos os restantes elementos da turma são de 

preferência manual direita. Este tipo de situação coloca uma pressão no lado 

do Professor da turma já que não pode definir, explicar, exemplificar os 

exercícios a serem lecionados na aula usando apenas e só a sua mão 

preferida (direita), correndo o risco do aluno em questão sentir algum tipo de 

desconforto, ou até de não compreender a instrução.  

No que diz respeito a casos de doenças infeto contagiosas, a turma não 

apresenta nenhum caso, ainda que façam parte desta lista de doenças um 

caso de bronquite e alergia a um fármaco. Com a devida precaução, após o 

início das aulas verifiquei que estes casos não eram impeditivos da normal 

prática de atividade desportiva.  

O contexto social em que vivem estes alunos é sem dúvida um fator de grande 

importância para melhor enquadrar o planeamento do Professor. Existem dois 

casos de grande destaque: dois alunos que vivem apenas com um 

encarregado de educação sendo este a única fonte de rendimento do 

agregado. Para estes dois casos, no momento da recolha de dados, o 

progenitor encontrava-se desempregado o que poderá limitar o nível de 

ingestão de nutrientes, bem como desregular as condições psicológicas do 

educando. Além desta ressalva, devo referir que existem sete casos de alunos 

que poderão viver num clima de instabilidade emocional já que vivem apenas 

com um dos dois progenitores, existindo casos até de ausência de 

progenitores, vivendo esses alunos com familiares diretos ou próximos. Sem 

dúvida que estes dois fatores influenciam as atividades letivas podendo existir 

casos de insubordinação a ordens, ausência de regras de cidadania, entre 

outros.   
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O passado desportivo destes alunos foi também um motivo de análise já que 

nos permite inferir sobre as capacidades desportivas que estes alunos 

apresentam, à partida, para o decorrer do ano letivo. Assim, seis dos alunos 

praticam um desporto federado e cinco referem atividades desportivas de lazer, 

o que também pode significar um bom passado desportivo. Posso então referir 

que mais de metade da turma possui, à partida, capacidades desportivas de 

base para a prática das aulas de Educação Física.  

No que diz respeito às modalidades preferidas e não preferidas pelos alunos, 

futebol surge como sendo a modalidade preferida e a ginástica como sendo a 

que reúne menos gostos.   

Ao nível escolar do aproveitamento escolar, a disciplina de Educação Física 

parece ser a disciplina favorita, que na sua maioria corresponde à nota máxima 

no final do período no ano letivo anterior. A matemática apresentou um lugar de 

destaque pela negativa. Ainda assim, é uma turma sem um grande número de 

casos de repetentes, havendo apenas dois casos que por coincidência, dizem 

respeito a dois alunos que têm o seu lugar de residência mais afastado do 

centro escolar do que a restante turma. 
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Realização da Prática Profissional 

 

Uma vez terminado este Estágio Profissional, cabe agora fazer um balanço 

analisando todo o processo desde o início no longínquo setembro de 2013 até 

à presente data.  

O ponto de partida para esta reflexão é, sem dúvida, o Projeto de Formação 

Individual, tendo sido este um documento realizado no início das atividades 

letivas que me fez traçar objetivos, definir estratégias, antecipar problemas e 

que em suma serviu de guião para a construção deste Relatório de Estágio 

Profissional. Desta forma, considero a construção deste documento como 

sendo profícua pois tornou esta tarefa mais elementar.  

 

Da Conceção 

Assim, fazendo a junção deste capítulo com o que escrevi no documento 

referenciado anteriormente, parti para este processo de Estágio Profissional 

com o objetivo de analisar os planos curriculares em vigor, tentando 

compreender a importância da disciplina que lecionei durante este ano letivo. 

Neste momento, faço a primeira interrupção para começar a esclarecer 

algumas questões que foram surgindo durante este período de tempo. Durante 

a minha Formação Inicial na Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, 

todas as unidades curriculares apontavam num só sentido, a disciplina 

conhecida como Educação Física era, sem dúvida, fundamental sobre o ponto 

de vista da promoção da atividade corporal e mental, da luta contra a 

obesidade infantil, na continuação da promoção de valores e princípios 

educativos (J.O. Bento, comunicação pessoal, 20 Jun 2012), em suma esta 

disciplina sempre foi vista, pelos seus intervenientes, com sendo indispensável. 

Porém, não é este o ambiente que se sente nas escolas. De acordo com 

alguns Professores com quem tive a oportunidade de trocar algumas 

impressões, muito já melhorou, contudo nós ainda somos vistos com os 

diminuídos “professores de ginástica”. Uma prova disto foram as renitências 

que me colocaram quando em reunião de Direção de Turma referi que estava 

marcado para o terceiro período, no dia que antecede o exame intermédio de 
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matemática, a atividade organizada pelo núcleo de estágio, que por sinal, 

envolveu as turmas de nono ano. Apesar de não existir uma sobreposição 

temporal, os Professores das disciplinas que ainda possuem, por parte da 

comunicação social e opinião generalizada da sociedade, algum crédito, 

pediram que a data fosse alterada com urgência para que os alunos da escola 

disfrutassem de um último dia de estudo com a devida concentração, ao invés 

de baixaram os níveis de ansiedade e de stress com um torneio composto por 

atividades desportivas. Sobre este fenómeno, diminuição dos níveis de stress e 

de ansiedade, elucida-nos Pires et al. em 2004 no seu trabalho. Este exemplo, 

ainda que simplista no seu caráter, revela o nível hierárquico que a disciplina 

de Educação Física possui. Do ponto de vista dos planos curriculares, a 

Educação Física é uma disciplina transversal a qualquer curso de formação. No 

entanto, do ponto de vista da realidade vivida e sentida tal não acontece. As 

disciplinas de caráter cognitivo, Matemática e Português, possuem um nível 

hierárquico superior à disciplina de Educação Física.  

 

Posto isto, e terminada a análise de plano curricular, o segundo ponto de 

análise que veio a ter influência no passo seguinte deste Estágio Profissional 

foi a análise do Programa de Educação Física para o 9º ano de escolaridade. 

Sobre este tópico, a opinião generalizada dos Docentes desta disciplina é que 

o Programa Nacional encontra-se desajustado para o contexto prático da maior 

parte das escolas. Após a etapa de Formação Inicial deste ciclo de estudos, 

onde por inúmeras ocasiões tive a oportunidade de fazer a análise da 

articulação vertical e horizontal destes documentos, reforcei a minha opinião 

pessoal de que estes encontram-se desajustados para a realidade do 9º ano. 

Um exemplo que reflete claramente esta opinião é o seguinte. Para a 

concretização do Programa Nacional de Educação Física do 9º ano de 

escolaridade, no que concerne à modalidade Futebol, teria que realizar uma 

“situação de jogo 7x7 ou 11x11” (Programa Educação Física, 2001) quando 

após avaliação diagnóstica verifiquei que o nível real dos alunos não passava 

do básico/elementar (Gabinete de Futebol – Faculdade de Desporto da 
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Universidade do Porto, 2011)1. Contudo, sendo eu um Professor-Estagiário em 

fase de aprendizagem, a avaliação diagnóstica, apesar de justificar a minha 

tomada de decisão, poderia ser deverás falaciosa por eu não me encontrar, no 

momento da sua realização, completamente preparado para interpretar o jogo 

da mesma forma. Porém existe um aspeto que eu não posso, nem nunca pude 

contornar, que diz respeito às condições estruturais da escola. Não me parece 

possível concretizar as diretrizes do Programa Nacional se a escola não possui 

condições para a sua concretização. Desta breve reflexão surgem, assim, duas 

conclusões. Como nos diz Vickers (1990), é necessário adaptar o contexto 

teórico à prática, devendo a avaliação diagnóstico ser um instrumento para 

determinar se os alunos possuem os pré-requisitos necessários para a 

lecionação da modalidade em causa, justificando, desta forma, a fase das 

decisões do planeamento. Além deste aspeto, o Programa Nacional do 3º Ciclo 

pode ser analisado mas deverá sempre ser adaptado às condições contextuais, 

partindo da condição Macro até à condição Micro que é o aluno individual. Este 

pensamento esteve presente em todas as fases deste Estágio Profissional 

fazendo-me tomar, sempre com a devida justificação, várias decisões que mais 

tarde neste relatório serão abordadas. 

 

Descendo mais um nível neste grau de especificação, o Grupo de Educação 

Física da Escola, partindo da análise dos diferentes Programas Nacionais para 

os diversos níveis de ensino, possui um documento que tem como objetivo 

pautar a atuação dos diferentes Professores da escola criando uma série de 

aspetos comuns que devem ser respeitados por todos os docentes para que 

haja uma certa harmonia entre todas as turmas. Após ter terminado a análise 

deste documento, apesar de ser mais facilmente utilizável pela minha turma, 

verifiquei que ainda assim, muitos aspetos tiveram de ser adaptados para o 

contexto real da turma em que realizei este ano de Estágio Profissional. Sobre 

a ótica da matéria de ensino a lecionar, dos objetivos a definir, o aspeto comum 

que quero reforçar é a constante adaptação do nível macro ao nível micro que 

                                                           
1
 Níveis de desempenho – documento elaborado pelo gabinete de futebol da Faculdade de Desporto da 

Universidade do Porto e apresentado aquando da frequência da Unidade Curricular de Didática de 
Futebol no 1º ano deste ciclo de estudos. 
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Vickers em 1990 já referia e que, apesar da data, ainda hoje é uma premissa 

atual. Nos capítulos anteriores, onde fiz referência à análise da turma, da faixa 

etária, até mesmo da escola e da envolvência, meio onde a escola está 

inserida, permitiu-me criar condições para que a fase da conceção deste ano 

letivo pudesse terminar com algumas aprendizagens que foram sendo referidas 

nos parágrafos anteriores.  

 

Do Planeamento 

Terminada que está a revista à conceção, o segundo tópico de análise que 

surge no Projeto de Formação Individual denomina-se de planeamento. Este 

passo, bem como todos os anteriores e os que posteriormente surgirão, estão 

em íntima relação, não existindo um sem os outros. Além deste aspeto, dentro 

deste nível de análise, existe uma hierarquia própria, segundo Vickers (1990) a 

qual referiu que à medida que avançamos de nível o grau de especificação e 

de especialização vai aumentando, tornando o planeamento cada vez mais 

objetivo.  

Planeamos então para que haja realização, o próximo tópico de análise, tendo 

em conta a nossa conceção, o tópico anterior, com o objetivo de avaliar, último 

passo nesta cadeia2. Baffi em 2002 diz-nos que planear é uma atividade que 

está dentro da educação, que permite evitar a improvisação, estabelece 

caminhos. Refere ainda que planear e avaliar são duas fazes da mesma 

moeda. Neste sentido, a nossa avaliação permite fazer inferências para um 

planeamento futuro para que erros, ou decisões mal tomadas não se repitam. 

Este conjunto de ações, marcadamente unidas e em relação íntima, fazem-me 

considerar que é necessário ser congruente com aquilo que são os conteúdos 

a ensinar, os objetivos que queremos atingir, e com aquilo que são as 

condições contextuais do meio. A função de Professor não se limita ao espaço 

físico da sala de aula, ela não é estaque, há mais vida para além dos 

feedbacks emitidos durante a lecionação de matéria, havendo muita 

preparação antecipada para a emissão desses feedbacks.   

                                                           
2
 Slides elaborados pela Professora Paula Silva em 22 de março de 2012 aquando da sua apresentação 

na aula de Didática Geral do Desporto do curso de 2º ciclo em Ensino da Educação Física nos Ensinos 
Básico e Secundário da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. 
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Partindo assim deste pressuposto, o nível mais geral de planeamento com que 

me confrontei no início deste ano letivo foi o Planeamento Anual. Para a 

construção deste documento, baseado na raiz matricial do currículo nacional 

para o 3º ciclo, verifiquei que por semana teria três blocos de quarenta e cinco 

minutos, estando estes blocos organizados em duas sessões de aulas, uma 

que é o somatório de dois blocos de quarenta e cinco minutos, perfazendo uma 

aula de noventa minutos, e um bloco de quarenta e cinco minutos. Este 

primeiro aspeto fez com que eu tivesse que organizar duas aulas por semana, 

não correspondendo este tempo disponível ao tempo útil da aula. Considero o 

tempo útil da aula o tempo que decorre entre a entrada e saída da aula e o 

tempo efetivo de atividades, isto é, para uma aula de quarenta e cinco minutos 

o tempo útil da aula são vinte e cinco minutos. Este fenómeno ocorre devido ao 

atraso da entrada no pavilhão pela necessidade dos alunos se equiparam e 

devido à necessidade de os alunos terem de tratar da higiene pessoal depois 

da aula. Do mesmo modo, a aula de noventa minutos possui setenta minutos 

de tempo útil para atividades letivas. Resumindo, o tempo semanal de 

atividades letivas é de apenas 95 minutos.  

Sabendo, então, qual o tempo que tinha destinado para a realização de 

atividades, interessava saber quais as modalidades determinadas pelo 

Programa Nacional de Educação Física para o 9ª ano de escolaridade, em 

conjugação com o Grupo de Educação Física da escola. A decisão sobre as 

diferentes modalidades, bem como sobre os períodos em que estas deverão 

ser ministradas, não cabe ao Estudante-Estagiário. No entanto, estando eu 

presente na reunião de Grupo de Educação Física na qual se lavrou a decisão, 

posso assim descodificar algumas considerações que foram tomadas para a 

elaboração do documento final de planeamento anual do Grupo.  

A organização vertical, ao longo dos diferentes anos que compõem o 3º ciclo 

do ensino básico, e a organização horizontal, ao longo do mesmo ano letivo, 

das modalidades a serem abordadas, estão pendentes das considerações 

seguintes. Em primeiro lugar, as modalidades que, tendencialmente, podem ser 

organizadas num espaço físico menor surgem em primeiro lugar ao longo do 

ano letivo, como foi o caso do Voleibol e do Basquetebol. No caso do Andebol 
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e do Futebol, que necessitam dum espaço físico maior para a sua prática, 

emergem mais tarde no ano letivo. Esta organização prende-se com o facto de 

ser esperado que no último período letivo as condições atmosféricas sejam 

favoráveis para a utilização dos espaços exteriores ao pavilhão, pelo que, 

torna-se preferível a utilização de um espaço maior ao diminuto terço de 

pavilhão que cada turma tem destinado para a prática de atividades. Desta 

forma, necessitando o Andebol e o Futebol de um maior para a organização do 

jogo, surgem tardiamente no planeamento.   

Desta forma, o passo seguinte constitui a atribuição de tempos letivos para 

cada modalidade e nesta escolha recaem os seguintes fatores: o passado 

histórico da modalidade e o meio envolvente à escola. Sobre o primeiro, o 

passado histórico da prática com sucesso da modalidade, interfere na 

atribuição de tempos letivos, na medida em que, pretende-se que os alunos 

tomem o gosto pela frequência das aulas de Educação Física na escola. Além 

disto, o meio em que a escola se insere é também um fator determinante. Na 

referida reunião de Grupo de Educação Física, no início do ano letivo, havia um 

impasse que foi resolvido mediante a minha opinião pessoal. Na escolha entre 

a modalidade que teria mais horas previstas para a prática, entre Basquetebol 

e Voleibol, a escolha recaiu para o Voleibol. A razão para esta escolha foi 

simples, existe um clube, com um ótimo passado e palmarés desportivo, com 

relação direta com a escola EB 2,3 de Gondomar (Agrupamento de Escolas de 

Gondomar, 2010). Este, por sua vez, é um local de formação por excelência, 

de grandes atletas de Voleibol, não existindo nenhum clube de Basquetebol, 

próximo da escola que cumpra estes requisitos. Após este momento, no 

longínquo mês de setembro de 2012, senti que o Estágio Profissional tinha 

realmente começado. Tive a oportunidade de me desinibir e de me sentir cada 

vez mais um Professor de Educação Física.  

 

Mediante os aspetos anteriormente referidos, as próximas etapas na 

construção do planeamento anual de atividades dizem respeito, somente, à 

minha inteira responsabilidade e poder decisional. Devo confessar que a minha 

primeira impressão mediante a construção deste documento não foi afável. 
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Senti que não sabia como começar, porém, através que uma grande 

organização e esquematização de ideias e conceitos, este passo poderia ser 

realizado com confiança.  

Sabendo que existiam duas atividades que me acompanhariam durante o ano 

letivo, independentemente do período em questão, iniciei esta etapa de 

planeamento pela sua calendarização. Em relação à primeira, testes teóricos 

da disciplina, o princípio orientador que segui para a determinação da 

realização destes foi o seguinte: não aguardar pelo final do período. Por um 

lado, teria a necessidade de ter abordado matéria suficiente para poder avaliar 

os alunos. Por outro lado sabia que no final do período os alunos encontrar-se-

iam sobrecarregados de avaliações paras as restantes disciplinas. Desta 

forma, esta opção facilitou-lhes o processo de estudo. Além disto, teria maior 

tempo disponível entre a realização do teste e a data para entrega das 

classificações finais do período, salvaguardando três semanas para a possível 

ocorrência de imprevistos.  

A avaliação da aptidão física, contemplada nos programas de Educação Física 

(Azevedo et. al, 2006, pág. 53), através da Bateria de testes Fitnessgram, foi a 

segunda atividade a calendarizar. A realização da avaliação da aptidão física 

deu-se no ponto intermédio dos períodos. A justificação para esta 

calendarização prende-se com a possibilidade de os alunos iniciarem as 

atividades letivas, após um período extenso de férias escolares de verão, com 

uma baixa disponibilidade motora. Dando privilégio ao bom senso e de forma a 

conservar rotinas de trabalho todos os períodos escolares respeitaram este 

princípio orientador de mais tardiamente realizar a avaliação da aptidão física 

através da bateria de testes Fitnessgram.  

 

Passando agora a fazer referência aos princípios que regeram a organização 

das diferentes modalidades de ensino, cabe-me, neste momento, fazer 

referência a uma premissa que foi anteriormente referida. Apesar da 

necessidade de ter de estruturar, numa fase inicial do ano letivo, todas as 

atividades que irão ocorrer ao longo do ano, este planeamento deve ser visto 

como um meio auxiliar para a estruturação de ideias, não perdendo o seu 
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caráter moldável. Fazendo uma analogia à sociedade das artes, o planeamento 

deverá ser como uma peça de teatro. Aqui apesar de haver um guião com o 

discurso programado dos atores, tendo estes de cumprir o estabelecido, não 

deixa de existir espaço para a improvisação e modificação. O planeamento 

deverá ser uma estrutura viva em constante adaptação (Fusari, citado por Baffi, 

2002) porque não possuímos a capacidade de, à semelhança do que acontece 

na produção cinematográfica, apagar e voltar a gravar a cena até que se 

cumpram os objetivos pré-definidos. Ou seja, a aula dá-se e dela retiram-se as 

ilações necessárias para o próximo momento, evitando reforçar os aspetos 

menos positivos que ocorreram. Após deixar claro esta ideia, na estruturação 

das modalidades de ensino tive a necessidade de cumprir com alguns objetivos 

de forma a rentabilizar o processo de ensino-aprendizagem. Tendo em conta a 

duração útil das aulas tive a necessidade de diferenciar os objetivos propostos 

para cada uma delas. Enquanto nas aulas de noventa minutos tinha a 

oportunidade para concretizar aulas destinadas à função didática de introdução 

de matéria, nas aulas de quarenta e cinco minutos privilegiei a exercitação sob 

a forma de exercícios jogados. Nestas não havia espaço para a introdução de 

conceitos, havia apenas espaço para a sua exercitação. Da mesma forma, a 

organização das diferentes modalidades estava encadeada em blocos de 

matéria. Por um lado, pretendia que os alunos tomassem conhecimento da 

modalidade durante um período razoável de tempo. Por outro lado pretendia 

que o fator surpresa e o caráter de novidade lhes trouxessem menor enfado na 

participação nas aulas. Dentro destes blocos letivos, a primeira tarefa que 

estava planeada era a avaliação diagnóstica. Esta avaliação estava prevista de 

forma a poder conhecer a turma e organiza-la em níveis de desempenho. Após 

o cumprimento desta avaliação dava-se lugar aos blocos de aprendizagem de 

conteúdos. Finalmente havia um bloco final que diz respeito à avaliação final de 

cada modalidade.  

 

Do ponto de vista da organização das atividades letivas a decorrer durante todo 

o ano letivo não sinto a necessidade de fazer mais considerações, passando 

agora este momento de reflexão a ser cada vez mais próxima do plano de aula. 
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Porém, existe um nível intermédio de planeamento que é mais geral que o 

plano de aula e mais específico que o primeiro, isto é, o plano de Unidade 

Temática. Se acima referi que cada modalidade a lecionar estava organizada 

em blocos de prática, a reunião destes blocos limita a Unidade Temática dessa 

modalidade. À semelhança do que também acontece nos níveis de 

planeamento anteriores partimos de geral para o específico. A Unidade 

Temática tem como fim último organizar a variação das diferentes 

aprendizagens no seio de uma modalidade. Expressa também um plano para 

ministrar as diferentes técnicas e táticas, conceitos fisiológicos e psicossociais 

e a cultura desportiva. Devo reforçar a ideia de que no planeamento de cada 

modalidade várias opções foram tomadas para que de cada uma se obtivesse 

o maior sucesso, no entanto, existem características comuns que extravasam a 

particularidade de cada uma.  

Todas as unidades temáticas dedicaram a primeira aula para a avaliação 

diagnóstica das habilidades motoras e do nível de cultura desportiva inicial dos 

alunos. Justifico esta tomada de posição como sendo indispensável para a 

correta adequação dos temas a abordar no contexto específico da turma. Além 

disso permite organizar a aula segundo níveis de desempenho. Sabendo o 

ponto de partida, podemos começar a visualizar o ponto de chegada e assim 

palmilhar o caminho até lá de forma consciente. Assim, os diferentes conteúdos 

de ensino foram sendo introduzidos sabendo que na aula seguinte iria haver 

um reforço na exercitação do conteúdo anteriormente abordado. Desta forma 

esperava que na semana seguinte outro, ou outros conteúdos, fossem 

novamente motivos de destaque. Em suma, dentro de cada Unidade Temática 

todas as semanas havia uma aula destinada à função didática de Introdução, 

ocorrendo na sessão de noventa minutos dado o seu valor temporal útil 

maioritário, e uma aula típica de Exercitação dos conteúdos. Salvo raras 

exceções, a sequência permanecia inalterada. Como seria de esperar, no final 

de cada Unidade Temática a função didática a privilegiar era a Avaliação Final 

dos conteúdos.  
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Contudo o instrumento fundamental de todo o planeamento do Professor é o 

plano de aula. Aqui se reúnem todos os pensamentos e ações do Professor. 

De acordo com Bento em 1987, e que apesar de ser uma data distante o seu 

discurso continua sendo bastante atual:       

“O dia a dia confirma sempre que o resultado de uma aula depende 

preponderantemente da qualidade da sua preparação. Esta não pode ser 

subestimada, nem pelo professor inexperiente nem pelo experiente. Uma 

planificação superficial do ensino leva a que frequentemente, as decisões 

pedagógicas sejam tomadas espontaneamente. Não raramente revelam-se 

decisões falsas, comprometendo a realização dos objetivos de ensino” (Bento, 

1987, p. 91-92). 

Perante este discurso a aula deve refletir todos os aspetos anteriormente 

abordados. Deve estar previamente pensada, estruturada, havendo sempre 

espaço para um “plano B” quando as condições de prática não permitam que 

haja uma harmonia entre aquilo que foi o planeado e aquilo que está em ação. 

Além de todos os aspetos formais que um plano de aula deve conter (data, 

número de sessão, unidade temática a que pertence o plano, função didática, 

objetivos, pontos-chave, entre outros), ajudando a manter a organização, 

relembrando ao Professor acerca dos elementos mais relevantes para a sua 

realização, o plano de aula deve ser a expressão de uma série de exercícios 

que visam o cumprimento, por parte dos alunos, dos objetivos pré-definidos 

pelo Professor. Estes baseiam-se no entendimento daquilo que o Professor 

considera que os alunos conseguem atingir. Ou seja, pode ser entendido como 

uma etapa a atingir, uma meta, um alvo para a performance (Schmidt & 

Wrisberg, 2008). Estas metas dão aos alunos um objetivo realizável a atingir o 

aumentando a sua qualidade na experiência de aprendizagem. De acordo com 

os mesmos autores as metas podem ser de vários tipos, nomeadamente: 

metas de resultado, de performance ou de processo. Sobre o primeiro tipo, 

metas de resultado (Schmidt & Wrisberg, 2008), são alvos para a performance 

que focam apenas o resultado final da atividade pressupondo comparações 

com a performance de outros alunos. As metas de performance e de processo, 

sendo autorreferenciadas, tendem a ser mais motivantes. As metas de 

performance são alvos para a melhoria da performance relativamente a uma 
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execução prévia do indivíduo expressando melhorias quantitativas da 

performance. Isto é, o aluno tenta fazer mais do que antes, por exemplo, 

passar de 50% para 75% de sucesso nas passagens de bola sobre a rede de 

Voleibol. Sobre as metas de processo (Schmidt & Wrisberg, 2008) dizem-nos 

que são alvos para a melhoria da performance que focam a qualidade da 

produção de movimento na execução da habilidade motora. Isto é, realçam um 

aspeto particular da execução de uma habilidade, por exemplo, movimento de 

braços na corrida de velocidade. Deste estabelecimento de objetivos 

específicos no planeamento surge, no Professor, a necessidade de emitir 

feedbacks correspondentes. Este ciclo de atuação torna o processo de ensino 

aprendizagem mais significativo e participativo para os alunos. A unidade 

temática de Voleibol foi um exemplo da aplicação prática bem-sucedida desta 

necessidade de cumprimento de metas de aprendizagem. Nesta modalidade, 

partindo da divisão da turma por níveis de desempenho, os alunos 

exercitavam-se tendo a necessidade de cumprir determinado objetivo para 

passar para o exercício seguinte.  

De acordo com o tópico do planeamento quis sempre cumprir com uma 

sequência lógica nas diferentes aulas ao longo deste ano letivo que agora 

termina. Esta sequência lógica significa que as aulas tinham espaço para uma 

ativação geral dos alunos. Esta, sempre que possível era composta por 

atividades iniciais que desencadeavam o trabalho dos conteúdos propostos 

para a aula, passando de seguida para a parte fundamental da sessão. Com a 

concretização deste princípio, da ativação geral dos alunos através de 

exercícios que reclamavam o trabalho dos conteúdos a ser abordados, permitiu 

economizar tempo precioso para a sessão e para uma maior exercitação de 

conteúdos específicos.  

Sobre o planeamento a minha intervenção nada mais tenho a acrescentar pelo 

que a realização do processo de ensino é o terceiro tópico de análise.  
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Da Realização do processo de ensino aprendizagem 

A realização do processo de ensino aprendizagem é o seguinte ponto de 

reflexão. De acordo com Matos (2012) esta é uma etapa onde se pretende 

conduzir com eficácia a concretização da aula. Ou seja, pretende-se que o o 

Estudante-Estagiário atuar de acordo com as tarefas didáticas, tendo sempre 

em conta as diferentes dimensões da intervenção pedagógica, isto é, o 

Estudante-Estagiário deve ser capaz de: promover aprendizagens 

significativas; usar terminologia específica da disciplina; envolver os alunos de 

forma ativa no processo de ensino; otimizar o tempo potencial de 

aprendizagem; otimizar a instrução, o feedback pedagógico, o clima, a gestão e 

a disciplina da aula.  

Como é do conhecimento geral, para se ser Professor é necessário que haja 

uma troca de saberes entre o Professor, que ensina, e o aluno, que aprende. 

Esta relação, denominada de processo de ensino aprendizagem, deverá ser o 

fim último da educação já que é necessário que existam aprendizagens. 

Através desta premissa, durante este ano letivo como Estudante-Estagiário, 

tentei ser a ponte que fazia ligação entre os conhecimentos que objetivei para a 

turma e a sua consolidação por parte dos alunos. Respeitando sempre os 

guiões orientadores em que se baseia o ensino em Portugal, nomeadamente, o 

Programa Nacional e os critérios de avaliação do grupo de Educação Física da 

escola em atuação, criei uma lista de objetivos, nos vários domínios 

(habilidades motoras, a cultura desportiva, os conceitos psicossociais e 

fisiológico), para cada modalidade. Estes objetivos foram organizados nos 

vários domínios de conhecimento que Vickers (1990) refere como sendo 

essenciais para a concretização do Modelo de Estrutura de Conhecimentos. 

Salvaguardado por estes aspetos, o meu objetivo durante a fase de 

planeamento foi estipular quais os objetivos que deveriam ser atingidos pelos 

diferentes alunos, e durante a fase de realização insistir na concretização dos 

mesmos. Posteriormente, na fase de avaliação, verifiquei para cada aluno qual 

o nível que atingiu. Esta forma organizada de trabalhar, em que primeiramente 

se definem os objetivos que devem ser atingidos pelos alunos havendo uma 

constante preocupação do Professor de os ver na prática, permite que os 

alunos consigam garantir aprendizagens significativas. Um exemplo desta 
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preocupação, a de garantir aprendizagens significativas, foi o uso de palavras-

chave durante a instrução e o feedback. Mediante o planeamento da aula, 

baseado nas etapas anteriores de planificação e documentos de base, surge, 

uma coluna destinada às palavras-chave. Estas, estão em íntima relação com 

os objetivos específicos de cada conteúdo. Durante o decorrer da aula, como 

Professor, pretendia que os alunos estivessem somente focados nestes 

aspetos. A efervescente procura da concretização destes objetivos, não mais 

do que uma, ou duas palavras-chave por conteúdo em cada plano de aula, 

fazia com a atenção dos alunos fosse direcionada. Assim, evitava uma 

sobrecarga de aspetos não relevantes que pudessem dispersar a concentração 

dos referidos estudantes. Ainda em relação à garantia de que durante este ano 

letivo os alunos tivessem aprendizagens significativas, a todos os níveis, a 

própria intervenção ao nível dos conteúdos psicossociais, com objetivos 

determinados e específicos fará prova. Além de estimulara a aprendizagem dos 

conteúdos relacionados com as habilidades motoras de cada modalidade 

pretendi que os alunos aprendessem a cooperar com os colegas e 

Professores. Desta forma, penso que elevei o grau de importância que esta 

disciplina assume no seio do Currículo Nacional.  

 

Do uso da terminologia específica da disciplina 

Um outro aspeto que tive em conta durante esta fase da realização foi o uso da 

terminologia específica da disciplina. A utilização deste tipo de terminologia 

esteve presente tanto ao nível da denominação específica dos conteúdos 

próprios de cada modalidade, que durante as aulas eram regularmente 

convocadas, como na denominação característica de conteúdos que 

extravasam a fronteira do pavilhão gimnodesportivo. Por exemplo, na Unidade 

Temática de Atletismo os alunos foram ensinados a fazer a medição in loco da 

frequência cardíaca. Além disso, havia sempre espaço para alguns 

ensinamentos transdisciplinares com a Anatomia, na denominação de partes 

do corpo e músculos. Descobriram que existem três partes que compõe uma 

perna (coxa, perna, pé) e que o braço pode ser dividido em braço e antebraço. 

Estou convencido que nesta faixa etária e, provavelmente com alunos mais 
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jovens, podemos utilizar este tipo de conjugações para elevar o nível de 

vocabulário geral e específico transformando a nossa disciplina num autêntico 

leque de aprendizagens motoras, mas também, cognitivas. Esta, revelou-se 

uma forma interessante de envolver os alunos no processo de aprendizagem. 

 

Para além do procedimento atrás referido sempre tentei, de formas diversas a 

envolvência ativa dos alunos no processo de ensino aprendizagem. Sobre este 

aspeto passo a referir um comentário da Professora Orientadora no contexto 

de uma reunião no início do ano letivo.  

“O processo de ensino aprendizagem quanto tem um nível de dificuldade 

adequando aos alunos, é atingível mas desafiador, e é divertido, torna-

os mais motivados e mais envolvidos nesse processo”3.  

Sobre este assunto devo reforçar a ideia de que em todas as minhas aulas 

tentei fazer com que a matéria de ensino chegasse aos alunos através de 

formas divertidas, diferentes e que apelassem ao gosto pela prática. Verifiquei 

que turma possui um caráter bastante heterogéneo bem com uma grande 

variabilidade de comportamentos, como é próprio destas idades (Haywood, 

1993; Gallahue & Ozmun, 1997; Eckert, 1993). Além disto, a turma é conhecida 

por viver períodos favoráveis de concentração e períodos de desconcentração. 

Partindo dos conselhos do Professor Cooperante, que já acompanha estes 

alunos há três anos letivos, teria, assumidamente, que pôr em prática um 

modelo instrucional mais direto e sem espaço para autonomia dos alunos. 

Segundo Rosado e Mesquita (2011), o Modelo de Instrução Direta centra no 

Professor praticamente a totalidade das decisões no que diz respeito ao 

processo de ensino aprendizagem. Cabe também ao Professor o controlo 

administrativo, determinando as regras, as rotinas de gestão e a ação dos 

alunos. Ainda segundo estes autores, o modelo sugestiona uma certa 

passividade, no entanto, a sua eficácia está associada à participação ativa, 

empenhada e responsável dos alunos. Era este sentido de responsabilidade, 

de participação ativa e empenhada que procurava para estes alunos, uma vez 

                                                           
3
 Comentário proferido pela Professora Orientadora no seio de uma reunião de preparação do início do 

ano letivo. 
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que nem todos estavam interessados na matéria de ensino. Este desinteresse 

mostrava-se mais no lado feminino. Uma parte deste grupo de alunas 

permaneceu inoperante durante o primeiro período, tendo registado uma fraca 

assiduidade e participação nas aulas. A estratégia a adotar foi motivar os 

alunos e alunas através dum modelo mais apelativo. Recentemente, outros 

modelos de ensino dos jogos assumiram espaço no seio das aulas de 

Educação Física. Um exemplo desta nova corrente de modelos é o de ensino 

dos jogos para a sua compreensão. Na sua base, este modelo pretende que a 

atenção, tradicionalmente dedicada ao desenvolvimento das habilidades 

básicas do jogo, associadas à técnica, seja deslocada para o desenvolvimento 

da capacidade de jogo através da compreensão tática do jogo. (Rosado e 

Mesquita, 2011). Parece-me importante que os alunos na sua aprendizagem 

percebam a essência e a importância de dominar um certo conteúdo para a 

aprendizagem do jogo. Creio que se os alunos compreendem os “porquês e os 

para quês” das habilidades motoras melhor será a sua própria intervenção na 

modalidade em questão. Através deste modelo, são apresentadas aos alunos 

situações problema e estes são incitados a encontrar soluções. Considero esta 

asserção fundamental já que entra em linha de concordância com o comentário 

proferido pela Professora Orientadora uma vez que este modelo procura a 

envolvência dos alunos nas atividades letivas. Em suma, eu precisava de um 

utilizar um modelo de ensino dos jogos que permitisse a participação 

empenhada dos alunos, no entanto, precisava de um modelo que 

correspondesse aquilo que são as minhas crenças de aprendizagem. Do 

modelo de instrução direta retirei o controlo. Do modelo de ensino dos jogos 

para a sua compreensão retirei a apresentação dos conteúdos através de 

problemas, produzindo assim um estímulo cognitivo superior. Além disso, este 

modelo está em relação direta com a estratégia de instrução promotora de 

aprendizagem, isto é, o questionamento. Da união destes três vértices surgiu 

um modelo integrado que se adaptou de forma visível na turma em questão. 

Consegui diminuir o número de alunos que não participavam na aula; consegui 

que na avaliação teórica respondessem corretamente às perguntas-tipo 

resolução de situações problema; bem como senti uma maior envolvência dos 
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alunos nas atividades. Apesar de não possuir um modelo de instrução bem 

definido, retirei de cada um as suas vantagens. Isto permitiu-me ser eficaz para 

a turma e para aquele momento. Considero que desta forma consegui envolver 

ativamente os alunos no processo de ensino aprendizagem.  

 

Da otimização do tempo potencial de aprendizagem 

Um outro fator que importa referir nesta etapa da realização foi sem dúvida o 

meu comprometimento em otimizar o tempo potencial de aprendizagem. Esta 

preocupação reside no facto de já ter antecipado alguns problemas que foram 

sendo discutidos nos capítulos anteriores. Entre o tempo destinado às 

atividades letivas e o tempo real da aula, que denominei de útil existe uma 

diferença substancial. Ainda assim, a este espaço temporal ainda temos de 

retirar partes significativas para chegarmos ao tempo potencial de 

aprendizagem. O “tempo útil” pode ser claramente definido como tempo 

planeado e é o tempo que o Professor e Alunos dispõem para a sua aula. É o 

período de tempo em que ocorrem um conjunto de exercícios que tem como 

por objetivo o cumprimento do processo de ensino aprendizagem. Mas será 

que este tempo planeado é de facto o tempo da aula? Baseado num 

documento de observação sistemática proposto por Sarmento et al. (1998), no 

qual se pretende fazer a análise concreta do tempo de aula, posso concluir que 

não. Estudando a distribuição na utilização do tempo pelas diferentes tarefas 

da aula chego à conclusão que o tempo planeado de cada aula não é, ainda, o 

sinónimo de tempo potencial de aprendizagem. Segundo estes autores, dentro 

do tempo planeado existem variadas tarefas que necessitam de ser cumpridas 

e que retiram à aula minutos preciosos. A instrução à classe: através de 

instruções verbais, ou não verbais, do Professor relativas à matéria de ensino; 

a organização da classe: realizadas pelo Professor para regular os 

deslocamentos, o transporte de material, a formação de grupos; a classe 

organiza-se: situações em que os alunos se deslocam para se reunirem em 

determinado local; a prática: quando a turma se encontra empenhada nas 

tarefas prescritas pelo Professor; e outros comportamentos; são categorias 

observáveis por uma ficha de observação sistemática. Esta catalogação parece 
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indicar que ao tempo planeado para a aula ainda temos de retirar uma 

quantidade significativa de tempo para se atingir uma quantidade significativa 

de tempo potencial de aprendizagem. Desta forma, quando ao tempo planeado 

isolarmos o tempo em que os alunos estão, efetivamente, em atividades 

motoras com objetivos determinados e com vista à consecução do processo de 

ensino aprendizagem chegamos a uma nova denominação: o tempo de 

empenhamento motor. Ainda assim, será este tempo empenhamento motor é 

sinónimo de tempo potencial de aprendizagem? De acordo com Graça (1991), 

não. O tempo potencial de aprendizagem pode ser definido como o tempo que 

o aluno passa em confronto direto com a matéria de ensino a um nível de 

dificuldade acessível, isto é, um nível elevado de sucesso na tarefa parece ser 

o ponto determinante que nos indica estarmos a alcançar a nossa meta.  

Após ter terminado esta contextualização que responsabilidade teria eu, como 

Estudante-Estagiário, para com a minha turma? Se o meu objetivo era otimizar 

o tempo potencial de aprendizagem teria de dominar uma série de fatores para 

que me permitisse colocar os estudantes em tarefas motoras com objetivos, 

mas que tivessem sucesso na sua realização. Voltando à análise das 

categorias de observação sistemática propostas por Sarmento et al. (1998) e 

fazendo a ponte entre as áreas que compõe a didática4, relembrando serem 

elas o clima; a disciplina; a instrução e a gestão. Posto isto, verifico que 

mediante esta proposta devo controlar eficazmente todos estes fatores 

rentabilizando tempo para que os alunos, mediante tarefas acessíveis e 

promotoras de sucesso, elevem o seu tempo potencial de aprendizagem. 

Durante este ano letivo, a partir de um clima de motivação para a tarefa; com 

uma quantidade de disciplina eficaz, verificado pelas regras propostas para a 

aula; através uma instrução concisa mas eficiente e fazendo uma gestão do 

espaço e material com êxito; (dois tópicos que serão discutidos mais à frente) 

fui capaz de propor aos alunos tarefas que visavam a obtenção de sucesso. 

Esta procura incessante do sucesso caracterizou-se pela necessidade de 

estruturar as atividades para alunos cujos níveis diversificavam. Além da 

                                                           
4
 Slides elaborados pela Professora Paula Silva em 22 de fevereiro de 2012 aquando da sua 

apresentação na aula de Didática Geral do Desporto do curso de 2º ciclo em Ensino da Educação Física 
nos Ensinos Básico e Secundário da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto.  
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distribuição dos alunos em níveis homogéneos de prática, os próprios 

exercícios eram constantemente adaptados para que os alunos pudessem ter 

sucesso, não deixando porém de continuar a ser um desafio. Um exemplo que 

permite ilustrar esta adaptação foi na Unidade Temática de Voleibol. Após 

avaliação diagnóstica, as equipas foram divididas e criei regras específicas 

para cada uma delas, bem como, campos de diferentes tamanhos.  

 

Cumprido que está este objetivo, otimizar o tempo potencial de aprendizagem, 

trago à reflexão os próximos objetivos para este Estágio Profissional, 

nomeadamente: a otimização da instrução e do feedback; a otimização do 

clima de aprendizagem; a otimização da gestão; e, finalmente a otimização da 

disciplina. Um outro aspeto a ter em consideração é que estes objetivos estão 

remetidos para as quatro áreas da didática que a nota de rodapé anterior, 

número três, já trouxe à discussão. Para um Professor poder exercer duma 

forma mais positiva o seu papel tem de ter em consideração todos estes 

fatores (o clima; a disciplina; a instrução e a gestão). Nenhuma destas áreas se 

sobrevaloriza devendo o Professor distribuir a atenção por todas. Pode existir 

momentos em que uma deixa de ter uma evidência tão marcada para que outra 

se destaque, contudo, esta dinâmica é necessária e imprescindível.  

 

Do estabelecimento do controlo e da confiança na turma 

Sugerido por Matos (2012), aquando da definição de tarefas a realizar no 

Estágio Profissional, em que foi necessário elaborar os planos de observação 

sistemática ao grupo de estágio, vou iniciar a minha reflexão pela área 

disciplina da aula, já que o primeiro objetivo a ser verificado em sede de 

Estágio Profissional foi “ganhar a confiança e estabelecer o controlo”.  

De forma a garantir este objetivo, que passa, na sua quase totalidade pelo 

Professor, existem uma série de características e comportamentos que o 

auxiliam nesta demanda. De acordo com o guião da observação sistemática a 

usar neste Estágio Profissional existem três aspetos a verificar, isto é, o 

controlo ativo; o clima de aprendizagem e a própria disciplina.  



39 
 

Sobre o controlo ativo penso que a minha própria personalidade e experiência 

profissional facilitou o processo. O Professor deverá ser um eterno observador 

e, apesar de muitas vezes distante do foco de atenção, deve conseguir ver o 

que está a ocorrer. “Mesmo de costas eu consigo ver o que vocês estão a 

fazer” ou “eu vejo tudo, só não vejo o que não quero” são expressões que 

foram usadas inúmeras vezes ao longo do ano letivo. Isto vai de encontro com 

aquilo que o Professor Cooperante fala de capacidade de ver na periferia. O 

Professor deve ser capaz de ver, com clareza, o que está a acontecer, 

inclusivamente, do outro lado do pavilhão. Numa primeira fase o Professor 

deve estar atento ao cumprimento das regras de funcionamento das atividades. 

Posteriormente, deve ver o que realmente importa, isto é, os conteúdos em 

exercitação, a execução técnica das diferentes habilidades, entre outros. Os 

alunos devem assim sentir um certo acompanhamento visual do Professor. Um 

outro fator que auxilia o cumprimento do controlo da turma é a capacidade de 

deslocamento. Se um Professor passar longos períodos de tempo parado num 

mesmo espaço do pavilhão os alunos mais afastados do seu controlo têm uma 

oportunidade para criarem comportamentos desviantes. O Professor deve, 

claramente, deslocar-se por todo o espaço criando assim uma espécie de fator 

surpresa nos alunos, que os coage a permanecerem atentos à prática sob 

pena de serem repreendidos. Numa primeira fase, apesar de não ter 

acontecido comigo devido à experiência que possuo relacionada com a direção 

do processo de treino desportivo, é normal que os Professores menos 

experientes se movimentem pouco, contudo, após ganharem alguma confiança 

devem deslocar-se pelo pavilhão de modo a existir uma proximidade física 

entre Aluno e Professor. Esta proximidade física, tão normal no seio da nossa 

disciplina e dos seus autores, garante que possamos comunicar com o nosso 

corpo, evitando, por inúmeras vezes, uma comunicação verbal. Por exemplo, 

um simples toque no ombro de um aluno pode servir de encorajamento para a 

tarefa em questão como também pode servir para a remediação de um 

comportamento desviante. Sobre estes aspetos Magill (2007) fala-nos dos 

vários tipos de feedbacks. Podendo esta informação de retorno ser 

relacionada, ou não, com o movimento, este autor em relação às propriedades 
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do feedback extrínseco categoriza-o em três diferentes tipos: motivacional para 

o aumento do esforço; de reforço; e de punição. Em relação ao primeiro refere-

se na execução de uma tarefa focalizando o comportamento do sujeito ao 

mesmo tempo que lhe é fornecido incentivo e confiança. Um exemplo da 

utilização deste tipo de feedback poderá ser o seguinte: aquando da realização 

do teste do “vai-vem” (bateria de testes Fitnessgram) incentivei os alunos 

através de palavras de incentivo para que se motivassem e percorressem mais 

percursos. Em relação aos feedback de reforço e de feedback de punição, que 

foram utilizados em diversas situações como acima referi, serviram por um lado 

premiar atitudes positivas, se de reforço, como reprimir atitudes menos 

positivas, se de punição.  

Através destes fatores, o Professor deve estar em constante atenção à prática 

dos alunos por forma a garantir o controlo ativo da turma e assumir o controlo.  

Sob o ponto de vista do clima de aprendizagem, que tem como por objetivo 

garantir o controlo da turma, penso que um clima positivo proporcionará 

certamente melhores aprendizagens do que um clima negativo. Pelas 

experiências que vivi durante o ano letivo com a turma verifiquei os dois 

extremos da questão. Sempre que foi necessário interrompi os exercícios, a 

aula, a explicação, porque sentia que o clima não era favorável para a 

aprendizagem. Como tal, reuni todos os alunos à minha frente, falei com eles, 

expus o que sentia. O que se alterava e permanecia durante mais tempo eram 

as indicações fornecidas sob um clima positivo. Nestes momentos os alunos 

compreendiam que estavam a errar e permaneciam durante mais tempo em 

comportamentos próprios. Por outro lado, quando a minha acentuação era 

negativa, no momento, os alunos alteravam os seus comportamentos voltando 

ao estado inicial na aula seguinte. Quero com esta afirmação fazer referência à 

importância de um clima positivo e da importância do tipo de feedbacks (Magill, 

R., 2007) do processo de ensino aprendizagem. Deve-se tentar que os alunos 

permaneçam motivados por aspetos positivos, em quem durante as aulas o 

Professor deverá ser um elemento encorajador, e não de crítica. Sobre estes 
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aspetos, que podem denominar-se de atitudes de comunicação5, preferi tomar 

uma atitude assertiva onde apelei à serenidade e à expressão de sentimentos 

e pensamentos de uma forma objetiva para receber uma relação de confiança, 

para reduzir as tensões e para haver uma base de entendimento mútuo. 

Quando, por outro lado, experimentei uma atitude agressiva, que se caracteriza 

por tom de voz alto, postura de segurança, uso de sorrisos irónicos, recebi em 

troca retaliações por parte dos alunos e os efeitos que desejava 

desvaneceram-se.  

Finalmente, sobre a disciplina, que partilha com o conceito anterior os dois 

lados deste equilíbrio de forças, havendo necessidade de por vezes recorrer à 

remediação e por outras à prevenção, registo de seguida, o compromisso que 

segui durante este período de tempo. “O melhor nadador-salvador é aquele 

que não precisa de entrar na água para salvar ninguém”6. A expressão anterior 

é transversal a muitas profissões e quando a ouvi senti que na escola este bom 

senso era a resposta para alguns problemas de disciplina. Desde o primeiro 

momento, inspirado pelo discurso de apresentação de um Professor da 

Faculdade no contexto duma aula, estabeleci com os alunos uma série de 

regras que teriam de ser aceites por todos, e que da minha parte eram regras 

que requeriam coragem da minha parte para as pôr em prática. Quero com isto 

dizer que o Professor deve traçar apenas regras quando tem a certeza que as 

consegue cumprir. Caso contrário, estará a dar um mau exemplo e os alunos 

poderão valer-se da situação. Assim, criei uma lista de comportamentos, 

negociados e aceites pela totalidade da turma, para fazer cumprir durante este 

ano letivo. Desta forma, apelei à responsabilização dos alunos para garantir 

que tudo decorresse com normalidade. Como Professor atento, em todas as 

aulas, procurava comportamentos desviantes e assim que conseguia identificar 

um, fazia apelo às regras que tinham sido discutidas com todos. Justificava, 

assim, uma possível remediação que necessitasse de tomar. Relembrando o 

                                                           
5
 Slides elaborados pelo Professor Nuno Corte-Real aquando da sua apresentação na aula de Psicologia 

Desporto do curso de 2º ciclo em Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário da 
Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. 
6
 Expressão usada numa conversa informal com uma amiga que exerce a profissão de nadador-salvador. 
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pensamento anterior tentei, em todos os momentos, fazer uso da prevenção 

cumprindo com a afirmação anterior de forma a ser um melhor Professor.  

Sintetizando, creio que consegui, desde os primeiros momentos, mediante 

estes simples passos, garantir o controlo da turma e cumprir com o objetivo 

número principal das fichas de observação sistemática. Apesar de tudo, este 

sentido de dever cumprido deveu-se a um grande comprometimento da parte 

dos alunos que foi conseguido pela minha capacidade de análise de 

problemas, prevenção, confiança, segurança e experiência profissional no 

âmbito do treino desportivo. 

Do aprimoramento da gestão do processo de ensino aprendizagem 

A gestão, segunda área didática em análise nos próximos parágrafos, 

constituiu o passo seguinte nesta cadeia cronológica de acontecimentos e teve 

como ponto de partida as fichas de observação sistemática fornecidas pela 

instituição de Formação Inicial. Trazendo à memória as categorias de análise 

que figuram na ficha de observação do tempo de aula, proposto por Sarmento 

et al. (1998), a organização da turma e a turma em organização dizem respeito 

a esta área da didática. Sendo estes comportamentos essenciais, no entanto, 

não correspondendo a tempo potencial de aprendizagem, o objetivo terá 

obrigatoriamente de passar por rentabilizar o tempo da aula evitando 

desperdiçar tempo precioso em tarefas de organização. Nesta nova área de 

intervenção, o Professor é coagido para conseguir, no menor tempo possível, a 

gestão das tarefas de organizar a turma, instruir o exercício, e pô-lo em prática. 

Para que tal seja possível, o Professor pode optar por um conjunto de rotinas 

organizativas que facilitam o seu trabalho. Estas podem ocorrer antes da 

prática; podem ocorrer durante a formação dos grupos, através do 

estabelecimento de sinais e até mesmo na autonomização dos alunos nas 

rotinas organizativas, entre outros fatores que podem auxiliar a conservar 

tempo precioso para a prática de atividades que visam garantir um maior tempo 

potencial de aprendizagem.  

Antes da própria prática, no caso particular deste Estágio Profissional, fiz 

intenção de comparecer no local das atividades antes de todos os alunos 

chegarem. Desta forma, consegui garantir que podia montar o espaço para a 
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aula, preparar os materiais com a calma necessária, isto, enquanto revia 

mentalmente a aula. Com a chegada dos alunos estava tudo preparado para a 

aula começar. Além desta preparação prévia da aula, considero também 

importante optar por realizar as atividades sempre no mesmo espaço do 

pavilhão. Duma forma inconsciente tomei esta atitude. No entanto, verifico que 

foi sem dúvida uma boa opção uma vez que tornando-se uma rotina de gestão 

dos alunos conseguimos obter a máxima eficácia nas atividades desenvolvidas 

(Graça & Mesquita, 2009). Além de conhecer todo o espaço, tendo identificado 

o possível locais de perigo a evitar, conhecia as marcações no piso do pavilhão 

e não perdia tempo a montar os espaços para os exercícios. Ainda assim, 

quando não existiam marcações no espaço, tomei a estratégia de marcar os 

limites com uma fita para que pudesse evitar, em todas as aulas, repetir a 

mesma tarefa. Na minha opinião é importante que o Professor, antes da própria 

prática, deve ter tudo preparado para a chegada dos alunos e além disso deve 

conhecer o espaço para que possa tirar desta rotina (Graça & Mesquita, 2009) 

na escolha do seu “cantinho” de pavilhão.  

Tendo em conta a habitual sequência de início das atividades letivas, bem 

como a ordem de acontecimentos desta categoria em análise, a formação de 

grupos poderá gerar alguns dispêndios no que diz respeito ao tempo da aula. 

Isto acontecerá se o Professor não se prevenir. Estando atento a esta 

problemática adotei algumas estratégias na formação dos grupos para a aula. 

Em primeiro lugar, na fase do planeamento da aula optei sempre por criar uma 

sequência de estruturação de grupos que permitisse uma maior fluidez na 

transição de exercícios. Por exemplo, evitei situações comprometedores como 

começar o primeiro exercício em que cada grupo continha metade da turma, 

passando ao segundo exercício da aula e criar grupos de três elementos, e 

voltar a usar metade da turma em dois grupos para um possível terceiro 

exercício. Na minha opinião é mais rentável ordenar os exercícios, ou conceber 

uma nova organização fora do espaço da aula, do que despender tempo 

precioso na fase de transição dos diferentes exercícios. Além deste aspeto, 

normalmente, a formação de grupos já estava estipulada desde o planeamento 

da aula. Ou seja, durante este ano letivo havia uma certa concordância entre 
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os grupos que trabalhavam a forma de jogo que estávamos a abordar em 

determinada modalidade e os diferentes exercícios. Aqui, a impressão de um 

documento que poderia ser facilmente consultado por todos os elementos da 

turma facilitou o momento da criação de grupos de trabalho. A constante 

utilização das mesmas equipas de trabalho permitiu que todos os alunos antes 

da própria aula já soubessem com quem iam trabalhar. Este conjunto de 

estratégias pode gerar alguns conflitos sociais entre os grupos, podendo haver 

falta de compatibilidade entre elementos do mesmo grupo. Assim, quando era 

necessário, usava uma estratégia para interromper este ciclo de trabalho. Com 

recurso a um exercício de ativação geral mais dinâmico onde o Professor, em 

voz alta, reclamava um número e, em resposta, os alunos agrupavam-se em 

conformidade, podia criar, aleatoriamente, os grupos para o decorrer da aula. 

Não posso, porém, negar que por vezes tinha de adotar a estratégia de deixar 

para a autonomia dos alunos a responsabilidade de criarem grupos, no 

entanto, nestes casos a categoria gestão era deixada de parte para que outras 

categorias se elevassem em grau de importância.  

Já no decurso da aula teria de existir um sinal, conhecido por todos, que de 

uma forma expedita juntasse todos os elementos, interrompesse a prática, 

fizesse a troca de exercícios sem substanciais perdas de tempo. O 

estabelecimento de sinais é mais uma estratégia que permite aos Professores 

tornar a sua gestão mais eficiente. No caso concreto deste Estágio Profissional 

devo confessar que fiz uso, preferencialmente, dos sinais sonoros, tanto do 

apito como do próprio assobio. Havendo uma certa rotina, que era 

constantemente trabalhada com toda a turma, os alunos conseguiam 

diferenciar o apito para começar a atividade, o apito para interromper a 

atividade, o assobio para a turma parar, entre outros sinais visuais. Fazendo 

uso da tão conhecida expressão popular: “uma imagem vale mais do que mil 

palavras” reflete em que consubstancia esta utilização de sinais.  

A atribuição de autonomia aos alunos, por outro lado, permite garantir que o 

Professor tem mais tempo disponível para se concentrar em tarefas mais 

nobres, como sejam a instrução e feedback pedagógico, do que, por exemplo, 

ter a necessidade de montar os espaços para a realização dos exercícios. 
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Sempre que possível os alunos tinham a missão de montar os campos, 

colocação e arrumação do material, para que eu, enquanto Estudante-

Estagiário, pudesse cumprir o meu papel de Professor.  

Uma outra estratégia que eu fiz cumprir durante este ano letivo foi marcar 

espaços físicos no pavilhão para partilhar ideias com os alunos. Isto é, quando 

havia necessidade de repreender a turma usei sempre o espaço afastado da 

porta de saída. Por outro lado, começava e terminava a aula no lado mais 

próximo da porta. As introduções dos diferentes conteúdos ocorriam na zona 

central do pavilhão. Esta rotina permitia que os alunos compreendessem 

previamente do tipo de objetivo quando era solicitada uma reunião de todos. 

Isto permitiu que determinados desvios de comportamentos fossem 

prevenidos. Considero que se os alunos souberem previamente que vão ouvir 

uma explicação sobre a matéria de ensino vão mais predispostos para o efeito. 

Se por ventura tal não acontecer pelo menos reconhecem que naquele 

momento têm de se concentrar e respeitar os colegas sobre pena de saírem 

prejudicados. 

 

Do aprimoramento da instrução e do feedback pedagógico 

Sobre a instrução, que está intimamente relacionada com o feedback 

pedagógico (terceiras e quartas áreas da didática), surge a carência de 

concretizar uma série de relatos e reflexões sobre o tema. Sendo a instrução 

uma transmissão de informação no âmbito do processo de ensino 

aprendizagem, esta qualidade surge como uma das mais importantes funções 

para o Professor (Rosado & Mesquita, 2011). Segundo Godinho et al. (1999) é 

através da instrução que se especificam um conjunto de informações 

determinantes para o êxito da tarefa, devendo o emissor da informação ter em 

conta a capacidade limitada de atenção do aprendiz. Mediante estes 

pressupostos e recorrendo à tão referenciada ficha de observação sistemática, 

nesta terceira etapa de observação, faz-se referência a uma série de técnicas 

de instrução que vou passar a referir: exposição; demonstração; 

questionamento; demonstração; aluno como agente de ensino. Ao longo dos 

próximos parágrafos, quando sentir necessidade vou apelar a estes tópicos, 
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contudo, neste momento como forma de introdução ao tema vou indagar um 

pouco mais sobre a instrução. Segundo Rosado e Mesquita (2011) existem três 

momentos em que a instrução se dá, e dentro de cada um existem vários 

fatores que fazem com que o Professor possa, ou não, ser mais eficaz. Estes 

momentos de instrução são os seguintes: antes da prática; durante a prática, 

instrução sobre a forma de feedback pedagógico; e após a prática. 

No início da sessão, ou seja, antes da prática o período de instrução é 

considerado instável já que os alunos vêm de outros contextos onde existem, 

claramente, outro tipo de regras e compromissos comportamentais. Confirmei 

esta situação durante o decorrer das aulas. A primeira aula que tinha para 

lecionar era à terça-feira. Esta era a primeira aula do dia para os alunos, era de 

manhã, e na maior parte das terças-feiras os alunos vinham distraídos e sem 

motivação para a exercitação. Já às quartas-feiras, a minha aula procedia uma 

aula de Espanhol onde a turma sentia algumas dificuldades de aprendizagem. 

Por vezes, esta organização teve influência do comportamento dos alunos da 

turma. Este fator era ainda mais relevante se antes de comparecerem à aula de 

Educação Física os alunos tinham realizado teste teórico, ou outro momento de 

avaliação. Assim, tendo conhecimento destes fatores externos, adotei duas 

estratégias. A primeira passava por sentar todos os alunos à minha frente, 

esperando que todos se acalmassem. Enquanto isto não ocorresse não emitia 

qualquer tipo de informação. Por vezes, a calma tardava em surgir e assim 

sendo eu questionava os alunos acerca dos seus problemas e durante um 

curto espaço de tempo estava disponível para os ouvir. Penso que esta última 

estratégia gerava efeitos mais positivos uma vez que garantia uma dose extra 

de motivação para a aula. Os alunos sentiam a necessidade de ter alguém com 

quem falar e de ter alguém para os ouvir. A segunda estratégia que eu utilizei 

com menos frequência foi de começar a aula com uma série de exercícios de 

ativação geral em que a intensidade ia aumentando, e depois deste momento 

de utilização de energia sentia-me capaz de fazer o resumo que Rosado e 

Mesquita (2011) nos falam. A instrução neste período, antes da prática, deve 

ser: concisa, onde se apresentam os objetivos da sessão (podendo fazer-se a 

ligação com as aulas anteriores); onde se apresentam os conteúdos a 
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desenvolver durante a aula; com a definição das regras; terminando com um 

controlo simples da informação transmitida, isto é, questionando os alunos 

(Rosado & Mesquita, 2011).  

 

Garantidos que estão os objetivos para o iniciar da sessão, à medida que vai 

intervindo na realização das tarefas motoras dos seus alunos, com objetivo de 

melhorar a prestação, o Professor, deve emitir um conjunto de informações 

acerca de como o aluno realizou a ação em causa. Este ato de informar pode 

ser denominado de Feedback pedagógico. De acordo com Fishman e Tobey 

(cit. por Rosado, 2011, p.82) este conceito pode ser definido da seguinte forma:  

 

“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”. 

 

Muitas vezes, podemos caracterizar este ato de instrução como sendo uma 

informação de retorno acerca daquilo que o aluno realiza, havendo dois tipos 

de informação a referir. A primeira pode ser denominada de feedback de 

conhecimento de performance, devendo ser emitido quando ao executor não 

lhe é permitida ver a sua execução de movimentos; e feedback de 

conhecimento de resultado que se traduz numa informação acerca do resultado 

pretendido pelo Professor através da execução da habilidade por parte do 

aluno.  

Desta feita, a emissão de feedback é a principal arma do Professor para que 

consiga desempenhar a sua função no contexto do processo de ensino 

aprendizagem. Porém, para Rosado e Mesquita (2011) uma das maiores 

lacunas na qualidade em emissão do feedback reside no facto da dificuldade 

dos agentes de ensino diagnosticarem as insuficiências dos praticantes, que 

está claramente associada à falta de domínio de conteúdo. Sobre este aspeto, 

domínio do conteúdo, à luz de Galvão (2002) e Gomes (2005), um bom 

Professor deve conhecer o conteúdo e dominar a metodologia para o ensinar. 

Deve, além disto, emitir esta informação de retorno ao praticante para que o 

processo de ensino aprendizagem se concretize. Da minha experiência como 
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Estudante-Estagiário senti-me sempre mais confiante quando ministrei 

modalidades que precediam da Formação Inicial do que por exemplo, das 

modalidades que nunca tive contacto, Unihóquei e Ultimate Frisbee.  

Havendo um determinada sequência lógica de emissão de feedback, a fase de 

diagnóstico é a mais importante para que a prescrição que se segue seja 

eficaz. O agente de ensino deve ser capaz de hierarquizar os diferentes erros 

assinalados para que na fase seguinte seja possível resolver estes problemas 

(Rosado & Mesquita, 2011). Como forma de lista de recomendações, que 

procurei seguir, o feedback pedagógico eficaz deve ser: específico; corretivo, 

não sendo apenas de conhecimento de resultado devendo apelar a uma 

prescrição para melhoria de performance; e congruente, isto é, deve ser 

relativo àquilo que está a ser observado; deve ser frequente, sem que o aluno 

fique dependente da sua emissão deixando espaço para a intervenção do 

feedback intrínseco; deve ser diversificado, sobre pena de deixar de ser 

motivador; deve ser precedido de análise do seu efeito e resultado pretendido; 

e deve ser dado imediatamente após a execução motora para que os seus 

efeitos não se desvaneçam no tempo (Magill, 2007). Estas indicações 

demonstram o quão variável pode ser o tipo de informação que o Professor 

deve adotar e, além disto, refletem o importante papel do Professor neste 

processo de ensino aprendizagem.  

Com o objetivo de terminar este revisita teórica acerca do tema, o período de 

instrução e feedback pedagógico termina quando a aula esta terminada, 

contudo, no encerramento da sessão existe uma nova oportunidade de 

transmissão de informação. Assim, como acontece no início da sessão, este 

período de tempo é caracterizado como um período instável. Esta instabilidade 

deve-se ao facto de, por vezes, o Professor ter ultrapassado o tempo limite 

para a realização dos exercícios, no entanto, como Estudante-Estagiário, não 

me revejo nesta afirmação de Rosado e Mesquita (2011). Enquanto Professor, 

fui capaz de respeitar as regras definidas para o início e final das atividades 

letivas sem nunca comprometer o início e o final da sessão. Motivado pela 

necessidade de ser um modelo para a turma, não podendo nunca falhar, sob 

pena de passar uma imagem errada daquilo que deve ser o bom Professor, tive 
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sempre em mente as próprias regras que criei de forma a evitar assumir um 

possível erro. Este final de sessão, como referem os mesmos autores, foram 

usados para fazer uma revisão sobre a aula e sobre os conteúdos que foram 

abordados, bem como para servir como motivação prospetiva.  

Terminado este enquadramento teórico em que pretendi fazer sempre uma 

ligação entre aquilo que realizei neste Estágio, posso agora focar-me sobre os 

aspetos que valorizam a promoção de aprendizagens relacionados com estes 

períodos. Além dos aspetos focados pela ficha de observação sistemática, em 

que se espera que os diferentes Estudantes Estagiários dominem, Rosado e 

Mesquita (2011) corroboram estes ideais.  

A exposição, que é a forma através do qual o conteúdo é transmitido aos 

alunos deve ser sucinta e focada nos aspetos essenciais. Esta necessita, 

inclusivamente, de ser planeada, fluída e emitida por um Professor com boa 

voz e entoação, tendo este que percorrer, com o olhar, os alunos. No final 

desta intervenção do Professor, deve existir um período para colocação de 

eventuais dúvidas que possam surgir. Como Estudante-Estagiário, utilizei esta 

estratégia em inúmeras ocasiões, tanto no início das atividades letivas, onde 

me preocupava em esperar pelo momento certo para falar, como quando tinha 

a necessidade de interromper a turma. As recomendações acima descritas 

foram dominadas através da minha capacidade de falar em público, que advém 

da minha experiência académica e profissional, deixando para registo um 

episódio que me marcou. Após ter terminado uma das primeiras aulas do ano 

letivo, aquando da arrumação do material, uma Professora, que naquele 

momento lecionava numa turma de 6º ano de escolaridade, interpelou-me e 

confidenciou-me o seguinte:  

“Os meus meninos vieram-me perguntar quem é que se portou mal na 

tua turma, porque o Professor esteve sempre a berrar com eles…Tens 

um vozeirão”.  

De facto, o grau de entoação que consigo reproduzir com a minha voz é 

elevado, e de forma a esclarecer este assunto, durante a aula, limitei-me a 

fazer duas exposições de matéria, contudo, preenchi o resto do tempo a emitir 

feedback.  
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A demonstração, é segunda técnica de instrução, que em parceria com a 

Exposição, assume um papel de destaque neste processo (Rosado & 

Mesquita, 2011). Para Godinho et al. (1999), a demonstração como 

representação da ação pretendida facilita a intervenção do educador no sentido 

de alcançar a meta pretendida. Esta técnica permite ao aluno visualizar os 

movimentos que necessita de efetuar, e desta forma, a demonstração deve ser 

planeada de forma a evitar que movimentos errados sejam aceites como 

corretos. O agente de demonstração deve ser um bom modelo sob pena de 

transmitir informação errada. McCullagh e Little (1989) investigadores no 

domínio da aprendizagem por observação referem que o Professor, um aluno, 

ou a observação de um vídeo são agentes de transmissão de informação pelas 

vias da demonstração. A demonstração por parte dos alunos permite, não só 

libertar o Professor para focalizar a atenção dos alunos para os aspetos a reter, 

mas acima de tudo permite que se crie um clima relacional positivo gerando até 

gratificação por parte do aluno escolhido. Como opção, eu prefiro pedir a 

diferentes alunos para realizarem a demonstração, uma vez que sou capaz de, 

ao longo da demonstração, focar verbalmente alguns aspetos que considero 

importantes. Esta focalização, sobre forma de palavras-chave, vem na 

sequência de outra técnica que permite melhorar a instrução. Além disto, em 

alguns momentos, usei a demonstração com recurso a meios audiovisuais 

permitindo que os alunos observassem uma imagem mais fidedigna de 

determinado conteúdo. Esta utilização de vídeo pode trazer bons resultados 

para iniciantes (Magill, 2007)  

Como atrás referi, o uso de palavras-chave permite que os alunos consigam 

fixar mais facilmente os aspetos preponderantes do conteúdo em análise, 

mostrando-se particularmente interessante numa fase inicial de aprendizagem 

(Rosado & Mesquita, 2011). 

Sendo o “questionamento uma estratégia instrucional decisiva para o 

desenvolvimento da autonomia do aluno, para o crescimento pessoa, para o 

crescimento do trabalho de grupo, na medida em que lhes permite 

problematizar as situações e contextos, orientar-se por objetivos, implicar-se do 

ponto de vista cognitivo e afetivo nas aprendizagens” (Rosado & Mesquita, 
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2011, p. 109) e por o questionamento ser, também, como referi anteriormente 

quando reportei acerca dos modelos instrucionais que apliquei na turma, um 

método que eu considero particularmente interessante do ponto de vista da 

resposta dos alunos, foi sem dúvida a forma, por mim, mais utilizada. Além 

disto, o questionamento permitiu-me fazer uma avaliação contínua acerca 

daquilo que foi ensinado, tendo como objetivo a criação uma dúvida que seja 

um motor para a criação duma solução por parte dos alunos. 

Finalmente, enquadrado no tópico referente à responsabilização dos alunos 

nas tarefas de ensino, utilizei um sistema de controlo efetivo e mensurável do 

comportamento do aluno na tarefa, denominado de accountability. Esta 

estratégia permite que o aluno, mediante um objetivo traçado pelo Professor, 

consiga perceber se está a conseguir realizar a tarefa com a correção 

adequada, sendo até comparado como uma espécie Feedback de 

conhecimento de resultados intrínseco. Adotei esta estratégia para diferenciar 

níveis aquando da realização dos exercícios. Por exemplo na Unidade 

Temática de Voleibol, para o mesmo conteúdo e exercício, diferentes grupos 

de trabalho possuíam diferentes marcos para a concretização correta dos 

exercícios. Isto é, para cada grupo ter sucesso teria, por exemplo, de realizar 

um número diferente de passagens de bola controlada por cima da rede 

expressando aqui o recurso às metas de performance anteriormente 

referenciadas (Schmidt & Wrisberg, 2008). 

O terceiro tópico de análise, Planeamento, que termino agora a reflexão, no 

que diz respeito a esta revista ao processo de Estágio Profissional precede um 

momento bastante importante, o momento da avaliação de tudo o que até 

agora foi planeado e que permite mais tarde, voltar a um novo planeamento.  
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Da Avaliação 

Mas afinal devemos avaliar para quê? 7 De acordo com esta referência 

articular, devemos avaliar para conhecer; melhorar; prestar contas; para 

controlo e legitimação. Através da avaliação podemos melhorar futuras 

aplicações na nossa intervenção e planeamento, podemos controlar o nosso 

método de ensino-aprendizagem para legitimá-lo, isto é, corroborar as nossas 

estratégias ou, pelo contrário, refutá-las e ter a oportunidade de adotar outras 

mais eficazes. Além disso, avaliar com o objetivo de conhecer e prestar contas 

sobre aquilo que desenvolvemos. Duma forma muito sintética avaliar procede a 

nossa intervenção e reflexão sobre a ação e precede uma nova realização, 

servindo a avaliação como fonte de tomada de decisões.  

No que diz respeito à avaliação das aprendizagens, tópico que pretendo 

analisar, esta pode ser definida, segundo Mesquita (2012)8, como o processo 

de determinação da extensão com que os objetivos educacionais se realizam. 

Bento (2003) diz-nos que junto com a planificação e realização do ensino a 

avaliação é uma tarefa central de cada Professor. Além disto o mesmo autor 

refere que este controlo e avaliação são partes necessárias do processo de 

ensino aprendizagem. Subjaz deste processo uma dimensão valorativa que 

determina o grau de assimilação de critérios de êxito do aluno. Esta dimensão 

valorativa pode ser explícita através de um padrão de referência à norma, ou 

ao critério, sendo este último o que utilizei durante este processo de ensino-

aprendizagem. A constituição de critérios pré-definidos de acordo com os 

documentos de suporte, Programa Nacional e normas gerais de avaliação do 

Grupo de Educação Física da escola, permitiu uma avaliação sem a 

comparação normativa entre alunos o que torna este processo, na minha 

opinião, mais justo.   

                                                           
7
 Slides elaborados pela Professora Paula Silva aquando da sua apresentação na aula de Gestão e 

Cultura Organizacional das Escolas no curso de 2º ciclo em Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico 
e Secundário da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto.  
 
8
 Slides elaborados pela Professora Isabel Mesquita aquando da sua apresentação na aula de Didática 

Geral do Desporto no curso de 2º ciclo em Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário da 
Faculdade de Desporto da Universidade do Porto.  
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Sobre as diferentes modalidades de avaliação, que pode ser Formativa: não 

usável para classificação, sendo uma avaliação intermédia que permite ao 

Professor adaptar o planeamento, por exemplo, prolongando ou encurtando 

uma Unidade Temática; Sumativa: que avalia a retenção de objetivos por parte 

dos alunos, que pode ser entendida como avaliação final, no entanto, não se 

esgota nesta definição; e Diagnóstica: que analisa os conhecimentos e 

aptidões que o aluno deve possuir para poder iniciar as aprendizagens.  

Neste processo de ensino aprendizagem a função primordial da avaliação é de 

atribuição de notas que classifica o mérito relativo dos alunos, ordenando-os 

segundo níveis de competência. Contudo, para que este processo de avaliação 

se dê é necessário que a avaliação seja planeada, estruturada e sujeita a um 

plano de avaliação. A definição de objetivos nos diferentes domínios de 

competência (psicomotor, cognitivo, socioafetivo) com a devida ponderação 

percentual permite ao Professor ser justo na atribuição da classificação final 

dos alunos, ainda que, por vezes haja um certo relativismo, ou erros, neste 

processo. Antecipando estes erros: o erro da tendência central, tendência para 

evitar os extremos das escalas avaliativas acabando por existir um 

desempenho médio; Severidade/Brandura: que a partir da imagem que o 

Professor cria do grupo pode fazer a avaliação ser inflacionada; e 

Enviesamentos: que surgem a partir dos preconceitos à idade, ao sexo, às 

etnias, do avaliador; o avaliador pode preparar-se de forma mais privilegiada 

para a consecução deste processo evitando estes erros.  

Sobre este passo, tão importante, devo referir que a minha experiência foi em 

tudo menos desafiante. Depois de estruturar e de cumprir todos os passos que 

caminham até ao momento de avaliação, estruturando, para cada modalidade, 

os conteúdos e objetivos, de onde nascem critérios de sucesso, partindo para 

os momentos da avaliação munido com fichas de observação específicas para 

cada conteúdo em análise e realizando este processo com a maior 

imparcialidade possível, fui capaz de conceber diferentes ficheiros avaliativos. 

Daqui, atribuindo a devida ponderação percentual para cada domínio de 

avaliação, penso que fui justo. Além disso, o meu processo de avaliação foi 

bastante metódico, claro e público, já que em vários momentos reuni a turma 
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para fazer o balanço do que tinha ocorrido até então, chamado à atenção dos 

alunos que se encontravam em comportamento desviante. Posso ainda referir 

que quando comparo as classificações atribuídas nos períodos letivos, com 

aquilo que foram os dados recolhidos através de auto e hétero avaliação dos 

alunos, fui capaz de obter mais de 75% de concordância entre os dois. Havia 

uma grande semelhança entre aquilo que os alunos sentiam que mereciam, 

nos mais diferentes domínios de avaliação, e a classificação final à disciplina. 

Considero, assim, que com um devido método de trabalho podemos justificar 

todas as nossas opções de classificação e que com a devida justiça atribuir a 

classificação final às diferentes disciplinas sem a necessidade de passar por 

momentos ansiosos e marcantes.  

Duma forma mais formal, os parágrafos anteriores tinham como objetivo fazer 

uma revista ao que foram as atividades do Estágio Profissional, fazendo, dentro 

de cada área de interesse, as devidas reflexões no devido momento.  

 

Dos Momentos Desafiantes 

Seguidamente vou reviver alguns momentos que marcaram este Estágio 

Profissional, momentos que se podem denominar de desafiantes, onde, como 

Estudante-Estagiário, vivi alguma ansiedade. Sem dúvida, que nestes 

momentos vivi um pouco do “choque da realidade” que Braga (2001) nos fala 

quando diz que o período iniciante do Professor produz um impacto 

significativo correspondente a uma curva de desencanto, onde se registam a 

ruína dos nossos ideais, face à verdade dura e crua do quotidiano. Todas as 

nossas crenças, tudo aquilo que imaginamos e ambicionamos, que muitas 

vezes a realidade nos tira, faz com que passemos por esta sensação menos 

positiva. Porém, considero que esta oportunidade de “cair na realidade” é uma 

oportunidade que temos para estarmos preparados para o futuro próximo. Na 

minha opinião, no seio das adversidades nascem as soluções e o mais 

importante é não desistir. Devemos, em contrapartida, parar, pensar e agir fria 

e conscientemente.  

Assim que aconteceu a primeira reunião do conselho de turma, ainda em 

setembro de 2012, antes até de iniciar as atividades letivas propriamente ditas, 
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a partir de informações dadas pelos Professores e Diretor de Turma, tive a 

possibilidade de retirar algumas ilações sobre os diferentes membros que 

compunham a classe. Além disto, estas reuniões têm como por objetivo a 

marcação atempada dos testes teóricos para o ano letivo, a transmissão do 

número de aulas previstas a lecionar, entre outras informações de interesse 

relevante. Contudo, a minha ansiedade não se prendeu com a marcação dos 

testes, uma vez que tudo já estava planeado, mas sim com a composição da 

turma. Ou seja, quem são os alunos que afinal constituem a turma? Duma 

forma muito formal, a reunião teve início com a troca de duas fichas, sendo a 

primeira, a pauta com as fotografias da turma e a segunda a caracterização 

inicial da turma que não passa de um documento com observações relevantes 

que cada aluno possui. O meu olhar ficou fixo num aluno, que para os efeitos 

deste Relatório de Estágio se vai denominar de Silva.  

“Silva e irmãos foram retirados aos pais pelo 1º juízo de família e menores do 

Porto. (maus tratos e toxicodependência do pai, falta cuidados básicos e 

deixados sozinhos). Cuidados da avó materna e da tia (encarregada de 

educação). Revela alguma instabilidade emocional, insegurança e falta de 

maturidade, por vezes comportamento irrequieto. Ano anterior foi proposto ter 

tutor, mas não beneficiou do apoio, alegando incompatibilidade de horário.” 9  

Após leitura deste parágrafo permaneci durante a reunião a pensar que o ano 

letivo estava perdido. Ia trabalhar com um aluno problema que ia dificultar o 

meu percurso como Estudante-Estagiário. Este preconceito, esta opinião 

desfavorável atribuída a este aluno, infelizmente, implicou uma forma de 

tratamento desigual para o mesmo. De facto, no primeiro momento de contacto 

com a turma, como Professor, foi realizado com a devida precaução e 

ansiedade. Tudo isto deveu-se a todos os pensamentos incorretos que tracei 

sobre o Silva. Esperava um aluno mal comportado, desrespeitador, que sendo 

mais velho, com 16 anos, controlasse a turma e que me fizesse perder o 

controlo da mesma. Senti uma panóplia de sensações que me fizeram parar, 

pensar e agir fria e conscientemente para conseguir, desde o primeiro 

momento, controlar a turma. Assim, na primeira aula, que corresponde à 

                                                           
9
 Texto transcrito do documento “caracterização inicial “ da escola Eb 2,3 de Gondomar aquando do 

início do ano letivo 2012/2013 
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apresentação do Professor à turma, gozei da oportunidade de cumprir uma 

série de tarefas. Desde a passagem de informações acerca das regras de 

conduta na sala de aula, das diretrizes orientadoras que servem para a 

avaliação, passando por um discurso imenso, fundamentado, sem margem 

para dúvidas, impus-me como Professor. Número a número fiz a chamada até 

que uma voz diferente, mais grossa e mais colocada disse: “sou eu”, era o 

Silva e com isto iniciei o ano letivo. Aquele aluno grandalhão, a considerar pelo 

aspeto visual, ia estragar o clima da turma. Com a mesma frieza, e preparação, 

fui para o pavilhão no dia seguinte para lecionar a primeira aula do ano com 

conteúdos programáticos propriamente ditos, porém, mal ouvi o toque de 

entrada dos alunos, estando eu dentro do pavilhão, ouvi alguém a correr. Era o 

Silva, era o primeiro a entrar e por 5 minutos tive a oportunidade de falar com 

ele, de o ouvir e de desmistificar. Logo à partida, todos aqueles preconceitos 

que desenvolvi acerca do “Grandalhão” pareciam incorretos. O Silva é um 

aluno com problemas, e concordo com o texto transcrito da caracterização 

inicial da turma, porém, desde aquele segundo contacto o Silva passou de 

inimigo a aliado, de aluno problema a aluno que resolve problemas, de aluno 

que não quero ouvir a aluno que queria que falasse comigo para eu o ouvir. O 

Silva sentiu, nos primeiros tempos alguma frieza da minha parte, mas ainda 

assim, era o aluno que chegava mais cedo, que cooperava com a arrumação 

do material, que queria ser útil. Acima de tudo era o aluno que queria que 

alguém o ouvisse, e ainda que lhe respondessem com eternos “hum.. hum..”e 

ele usava este sinal para continuar o discurso sem pausas. O Silva tornou-se 

rapidamente naquele aluno pandora, que com os devidos problemas que tem, 

era uma caixa de surpresas. O Silva canta num grupo coral, o Silva ajuda os 

outros, o Silva é uma ovelha vestida de lobo que usa esta caracterização para 

se fazer impor junto dos seus amigos, fora do recinto escolar. Durante este ano 

letivo o Silva foi um verdadeiro aliado, tornando-se num aluno brilhante ao nível 

dos vários domínios que constituem a avaliação podendo ser o aluno que 

qualquer Professor deseje ter na sua turma. No outro extremo deste tópico, 

estão os alunos que à partida não me poderiam causar problemas, e que foram 

os alunos que mais comportamentos desviantes adotaram. A possível 
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explicação para esta heterogeneidade de condutas poderá ter a ver com o 

facto de a turma não possuir objetivos a curto-médio prazo. Partindo da análise 

do documento de caracterização inicial que eu construí para fazer a análise 

pormenorizada da turma e dos seus alunos, havia o espaço destinado para os 

alunos inserirem as suas expectativas. No que diz respeito ao futuro 

profissional, a maior parte dos estudantes não tinham ainda uma ideia formada 

sobre o assunto. Como dei a entender na introdução deste Relatório de 

Estágio, é mais fácil traçar um plano para percorrer um caminho se soubermos 

para onde querermos ir. Além disso, no final deste ano letivo os alunos serão 

coagidos a fazer a primeira opção profissional da vida deles, isto é, vão ter de 

escolher a área de estudos que vão seguir no ensino secundário, o que irá 

limitar a futura escolha de cursos e saídas profissionais. Penso que esta falta 

de objetivos demonstra um desinteresse total pelas tarefas académicas, o que 

foi claramente confirmado em todas as reuniões do conselho de turma, onde os 

Professores titulares corroboraram este desinteresse empiricamente 

determinado. Os alunos não possuem expectativas profissionais, nem sequer 

consideram a hipótese de continuar a sua formação, o que poderá, para os 

Professores, ter alguma implicação no decorrer do ano letivo. “Não tenho nada 

a ganhar com a escola” 10 foi uma expressão que me marcou profundamente, e 

demonstra o nível de alunos que integravam a turma. Alunos que encaravam a 

escola, e todas as suas tarefas, com enfado. Mas será que isto perturbou o 

decorrer das atividades letivas? Na minha opinião, e seguindo a estratégia que 

escolhi, que deriva do modelo de ensino dos jogos para a sua compreensão, 

consegui, traçando objetivos alcançáveis para todos os alunos, fazer com que 

encarassem as tarefas da aula como úteis. Por exemplo, será que faz sentido 

saber calcular a frequência cardíaca para a disciplina de Educação Física? 

Fará todo o sentido se encararmos a nossa disciplina como uma ponte 

interdisciplinar com outras e que leciona importantes conhecimentos que 

servem para o quotidiano dos alunos. Seguindo a minha estratégia, durante o 

ano letivo tentei fundamentar teoricamente todos os conteúdos abordados no 

processo de ensino aprendizagem. Evitava que os alunos não encarassem os 

                                                           
10

 Afirmação proferida por um aluno da turma no decorrer de uma aula.  
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conteúdos com o enfado característico mas que, pelo contrário, funcionasse 

como a teoria do reflexo condicionado de Pavlov (havendo um estímulo certo 

existisse uma resposta esperada). Além disto, um outro profissional do ensino 

que estava presente na escola, a Psicóloga que acompanha as escolhas 

vocacionais dos alunos, sugeriu que as turmas do nono ano visitassem uma 

feira das profissões, evento organizado pela escola Secundária de Gondomar, 

onde eu tive a oportunidade de acompanhar a turma. Enquanto Estudante-

Estagiário, que para além de ter uma idade relativamente próxima dos alunos 

estou ainda a frequentar o ensino superior, pude falar abertamente sobre este 

tema, revelando o caminho para as futuras escolhas que os alunos poderiam, 

perfeitamente, tomar. Senti que a minha presença nesta visita de estudo foi de 

tal forma gratificante na medida em que os alunos questionaram-me sobre 

algumas profissões e pude verificar que, por breves momentos, perceberam a 

importância da sua frequência escolar para conseguirem alcançar a profissão 

que desejam. De lamentar que se tenham apercebido desta necessidade tão 

próximo do final do ano letivo, mas, como aprendi com a minha experiência na 

Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, por vezes temos de errar 

na escolha dos caminhos para depois encontrarmos o caminho certo para as 

nossas determinações.  

Uma vez mais, fazendo recurso a uma premissa defendida por Galvão (2002), 

em que o bom Professor domina o conteúdo e a sua metodologia de ensino, 

senti um elevado nível de ansiedade quando tive a necessidade de ministrar 

uma Unidade Temática da modalidade de Unihóquei. Para além de não ter tido 

contacto, no âmbito da minha Formação Inicial na Faculdade de Desporto da 

Universidade do Porto, com jogos desportivos coletivos relacionados com o 

hóquei não tinha nenhuma experiência. Partindo de um conhecimento nulo 

acerca da modalidade não podia corroborar esta afirmação de Galvão (2002). 

Desta forma, senti a necessidade de amealhar conhecimento suficiente para 

me sentir seguro e diminuir o nível de ansiedade, nervosismo, na lecionação 

deste conteúdo. Através da consulta de sítios na Internet, visualização de 

vídeos e da leitura duma compilação sobre a modalidade, que constitui a 

biblioteca do Grupo de Educação Física da escola, obtive um elevado 
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conhecimento teórico e consegui construir uma sequência de conteúdos 

fundamentada para a turma. Seguindo este modo de atuação, com esta 

modalidade desconhecida, vou tecer aqui algumas considerações acerca do 

Ultimate Frisbee. No terceiro período, seguindo o plano anual para a disciplina, 

teria que ministrar três modalidades, entre elas, a patinagem. Contudo, através 

de uma verificação das condições materiais não foi possível estrutura-la por 

não estarem garantidas as condições mínimas de prática. Além dos alunos não 

possuírem, em número suficiente, patins em linha, a escola não possuía estes 

materiais. Partindo deste contraposto, e depois de ter frequentado uma ação de 

formação, no âmbito do 2º ano do curso de 2º ciclo em Ensino da Educação 

Física nos Ensinos Básicos e Secundário, cujo título incitava à construção de 

materiais didáticos, elenquei uma estratégia. Nesta formação, foram 

apresentados, para além da metodologia na criação dos apetrechos, três novas 

modalidades, entre elas, o Ultimate Frisbee. Este desporto, baseado no 

documento apresentado pela WFDF (2009), é um desporto de equipa em que 

jogam sete contra sete elementos numa vasta área de jogo, com duas áreas de 

finalização. O objetivo de cada equipa é pontuar, o que acontece quando um 

jogador recebe um passe na área de finalização defendida pelo adversário. O 

objeto de jogo, um disco, material não facilmente disponível nas escolas, no 

entanto facilmente construído. Este não pode transportado apenas passado. 

Além deste aspetos, este jogo é autoarbitrado e sem contacto físico 

privilegiando o bom comportamento em jogo e a autorresponsabilização pelas 

regras. Por estas variantes, foi sem dúvida, uma boa escolha para substituir a 

patinagem no seio do plano anual. Além disto, após ter construído, facilmente, 

o disco, senti que podia integrar estes conhecimentos no âmbito da 

interdisciplinaridade fazendo com que os alunos exercitassem capacidades, 

para além das capacidades físicas. Com a construção do disco trabalhavam o 

sentido de responsabilização do material, cuidando para que ele resistisse até 

ao fim da Unidade Temática. Contudo, o espírito de novidade reforça a 

motivação para a prática, confirmado pela aplicação da Unidade Temática de 

Unihóquei, o que tornou esta modalidade envolvente para os alunos, 

aumentando o gosto pela prática, além de todas as outras competências 
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despoletadas após a aplicação destas aulas. Seguindo os mesmos passos 

para o reforço dos conhecimentos teóricos que serviram de suporte para a 

construção fundamentada da Unidade Temática e da aplicação da mesma 

segundo uma metodologia próprio, fui capaz de ultrapassar a minha ansiedade 

inicial.  

Em suma, passei de um estado de ansiedade, procurei parar, pensar e agir, fui 

buscar fundamentação na literatura, delineei uma estratégia, pu-la em prática, 

avaliei os seus resultados e ultrapassei esta dificuldade. Esta sequência 

parece, então indicar que aprendi, tanto ao nível pessoal como profissional, no 

seio deste Estágio Profissional.  

 

Das Aprendizagens Pessoais e Profissionais 

No âmbito do processo de ensino aprendizagem, na minha opinião, não só os 

alunos têm a necessidade de aprender. O Professor, por todas as variantes 

com que é confrontado no quotidiano da sua prática profissional vê a 

necessidade de, mediante um problema, percorrer o caminho atrás referido. 

Este caminho leva o Professor a ter a necessidade de aprender, entre 

metodologias, formas de atuação, novos conceitos para garantir que os seus 

alunos somem conhecimentos. Assim, este processo de ensino aprendizagem 

é um oásis de aprendizagens, na medida em que é um lugar fértil de relações 

das quais surgem os problemas que suportam a nossa busca por soluções. 

Vivendo esta experiência, como Estudante-Estagiário, tive a oportunidade de 

viajar em direção a este oásis e construir, eu também, várias aprendizagens.  

No primeiro contacto com o Professor Cooperante em atuação na escola, após 

breves momentos de apresentação surgiram os primeiros conselhos para que 

tivéssemos sucesso no Estágio-Profissional. O ponto-chave deste discurso foi 

a afirmação do Professor Cooperante que referiu a necessidade dos 

Estudantes-Estagiários terem um certo método que lhe permita seguir os 

caminhos do Estágio Profissional sem que ocorram imprevistos. De facto, este 

primeiro aspeto, adotar uma certa metodologia para que se tornasse uma 

rotina, fez sentido. Aliás, o ser humano vive de rotinas, vivemos à procura da 

regularidade, e inconscientemente, realizamos as mesmas tarefas no 
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quotidiano. Esta rotina permite, à semelhança do que acontece no processo de 

ensino aprendizagem, amealharmos algum tempo para a realização de tarefas 

pontuais. Imbuído neste espírito ressalvo a aprendizagem profissional que 

consegui atingir. Dotado de um grande poder organizativo senti o Estágio 

Profissional a fluir sem controlo consciente da sua velocidade. Criei uma série 

de rotinas que me auxiliaram neste processo de realização, como por exemplo, 

destinei o fim de semana para a realização de tarefas relacionadas com o 

planeamento a curto-prazo, isto é, elaboração dos planos de aula e adaptação 

das Unidades Temáticas. Durante o restante período semanal, realizava as 

tarefas de caráter mais prolongado no tempo. Além disto, a utilização dos 

recursos informáticos permitiram-me salvar uma série de dados, como por 

exemplo a criação de folhas de cálculo para avaliação sumativa das diferentes 

Unidades Temáticas que fluíam em folhas de cálculo para a classificação final 

da disciplina. Este poder de organização permitiu-me nunca perder datas de 

entrega de documentos e, sem dúvida, permitiu-me comparecer às reuniões do 

conselho de turma devidamente preparado para intervir. Expresso nesta última 

frase está, também, uma aprendizagem concreta que foi reforçada no seio 

deste Estágio Profissional, isto é, o poder de antecipação. Fiz com que os 

alunos obtivessem sucesso no seu processo de ensino aprendizagem através 

desta capacidade. Esta afirmação reflete-se, por exemplo, na atempada 

distribuição dos documentos de apoio ao teste teórico bem como a marcação 

prematura do teste teórico. Em resposta a esta calendarização das atividades 

existiu uma quase total ausência de notas inferiores a três no primeiro 

momento de avaliação, enquanto no segundo momento, confirmei a 

inexistência de níveis negativos. Este poder de antecipação também pode ser 

refletido quando verifico os meus comportamentos em relação à pontualidade 

que impus nas sessões de aula. Antecipei a minha ida para o pavilhão para 

que pudesse montar tranquilamente o espaço, para que estivesse preparado 

para imprevistos. Fazendo assim a ligação para a próxima aprendizagem a 

alcançar, a resolução de imprevistos só é possível se existir um plano 

alternativo ao plano original. Foi em relação a esta capacidade, onde senti 

algumas dificuldades, verificadas pelo Professor Cooperante nas fases iniciais 
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do Estágio Profissional, que consegui evoluir mais. No início do ano letivo vivi 

uma situação que constituiu o ponto de viragem para esta aprendizagem. 

Durante uma aula, onde ocupava o terço de pavilhão, estando compenetrado 

no meu planeamento e na necessidade de lecionar os conteúdos, não fui capaz 

de me aperceber que o espaço adjacente ao meu estava desocupado em 

consequência de um colega do Grupo de Educação Física. No final da aula, 

onde troquei algumas impressões com o Professor Cooperante, este assinalou-

me o facto. Esta chamada de atenção funcionou como um alerta para a 

necessidade de possuir sempre um plano alternativo ao original. Aliás, através 

do ciclo planeamento, realização e avaliação, onde fica expresso a 

mutabilidade do planeamento após a avaliação e reflexão, posso assumir que o 

processo de ensino aprendizagem não é estanque, parecendo uma estrutura 

viva. Além disto, no contexto da prática, possuir um plano alternativo permite 

que o exercício que os alunos não conseguem resolver, ou que facilmente 

resolvem, se transforme, mediante a aplicação duma variante, num exercício 

mais intrincado ou de resolução simplificada. Admito que esta aprendizagem foi 

a mais relevante já que durante o decorrer do ano letivo fui capaz de adaptar 

os diferentes exercícios, impondo novas variantes, fazendo com que os alunos 

encontrassem uma tarefa específica para o seu nível de desempenho.  

Mediante os aspetos anteriormente referidos, no seio do processo de ensino 

aprendizagem, o outro agente desta relação, o aluno e a sua necessidade de 

aprender, é, sem hesitação, o principal objetivo do Professor. Se como 

Estudante-Estagiário, aprendi a ser Professor, cabe agora referir se fui capaz 

de fazer com que os meus alunos reais foram capazes de aprender refletindo 

sobre as estratégias que foram utilizadas para a obtenção de sucesso.  

 

Das Estratégias usadas para que os alunos atingissem sucesso 

Em primeiro lugar deixo aqui a minha própria definição de obtenção de sucesso 

já que o sucesso pode ser definido tendo em conta diferentes óticas. Enquanto 

para uns o sucesso pode significar que os alunos tenham classificações 

positivas, para outros, mediante diferentes contextos práticos, pode significar 

que os alunos consigam cumprir com as regras estipuladas no início no ano 
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letivo. Observando o sucesso por estes dois extremos, os critérios que eu 

considerei para que os alunos atingissem o sucesso nas suas aprendizagens 

foram os seguintes: a classificação, já que considero que os alunos devem ter 

a oportunidade de serem recompensados pelo seu esforço; o cumprimento das 

regras básicas de funcionamento em sociedade, permitindo aos alunos 

compreender a necessidade de serem assíduos e pontuais; a preservação dos 

materiais pedagógicos; a dimensão social, envolvendo a necessidade de os 

alunos aprenderem a cooperar em grupo; e a dimensão pedagógica, pois 

considero que além de tudo isto os alunos devem aprender os diferentes 

conteúdos programáticos.  

Para que pudesse pôr em prática estas premissas, adotei algumas estratégias 

que permitiram aos alunos terem sucesso.  

Uma delas foi a definição de regras, que eu fazia cumprir e que os alunos 

reconheciam como importantes e aceitavam. Esta opção foi uma boa estratégia 

já que consegui que diminuíssem os casos de faltas de material que a minha 

turma possuía. Os alunos foram capazes de discutir comigo, em diferentes 

momentos, as regras de funcionamento das sessões letivas criando um sentido 

de responsabilização pelo cumprimento das mesmas, alertando os colegas 

para comportamentos fora da tarefa, libertando-me desta tarefa. Os atrasos da 

aula diminuíram, verificado pela folha de cálculo que me acompanhou para 

todas as aulas, a assiduidade aumentou, uma vez que as faltas de ausência de 

material e dispensa diminuíram. Os alunos, nas minhas aulas, conseguiram 

obter sucesso na medida em que compreenderam adotaram, e sentiram a 

necessidade de cumprir as regras para a participação nas sessões. O outro 

aspeto relevante para a obtenção de sucesso nesta área de desenvolvimento 

pessoal prende-se com a preservação do material pedagógico. Sobre este 

aspeto, os alunos obtiveram sucesso uma vez que compreenderam, através da 

aplicação da Unidade Temática de Ultimate Frisbee. Os discos usados nesta 

Unidade Temática foram construídos pelos alunos e estes aprenderam a dar o 

devido valor aos materiais já que esforçaram-se para os construir. Esta relação 

com o material é importante para que estes compreendam a necessidade de 

preservação dos materiais, ainda que sejam os escolares. Além deste aspeto, 
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a construção dos discos feita em grupo permitiu pôr em prática o espírito de 

grupo. Verifiquei esta ocorrência após ter contemplado, a partir da sala dos 

Professores, alguns alunos da turma durante o intervalo a manipularem o disco 

construído esboçando bastante satisfação.  

Por fim, o sucesso pedagógico foi conseguido através de uma série de 

estratégias adotas no decorrer deste Estágio Profissional. Sobre o modelo de 

instrução que pus em prática, derivando algumas características de vários 

modelos estruturados com já referi, foi a maior estratégia para a obtenção de 

sucesso. A turma, sendo heterogénea, com fracas expectativas em relação à 

escola, com alunos de comportamentos desviante, com alunos que “não vão 

dar gente” 11 não conseguia compactuar com estratégias de instrução mais 

habituais. Os alunos não conseguiam passar por uma abordagem dos 

conteúdos partindo da componente técnica para depois chegar ao jogo, onde 

eram estimulados os conteúdos táticos. Durante o início do ano letivo, partindo 

de observações e conselhos do Professor Cooperante, experimentei os dois 

polos de atuação. No entanto, os momentos da aula onde haviam mais 

participação dos alunos diziam respeito aos momentos onde as formas jogadas 

eram primordialmente usadas. Desta forma, a minha abordagem ao conteúdo 

seria mais válida usando uma estratégia do topo para a base, procurando 

resolver os conteúdos técnicos através de problemas táticos, à semelhança do 

modelo de ensino dos jogos para a compreensão (Rosado & Mesquita, 2011). 

Desta forma, partindo de alterações da forma de jogo, das regras de atuação 

em cada exercício, consegui que os alunos compreendessem a necessidade 

de aprimoramento da técnica para que as situações táticas fossem resolvidas. 

A fundamentação e a clarificação dos objetivos, comunicando estes aos 

alunos, é uma característica técnica do Professor bem-sucedido (Galvão, 

2002). Mas será o único aspeto onde o Professor deve intervir? Deve adotar 

todas estratégias para a obtenção de sucesso para as suas aulas? Que relação 

deve então existir entre Professor-Aluno dentro e fora da aula? 

                                                           
11

  Opinião defendida por alguns Professor do conselho de turma na reunião do 1º Período 
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Da Relação Professor-Aluno 

Galvão (2002) esclarece que o Professor bem-sucedido desenvolve um laço 

afetivo forte com os alunos, mantendo um clima agradável, respeitoso e 

amigável relativamente a estes, no entanto, evitando um ambiente maduro e 

propício às denominações de “Professor bonzinho”. Sobre estes aspetos, 

dentro da sala de aula eu não possuo características de personalidade que 

sejam impeditivas de uma possível falha neste sentido. A dinâmica, o 

entusiasmo, a vibração e a motivação para com o ensino acompanharam-me 

fazendo com que dentro da aula cumprisse com as designações que Galvão 

(2002) referiu. No entanto, fora do ambiente da aula, por exemplo, no contacto 

com os alunos nos corredores, no bar, estrutura partilhada por Alunos e 

Professores, que ligação deve existir? Na minha opinião, o papel de Professor 

não se deve esgotar quando este termina a aula, pois todos os momentos são 

momentos ótimos para a aprendizagem, não de conteúdos programáticos, mas 

de outras áreas do saber. Frequentemente, usei o bar da escola, e 

frequentemente partilhei a mesa da refeição com os alunos da minha turma. 

Aqui, nestas conversas informais, tive a oportunidade de ouvir o Silva, entre 

outros, aconselha-lo e ser por momentos o tutor que, institucionalmente, não 

existia mas que o Silva sabia que estava disponível para o ouvir. Naquelas 

conversas informais, tirei aprendizagens úteis, conheci os meus alunos, as 

suas necessidades, podendo assim, mais facilmente, adaptar as metodologias 

de ensino à experiência deles, característica que Galvão (2002) reporta com 

importante.  

Percorrendo o caminho até ao bar, nesta analogia, estendo a minha área de 

atuação para fora dos limites do pavilhão, mas até onde vai a responsabilidade 

do Professor na escola?  

 

Das Tarefas Realizadas 

Fazendo parte das tarefas impostas pelo regulamento (Matos, 2012) cabe ao 

Estudante-Estagiário acompanhar o Diretor de Turma, ou por oposição 

acompanhar o Desporto Escolar. O núcleo de estágio, sobre a alçada do 

Professor Cooperante, teve como missão, durante este ano letivo acompanhar 
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assim o Diretor de Turma e perceber qual a sua importância e respetivas 

funções. Sobre este tema Martins (2011) refere existe uma enorme 

complexidade associada às tarefas de Diretor de Turma, que é, 

simultaneamente um Professor mas também exerce um trabalho colaborativo 

servindo como meio de comunicação entre os Encarregados de Educação, 

Alunos e a Escola (Professores e Administração). Deste papel surgem tarefas 

associadas a cada um destes agentes no processo de ensino aprendizagem. 

Por exemplo, na sua relação com os Alunos o Diretor de Turma deve conhecer 

o seu passado escolar, identificar as suas dificuldades, analisar os problemas 

de adaptação dos alunos, as suas necessidades, desenvolver um espírito 

cívico, um espírito de entreajuda e responsabilidade e publicar o mapa resumo 

das faltas dos alunos. Relativamente aos Professores, o Diretor de Turma 

cumpre as tarefas de fornecer estas informações sobre os alunos, caracterizar 

a turma, definir estratégias de ensino aprendizagem tendo em conta estas 

caracterização, identificar problemas e discutir com os Professores as suas 

soluções. Da sua relação com os Encarregados de Educação, o Diretor de 

Turma deve reunir-se com estes, informá-los das estruturas de apoio existentes 

na escola, das regras de funcionamento, enviar os registos de assiduidade, 

auxiliar os Encarregados de Educação no acompanhamento dos seus 

educandos, transmitir informações dos restantes Professores da turma e na 

sua relação com a Administração, deve registar as faltas dos alunos, preparar 

as reuniões com o Conselho de Turma, tanto ao nível intermédio como de 

Avaliação. Assim, confrontando estes referenciais de Martins (2011) com a 

reunião de núcleo de estágio, cujo tema foi “diretor de turma” realizei com 

sucesso a minha tarefa no seio de Estágio Profissional podendo, neste 

momento, fazer uma reflexão sobre a principal função do Diretor de Turma que 

além de ser Professor, é o principal elo de comunicação entre os Encarregados 

de Educação e a Escola. Sem este agente, muita da informação relevante 

sobre o estado de aproveitamento e de desenvolvimento dos alunos nunca iria 

alcançar a final desejado, isto é, os Encarregados de Educação. Desta forma, 

posso então referir, à luz do parágrafo anterior, que a função de Professor não 

se esgota nos limites da sala de aula.  
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Além desta função institucional e fazendo parte, como Estudante-Estagiário, do 

Grupo de Educação Física da escola, tive como missões o trabalho em equipa. 

Nóvoa (s.d.), refere que os novos modos de profissionalidade docente implicam 

um reforço das dimensões coletivas e colaborativas, do trabalho em equipa, da 

intervenção conjunta nos projetos educativos de escola. O exercício 

profissional organiza-se, cada vez mais, em torno de comunidades de prática, 

no interior de cada escola. Desta forma, para além de ter contribuído na 

organização dos mais diferentes eventos do grupo, ao longo do ano letivo, 

tendo tido o apoio dos colegas de profissão aquando do evento organizado 

pelo núcleo de Estágio fui capaz de sentir esta pertença a um grupo que Nóvoa 

(s.d.) nos fala.  

 

Do que é ser Professor 

Resta, em jeito de conclusão, fazer uma revista a este extenso capítulo repleto 

de aprendizagens para deixar perceber quais os aspetos que contribuíram para 

a minha aprendizagem do que é “ser Professor”.  

Para se ser Professor é necessário analisar aquilo que Nóvoa (s.d.) e Galvão 

(2002) nos dizem. E não quero apenas falar de um Professor em geral, mas 

sim de um Bom Professor, um Professor capaz e de sucesso. Sobre isto, 

Nóvoa (s.d.) refere que durante muito tempo procuram-se as características 

que definiam o tal “bom professor” que está espelhado no seu discurso quando 

sugere cinco critérios de Profissionalidade do Professor. Este autor fala do 

conhecimento, em que se pretende traduzir a necessidade de dominar os 

conteúdos que se pretendem ensinar, levando os alunos à aprendizagem; da 

cultura profissional, que refere a importância de compreender a instituição 

escolar no seu todo, na necessidade de se integrar na profissão, na 

oportunidade de aprender com os colegas mais experientes já que é na escola, 

em conversa com estes, que se aprende a profissão; do tato pedagógico, que 

pode ser definido coma a capacidade de se respeitar e de fazer cumprir o ato 

de educar, de conquistar os alunos, de os conduzir à outra margem; o trabalho 

em equipa, que anteriormente referi; e finalmente do compromisso social, de 

nos diz que educar é conseguir que a criança ultrapasse as fronteiras que, 
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tantas vezes, lhe foram traçadas como destino pelo nascimento, o facto de 

termos de ir além da escola e do nosso espaço no pavilhão, foram conceitos 

que por mim foram sentidos em determinados momentos deste Estágio 

Profissional. Daqui nasce a ideia que o Professor deve atuar em vários 

domínios que não se deve restringir ao ato de ensinar uma modalidade mas 

deve ser um ser vivo. O Professor deve ser uma ponte de comunicação entre 

aquilo que se quer ensinar e quem quer ser ensinado, o Professor deve ter a 

função de educar em todos os sentidos fazendo com que aqueles alunos 

passem de “não vão dar gente” a “gente ativa na sociedade, homens e 

mulheres construídos”. Na opinião de Galvão (2002), um Professor bem-

sucedido é reflexivo e pensa na sua prática, aproveita o tempo útil não faltando, 

fornece feedback constante e apropriado, comunica com os alunos explicitando 

o que espera deles, integra o seu ensino com outras áreas, demonstra 

entusiamo, desenvolve laços fortes com os alunos, possui uma visão crítica da 

escola e dos conteúdos escolares, conteúdos que atestam a importância desta 

Profissão e da relevância que ela tem na sociedade de hoje. Na realização 

deste Estágio Profissional, repleto de altos e baixos, de ansiedades e 

nervosismos, de experiências, repleto de alunos e de conversas, de estratégias 

falhadas e estratégias positivas, de regras e de risos, procurei dar aos alunos o 

melhor de mim, aprendendo a Profissão. Porém, fazendo com que este 

processo de ensino aprendizagem se desse e os principais agentes deste 

processo, porque não existe escola sem alunos, comigo aprendessem e 

fossem como eu espero ser, um aluno de sucesso, para ser um Professor de 

sucesso.  
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Elaboração de um Estudo 
 

Introdução 
 

Surgindo um problema, ou surgindo o interesse por uma temática é necessário 

que o investigador cumpra um caminho. Na ordem do dia, investigadores de 

todo o mundo estão à procura de mais conhecimento sobre a temática da 

coordenação motora. É, de facto, um assunto atual e que qualquer Professor 

deverá dominar para proporcionar, na prática, boas aprendizagens aos seus 

alunos. Além disso, esta temática cria uma série de dúvidas e questões que 

poderão ser resolvidas no seio do Estágio Profissional. O caminho a percorrer 

por um investigador que descobre, ou reconhece, um problema e quer 

encontrar uma estratégia para o resolver é por todos nós sabido e aceite. O 

primeiro passo na investigação é ir à procura de literatura de base para que 

novos conhecimentos e estratégias surjam e outras formas de atuação sejam 

encontradas. Imbuído neste espírito, parti para a minha pesquisa consultando 

as bases de dados EBSCO e SportDiscus, onde limitei as datas de publicação 

a partir do ano de 2010, para as palavras “destreza motora”; motor 

coordination; e motor dexterity. Encontrei, em dois anos de publicação, mais de 

onze mil resultados. Este é, sem dúvida, com base nesta asserção, um assunto 

atual onde há muita investigação e que ainda há muitos caminhos a percorrer. 

A destreza motora, ou motor dexterity de acordo com Grosser (1983), é uma 

capacidade complexa que permite ao sujeito realizar com sucesso ações 

motoras de difícil execução. Esta capacidade coordenativa complexa funciona 

como pré-requisito para a maioria das atividades motoras e é frequentemente 

solicitada na prática das modalidades desportivas. Por outro lado, Schmidt e 

Wrisberg (2000) referem que a destreza motora é a capacidade que permite 

aos sujeitos atingirem resultados com o máximo de sucesso, com o mínimo de 

esforço ou tempo possível, enquanto Lucea (1999) reporta a destreza motora 

para domínios de eficiência e discute sobre o seu caráter inato ou adquirido. 

Sobre a terceira palavra-chave usada na pesquisa, motor coordination, Grosser 

(1983) refere que esta é uma capacidade que permite aos sujeitos realizar 
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movimentos de uma forma correta, de reagir rapidamente, manter-se em 

equilíbrio ou executar gestos ritmados. Este autor está de acordo com o que 

Schmidt e Wrisberg (2000) referem acerca da destreza motora ser uma 

capacidade que tende a respeitar custos mínimos na sua realização, ou seja, 

espera-se que, na execução das habilidades motoras, o nível de dispêndio 

energético seja reduzido. Esta capacidade pode ser avaliada com recurso a 

variados testes como, por exemplo, o Teste de Coordenação Corporal para 

Crianças – KTK (1974); o Teste Movement Assessment Battery for Children – 

MABC (Henderson & Sugden, 1992); e de forma mais recente o Teste 

Movement Assessment Battery for Children II (Henderson, Sugden. & Barnett, 

2007). O interesse da comunidade científica sobre os problemas relacionados 

com a coordenação motora e com a destreza motora parecem ser atuais. Além 

disso, esta preocupação recente pode explicar a origem de muitos dos 

problemas que os alunos das escolas apresentam durante a sua frequência 

nas aulas de Educação Física. No que diz respeito à destreza motora, ela 

consubstancia todas as modalidades e futuras ações motoras, posto isto, 

compreendemos a sua importância como suporte para todas as aprendizagens 

nas aulas de Educação Física. Com base na definição proposta por Grosser 

(1983), que nos remete para a função de suporte da destreza motora na 

aprendizagem das modalidades, esta, pode ser uma capacidade que poderá 

facilitar, ou dificultar, o processo de ensino aprendizagem no seio das aulas de 

Educação Física na escola. Desta forma, o Professor deverá, na sua 

intervenção, estar atento a esta capacidade. Ainda sobre esta ótica, refletindo 

sobre o que Grosser (1983) referiu, talvez a própria destreza motora possa ser 

a justificação para a permanência da Educação Física no currículo nacional. 

Talvez haja a necessidade de interpelar pela exercitação desta capacidade, 

que pode ser treinável (Lucea, 1999), junto das crianças em idade escolar. A 

disciplina conhecida como Educação Física é, sem dúvida, fundamental sobre 

o ponto de vista da promoção da atividade corporal e mental, da luta contra a 

obesidade infantil, na continuação da promoção de valores e princípios 

educativos (J.O. Bento, comunicação pessoal, 20 Jun 2012), Mas será que na 

época em que vivemos, caracterizada pela grave crise económica, não seria 
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perigoso acabar com uma disciplina que, além de procurar fazer cumprir com 

os objetivos anteriores, é a única oportunidade que os alunos de mais baixo 

estatuto socioeconómico têm para exercitar o seu corpo advindo uma série de 

benefícios que, por nós, são comummente aceites? Esta lógica de raciocínio 

que traça um caminho de relação direta entre a destreza motora e coordenação 

motora, o estatuto socioeconómico e a legitimação da Educação Física no 

currículo escolar, pretende justificar a janela de oportunidade que observei para 

a concretização deste trabalho. Sabendo, assim, qual o interesse que a 

destreza motora e a coordenação motora possuem na missão do Professor de 

Educação Física, será pertinente estudar as interferências do estatuto 

socioeconómico nesta capacidade? Existirá alguma relação entre as variáveis? 

No seu trabalho Almeida (1998) refere que as características do envolvimento 

em que a criança se movimenta, a urbanização da zona de residência, as 

oportunidades para a prática de brincadeiras e atividades desportivas, a 

existência de brinquedos, entre outros fatores, poderão estar associados a 

variações no desenvolvimento motor da criança. Além destes fatores, que 

possuem relação direta com a destreza motora, o estatuto socioeconómico da 

família da criança pode afetar o crescimento e a maturação logrando até 

determinar o envolvimento da criança em práticas desportivas. Daqui, subjaz a 

questão seguinte, que se sintetiza na formulação de que, se à partida a 

destreza motora é uma capacidade treinável (Grosser, 1983), e se o estatuto 

socioeconómico da família permite que a criança tenha um manancial de 

oportunidades para a prática de brincadeiras e de atividades (Almeida, 1998), 

então será que existe alguma relação entre o estatuto socioeconómico e a 

destreza e coordenação motora? A existir, será que deveremos terminar com a 

disciplina de Educação Física na escola, uma vez que esta poder ser a única 

forma de acesso, para algumas crianças, às atividades desportivas planeadas? 

E no que diz respeito ao efeito da variável sexo na destreza e coordenação 

motora? E será que algum aluno da turma que leciono se encontra na zona de 

perigo no que diz respeito à manifestação de dificuldades na destreza e na 

coordenação motora? 
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Estas perguntas, que surgiram no seio do Estágio Profissional através de 

visualizações empíricas a partir da lecionação das aulas, são as perguntas que 

este trabalho pretende responder. 

Metodologia 

 

Para a avaliação das variáveis relacionadas com a destreza e coordenação 

motora utilizou-se a bateria de testes denominada de Movement Assessment 

Battery for Children II (Henderson et al., 2007). Esta bateria de testes é 

composta por vários testes que estão reunidos em grupos de interesse, isto é, 

existem uns testes que avaliam a destreza manual, outros as habilidades com 

bola, e outros ainda avaliam o equilíbrio, dinâmico e estático. Além disso, os 

testes a utilizar são diferentes para cada uma das faixas etárias que a bateria 

contempla. Existem, assim, três faixas de avaliação. A primeira situa-se dos 

três aos seis anos de idade, a segunda dos sete aos dez anos de idade, e a 

terceira avalia os sujeitos com idades compreendidas entre os onze e os 

dezasseis anos de idade. Para os efeitos deste estudo, cuja idade da amostra, 

sendo esta a nossa turma, se encontra na terceira faixa de avaliação, 

utilizaram-se os testes que a seguir se referem. Para a avaliação destreza 

manual: (i) Girar Pinos (Turning Pegs); (ii) Triângulo com Porcas e Parafusos 

(Triangle with Nuts and Bolts); (iii) Delinear Percurso da Bicicleta 3 (Drawing 

Trail 3). Para a avaliação das habilidades com bola: (iv) Agarrar com uma mão 

(Catching with one hand); (v) Atirar a bola para alvo na parede (Throwing at 

wall target). Para a avaliação do equilíbrio: (vi) Equilibrar-se sobre uma trave 

(Two-Board Balance); (vii) Caminha em calcanhar-pontas para trás (Walking 

toe-to-heel backwards); (viii) Saltos em ziguezague (Zig-Zag hopping). 

Para cada grupo de testes (destreza manual, habilidades com bola e equilíbrio) 

foi calculado o valor médio dos desempenhos relativos aos testes que 

compõem cada um desses grupos. Finalmente, foi calculado o somatório dos 

resultados totais estandardizados de cada conjunto de tarefas motoras, o qual 

permitiu situar o sujeito num sistema de referência denominado Traffic Light 

System (Semáforo). Partindo destes resultados com a idade dos sujeitos 

obteve-se um resultado padrão total estandardizado que deriva da tabela de 
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referência da bateria de testes. Ressalva-se que a soma dos quatro resultados 

totais estandardizados equivale a uma pontuação que varia de <29 a 108+ 

pontos, estando relacionado com uma percentagem. Neste sistema, a cor 

vermelha significa “desordens da coordenação motora” (ponto de corte: <56 

pontos), a cor amarela significa “propensão para essas desordens” (ponto de 

corte: 57 a 67 pontos) e a cor verde significa “ausência de desordens da 

coordenação motora” (ponto de corte: >67 pontos) (Henderson, Sugden & 

Barnett, 2007). 

Para aceder aos dados relativos à caraterização da amostra utilizou-se uma 

tradução e adaptação linguística, por peritos, do questionário original da bateria 

de testes. A amostra é constituída por vinte sujeitos, sendo nove do sexo 

masculino e onze do sexo feminino. Destes, surgem dois sujeitos com 

preferência manual esquerda, um em cada sexo, apresentando os restantes 

preferência manual direita. Para obter esta informação foi aplicado o Dutch 

Handedness Questionnaire (Van Strien, 2002). 

Para a obtenção dos dados relativos ao estatuto socioeconómico recorreu-se à 

Classificação Nacional das Profissões do Instituto de Emprego e Formação 

Profissional, que hierarquiza as diferentes profissões em 9 categorias. Çok 

(1990), partindo de uma classificação idêntica a esta, agrupa as profissões 

segundo três níveis de estatuto socioeconómico. Do nível um ao nível três este 

autor etiqueta o Estatuto como sendo Alto, do nível quatro ao nível seis como 

sendo médio e dos nível sete ao nível nove como sendo baixo. Porém, numa 

amostra cujo número de sujeitos é reduzido tal divisão envolve um número 

reduzido de sujeitos em cada grupo, dificultando a análise estatística e a 

consequente leitura de resultados. Partindo deste pressuposto, e de acordo 

com Moreno (2009), no nosso estudo consideramos apenas o estatuto 

socioeconómico alto e baixo. No primeiro grupo incluíram-se as profissões 

relativas aos cinco primeiros níveis e no segundo grupo incluíram-se as 

profissões relativas aos restantes níveis da Classificação Nacional das 

Profissões. Além destes aspetos relativos à classificação das profissões por 

níveis considerou-se para a análise, no caso de o agregado ser constituído por 

dois cônjuges, o nível mais elevado do casal e no caso específico da ausência 
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de profissão, “desempregado” e “reformado”, considerou-se como pertencente 

ao grupo do estatuto socioeconómico baixo. 

Após termos aplicado esta metodologia verificamos nove sujeitos com estatuto 

socioeconómico alto (seis rapazes e três raparigas) e onze sujeitos com 

estatuto socioeconómico baixo (três rapazes e oito raparigas). 

Relativamente à análise estatística, após a recolha de todos os dados, 

procedeu-se à sua organização e análise recorrendo ao programa estatístico 

Statistical Package for the Social Sciences versão 20.0. A análise exploratória 

dos dados foi realizada com o objetivo de garantir a normalidade da distribuição 

e excluir a eventual presença de outliers, através do teste de Shapiro-Wilk.  

Seguidamente foi utilizada a estatística descritiva (média e desvio padrão) nas 

variáveis do estudo. No que diz respeito à estatística inferencial, devido à 

amostra reduzida e à ausência de normalidade desta, aplicou-se o teste Mann-

Whitney para comparar os grupos relativos às variáveis independentes 

(Estatuto Socioeconómico e sexo) relativamente às variáveis dependentes 

(destreza motora e coordenação motora). Foi também aplicado o teste do Chi-

Square para avaliar a distribuição das percentagens dos sujeitos tendo em 

conta o estatuto socioeconómico e o sexo nos valores estandardizados dos 

resultados da bateria de testes.  

Além disso, realizou-se uma análise através do score z considerando, para 

cada teste, o comportamento dos sujeitos relativamente à média da totalidade 

da turma. 

O nível de significância em todos os testes estatísticos foi fixado em p≤0.05.  
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Resultados 

 

A apresentação de resultados foi organizada de forma a permitir observar a 

possível existência de efeitos das variáveis sexo e estatuto socioeconómico 

nas capacidades de coordenação motora avaliadas através do teste MABC2.  

Na tabela número um apresentamos o efeito do estatuto socioeconómico nas 

variáveis motoras. 

 

Tabela 1 – Efeito do Estatuto Socioeconómico nas capacidades de coordenação motora. Média, desvio padrão, 
valores de z e de p. 

 

 

Partindo da análise da Tabela 1 podemos verificar que não existem diferenças 

estatisticamente significativas entre os dois grupos do estatuto socioeconómico 

relativamente às capacidades de coordenação motora analisadas.  

Porém, em relação aos testes destinados à avaliação das habilidades com bola 

verificou-se uma diferença substancialmente relevante (p=0.095) com 

tendência para um desempenho superior dos sujeitos com estatuto 

socioeconómico mais alto. No que diz respeito aos restantes testes, apesar de 

não se verificarem diferenças significativas entre os dois grupos, observa-se 

uma certa tendência para o grupo com o estatuto socioeconómico mais baixo 

apresentar piores resultados. 

 

Média
Desvio 

Padrão
Média 

Desvio 

Padrão

Destreza 

Manual
11,11 0,70 10,27 0,94 -1,232 0,230

Habilidades com 

Bola
10,11 0,70 6,64 0,51 -1,721 0,095

Equilíbrio 10,89 0,79 11,45 0,93 -0,364 0,766

Total 10,78 0,47 9,82 0,60 -1,445 0,175

Mann-Whitney 

Test - Estatuto 

Socioeconómico

Estatuto 

Socioeconómico 

Alto

Estatuto 

Socioeconómico 

Baixo Z p
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Além dos aspetos anteriores, o valor médio dos desempenhos relativos aos 

testes foi calculado. Assim, segundo o sistema de referência denominado 

Traffic Light System verificamos que, no que diz respeito ao estatuto 

socioeconómico nenhum sujeito se encontra em risco de sofrer de desordens 

da coordenação motora. Ou seja, nenhum sujeito apresenta resultados de risco 

depois da aplicação dos testes já que apresentaram uma pontuação 

estandardizada final acima de 67 pontos. 

 

Na Tabela 2 apresentamos o efeito do sexo nas variáveis motoras. 

 

Tabela 2 - Efeito do Sexo  nas capacidades de coordenação motora. Média, desvio padrão, valores de z e de p. 

 

* p≤0.05 

 

Partindo da análise da Tabela 2 podemos verificar que existe uma diferença 

estatisticamente significativa entre os sexos nas habilidades com bola, sendo o 

desempenho dos rapazes (10,22±0,66) mais elevado do que o das raparigas 

(8,55±0,51). Os restantes resultados não mostram diferenças estatisticamente 

significativas entre os sexos. 

 

Da mesma forma que verificamos para o estatuto socioeconómico aquando da 

referenciação através do Traffic Light System verificamos que, no que diz 

respeito ao sexo nenhum sujeito se encontra em risco de sofrer de desordens 

da coordenação motora. Ou seja, nenhum sujeito apresenta resultados de risco 

em função da informação fornecida por esta bateria. 

Média
Desvio 

Padrão
Média 

Desvio 

Padrão

Destreza 

Manual
10,11 0,81 11,09 0,87 -0,347 0,766

Habilidades com 

Bola
10,22 0,66 8,55 0,51 -2,112 0,038 *

Equilíbrio 10,22 1,00 12,00 0,70 -1,741 0,112

Resultado Total 10,11 0,63 10,36 0,53 -0,117 0,941

Mann-Whitney 

Test - Sexo

Rapazes Raparigas

Z p
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De seguida apresentam-se quatro figuras que expressam o valor dos “score z” 

para todos os sujeitos da turma relativamente aos três grupos de testes, e ao 

resultado total dos testes, nomeadamente, destreza manual (figura número 

um), habilidades com bola (figura número dois) equilíbrio (figura número três) e 

resultado total (figura número quatro). Os valores estão ordenados pelo 

estatuto socioeconómico, pelo que os valores do número um ao número nove 

representam o estatuto socioeconómico alto, sendo os restantes números 

respeitantes aos sujeitos com estatuto socioeconómico baixo.  

 

 

Figura 1 – Scores Z para os resultados dos testes relativos à destreza manual. Do número 1 ao número 9: estatuto 
socioeconómico alto; do número 10 ao número 20; estatuto socioeconómico baixo. 

 

Mediante a análise da figura número um verificamos que o melhor resultado do 

teste é relativo ao sujeito número doze, que representa o estatuto 

socioeconómico mais baixo. Além disto, o sujeito número dezanove, que 

apresenta o pior resultado do teste, representa o grupo anterior. Podemos 

ainda concluir que o grupo de sujeitos com estatuto socioeconómico mais baixo 

apresenta um número superior de resultados positivos em relação ao grupo 

oposto.  

-2,5 

-2 

-1,5 

-1 

-0,5 

0 

0,5 

1 

1,5 

2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Destreza Manual 



78 
 

 

Figura 2 - Scores Z para os resultados dos testes relativos às habilidades com bola. Do número 1 ao número 9: 
estatuto socioeconómico alto; do número 10 ao número 20; estatuto socioeconómico baixo. 

 

Pela análise da figura número dois verificamos que os melhores resultados dos 

testes são relativos aos sujeitos número três, cinco (ambos com estatuto 

socioeconómico alto) e dezoito (estatuto socioeconómico baixo). 

Contrariamente, os sujeitos número oito (estatuto socioeconómico alto), onze, 

treze, e dezassete (todos estatuto socioeconómico baixo) são os que 

apresentam piores resultados em relação à média da turma. Podemos ainda 

concluir que o grupo de sujeitos com estatuto socioeconómico mais baixo 

possui apenas um caso positivo em relação à média da turma. Por outro lado, o 

grupo de sujeitos com estatuto socioeconómico mais alto possui cinco casos 

positivos em relação à média.  
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Figura 3 - Scores Z para os resultados dos testes relativos ao equilíbrio. Do número 1 ao número 9: estatuto 
socioeconómico alto; do número 10 ao número 20; estatuto socioeconómico baixo. 

 

Da análise da figura número três observamos a existência de mais casos 

positivos no lado dos sujeitos com estatuto socioeconómico mais baixo. Neste 

grupo surgem também, os dois casos negativos mais extremos em relação à 

magnitude. 

 

 

Figura 4 - Scores Z para os resultados da bateria de testes. Do número 1 ao número 9: estatuto socioeconómico 
alto; do número 10 ao número 20; estatuto socioeconómico baixo 
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Da análise da figura número quatro, que nos remete para a globalidade dos 

resultados da bateria de testes verificamos que é do lado do estatuto 

socioeconómico mais baixo que o “Score Z” tem magnitude superior sendo o 

sujeito número dezanove o sujeito com melhores resultados no que diz respeito 

à bateria de testes. É, também, do mesmo lado que se encontra um maior 

número de casos negativos em relação à média da turma, sendo o número 

doze o caso mais extremo.    

 

Seguidamente apresentam-se quatro figuras que expressam o valor dos “score 

z” para todos os sujeitos da turma relativamente aos três grupos de testes, e ao 

resultado total dos testes, nomeadamente, destreza manual (figura número 

cinco), habilidades com bola (figura número seis) equilíbrio (figura número sete) 

e resultado total (figura número oito).. Os valores estão ordenados por sexo, 

pelo que os valores do número um ao número nove representam o sexo 

masculino, sendo os restantes números respeitantes aos sujeitos do sexo 

feminino.  

 

 

Figura 5 - Scores Z para os resultados dos testes relativos à destreza manual. Do nº 1 ao nº 9: sexo masculino; do 
nº 10 ao nº 20: sexo feminino 

Da análise da figuro número cinco verificamos que o melhor resultado do teste 

é relativo ao sujeito número oito, que representa o sexo masculino. Pelo lado 
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contrário, o sujeito número dezoito é o sujeito que tem piores resultados em 

relação à média da turma, fazendo parte este indivíduo do grupo do sexo 

feminino. Da observação da figura número cinco podemos ainda concluir que o 

grupo feminino possui o mesmo número de casos de resultados inferiores à 

média da turma, em relação ao grupo masculino, no entanto, os casos 

negativos têm uma magnitude negativa superior aos casos negativos do grupo 

oposto.  

 

Figura 6 - Scores Z para os resultados dos testes relativos às habilidades com bola. Do nº 1 ao nº 9: sexo 
masculino; do nº 10 ao nº 20: sexo feminino 

Pela análise da figura número seis verificamos que os melhores resultados do 

teste são relativos aos sujeitos número cinco, sete (ambos masculinos) e 

dezassete (feminino). Contrariamente, os sujeitos número três (masculino), 

dez, treze e dezasseis (todos femininos) são os sujeitos que apresentam os 

piores resultados em relação à média da turma. Podemos ainda concluir que o 

grupo feminino possui apenas um caso positivo em relação à média da turma, 

estando o grupo masculino com quatro casos positivos na realização deste 

teste. 
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Figura 7 - Scores Z para os resultados dos testes relativos ao equilíbrio. Do nº 1 ao nº 9: sexo masculino; do nº 10 
ao nº 20: sexo feminino 

 

Da análise da figura número sete observamos a existência de mais casos 

positivos no sexo feminino do que no sexo masculino. O caso extremo no lado 

negativo pertence ao grupo masculino, e todos os casos negativos do lado 

masculino apresentam uma magnitude superior relativamente aos casos 

negativos do lado feminino. 
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Figura 8 - Scores Z para os resultados da bateria de testes. Do nº 1 ao nº 9: sexo masculino; do nº 10 ao nº 20: 
sexo feminino 

 

Da análise da figura número oito, que nos remete para a globalidade dos 

resultados da bateria de testes verificamos que é do lado feminino que o Score 

Z tem magnitude superior, sendo o sujeito número dezoito o sujeito com 

melhores resultados no que diz respeito à bateria de testes. É, também, do 

lado feminino que se encontra um maior número de casos de resultados 

positivos em relação à média da turma. Em relação ao extremo de magnitude 

negativa encontra-se o sujeito número oito que representa o sexo masculino.  

Discussão de Resultados 
 

O objetivo principal deste estudo foi analisar o efeito do estatuto 

socioeconómico na destreza e coordenação motora, sendo também 

contemplado o sexo como variável de análise.  

Verificamos que nem estatuto socioeconómico nem o sexo obtiveram efeito 

significativo na destreza e na coordenação motora (com exceção das 

habilidades com bola, em que os rapazes revelaram-se significativamente mais 

proficientes do que as raparigas). No entanto, relativamente ao estatuto 

socioeconómico, verificou-se uma diferença substancialmente relevante 

(p=0.095) no que diz respeito aos testes que avaliam as habilidades com bola, 
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com tendência para o grupos dos sujeitos com estatuto socioeconómico mais 

baixo expressarem melhores resultados. Além disso, constatou-se que em 

todos os restantes testes, à exceção do equilíbrio, o grupo dos sujeitos com 

estatuto socioeconómico mais baixo obteve piores resultados. Este 

comportamento vai de encontro ao estudo de Engel-Yeger et al. (2010) no que 

diz respeito à avaliação da destreza manual. Como já foi referido 

anteriormente, o estatuto socioeconómico da família possibilita que a criança 

tenha um manancial de oportunidades e de atividades que lhe permitem 

estimular um maior número de capacidades motoras (Almeida, 1998). Através 

da realização deste estudo, verificou-se que existe a tendência para que o 

grupo com mais baixo estatuto socioeconómico obtenha piores resultados na 

bateria de testes. A interpretação que surge destes resultados poderá significar 

como nos diz Piek et al. (2008), uma maior vigilância por parte dos pais dos 

alunos como maior estatuto socioeconómico acerca da importância de expor os 

seus filhos a atividades extracurriculares variadas que se focam no seu 

desenvolvimento motor.  

Mediante os resultados obtidos na amostra, tabela número dois, verificamos 

que ao nível das habilidades com bola existem diferenças significativas entre 

sexos. Este resultado é suportado pelos resultados do estudo de Giagazoglou 

et al. (2011). De facto, de acordo com estes autores, a performance superior 

nas habilidades com bola dos rapazes em relação às raparigas tem por base a 

natureza dos jogos aquando da infância dos sujeitos, logo, uma base 

sociocultural. Tendo por base as outras prestações, tanto ao nível da destreza 

manual, como do equilíbrio, assim como dos resultados gerais da bateria de 

testes, o nosso estudo contraria o de Giagazoglou et al. (2011), tendo os 

autores verificado uma tendência para os rapazes apresentarem melhores 

desempenhos do que as raparigas. Ainda assim, a falta de evidências 

estatísticas na sobrevalorização dum sexo perante o outro foi suportada por 

mais grupos de investigação (Giagazoglou et al., 2011; Chow et al., 2006; 

Engel-Yeger et al., 2010). Aliás, Giagazoglou et al. (2011) referem ainda que é 

expectável, partindo do processo inicial de estandardização de resultados da 

empresa que comercializa a bateria de testes, que não existam diferenças 
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entre os sexos de forma a não evitar enviesamentos estatísticos na análise dos 

dados.  

Por fim, e de acordo com Junaid e Fellowes (2006), o facto de as raparigas 

obterem melhores resultados do que os rapazes nos testes relativos à destreza 

manual foram confirmados por este estudo. Estes investigadores não 

encontram evidências para explicar estes resultados. No entanto, indo de 

encontro ao que Giagazoglou et al. (2011) reportam acerca das habilidades 

com bola, a sobrevalorização dos resultados das raparigas em relação ao 

grupo dos rapazes no que diz respeito à destreza manual poderá residir no tipo 

e caraterísticas das brincadeiras realizadas durante a infância.  

Finalmente, para as variáveis estatuto socioeconómico e sexo aquando da 

referenciação através do Traffic Light System verificamos que, na relação com 

o resultado final da bateria de testes do estudo, nenhum sujeito se encontra em 

risco de sofrer de desordens da coordenação motora. Ou seja, nenhum sujeito 

apresenta resultados de risco depois da aplicação dos testes. 

 

. 

Conclusão 

 

Neste ponto apresentam-se as principais conclusões da presente investigação 

com base nos resultados obtidos. Desta forma, verificamos que o estatuto 

socioeconómico não teve um efeito significativo, nos resultados da bateria de 

testes. No entanto, verificou-se uma tendência para piores resultados nos 

testes no grupo com o estatuto socioeconómico mais baixo. Além disso, 

verificou-se que a variável sexo surte um efeito estatisticamente significativo no 

que diz respeito às habilidades com bola, expressando os rapazes a melhores 

desempenhos do que as raparigas. Nenhum aluno demonstrou desordens da 

coordenação motora, nem sequer um comprometimento nesse sentido. 

Assim, podemos, no geral, dizer que a aula de Educação Física se constitui 

como um espaço importante de desenvolvimento de atividades e tarefas que 

melhoram a destreza e a coordenação motora. Conclusivamente podemos 

referir ainda o seguinte aspeto: a aula de Educação Física é um espaço aberto 
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a todos, estatuto socioeconómico alto e baixo, onde existe a estimulação de 

capacidades motoras com possíveis consequências nas capacidades 

cognitivas e socioafetivas. Para os alunos de estatuto socioeconómico mais 

baixo, a aula de Educação Física poderá constituir-se como a única 

oportunidade estes têm para treinar a sua destreza e coordenação motora. 

Daqui subjaz uma nova ideia e uma nova fundamentação para a defesa da 

Educação Física escolar.  

Como limitação deste estudo referimos o número reduzido da amostra, o qual 

poderá limitar as conclusões, dado ter sido aplicada a estatística não 

paramétrica. Sugerimos assim, no âmbito deste tema, um estudo com um 

maior número de sujeitos. 
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Conclusões e Perspetivas para o Futuro 

 

Chegamos ao fim desta viagem. Neste momento estamos mais próximos do 

infinito, estamos mais próximos de perceber o que o futuro nos reserva. 

Durante este ano letivo tive a oportunidade de perceber o modo de atuação de 

um Professor na escola. Tive a oportunidade de estabelecer contacto com os 

alunos. Tive a oportunidade de, para aquela turma em questão, ser o Professor 

de Educação Física. Tive a oportunidade de contribuir para o desenvolvimento 

global dos alunos. Tive a oportunidade de deixar a minha marca em cada um 

deles. Tive a oportunidade de me rir. Tive a oportunidade de aprender. Tive a 

oportunidade de me moldar e, nesse processo, de crescer a vários níveis.  

Neste ano letivo, que ainda há pouco tempo terminou, consegui atingir um nível 

de sabedoria e experiência tal que valeu todo o sacrifício que empenhei 

durante este percurso. Será que, no entanto, este empenho vai fruir numa 

aplicação prática? Será que vou ter a oportunidade de algum dia ingressar 

numa escola? Será que esta experiência única vai ser mesmo única, ao nível 

das aprendizagens e da sua capacidade de se repetir no tempo, e não vou 

mais exercer a Profissão de Educador?  

Provavelmente, e tendo em conta a grave crise económica com que nos 

deparamos nos dias de hoje, não vou ter, como o Estágio Profissional me 

propiciou, uma oportunidade em tempo útil de voltar a frequentar o Pavilhão 

Gimnodesportivo para voltar a ser Professor. Esta constatação foi sem dúvida 

desmotivante, foi sem dúvida marcante. Quando falei, aquando da Introdução, 

em caminhos a percorrer, em pontos de chegada e pontos de partida, em 

planos e objetivos, não me apercebi deste problema. Agora que acabo esta 

reflexão verifico que apesar de ainda agora ter iniciado o caminho em direção a 

Profissão Professor vou fazer a primeira pausa por tempo indeterminado. E se, 

assumindo que um dia vou ter uma oportunidade para voltar a seguir o meu 

percurso, já tudo tiver mudado e se a Escola já for diferente? E se… 

Chega, não vale o esforço continuar a especular sobre o que vai ser do meu 

futuro. Sei que para já, e duma forma bem positiva, apreciei a oportunidade que 

este Estágio Profissional me ofereceu, disfrutei da experiência e sinto-me 
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preparado para lecionar. Saudosos são os tempos em que ouvi a compressão 

verbal da palavra Professor a transformar-se num “Stor”, termo característico 

dos corredores das escolas deste país. Saudades dos “Silvas” que compunham 

a turma, saudades das conversas de bar, saudades de ser Professor.    

  



89 
 

Referências Bibliográficas 
 

 Agrupamento de escolas de Gondomar (2010). Projeto Educativo 

2010/2013. 

 Almeida, C. (1998). Aptidão Física, Estatuto Sócio-Económico e Medidas 

Antropométricas da população escolar do concelho de Lamego. 

Dissertação apresentada com vista à obtenção do grau de mestre em 

Ciências do Desporto. Faculdade de Desporto da Universidade do Porto.  

 Baffi, M. (2002). O Planejamento em Educação: revisando conceitos 

para mudar conceções e práticas. Consult. 17 de Mar de 2013, 

disponível em http://www.pedagogiaemfoco.pro.br/fundam02.htm  

 Bento, J. (1987). Desporto matéria de ensino. Lisboa: Caminho. 

 Bento, J. (2003). Planeamento e Avaliação em Educação Física. Livros 

Horizonte, 3ª Edição.  

 Braga, F. (2001). Formação de professores e Identidade Profissional. 

Lisboa: Quarteto Editora.  

 Chow, S., Hsu, Y., Henderson, S., Barnett, A., & Lo, S. (2006). The 

Movement ABC: A cross-Cultural comparison of preschool children from 

Hong Kong, Taiwan, and the USA. Adapted physical activity quarterly, 

23, 31-48. 

 Çok, F. (1990). Body image satisfaction in Turkish adolescents. 

Adolescence XXv, 98, 409-413. 

 Direção Regional de Saúde (2005). Saúde Infantil e Juvenil – Programa 

Tipo atuação. 

 Eckert, H. (1993). Desenvolvimento Motor (3 ed): Manole. 

 Engel-Yeger, B., Rosenblum, S., & Josman, N. (2010). Movement 

Assessment Battery for Children (M-ABC): Establishing construct validity 

for Israeli children. Research in Developmental Disabilities, 31, 87-96. 

 Galvão Z. (2002). Educação Física Escolar: A prática do bom Professor. 

Revista Mackenzie de Educação Física e Esporte, 1(1), 65-72. 

 Garcia, R. (2010). Antropologia do Desporto: Livro de Apoio à Unidade 

Curricular. FADEUP. 

http://www.pedagogiaemfoco.pro.br/fundam02.htm


90 
 

 Gallahue, D., & Ozmun, J. (1997). Understanding Motor Development. 

Infants, Children, Adolescent, Adults (4 ed.): Mcgraw-Hill International. 

 Giagazoglou, P., Kabitsis, N., Kokaridas, D., Zaragas, C., Katartzi, E., & 

Kabitsis, C. (2011). The movement assessment battery in Greek 

preschoolers: The impact of age, gender, birth order, and physical 

activity on motor outcome. Research in Developmental Disabilities, 32, 

2577-2582. 

 Godinho, M., Mendes, R., Melo, F., & Barreiros, J. (1999). Controlo 

motor e aprendizagem. Fundamentos e aplicações. Lisboa: Edições 

FMH. 

 Gomes, M. (s.d.). A importância da relação professor-aluno na 

construção de conhecimento. Consult. 17 de Mar de 2013, disponível em 

http://www.educacaopublica.rj.gov.br/biblioteca/educacao/0057.html 

 Graça, A. (1991). O tempo e a oportunidade para aprender o 

basquetebol na escola. Análise de uma Unidade de Ensino com alunos 

do 5º ano de escolaridade. Dissertação apresentada às provas de 

aptidão pedagógica e de capacidade científica. Faculdade de Ciências 

do Deporto e de Educação Física. Universidade do Porto. 

 Graça, A. & Mesquita, I. (2009). Pedagogia do Desporto: Modelos 

instrucionais no ensino do desporto. Lisboa. Edições FMH.  

 Grosser, M. (1983). Capacidade motoras. Treino Desportivo (23).  

 Haywood, K. (1993). Life Span Motor Development (2 ed). 

 Henderson, S. & Sugden, D. (1992). Movement assessment battery for 

children: London Psychological Corporation.  

 Henderson, S., Sugden, D. & Barnett, A. (2007). Movement assessment 

battery for children II: Pearson. 

 Junaid, K,. & Fellowes, S. (2006). Gender differences in the attainment of 

motor skills on the Movement Assessment Battery for Children. Physical 

& Occupational Therapy in Pediatrics, 26, 5-11. 

 Kiphard & Schilling, V. (1974). Köper-koordinations-test für kinder: KTK. 

Beltz TestGmbh, Weinhein. 

http://www.educacaopublica.rj.gov.br/biblioteca/educacao/0057.html


91 
 

 Lucea, J. (1999). La enseñanza y aprendizagem de las habilidades y 

destrezas motrices básicas. Barcelona.  

 McCullagh, P., & Little, W. (1989). A Comparison of Modalities in 

Modeling. Human Performance 2(2). 101-111. 

 Magill, R. (2007). Motor learning and control: concepts and applications: 

McGraw-Hill 

 Martins, R. (2011). O diretor de turma como gestor curricular 

(elaboração/implementação/avaliação do PCT). Trabalho de projeto, 

apresentado à Escola Superior de Educação, para a obtenção do grau 

de Mestre em Ciência da Educação. Escola Superior de Educação do 

Instituto Politécnico de Bragança. 

 Matos, Z. (2012). Normas orientadoras do Estágio Profissional do Ciclo 

de Estudos conducente ao grau de Mestre em Ensino de Educação 

Física nos Ensinos Básico e Secundário da FADEUP.  

 Matos, Z. (2012). Regulamento da Unidade Curricular Estágio 

Profissional do Ciclo de Estudos conducente ao grau de Mestre em 

Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário da 

FADEUP. 

 Moreno, D., (2009). Jogo de atividade física e a influência de variáveis 

biossociais na vida quotidiana de crianças em meio urbano. Dissertação 

apresentada com vista à obtenção do grau de Doutor em Motricidade 

Humana na especialidade de Ciências da Motricidade. Faculdade de 

Motricidade Humana. 

 Nóvoa, A., (s.d.). Para um formação de professores construída dentro da 

profissão. Faculdade de Psicologia e Ciência da Educação da 

Universidade de Lisboa.  

 Piek, J., Dawson, L., Smith, L., & Gasson, N. (2008). The role of early 

fine and gross motor development on later motor and cognitive ability. 

Human Movemente Science, 27, 668-681. 

 Pires, E. A. G., Duarte, M. S., Pires, M. C., & Souza, G. S., (2004). 

Hábitos de atividade física e o estresse em adolescentes de 

Florianópolis. Revista Brasileira de Ciência & Movimentos, 12 (1), 51-56. 



92 
 

 Programa Educação Física (2001). Ensino Básico 3º ciclo.  

 Roldão, M. (2005). Profissionalidade docente em análise – 

especificidades dos ensinos superior e não superior. Nuances: Estudos 

sobre educação 12 (13), 105-126. 

 Rosado, A., & Mesquita, I. (2011). Pedagogia do Desporto. FMH Edições 

 Sarmento, P., Veiga, A., Rosado, A., Rodrigues, J. & Ferreira, V. (1998). 

Pedagodia do Desporto- Instrumentos de observação sistemática em 

Educação Física e Desporto. Faculdade de Motricidade Humana, 

Serviço de Edições. Cruz Quebrada.  

 Schmidt, R., & Wrisberg, A. (2000). Motor learning and performance a 

problem-based learning approach. Champaign, IL: Human Kinetics. 

 Schmidt, R., & Wrisberg, A. (2008). Motor learning and performance. A 

problem-based approach. (4ª ed.). Champaign, IL: Human Kinetics. 

 Viana, C. (2012). Educação Física não vai contar para a médio final do 

secundário. Consult. 16 Out 2012, disponível em 

http://www.publico.pt/Educa%C3%A7%C3%A3o/educacao-fisica-nao-

vai-contar-para-a-media-final-do-secundario1550348 

 Vickers, J. (1990). Instructional design for teaching physical activities: a 

knowledge structures approach. Human Kinetics. 

 WFDF Rules of Ultimate 2009. Consult. 1 maio 2013, disponível em 

http://www.afda.com/resources/WFDF%202009%20Rules%20-

%20Pocket%20Format.pdf  

 Van Strien, J. (2002). The Dutch Handedness Questionnaire: FSW, 

Department of Psychology, Erasmus University Rotterdam.  

http://www.publico.pt/Educa%C3%A7%C3%A3o/educacao-fisica-nao-vai-contar-para-a-media-final-do-secundario-1550348
http://www.publico.pt/Educa%C3%A7%C3%A3o/educacao-fisica-nao-vai-contar-para-a-media-final-do-secundario-1550348
http://www.afda.com/resources/WFDF%202009%20Rules%20-%20Pocket%20Format.pdf
http://www.afda.com/resources/WFDF%202009%20Rules%20-%20Pocket%20Format.pdf

