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Resumo 
 

 Neste documento será retratado o caminho que o estagiário percorreu 

durante o seu processo de formação. Pode-se associar o estagiário a um 

comandante e o estágio à sua viagem. O comandante antes de realizar a sua 

viagem tem que ter uma formação prévia que lhe permita uma boa atuação e 

uma boa bagagem para poder avançar para o mar. É também de extrema 

importância encontrar uma tripulação à altura para que o possa apoiar e servir 

de forma a atingir vitoriosamente as suas metas. Para além disto, o 

comandante necessita também de estudar bem o caminho a percorrer, analisar 

a sua embarcação e analisar o material que dispõem para a viagem. Desta 

forma, e já com tudo preparado, inicia-se a sua tão desejada viagem por mares 

nunca antes navegados. Encontra muitos obstáculos, marés, ventos, que o 

obrigam a seguir várias rotas, que por vezes levam a becos sem saída e é 

necessário voltar atrás e seguir por outro caminho. Por vezes, é necessário 

atracar e refletir acerca do caminho seguido, tentando encontrar o motivo pelo 

qual se fraquejou e não se atingiu o porto desejado. Por fim, com a ajuda da 

sua formação, da sua experiência e da cooperação da sua tripulação, ele 

chega perto do fim da viagem e alguém grita: “Terra à vista”. Está perto sim, 

mas ainda lhe falta amarrar a sua embarcação e seguir noutra mais pequena, 

mais frágil e já sei a sua marinhagem, quando se depara apenas com um porto 

e milhões de barcos a quererem atracar. 

 

 Palavras-chave: Estágio Profissional, Educação Física, Formação 

Inicial, Desporto, Competição. 
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Abstract 
 

This document will depict the path that the trainee travelled during his 

training process. We can link the trainee to a captain and the internship to the 

voyage. Before he sets sail a captain must have previous training so that he can 

manage a good performance in order to depart to the sea. It is also extremely 

important to find a crew fit for the job, a crew that supports and serves the 

captain in order to achieve his goals triumphantly. Nevertheless, the captain 

needs to study the path ahead, analyse his crew and the tools at his disposal 

for the trip. This way, with everything ready, the so desired trip trough unsailed 

seas starts. The tides, winds and other obstacles make him go through various 

routes, some are dead ends that force him to go back and follow another path. 

Sometimes he needs to berth and think about the routes he followed, trying to 

find the motive why he faltered and didn't get to the desired port. At last, with 

the help of his training, experience and cooperation of his crew, he gets near 

the end of the voyage and someone screams: "Land Ahoy!" It's near but he still 

needs to tie down the ship and depart in another one smaller and weaker, 

without his crew. Then he stumbles upon a a single port and millions of other 

ships trying to berth.  

 

 Keywords: Internship, Physical Education, Initial Training, Sport, 

Competition. 
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1. Introdução 

 

O estágio profissional (EP) é o momento que finaliza o processo de 

aprendizagens adquiridas ao longo de um extenso e atribulado percurso inicial 

de formação. Desta forma, a formação inicial do estagiário é uma das etapas 

que possui um grande valor na sua preparação para a nova etapa que se irá 

iniciar no término do EP. Posto isto, esta etapa prepara os estudantes para o 

estudo continuado do ensino participando ativamente na renovação da escola, 

incluindo a criação e implementação de inovações e enfrentar os problemas 

gerais do seu local de trabalho, a escola (Joyce & Clift, 1984, cit. por García, 

1999).  

É neste momento que são postos em prática todos os conhecimentos 

adquiridos relativos ao ensino da educação física. É no estágio profissional que 

o professor/estudante estagiário experiencia e aplica o conhecimento adquirido 

ao longo do seu processo de formação, tendo em conta não só as capacidades 

alcançadas, mas buscando sempre adquirir novos saberes reconstruindo as 

suas valências. Para isto torna-se necessário que o estagiário apresente uma 

atitude critica e reflexiva das suas ações, permitindo-lhe desta forma evoluir 

enquanto profissional. Conforme realça Kulcsar (1994), o estágio não pode ser 

considerado uma simples tarefa burocrática a ser cumprida rigorosamente. O 

estágio profissional permite ao estagiário experienciar o ato de lecionação de 

aulas. Por isso, a experiência profissional é algo fundamental na formação 

inicial do professor (Nóvoa, 1992). 

Posto isto, este documento pretende descrever a minha ação 

desenvolvida no seio escolar, apresentado todo o meu processo de 

experimentação e construção da minha competência enquanto profissional. É 

neste documento que irei retratar as minhas vivências na escola secundário de 

Oliveira do Douro, retratando a minha atuação ao longo deste longo ano létivo. 

O meu relatório de estágio está dividido em 5 grandes capítulos: (1) 

Introdução, no qual retrato sinteticamente a minha prática profissional; (2) 

Dimensão Pessoal, no qual descrevo as minhas experiências e a minha 

formação inicial, assim como referencio as espectativas iniciais do estágio e a 
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importância do estágio profissional; (3) Enquadramento da Prática, no qual 

retrato o contexto em que a prática se desenrolou; (4) Prática Profissional, 

onde narro a prática que desenvolvi e onde insiro o Projeto de 

Investigação/Ação que desenvolvi durante este ano; (5) Conclusão e 

Perspetivas Futuras, no qual realizo um apanhado geral do estágio e retrato as 

minhas visões para o futuro. 
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2. Dimensão Pessoal 
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O meu nome é Élio Marques Pereira, nasci a 1 de junho de 1990, numa 

cidade chamada Riaz, na Suíça. Contudo, vim para Portugal apenas com 3 

meses. Atualmente a minha residência é em Pinhel, uma pequena cidade, sede 

de concelho com 27 freguesias. O concelho de Pinhel pertence ao distrito da 

Guarda. Este é um distrito do interior com todas as condicionantes 

relativamente aos habitantes do litoral. A agricultura e a criação de gado são 

um dos pontos fortes desta região e a minha família não foge à regra. Desde o 

cultivo da vinha, da azeitona, dos legumes para a alimentação, até à obtenção 

de lenha para o aquecimento das casas, todos estes trabalhos eu fui habituado 

a fazer desde muito jovem. Mesmo depois de entrar para a Universidade do 

Porto, eu visitava a minha família todos os fins-de-semana, havendo sempre 

tarefas a executar. Desta forma, eu fui criado desde muito cedo em contacto 

com a natureza, no meio destes trabalhos do campo. Na minha pequena 

cidade o que ainda se verifica, é o facto de os alunos terminarem o ensino 

obrigatório e começarem a trabalhar para ajudar no seio familiar. Pelo que me 

é possível constatar existem muitos colegas meus que não prosseguem os 

estudos, ou por falta de motivação ou mesmo por falta de bases económicas 

para tal. Sabe-se que o dispêndio financeiro é muito grande para se assegurar 

uma vida académica de um filho fora da sua cidade, distante dos grandes 

centros populacionais, com gastos em alimentação, habitação, viagens e 

propinas. Contudo, nota-se nestes últimos tempos que os pais fazem um 

grande esforço financeiro para que os seus filhos possam seguir uma carreira 

académica e assim poderem tirar um curso superior. Esta entrega e este 

esforço é feito devido à situação de desemprego que se vive no país. Quase 

todos têm tentado alcançar uma maior formação profissional, para poderem ter 

acesso a mais oportunidades de emprego. Contudo, alguns deles devido às 

dificuldades já referidas optaram por seguir a vida militar, nomeadamente 

ingressando nas forças de segurança.  

Posto isto, e depois de referir que a minha juventude foi sempre 

acompanhada de trabalho e esforço, noto que a minha postura enquanto 

professor se centra na valorização do empenho e da entrega. Como em todas 

as turmas, existem alunos com maiores capacidade que outros, valorizo muito 
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o esforço dos alunos menos capazes mas que necessitam de um grau de 

dedicação maior, podendo não atingir os mesmos objetivos, mas que foram 

mais exigentes com eles mesmos. O esforço e a batalha constante para evoluir 

e para a superação são primordiais. Posso então referir que sou um professor 

muito exigente no que diz respeito à postura na aula, dando muita importância 

aos valores psicossociais. Na minha opinião a disciplina valoriza demasiado o 

domínio psicomotor, em detrimento do domínio psicossocial. Para mim, a 

evolução do aluno enquanto ser social é de extrema importância. 

A minha formação iniciou-se em Pinhel e durante todo o primeiro ciclo, 

as minhas professoras nunca nos lecionaram aulas de educação física, ou por 

falta de motivação ou porque o currículo não comtemplava essas aulas. Na 

minha opinião, é essencial que os alunos do 1º Ciclo estejam em contacto com 

o desporto desde cedo, visto que este permite uma evolução muito grande a 

nível físico e possibilita um grande envolvimento e uma diversidade de 

vivências essenciais à vida de um ser humano social. Posteriormente, fiz o 5º e 

6º ano, nos quais, o desporto escolar teve uma enorme importância na escolha 

do estilo de vida que a partir deste momento procurei sempre seguir. Participei 

em provas de corta-mato, torneios de futebol, andebol, basquetebol e futsal 

entre outros em que pude vivenciar todo o relacionamento humano que se 

desenvolve. Todo este aglomerado de vivências tornou-me um individuo mais 

social, fazendo com que me soubesse integrar com facilidade, buscando 

sempre a interação com outras pessoas, cultivando sentimentos de entreajuda 

que surgiram do facto de ter praticado desporto desde a minha adolescência. 

Este facto foi muito importante no meu desenvolvimento global, não só na 

escolha de estilos de vida saudáveis mas também na criação de laços de 

amizade que ainda hoje perduram. Desta forma, procuro incutir nos alunos uma 

mentalidade positiva incentivando-os a participar no desporto escolar e a 

usufruir de todas as vivências que este nos proporciona. Segundo Pina (1997) 

o desporto escolar é portador de uma mensagem inovadora e transformadora, 

ao visar o desenvolvimento e a alteração de comportamentos como a 

autonomia, responsabilidade, sentido crítico, cooperação, criatividade e de 

sentimentos de prazer, emoção, risco, competição e superação. Realizar 
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exercício físico, seja em que idade for, seja em que contexto for, pode conduzir 

a um misto de benefícios, não só a nível físico, como psíquico e social. A nível 

físico é conhecido que o desporto ajuda na saúde do praticante. A nível 

psíquico, o desporto eleva a autoestima dos praticantes, pois este desenvolve 

habilidades que antes o praticante não possuía e melhora o seu aspeto físico. 

A nível social, o desporto permite a criação laços sociais de amizade, 

permitindo a partilha de sentimentos e dando ao indivíduo a sensação de 

pertença a um grupo.  

As experiencias que vivi no desporto escolar fizeram com que 

procurasse outras formas de me manter ligado ao desporto e a este grandioso 

processo de socialização e formação pessoal, desta forma inscrevi-me no 

clube de futebol da minha cidade, no qual estive até ao meu primeiro ano da 

universidade. O 3º ciclo do ensino básico e o ensino secundário foi feito na 

escola secundária c/3º ciclo de Pinhel. Como já referi, desde cedo que o meu 

sonho e a minha vontade me atraíam para a área desportiva. Contudo, e 

devido ao facto de em Pinhel não existir nenhum curso tecnológico de 

desporto, segui pela vertente de ciências e tecnologias, no ensino secundário, 

finalizando o mesmo com média que me permitiu o ingresso na Faculdade de 

Desporto da Universidade do Porto, sendo esta a primeira opção. Esta 

faculdade foi-me aconselhada por vários docentes de educação física como a 

melhor instituição da área em Portugal, por isso foi para mim desde logo um 

objetivo a alcançar. Sem dúvida que as interações que sempre tive com os 

meus professores de Educação Física me fizeram ganhar o gosto pelo 

desporto. A forma como eles me transmitiram os seus conhecimentos e a sua 

forma de ver e de estar no desporto, foi sem dúvida marcante para a minha 

vida nos últimos cinco anos. Os professores de educação física, para além de 

me transmitirem os seus conhecimentos, mostravam-se sempre capazes de 

ajudar os seus alunos em todos os problemas que surgissem. Dentro e fora 

das aulas, estes professores sempre souberam atuar, procurando que também 

tivéssemos uma conduta exemplar no recreio. Recordo pelo menos um que 

nos dizia que tivéssemos cuidado com o comportamento pois também 

estávamos a ser avaliados fora da aula. Procurava fomentar princípios de 
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inclusão, dando oportunidades a todos, de acordo com as suas capacidades. 

Desta forma, e captando um pouco destas atitudes, reforçou-se em mim a 

ambição de tentar intervir na sociedade em que vivemos, usando o desporto 

como forma de atenuar as desigualdades que se vivem nos dias de hoje. Posto 

isto, procuro sempre estar em contacto com os meus alunos, dentro e fora de 

aula, dando-lhes conselhos e conversando com eles, para que, assim como eu, 

possam ver no professor de educação física também um amigo que os possa 

aconselhar numa situação menos agradável que os preocupe. 

Uma situação que me fez lutar e continuar nesta cidade e neste curso, 

foi o apoio incondicional dos meus pais que me mostraram que este era o 

caminho a seguir. No primeiro mês de faculdade, os pensamentos negativos e 

derrotistas invadiram o meu dia-a-dia, em que a desistência esteve para 

acontecer. Vários problemas se verificaram. O facto de estar sozinho num meio 

novo, inicialmente sem amigos, sem a proteção dos pais, a 230 quilómetros da 

minha cidade, fez com que tentasse desistir. Fiz uma chamada telefónica ao 

meu pai, onde lhe disse que não aguentava mais e que ia desistir e que no 

próximo dia estava em casa. Uma frase que o meu pai me disse foi, sem 

dúvida, crucial para que eu continuasse mais forte que nunca: “Filho, estás no 

teu direito de desistir, terás o apoio dos teus pais, mas tu sempre quiseste isso 

para ti. Não é assim que nós somos, nós lutamos contra tudo e contra todos 

para alcançar os nossos objetivos e os nossos sonhos, e esse é o teu sonho.” 

Este acontecimento deu-me forças para continuar a lutar para chegar onde 

sempre quis: Ser professor de crianças e jovens, como os meus professores 

sempre foram para mim.  

Realizar exercício físico, seja em que idade for, pode trazer um conjunto 

de benefícios, não só a nível físico, como psíquico e social. A nível físico é 

sabido que o desporto ajuda no combate à obesidade, reduz o risco de 

doenças cardiovasculares, fortalece músculos, ossos e articulações. A nível 

psíquico, eleva a autoestima dos praticantes, pois este desenvolve um conjunto 

de habilidades que antes não possuía e melhora o seu aspeto físico, tendo 

consequentemente uma melhor imagem de si. A nível social, o desporto 

assume-se como um espaço privilegiado para se realizarem laços sociais de 
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amizade, permitindo a partilha de sentimentos e dando ao indivíduo a sensação 

de pertencer a um grupo, a uma família. Por tudo aquilo que acabo de 

explanar, fica bem patente a importância da prática desportiva para o pleno e 

harmonioso desenvolvimento não só dos adultos mas primordialmente das 

crianças. 

No ano de 2011, finalizei a licenciatura em Ciências do Desporto, nesta 

instituição e ingressei no 2º ciclo em ensino de Educação Física. Ensino 

porquê? Será uma boa opção nos tempos que correm? Estas perguntas foram-

me colocadas depois da minha escolha. A minha resposta era sempre a 

mesma, é disto que eu gosto, é isto que pretendo fazer, nunca perdi a 

esperança.  

Durante a minha licenciatura tive que ir fazendo algumas escolhas, como 

por exemplo disciplinas optativas, e posteriormente na escolha da metodologia. 

Das metodologias que tinha à disposição, a de Exercício e Saúde foi a que 

mais me agradou. Sem dúvida que foi uma boa experiência que tive no meu 

processo académico. Dei aulas a idosos, a crianças obesas e até aos pais 

destas crianças. Dentro da metodologia, candidatei-me e consegui ingressar 

num projeto de combate à obesidade infantil denominado ACORDA 

(adolescentes e crianças obesas em regime de dieta e atividade física). Este 

projeto teve a duração de um ano letivo de grandes emoções, muito trabalho 

em dezenas de atividades, mas sem dúvida gratificante. Este projeto fez com 

que ganhasse muita experiência no ato de lecionação de aulas e no 

planeamento de atividades das próprias aulas. Estas vivências fizeram com 

que tivesse acesso a um grupo de alunos que possuíam muitas diferenças 

entre si e por isso a adaptação dos conteúdos era uma constante. No estágio 

esta realidade voltou a repetir-se e, desta forma, já estava preparado para 

adaptar os conteúdos às dificuldades de cada um. 

Depois de retratar resumidamente o meu processo de formação vou 

falar um pouco da minha ligação com o desporto. Como já referi, desde muito 

novo que ingressei no clube de futebol da minha cidade, aos 9 anos de idade. 

Estive neste clube durante as minhas camadas jovens. Quando era juvenil de 

segundo ano representei não só o meu clube mas também a seleção distrital 
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da Guarda, realizando vários torneios, inclusive em Espanha e o Lopes da 

Silva em Lisboa. No meu primeiro ano de faculdade e de escalão sénior desisti 

do futebol. Contudo já no segundo ano recebi um convite da equipa Futebol 

Clube de Pala e joguei lá durante duas épocas. Não foi só no futebol que tive 

experiências, no desporto escolar também realizei imensas atividades desde 

participações nacionais de corta mato, até participações regionais de futsal. 

Também realizei funções de arbitragem tanto de futsal, como voleibol e até 

basquetebol, sempre ligado ao desporto escolar. Na minha opinião todos os 

alunos das escolas portuguesas deveriam ter a possibilidade de participar 

ativamente no desporto. São, sem dúvida, momentos que nunca se esquecem, 

não só pela competição em si, mas sobretudo pela convivência e pelo espírito 

de grupo e de amizade que são criados nestes momentos. 

Hoje ainda sou árbitro de andebol da Associação de Andebol da Guarda. 

Há dois anos que arbitro jogos de Andebol na minha cidade, sendo árbitro do 

clube com mais dois colegas. Sempre que vou a Pinhel nos fins-de-semana 

tenho jogos para arbitrar. 

No que diz respeito a experiência profissional, estive sempre ligado aos 

campos de férias do município de Pinhel, com funções de monitor. Também 

ligado ao município, estive durante um verão como vigilante na piscina 

municipal de Pinhel. Outra informação pertinente é o facto de ser bombeiro 

voluntário nos Bombeiros Voluntários de Pinhel, atividade que me faz crescer 

em todos os sentidos com formações regulares, mas sobretudo faz-me crescer 

como pessoa e como ser humano. Este hobby fez-me ganhar virtudes que 

jamais esquecerei. 

Todas as minhas vivências desportivas sempre me despertaram 

interesse e era esta a minha razão e a minha vontade. Eu queria estar sempre 

em contato com o desporto durante a minha vida toda, e por isso sempre 

soube que era esta a minha área de eleição. Contudo, com a evolução e com 

as vivências que fui tempo descobri que a minha paixão não é apenas o 

desporto em si. A minha paixão também é lidar com crianças, saber o que elas 

querem, saber dos seus anseios, expectativas, de que forma posso melhorar a 

vida e as capacidades delas. Bons momentos da minha vida foram sem dúvida 
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os anos que estive a trabalhar em campos de férias e na piscina. Todos os dias 

convivia com crianças, todos os dias tinha que saber lidar com elas. Por isto 

tudo, o meu sonho passou a não ser apenas o desporto. Teria que ser uma 

profissão que me pudesse ligar ao desporto e às crianças. Por isso, a docência 

é sem dúvida o meu sonho e a profissão que sempre desejei. Mas vendo bem 

a atual situação dos docentes, concluo que não é nada fácil. Contudo, os 

sonhos existem para se lutar por eles e é o que estou a fazer no meu processo 

de formação.  

Neste ano de estágio pretendi interagir com os alunos, saber quais as 

suas virtudes e quais as suas dificuldades e a partir daí adaptar melhor o 

ensino a cada um deles. Com a experiência que adquiri penso que realizei a 

minha tarefa de uma forma muito positiva com qualidade e eficácia. Foi com 

base nas minhas experiências que me fundamentei durante todo o meu estágio 

profissional.  

 

2.1. Expetativas em relação ao estágio profissional 

 

Inicialmente, com o estágio profissional tive a oportunidade de saborear 

a profissão de professor de educação física, visto que não será fácil nos 

tempos que correm conseguir um lugar de professor numa escola pública. 

Neste ano de estágio pretendi acompanhar os alunos, saber quais as suas 

virtudes e quais as suas dificuldades e a partir daí conseguir adaptar melhor o 

ensino a cada um deles. Fui sempre um professor presente, procurei avaliar as 

suas aptidões e capacidades com o máximo rigor, fui o mais justo possível na 

atribuição da classificação, alheando-me da sua condição social. Com o 

estágio profissional tive a oportunidade de saborear a profissão de professor de 

educação física, que me trouxe uma experiencia fantástica que gostaria de 

repetir o mais rápido possível. Esta profissão permite-nos viver desafios que 

nos motivam para outros patamares, nunca nos satisfazendo com os objetivos 

conseguidos, e todos os problemas que surgem temos o intuito de os 

ultrapassar evoluindo. O estágio foi uma ponte de passagem obrigatória entre a 
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formação e a profissão que queremos um dia abraçar. Penso que o meu 

estágio foi bem conseguido porque eu sempre lidei bem com os alunos e 

procurei continuamente que eles percebessem os objetivos a atingir, tendo 

sempre criado mecanismos de incentivo para assim poder manter a turma 

interessada, de forma a erradicar qualquer aspeto de falta de respeito ou de 

indisciplina que pudesse surgir. Estou convicto que consegui um bom ambiente 

porque considero-me uma pessoa extrovertida o que me proporciona uma 

grande facilidade de integração, o que facilitou a minha interação no meio 

escolar e no seio da turma. Não tenho quaisquer problemas em falar em 

público, um fator que também me ajudou no leccionamento das aulas ao longo 

deste ano letivo. Por outro lado tive que me organizar melhor e criar métodos 

de trabalho para cumprir com os prazos estipulados. 

O estágio foi uma ponte de passagem obrigatória entre a formação e a 

profissão em que tive que estar apto para ultrapassar e superar os desafios 

que ele me proporcionou. Penso que o meu estágio foi um processo muito 

promissor, foi sobretudo uma incitação às minhas capacidades de lidar bem 

com jovens e fazer com que eles percebessem o que eu queria que fizessem, 

podendo dizer que consegui manter sempre um ambiente de muita 

assertividade. Considero-me uma pessoa responsável, o que me proporcionou 

uma grande facilidade de integração, no meio escolar e no seio da turma. Com 

o decorrer do estágio fui ganhando confiança para ultrapassar quaisquer 

obstáculos que pudessem surgir no meu caminho, e com uma boa dose de 

força de vontade e muito trabalho fui conseguindo atingir os objetivos 

inicialmente propostos.  

 

2.2. Importância do estágio na formação pessoal e profissional 

 

 No decorrer do meu estágio profissional, fui vivenciando experiências 

novas e enriquecedoras. As relações que sempre tive com a comunidade, 

fizeram com que a minha postura na escola fosse bastante calma e 

descontraída, facto que influenciou o meu trabalho enquanto professor 
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estagiário. Apenas com um bom ambiente e com uma comunidade sempre 

disposta a ajudar, se pode exercer uma função com efetividade. 

 Este ano foi muito enriquecedor relativamente à profissão de professor 

de educação física, visto que me foram aparecendo alguns obstáculos durante 

este processo de aprendizagem, onde tive que encontrar respostas para poder 

ultrapassar estas dificuldades e assim desenvolver estratégias com o intuito de 

colmatar estes obstáculos. Foi durante o estágio que pus em prática todo o 

conhecimento que me foi transmitido durante estes anos na faculdade. Este 

conhecimento foi deveras essencial para poder responder com qualidade às 

necessidades que esta profissão apresenta. Nesta etapa da nossa formação é 

deveras essencial recorrer aos ensinamentos que nos foram transmitidos, tanto 

nas didáticas como na pedagogia. O relacionamento aluno versus professor é 

sem dúvida um desafio que importa analisar e em que convém sempre manter 

laços de cordialidade para que nenhuma das partes possa sair magoada ou 

com qualquer fator de inibição. 

O Estágio surge como o primeiro contacto que temos com o contexto 

que será o nosso local de trabalho no futuro. É neste processo que, a partir da 

observação, da participação em várias atividades escolares e na própria 

lecionação de aulas, nos podemos inteirar da nossa função enquanto professor 

e enquanto formador de seres humanos. No entanto, no decorrer do estágio, 

reparei que não há uma forma certa que tem que se por em prática para se 

conseguir atingir os nossos objetivos. È necessário ter experiencia e analisar 

os problemas individualmente, porque como se sabe cada aluno é um aluno 

diferenciado, que têm as suas dificuldades específicas. É portanto, muito 

importante que o professor crie uma atitude reflexiva, pensando e criticando 

todas as suas opções, tentando aprimorar a sua atuação, à medida que o 

tempo passa. Rosado e Mesquita (2009) consideram que, a reflexão sobre a 

prática não se deve cingir, exclusivamente, aos conteúdos de natureza técnica 

mas também, e não menos importante, ao desenvolvimento pessoal e social 

dos formandos concretizado na capacidade de aprender a partilhar ideias, de 

aceitar as diferenças, de desenvolver valores morais, de valorizar a boa prática 

desportiva. Assim sendo, essa orientação coopera na definição de um carácter 
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singular de intervenção pedagógica. A construção de um estilo pessoal é um 

dos requisitos para se ser expert, potenciada pela prática reflexiva (Rosado e 

Mesquita, 2009). Posto isto, não basta receber a teoria e aplicá-la tal e qual na 

prática. É necessário questionar e refletir sobre essa teoria de modo a 

podermos responder com mais eficiência às necessidades de cada aluno. 

Durante este ano várias vivências aconteceram, várias escolhas se 

tomaram, várias estratégias se utilizaram, várias dificuldades se ultrapassaram. 

E no final de contas não são os anos de vida que contam. É a vida dos 

seus anos. Abraham Lincoln 
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3. Enquadramento da prática profissional 
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3.1. O Estágio Profissional 

 É de extrema importância formar professores qualificados e capazes e, 

desta forma, o Estágio Profissional e o seu contexto permitem aos estagiários 

uma grande e forte formação inicial. Para a maioria dos alunos deste curso, 

esta é a primeira experiência que têm na lecionação, sendo a primeira vez que 

estão no contexto escolar no papel de docentes. Posto isto, este ano, e todas 

as experiências e vivências criadas pelo Estágio Profissional, devem formar-

nos de forma a podermos responder da às exigências da profissão e às 

necessidades da comunidade. Os alunos, que são parte integrante da nossa 

sociedade, necessitam de uma formação integral e para que esta formação 

seja a melhor possível, é de extrema importância que os professores possam 

responder às suas necessidades. A qualidade dos professores faz com que a 

formação dos alunos se torne mais completa e mais efetiva. 

 O Estágio Profissional está inserido no 2º Ciclo de Estudos conducente 

ao 2º ciclo em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário da 

Faculdade de Desporto da Universidade do Porto (FADEUP) e rege-se pelas 

normas específicas da instituição universitária e pela legislação específica 

acerca da Habilitação Profissional para a Docência. A estrutura e 

funcionamento do Estágio Profissional (EP) consideram os princípios 

decorrentes das orientações legais nomeadamente as constantes na legislação 

portuguesa relativa à Habilitação Profissional para a Docência. O Decreto-lei nº 

43/2007 – 22 de Fevereiro (Artigo 17.º), publicado em Diário da República rege 

a forma como o Estágio Profissional deve ser conduzido e define as condições 

necessárias à obtenção de habilitação profissional para a docência num 

determinado domínio determinando, ao mesmo tempo, que a posse deste título 

constitui condição indispensável para o desempenho docente, nos ensinos 

público, particular e cooperativo e nas áreas curriculares ou disciplinas 

abrangidas por esse domínio. 

Como apontam as Normas Orientadoras do Estágio Profissional, este 

“entende-se como um projeto de formação do estudante com a integração do 

conhecimento proposicional e prático necessário ao professor, numa 

interpretação atual da relação teoria prática e contextualizando o conhecimento 
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no espaço escolar”. (Matos, 2012/2013, p.31) O projeto de formação tem como 

objetivo a formação do professor profissional, promotor de um ensino de 

qualidade. Um professor reflexivo que analisa, reflete e sabe justificar o que faz 

em consonância com os critérios do profissionalismo docente e o conjunto das 

funções docentes entre as quais sobressaem funções letivas, de organização e 

gestão, investigativas e de cooperação. É então um processo de formação 

multidisciplinar que remete para uma formação de um profissional, que 

promove um ensino de qualidade. Este ensino de qualidade pressupõe uma 

noção de polivalência por parte do professor que resultará num perfeito 

concubinato entre a teoria e a prática. A formação do futuro professor 

pressupõe o desenvolvimento da sua capacidade critica e reflexiva, em que o 

mesmo tem a aptidão de justificar o que faz com base nos seus 

conhecimentos, adaptando as suas escolhas ao contexto onde está inserido. 

 No estágio profissional, e segundo as normas orientadoras do estágio 

profissional do ciclo de estudos conducente ao grau de mestre em ensino de 

educação física nos ensinos básicos e secundário da FADEUP, existem 4 

áreas de desempenho na organização das tarefas propostas. Duas dessas 

áreas estão agrupadas numa só: 

• Área 1 - Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem; 

• Áreas 2 e 3 - Participação na Escola e relações com a comunidade; 

• Área 4 - Desenvolvimento Profissional 

O Estágio Profissional tem com principais tarefas a prática de ensino 

supervisionada e a realização do Relatório de Estágio. A primeira fica a cargo 

de um docente da FADEUP, e de um professor cooperante que estará sempre 

próximo dos estagiários no contexto escolar. A segunda, fica ao encargo do 

professor orientador da FADEUP, que fornecerá uma orientação e 

coordenação aos estagiários. Referente a esta temática, Alarcão e Tavares 

(2010), referem que um professor mais experiente está encarregue de orientar 

todo o processo de desenvolvimento de um candidato a professor. 

                                            
1 “Normas Orientadoras do Estágio Profissional” é um documento interno elaborado pela 
Doutora Zélia Matos para a unidade curricular Estágio Profissional da FADEUP, ano letivo 
2012-13. 
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“Consideramos o supervisor como alguém, com mais experiência e com 

conhecimentos mais consolidados, claro e refletidos sobre situações, 

dificuldades e problemas semelhantesb (Alarcão e Tavares, 2010, p.58). 

Por fim, e referente à avaliação, a classificação do Estágio Profissional é 

“a expressão da avaliação realizada pelos professores orientadores do núcleo 

de estágio, orientador da FADEUP e professor cooperante, sob a proposta do 

orientador da FADEUP e ouvido o Coordenador do Departamento Curricular da 

Escola onde decorre o Estágio Profissional” (Matos, 2012/2013, p.7/82). 

Tal como referem as Normas Orientadoras do Estágio Profissional, a 

competência profissional assenta no desenvolvimento de competências 

pedagógicas, didáticas e científicas, associadas a um desempenho profissional 

crítico e reflexivo que se apoia igualmente numa ética profissional em que se 

destaca a capacidade para o trabalho em equipa, o sentido de 

responsabilidade, a assiduidade, a pontualidade, a apresentação e a conduta 

adequadas na Escola. 

 

3.2. Contexto da prática  

 

3.2.1 A escola 

 

Para que todas vivências e experiências sejam enriquecedoras e vividas 

na íntegra, o Estágio Profissional proporciona-nos uma prática num contexto 

específico de uma determinada escola com um contexto muito próprio e muito 

seu. A escola em que realizei o meu estágio, conjuntamente com mais dois 

colegas da FADEUP, foi a Escola Secundária de Oliveira do Douro (ESOD).  

A escolha das escolas para onde podia estagiar foi feita um pouco ao 

acaso, visto que como nunca estudei na zona do Porto, não tinha opinião 

                                            
2 “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”, 
é um documento interno elaborado pela Doutora Zélia Matos para a unidade curricular Estágio 
Profissional da FADEUP, ano letivo 2012-13. 
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formada acerca de nenhuma escola, nem tinha experiências ligadas a 

nenhuma escola. Desta forma, aleatoriamente, elaborei a lista de preferência 

das escolas e foi selecionado para realizar o meu estágio profissional na 

ESOD. 

Posto isto, a ESOD funciona nas atuais instalações há cerca de trinta e 

cinco anos, distribuindo-se numa área considerável de cerca de 30.000m2
. É 

constituída por dois edifícios de salas de aula, um edifício central e instalações 

desportivas. O horário de funcionamento para atividades letivas é das 8H15 

(hora de início da primeira aula) às 18H25 (final da última aula), sendo que a 

escola está aberta das 8H00 às 24H00, encontrando-se, por vezes, em 

funcionamento para além do horário letivo, estando à disposição da 

comunidade envolvente que pode usufruir das instalações desportivas para 

praticar desporto.  

Relativamente às instalações desportivas, a ESOD possui um pavilhão 

gimnodesportivo, um campo desportivo exterior sintético que permite lecionar 

várias modalidades coletivas, tendo umas dimensões equivalentes a dois 

pavilhões, sendo um excelente espaço desportivo. Este espaço está equipado 

com 4 balizas de futebol de salão e duas de Futebol de 7. A escola tem 

também no exterior um campo desportivo de alcatrão com 4 tabelas de 

basquetebol e duas balizas, dois campos de minibasquetebol e 3 pistas de 

atletismo (± 40metros) com uma caixa de areia. Algo que poderia aumentar a 

qualidade das infraestruturas era a escola ter uma pista de atletismo em torno 

do campo sintético, dado que, como já foi referido, a única instalação 

desportiva para a prática da modalidade são as 3 pistas em linha reta com 

cerca de 40 metros de comprimento e no final uma caixa de areia, para os 

saltos. Salienta-se que os campos encontram-se em bom estado de 

conservação.  

Ao nível do material existente e destinado para a prática das diferentes 

modalidades, este encontra-se distribuído numa arrecadação fechada, 

protegendo assim os de qualquer descuido dos alunos. O material existe em 

número abundante e não limitou qualquer abordagem de nenhuma modalidade. 

De referir que para além de material para as modalidades nucleares, esta 
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escola está equipada também com todo o material para a abordagem da 

patinagem, da escala e do Badmínton. Esta última é de grande importância 

nesta escola, devido ao elevado número de participantes desta no desporto 

escolar. Contudo, por vezes foram construídos materiais alternativos. Por 

exemplo, o nosso grupo para lecionar o lançamento do peso, teve que 

providenciar uns pesos feitos por nós, que não só nos serviram de material 

essencial nas aulas como também nos foi pedido por outros professores. 

Um facto importante a salientar é a grande quantidade de equipamento 

informático que esta escola “oferece” aos alunos, pois num dos edifícios das 

salas de aula, existem 3 salas, uma em cada piso, repleta de computadores, 

que se encontram em bom estado de conservação. No outro edifício encontra-

se a biblioteca, onde também existem muitos computadores para que os alunos 

ocupem os seus tempos livres. 

Depois de referir as características físicas e materiais da ESOD é 

importante referir também as condições e os recursos temporais. Como é 

óbvio, existem horas em que vários professores terão que se adaptar e 

partilhar o espaço disponível. Para que esta partilha seja justa e regular, é 

criado todos os anos o roulement onde são criadas as rotações de espaços 

entre os professores de Educação Física. Este roulement permite uma divisão 

racional e justa de todos os espaços, podendo assim, adaptar as matérias que 

se deve lecionar em cada rotação. O nosso planeamento teve que ter como 

base este documento que tem a duração de 3 semanas por rotação. Por isto, 

foi necessário ajustar a lecionação das diferentes modalidades tendo em conta 

o espaço disponível. Este processo permitiu-me ganhar experiência em relação 

ao planeamento e em relação à adaptação das matérias de ensino aos 

espaços disponíveis, tendo que tomar decisões em relação ao momento em 

que iria abordar as modalidades. Por exemplo, tive que estruturar muito bem o 

planeamento para o basquetebol que preferencialmente tinha que ser abordado 

no segundo período devido ao facto de o Compal Air se realizar neste período. 

Posto isto, os espaços que tinha à disposição tiveram que ser aproveitados 

para o Basquetebol.  
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3.2.2 O núcleo de estágio  

O meu núcleo de estágio é constituído por um colega que conhecia 

desde o primeiro ano da faculdade e uma colega que apesar de não conhecer 

muito bem, também esteve comigo desde o primeiro ano da faculdade. Desde 

o início que a nossa relação se mostrou muito boa e transferiu-se muito 

facilmente para uma relação de amizade muito grande. Penso que a nossa 

relação enquanto grupo unido e cooperante, foi a base para o sucesso do 

nosso processo de estágio. 

O simples facto de poder ter a meu lado colegas trabalhadores e muito 

prestáveis permitiu com que eu pudesse partilhar sempre as minhas dúvidas ou 

inquietações, tanto relativas às aulas ou mesmo nas questões mais pessoais.  

 Sem dúvida que neste último ano partilhámos muito tempo juntos o que 

proporcionou um a criação de laços de amizade e de companheirismo que 

perdurarão para a vida. Formamos sem duvida um grupo trabalhar e muito 

unido.  

 Neste meu ano de estágio, nem só os meus colegas fizeram parte do 

meu processo de formação. Todos os professores do grupo de educação física 

foram sempre muito prestáveis, ajudando sempre em tudo o que puderam. A 

par destes todos os funcionários da escola permitiram com que eu me sentisse 

sempre parte integrante desta escola, proporcionando-me momentos que 

jamais esquecerei. Com alguns destes professores e funcionários criei uma 

ligação tão forte que sem dúvida se irá manter daqui para a frente. 

3.2.3 As turmas 

Para este ano, fiquei encarregue de lecionar aulas à turma C do 9º ano. 

Esta turma foi constituída por 23 alunos, sendo 14 raparigas e 9 rapazes, todos 

com idades compreendidas entre os 14 e os 17 anos. No terceiro período veio 

mais uma aluna para esta turma. Esta turma mostrou-se um pouco 

problemática inicialmente, em que os alunos tinham alguns comportamentos 

transgressores. Contudo, ao longo do tempo, estes aspetos foram melhorando. 

Penso que o que me ajudou muito foi o facto de esta já ter sido acompanhada 
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por professores estagiários desde o 7º ano, percebendo já como tudo 

funcionava, mostrando-se sempre prestáveis a apoiar-me sempre que preciso. 

A semelhança do que tinha sido feito no ano passado, na primeira 

sessão foi realizada a apresentação dos alunos e a minha apresentação 

enquanto professor da turma durante este ano. Procedeu-se também à entrega 

de questionários com o intuito de fazer o levantamento e o registo das 

informações relativas a cada aluno nos vários parâmetros, tais como dados 

pessoais e do agregado família, dados médicos e antecedentes na disciplina 

de Educação Física. Com a utilização destes inquéritos fiquei a saber e a 

conhecer o historial do aluno em relação à disciplina, fiquei também mais à-

vontade quando apareceram casos problemáticos, sendo casos de pobreza, de 

problemas familiares e também fiquei a saber mais detalhadamente o historial 

de saúde dos alunos, que se revelou de extrema importância no decorrer deste 

ano letivo. Inicialmente foi-me dado a conhecer que duas alunas tinham 

problemas respiratórios, mais propriamente asma. Posto isto, um procedimento 

que utilizei, foi obrigar as alunas a trazerem sempre as suas inaladores para o 

espaço de aula para se poderem usar atempadamente sempre que necessário. 

Um aspeto a salientar foi o facto de eu também ter lecionado aulas a 

outras duas turmas completamente díspares uma da outra. No 1º Periodo, 

paralelamente ao 9ºC, lecionei aulas ao 7ºA. Esta turma mostrou-se sempre 

muito difícil de controlar devido à sua heterogeneidade e aos seus índices 

elevados de indisciplina. Esta prática permitiu-me desenvolver estratégias de 

controlo de turma que com a minha turma base não foram necessárias, criando 

assim mais experiencias neste sentido. No segundo período lecionei aulas ao 

7ºB, que foi uma turma muito calma e empenhada, que me proporcionou 

momentos de grande prazer na lecionação das aulas. Com esta turma 

consegui atingir objetivos que com mais nenhuma alcancei. Como era uma 

turma muito empenhada e muito capacitada, consegui com que eles atingissem 

um nível muito mais elevado no que toca às capacidades motoras e a todos os 

conteúdos dos outros domínios. 
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4.1. Área 1: Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem 

 

4.1.1. Conceção 

 

Inicialmente, e antes de me ser apresentada a minha turma, senti 

necessidade de reler e analisar o programa nacional de educação física, 

relembrando os objetivos a atingir, assim como as matérias e conteúdos a 

abordar em cada modalidade. Logo desde o início criei uma atitude crítica 

referente ao programa nacional, que por vezes se mostra desajustado ao 

ambiente escolar que se vive no terreno. Nota-se que o programa contém 

várias lacunas e imprudências. Desde logo, na minha opinião, existem 

conteúdos exagerados todos os anos, fazendo com que os professores, na 

planificação anual, tentem abordar todas as modalidades com todos os 

conteúdos propostos. Desta forma, os alunos apenas têm cerca de 7 ou 8 

aulas de cada modalidade por ano, que na minha opinião é tempo muito 

reduzido para consolidar as matérias, tendo que se repetir tudo nos anos 

sequentes. Contudo, não só as falhas do programa nacional que impedem uma 

evolução global dos alunos. A atuação dos professores também poderia 

proporcionar uma aprendizagem muito mais completa. Na minha opinião, e 

para se originarem aprendizagens completas, se a turma mudasse de 

professor, era obrigatório realizar-se uma avaliação diagnóstica, logo no início 

do ano, a todas as modalidades que se iriam abordar. Paralelamente teria que 

ser criado um documento individual de cada aluno, onde se registaria todo o 

processo dos alunos, desde a avaliação diagnóstica até à avaliação sumativa, 

tendo em conta as facilidades ou dificuldades de cada aluno, servindo este 

documento como base para professores que iriam lecionar aulas a estes 

alunos. Desta forma, não acontecia o que acontece muitas vezes, que é estar a 

abordar todos os anos as mesmas habilidades motoras.  

Torna-se assim necessário adaptar esses conteúdos e objetivos ao 

contexto onde estamos inseridos, portanto, torna-se essencial analisar o 

projeto curricular de Educação Física, que é um documento estruturado que 

define e expressa os objetivos da escola e toda a dinâmica escolar, os quais se 
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fundamentam na filosofia de educação da mesma. Este documento constitui-se 

como referência fundamental para a orientação e organização do trabalho 

conjunto dos professores e de cada um em particular. Dele constam decisões 

sobre a composição do currículo dos alunos, as opções da escola sobre as 

atividades de complemento curricular, a seleção de objetivos para os diferentes 

anos de escolaridade, a organização dos processos de avaliação e seus 

protocolos, os procedimentos de observação e recolha de dados, relacionados 

com o percurso de aprendizagem, em cada matéria. Sinto que esta análise é 

de extrema importância para podermos estar ocorrentes das matérias a 

abordar e dos objetivos que teremos que cumprir em cada ciclo. Desta forma, 

conseguimos adaptar as linhas orientadoras do programa nacional, ao contexto 

da escola e dos alunos que frequentam este ambiente escolar.  

Após a análise do programa nacional de educação física e do projeto 

curricular de Educação Física, cabe-me a mim por em prática todos os meus 

conhecimentos metodológicos de educação física e os conhecimentos da 

pedagogia. Contudo não basta ter estas características para se desenvolver 

um ensino eficaz. Na minha opinião é tão ou mais importante saber adaptar 

esses conhecimentos ao contexto sociocultural da escola e dos alunos. É 

sabido que o projeto curricular de Educação Física tem este aspeto como 

principal função, contudo continua-se apenas a adaptar o ensino para o aluno 

médio e todos os alunos são diferentes, proporcionando desta forma uma 

dificuldade extrema para a atuação do professor. O professor necessita de ter 

esta característica de conseguir chegar com eficácia a todos os alunos, 

adaptando o ensino a cada aluno. É necessário saber transmitir os 

conhecimentos em cada contexto, promovendo desta forma, uma 

aprendizagem mais eficaz por parte dos alunos. Este conhecimento é de 

extrema importância na realização de todos os níveis de planeamento. 

Um professor tem que saber formar não só alunos, mas também seres 

sociais que os alunos são. Na minha opinião é este o grande papel da 

educação física, não formar atletas, mas sim seres sociais com ligações ao 

desporto. Os que querem ser atletas procuram sê-lo em clubes fora da escola, 

ou mesmo os que não o pretendem inicialmente, com as vivências que lhes 
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são apresentadas nas aulas de educação física, seguem este caminho do 

desporto. A Educação Física é uma disciplina cujo objetivo não é só uma 

formação desportiva dos alunos ao longo do processo de aprendizagem, mas 

também é formar cidadãos com hábitos regulares de exercício físico, incutindo-

lhe valores sociais e culturais tendo como referencia o corpo e o desporto. Esta 

considera-se como uma disciplina privilegiada no desenvolvimento físico, 

moral, social e mental do aluno, sendo uma disciplina com uma elevada 

transmissão de atitudes, habilidades motoras e conhecimentos.  

A disciplina de Educação Física pretende o desenvolvimento da 

autonomia e da responsabilidade dos alunos na sua própria atividade, tanto na 

sua realização como na regulação. Desta forma os alunos serão formados para 

respeitarem as regras de participação e realização das tarefas assim como 

todas as regras de funcionamento e de segurança. 

Como a disciplina de Educação Física é aquela que por excelência 

promove a um relacionamento interpessoal mais próximo, é essencial que 

sejam transmitidos valores aos alunos que permitam uma cooperação com 

todos os colegas, ajudando-se uns aos outros em atividades autónomas e 

criativas, num ambiente relacional propicio ao aperfeiçoamento pessoal.  

O papel do docente no ensino da Educação Física na Escola passa por 

planificar o ensino de forma a desenvolver as funções mentais do aluno, a sua 

criatividade, a sociabilidade e a livre expressão.  

 A escola tem como função apresentar uma variedade suficiente de 

modalidades e incutir nos alunos uma boa vivência desportiva, incluindo 

atividades de qualidade e um ensino de regras e procedimentos fundamentais 

na prática. Desta forma, deve abranger um planeamento ajustado às condições 

existentes na escola, às infraestruturas e ao material.  

O que importa na educação física escolar não é recomendar a simples 

atividade física, porque ela pode ser considerada tudo e nada ao mesmo 

tempo. (Bento, 2010). Torna-se então essencial que a Educação Física 

fomente as formas mais variadas de desporto, que estão assentes em todo o 

movimento humano. Desta forma, a educação física surge como a 

oportunidade de os alunos terem contacto com o desporto, com a competição, 
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com o espírito de grupo. Cabe então ao professor conseguir promover 

experiências em que os alunos possam vivenciar todos os sentimentos e 

valores que o desporto contempla. Posto isto, penso que a competição tem que 

se impor na aula de educação física, sendo a base da lecionação das 

diferentes modalidades. Como refere Soares (2007, p6), “não podemos pensar 

em rendimento, quando o assunto é Educação Física Escolar, pois ela tem 

uma função muito maior de apresentar meios de formação (corporal, de 

caráter, de bem estar) aos nossos alunos. Pensar que as aulas são treinos 

para futuros atletas distorce o que chamamos de competição escolar saudável, 

onde pretendemos proporcionar aos alunos, além do desenvolvimento físico, 

momentos de socialização com outros atletas e momentos que ficam 

guardados em sua memória”. É então necessário dar a conhecer aos alunos a 

competição e todos os benefícios que esta lhes pode proporcionar.  

Tendo em conta esta importante faceta do desporto, tornasse necessário 

avaliar não só as habilidades motoras de cada modalidade mas também o 

comportamento social que os alunos demonstram nas aulas, na participação e 

cumprimento das tarefas.  

 

4.1.2. Planeamento 

 

Se é verdade que um bom plano não garante uma boa aula, também é 

igualmente verdade que um mau plano o garante menos. De facto, um bom 

plano assegura, potencialmente, uma melhor execução, em virtude deste traçar 

uma direção de ação, conduzindo-a num determinado sentido, o que permite 

uma monitorização eficaz da ação, por confronto com o que se planeou fazer 

(Vieira, 1993). 

Segundo Bento (2003) a planificação é o elo de ligação entre as 

pretensões, imanentes ao sistema de ensino e aos programas das respetivas 

disciplinas, a sua realização prática. É uma atividade prospetiva, diretamente 

situada e empenhada na realização do ensino que se consuma na sequência: 

“elaboração do plano; realização do plano; controlo do plano”. Este autor refere 

ainda que a planificação é também ligar a própria qualificação e formação 



33 
 

permanente do professor ao processo de ensino, a procura de melhores 

resultados no ensino como resultante do confronto diário com problemas 

teóricos e práticos. 

Posto isto, cabe ao professor criar um currículo adaptando o programa 

nacional ao contexto onde está inserido, moldando os objetivos e os conteúdos 

às necessidades dos alunos. Um facto muito importante na fase de planificação 

são os recursos materiais e as condições físicas da escola que poderão ser um 

fator impulsionador ou um fator minimizador do processo de ensino. Ou seja, 

no processo de planificação o professor estará sempre confrontado com o 

programa de ensino, a população a lecionar tendo em conta as suas 

características sociais e culturais, a satisfação das expectativas dos alunos 

bem como os recursos disponíveis na escola e as orientações definidas no 

projeto curricular de escola (Bento, 2003). 

Sumariamente, a planificação tem por objetivo prever, definir e criar as 

condições necessárias a uma correta execução do processo de ensino (Lewy, 

1979). Posto isto, o planeamento é deveras essencial para um ensino adaptado 

às necessidades dos alunos aos quais serão lecionadas aulas, tornando assim, 

o ensino, uma transmissão de conhecimentos adequada e eficaz. 

Logo desde o início da minha prática pedagógica percebi que o 

planeamento não deve ser um processo fechado que se realiza antes da 

prática. A planificação serve apenas como linha orientadora que poderá ser 

alterada sempre que necessário, ajustando os conteúdos e objetivos à turma 

em questão. 

 

4.1.2.1. Plano Anual 

 

O plano anual é, segundo Bento (2003), uma perspetiva global que 

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

envolvidas. Na elaboração de este documento fui encontrando muitas 

dificuldades que forma diminuindo à medida que o trabalho ia evoluindo. Como 

já foi referido anteriormente, no processo de planeamento o programa nacional 
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é adaptado ao contexto específico da escola e desta forma, na elaboração 

deste documento são analisados os planos curriculares, o envolvimento e os 

alunos, com o intuito de melhorar a minha atuação ao longo do ano. Após esta 

análise, coube-me selecionar os conteúdos a abordar, assim como definir os 

objetivos de ensino que se pretenderão alcançar ao longo do ano. É também 

neste documento que se configura a avaliação dos alunos e se apura qual a 

metodologia a usar durante o ano. 

 Tendo em conta o que foi referido anteriormente, o planeamento anual é 

um documento que organiza as modalidades e conteúdos a abordar pelo 

número de aulas efetivas que existem ao longo de um ano létivo, tendo em 

conta as condições físicas da escola, o contexto escolar e as dificuldades dos 

alunos. Esta organização das modalidades é criada tendo em conta o 

roulement que dispõem os professores pelos espaços disponíveis, que varia a 

cada 3 semanas. Posto isto, dependendo de cada espaço disponível, tive que 

distribuir as modalidades que mais se adaptavam a cada espaço. 

 A elaboração deste documento criou-me algumas dificuldades, 

nomeadamente devido a ser um documento muito moroso e de difícil 

execução. Contudo, com a ajuda dos meus colegas de estágio e dos 

professores do grupo, essas dificuldades foram-se colmatando e o documento 

foi evoluindo. Inicialmente procedeu-se à análise dos programas e dos 

conteúdos programáticos a abordar ao longo do ano. Neste campo foi 

necessária uma revisão exaustiva do programa nacional, articulado com o 

projeto curricular de educação física. Decorrente desta articulação dos dois 

documentos, no 9º ano lecionei Andebol, Basquetebol e Futebol, Ginástica de 

solo, de aparelhos e acrobática, Atletismo (lançamentos e estafetas) e 

Badmínton. No caso específico da ESOD, nas planificações de aulas, unidades 

temáticas e todos os documentos de planificação, tive que ter sempre em 

atenção que os alunos poderiam não conseguir cumprir com o que está no 

programa, devido ao facto de não terem algumas modalidades durante os 3 

anos como propõe o Programa Nacional de Educação Física.  

 Posteriormente procedeu-se à análise do envolvimento, em que tivemos 

em atenção, não só o material e os espaços disponíveis, mas também analisar 



35 
 

todo o contexto e envolvência da escola, tendo em conta os clubes desportivos 

ou associações para os quais poderíamos remeter os nossos alunos no caso 

de estes se mostrassem interessados. Para a realização deste ponto 

recorremos a informação disponível na escola e em sites. No que diz respeito à 

verificação do material em condições para a prática, no início do ano letivo, 

fizemos uma contagem pormenorizada de todo o material e 

consequentemente, elaboramos uma tabela de material que continha o nome 

do material, o número e o estado de conservação do mesmo. Esta tabela foi-

nos muito útil na elaboração das unidade temáticas de cada modalidade, onde 

selecionávamos apenas o material específico de cada modalidade, verificando 

desta forma o material disponível e o seu estado de conservação. Este trabalho 

de catalogação do material é muito útil na preparação à modalidade, onde 

podemos verificar qual as condições que temos à disposição. Este trabalho foi 

atenuado devido ao facto de termos tido acesso à documentação do ano 

anterior, que nos serviu de base para a elaboração da tabela. 

 De seguida torna-se essencial analisar os alunos com base na análise 

dos inquéritos elaborados. Esta análise teve como objetivo fazer o 

levantamento e o registo das informações relativas a cada aluno nos vários 

parâmetros, tais como dados pessoais e do agregado família, dados médicos e 

antecedentes na disciplina de Educação Física. Com a utilização destes 

inquéritos, ficamos a saber e a conhecer o historial do aluno em relação à 

disciplina, ficando mais alerta em casos problemáticos, podendo ser casos de 

pobreza, de problemas familiares e também ficamos a saber mais 

detalhadamente o historial de saúde dos alunos, que foi de extrema 

importância na nossa disciplina. No inquérito estavam questões ligadas à 

alimentação dos alunos, à ocupação dos tempos livres e ao desporto praticado 

num contexto extraescolar com o intuito de perceber os hábitos de vida dos 

nossos alunos. Na minha opinião estes questionários são de certa forma muito 

longos e com informação desnecessária. Penso que o central deveria ser 

apenas as questões de saúde e as questões ligadas ao seio familiar, podendo 

desta forma, perceber certas atitudes ou necessidades dos alunos, ou então 

perceber e saber como reagir se alguma questão de saúde for posta em causa.  
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Posteriormente, realizei a extensão e sequência dos conteúdos que me 

remeteu para o campo da escolha das modalidades e dos conteúdos a abordar 

ao longo do ano letivo. Para esta elaboração e para estas decisões tive que ter 

em conta todo um processo desde já construído pelo Grupo Disciplinar de 

Educação Física, as suas escolhas e as suas diretrizes. Para além deste fator, 

existem outros que podem influenciar a escolha de certas matérias, que são 

elas as condições espaciais, temporais, as condições e o número de material 

disponível e toda uma série de atividades que decorreram ao longo do ano 

letivo que já tinham data marcada, e por isso tive que ter em conta esse fator 

no planeamento. 

Como ficou definido pelo grupo de Educação Física os alunos tiveram a 

tolerância de 5 minutos no início da aula, ou até 10 minutos se esta for a 

primeira da manha. E além disso os alunos tiveram o direito de sair mais cedo 

10 ou 5 minutos, nas aulas de 90 ou 45 minutos, respetivamente. Este facto 

surge com o propósito de os alunos tomarem banho no final de cada aula. 

Posto isto, então as aulas ficaram apenas com o tempo útil de 75 e 35 minutos. 

Este facto, inicialmente foi cumprido devido ao facto de a maioria dos alunos 

tomarem banho. Contudo, isto não se verificou ao longo do tempo, que nenhum 

dos alunos tomava banho depois das aulas. Desta forma, a partir do meio do 

segundo período os alunos apenas saíam dois minutos mais cedo, tempo que 

lhes servia para trocarem de roupa. 

As modalidades a lecionar ao longo do ano são estabelecidas pelo 

Grupo de Educação Física, tendo como base o programa, e foi a partir destas 

decisões que elaborei o planeamento para a minha turma. Contudo não foi só 

com base nas modalidades que elaborei o plano anual. Tive que ter em conta o 

roulement criado pelo grupo de Educação Física, que organizou os professores 

consoante os horários das turmas, dividindo-os pelos espaços disponíveis, com 

rotações realizadas de 3 em 3 semanas. Penso que a elaboração deste 

documento se mostra muito importante na medida em que após a elaboração 

do mesmo, todos os professores podem planear as matérias a abordar ao 

longo do ano.  
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De seguida, e ainda neste ponto, criei uma tabela em que mencionei e 

planeei quais os conteúdos a abordar em cada domínio. Esta tabela serviu 

como um suporte muito importante na planificação das modalidades visto que 

na mesma estavam descritos todos os conteúdos a abordar ao longo do ano, 

em cada uma das modalidades, então, na realização das unidade temáticas, 

esta tabela servia sempre como base de consulta.  

 

Tabela 1 – Exemplo de tabela de conteúdos.  

2º e 3º PERÍODO 

Categorias 

Transdisciplinares 

/ Modalidades 

Futebol Ginástica 

Habilidades 

motoras 

- Receção e controlo da bola, 

remate, remate de cabeça, passe, 

condução de bola, drible/finta, 

desmarcação, marcação e 

aclaramento; 

- Penetração, contenção, 

cobertura (ofensiva e defensiva), 

equilíbrio, concentração, 

mobilidade e espaço; 

- Jogos reduzidos.  

Ginástica de Solo: 

- Rolamento à retaguarda com passagem por AFI, roda, roda a uma 

mão, rodada, salto de mãos, posições de equilíbrio (avião e 

bandeira), posições de força (posição angular); 

- Elementos de ligação (salto de tesoura, salto engrupado, salto de 

gato, salto com meia volta e volta inteira). 

Ginástica de Aparelhos: 

- Plinto (Salto entre mãos e roda) e mini – trampolim (salto em 

extensão, salto engrupado, pirueta vertical, Carpa de pernas 

afastadas e unidas, ¾ de mortal à frente engrupado e encarpado, ¼ 

de mortal à retaguarda. 

Ginástica Acrobática: 

- Pegas, montes e desmontes; 

- Exercícios em pares e em trios; 

Aptidão Física 

- Resistência, Velocidade, Força 

inferior, Força média (abdominais) 

e força superior (flexões de 

braços). 

- Flexibilidade, Força inferior (desenvolvida em todas as aulas), 

força média (abdominais e dorsais) e força superior (flexões de 

braços 

Cultura 

Desportiva 

- História da modalidade, regras e 

terminologia específica. 

- História da modalidade, ajudas, segurança, terminologia 

específica e aspetos importantes de execução das diferentes 

habilidades motoras. 

Conceitos 

Psicossociais 
- Respeito, Cooperação, Participação, Fair-Play e Disciplina 

 

De seguida elaborei uma tabela com a referência a todas as aulas, a 

todas as atividades calendarizadas, períodos de paragem das aulas e também 

feriados. Foi então uma tabela que pormenorizou o planeamento anual. Desta 

forma o planeamento pode sempre sofrer alterações, visto que não é um 

documento inalterável, é sim um documento que serve como base ao 

professor, tendo também a função de ajudar o mesmo a estruturar o seu ano 

letivo. Segundo Bento (2003), a elaboração do plano anual constitui o primeiro 

passo do planeamento e preparação do ensino e traduz, sobretudo, uma 
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compreensão e domínio aprofundado dos objetivos de desenvolvimento da 

personalidade, bem como reflexões e noções acerca da organização 

correspondente do ensino no decurso de um ano letivo. 

Posteriormente torna-se essencial definir os objetivos a atingir ao longo 

do ano. Esta definição de objetivos constitui-se como referência fundamental 

para a orientação e organização do trabalho do professor. Contudo, a sua 

definição deve funcionar como um guideline na atividade do docente e como 

um documento passível de ser adaptado à realidade. Posto isto, é importante 

que o professor tenha atenção a sua flexibilidade para que possa atender a 

cada aluno, potencializando e desenvolvendo as suas capacidades de uma 

forma diferenciada. Esta elaboração permitiu-me saber quais os objetivos 

definidos para cada domínio, tendo em conta os critérios de avaliação da 

ESOD. Na minha opinião a elaboração dos objetivos a atingir têm que ter 

sempre em conta as características da turma e do envolvimento visto que os 

objetivos devem ser sempre específicos, mensuráveis, atingíveis, realísticos e 

ligados ao tempo e desta forma é necessário não criar objetivos ambiciosos de 

mais ou facilmente alcançáveis. 

De seguida, tive que configurar a avaliação dos alunos nos diferentes 

domínios, tendo em conta os objetivos criados anteriormente. Desta forma, a 

avaliação dos alunos, em cada modalidade, iniciou-se com uma avaliação 

diagnóstica para que eu pudesse reparar qual o nível dos alunos nas diferentes 

modalidades e desta forma, poder realizar a unidade temática, o mais 

adequada e adaptada possível aos alunos. Depois disto utilizei a avaliação 

contínua em que realizava anotações e registos ao longo das aulas, 

nomeadamente registos acerca do domínio psicossocial. Posteriormente, no 

final de cada unidade temática, os alunos eram alvo de uma avaliação 

sumativa que contemplava não só o que os alunos mostravam na altura mas 

também a perceção que eu tinha acerca das capacidades observadas ao longo 

da unidade temática, sendo esta a avaliação do domínio psicomotor, mais 

propriamente das habilidades motoras. A aptidão física era avaliada através da 

bateria de testes Fitnessgram. A cultura desportiva foi sempre avaliada com um 
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teste escrito, no final de cada período, que contemplava a matéria abordada 

durante o período.  

Posteriormente, foram referenciadas as metodologias utilizadas para a 

lecionação das diferentes matérias das categorias transdisciplinares, com o 

intuito de ajustar a melhor forma de ensinar os alunos. 

O planeamento anual é um documento geral onde se referem conteúdos 

generalizados sem pormenores da atuação ao longo do ano. Neste documento 

realizam-se trabalhos preparatórios de análise e de balanço, assim como 

reflexões a longo prazo. Os detalhes, a informação mais pormenorizada e as 

demais medidas didático-metodológicas são reservados para os planos das 

unidades temáticas e para o projeto de cada aula, numa sequência lógica que 

tem início no planeamento anual. 

 

4.1.2.2. Plano de Unidade Temática 

 

Após a realização do planeamento anual, segue-se a realização das 

unidades temáticas em que são traçados os objetivos específicos de cada 

modalidade e a partir do número de aulas disponíveis para cada modalidade, 

estruturar os conteúdos nas diversas aulas de forma sequenciada e 

progressiva.  

Realizei este documento com base no Modelo de Estrutura do 

Conhecimento, idealizado por Vickers (1989). Este modelo, proposto por esta 

autora, transmite um pensamento transdisciplinar, que identifica as habilidades 

técnicas e táticas de cada modalidade. Esta importante ferramenta de trabalho 

permitiu-me organizar melhor o meu conhecimento e assim adaptar melhor a 

minha atitude no processo de ensino-aprendizagem.   

Esta ferramenta está dividida em 8 módulos distintos que se dividem por 

3 fases: fase de análise; fase de decisões; e fase de aplicação. Na fase de 

análise estão inseridos os módulos 1, 2 e 3. Nesta fase estão incluídos os 

conteúdos programáticos das modalidades, a análise do envolvimento e a 

análise dos alunos. Na fase de decisões encontram-se os módulos 4, 5, 6 e 7, 
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onde estão presentes a extensão da matéria, os objetivos a atingir na 

modalidade, configura-se a avaliação das modalidades e criam-se extensões e 

profundidade da Educação Física. Por fim, o oitavo e último módulo está 

inserido na fase de aplicação, onde se apresentam os planos de aula, 

materializando todas as decisões e análises feitas anteriormente.  

A unidade temática serve como base para o professor. Com a 

elaboração deste documento o professor torna o seu ensino mais eficaz e sem 

dúvida que os alunos irão ganhar com isto. Ao longo da elaboração deste 

documento o professor vê-se obrigado a refletir sobre os conteúdos a abordar e 

sobre todo o tipo de planeamentos, estratégias, avaliações, sempre com o 

intuito de fazer com que o aluno atinja a excelência. 

A duração de cada unidade depende do volume e da dificuldade das 

tarefas de ensino e de aprendizagem, de princípios psicopedagógicos e 

didático metodológico, acerca da organização e estruturação do processo 

pedagógico do estado de desenvolvimento da personalidade dos alunos 

(Bento, 2003). Desta forma, coube-me a mim selecionar os conteúdos que 

mais se adaptavam às condições da turma e às aulas disponíveis para cada 

modalidade. 

As minhas unidades temáticas iniciaram-se sempre com uma base 

teórica em que se descreveu a modalidade, apresentando assim os conteúdos 

a abordar ao longo da unidade. Foi, portanto, uma descrição da modalidade 

contendo desde aspetos históricos a aspetos mais específicos da técnica. Com 

o decorrer do tempo este módulo da unidade temática foi ficando cada vez 

mais curto e cada vez mais operacional. Antes descrevia-se a modalidade com 

o recurso a uma linguagem corrida, um texto estruturado que se tornava 

extremamente maçador e pouco direcionado para a prática. Já no final do 

estágio e com recurso à experiência ganha no mesmo, este módulo das 

unidades eram elaborados com utilização de gráficos o que simplificava muito a 

consulta, sendo muito mais operacionais. 
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Gráfico 1 – Exemplo do módulo 1 das unidades temáticas. 

No segundo módulo foram analisadas as condições para a prática de 

cada modalidade, tendo em conta os recursos espaciais, materiais e temporais. 

Neste módulo recorri ao planeamento anual onde tinha as informações dos 

materiais e dos espaço e tempo reservados a cada modalidade. Este módulo 

foi muito importante para a planificação pormenorizada das modalidades, 

adaptando-as ao espaço, tempo e materiais disponíveis. 

No terceiro módulo era feita a análise dos alunos, desta vez mais 

especificamente à modalidade que seria abordada. Era realizada uma 

avaliação diagnóstica onde se caraterizava a turma relativamente às suas 

dificuldades ou facilidades individuais e da turma.  

No módulo 4 elaborei a extensão e sequência dos conteúdos a abordar 

em cada domínio, específicos de cada modalidade, dividindo-os racionalmente 

pelo tempo disponível para a modalidade. Este módulo foi evoluindo com o 

tempo. Inicialmente, na cultura desportiva colocava apenas as funções 

didáticas das regras ou da história, sem referenciar quais as regras a abordar, 

ou quais os aspetos históricos da modalidade. Com o avançar do tempo, na 

tabela do módulo 4, no que diz respeito à cultura desportiva, já mencionava 

quais as regras a abordar, assim como quais os aspetos históricos. Desta 
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forma a minha unidade temática ficou mais operacional e tornou-se um bom 

instrumento de consulta. Tendo em conta a condição física, neste módulo eram 

sempre mencionadas as séries de exercícios que iriam ser realizadas, divididas 

pelas aulas disponíveis. Os conceitos psicossociais nunca eram descurados 

em nenhuma aula, logo colocavam-se símbolos de visto em todas as aulas, 

visto que estes estavam sempre presentes.  

Posteriormente foram criados os objetivos específicos de cada 

modalidade, que estiveram sempre ligados com o processo de avaliação, 

sendo como metas a atingir ao longo da unidade. No processo de avaliação 

foram criados os critérios de avaliação para cada domínio, tendo em conta os 

objetivos que se criaram. Estes módulos serviram sempre como uma base 

muito sólida de consulta para a realização dos momentos de avaliação.  

Um módulo que sempre teve muita importância para mim foi o módulo 7 

onde criava previamente progressões de ensino. Cada professor tem diferentes 

formas de ensinar e de transmitir a informação. Mas qualquer um que queira 

otimizar e rentabilizar o seu processo de ensino deverá antes de mais nada 

criar e estudar progressões de ensino que levem os alunos a atingir os 

objetivos pretendidos. Estas progressões devem sempre ser criadas de forma 

progressiva para que os alunos comecem com exercícios mais simples e 

finalizem com exercícios mais complexos. Segundo Mesquita (1997), 

progressão quer dizer a interferência no grau de complexidade das tarefas, 

para que, sem retirar a essência do comportamento a adquirir, a sua aquisição 

seja efetuada de forma gradual, com aumento progressivo dos níveis de 

exigência. Posto isto, procurei sempre realizar várias progressões de ensino, 

utilizáveis durante as aulas, sem que o objetivo e a essência da modalidade 

sejam descurados. Este módulo fez com que os exercícios utilizados nas aulas 

tivessem como base as progressões pensadas e criadas anteriormente, 

tornando o ensino mais eficaz e adaptado às dificuldades específicas dos 

alunos.  
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4.1.2.2. Plano de Aula 

 

Um plano de aula estabelece uma sequência de exercícios com vista a 

cumprir as funções didáticas e os conteúdos previstos para a aula. É por isso 

uma ferramenta orientadora de uma aula.  

Inicialmente tive muitas dificuldades na realização dos planos de aula, 

principalmente na elaboração do objetivo da aula e dos critérios de êxito de 

cada exercício. Contudo, com a ajuda preciosa dos meus colegas de estágio e 

do professor cooperante, a elaboração dos planos de aula tornou-se 

automática e bastante simples. Durante a elaboração dos planos de aula tinha 

sempre como suporte as unidades temáticas de cada modalidade, onde ia 

consultar as sequências de exercícios criadas de acordo com as dificuldades 

dos alunos.  

Logo desde o início que foi criada uma versão que seria utilizada por 

todos, que dividia a aula em 3 partes distintas, sendo a parte inicial, a parte 

fundamental e a parte final. A parte inicial servia para preparar os alunos para a 

aula, ativando o sistema cardiovascular, predispondo o organismo dos alunos 

para a prática seguinte. No meu caso, escolhia para esta parte da aula 

exercício mais lúdicos com o intuito de fazer com que os alunos se 

concentrassem progressivamente na aula, tendo algum tempo para poderem 

conversar uns com os outros enquanto realizavam os exercícios. Depois deste 

momento, na parte fundamental da aula, a conversa já não era permitida e 

nesta eram realizados os exercícios escolhidos tendo em conta o objetivo geral 

da aula. Na parte final, realizei quase sempre exercícios de alongamento com o 

objetivo principal de retorno à calma e alguma confraternização em que por 

vezes se faziam revisões da matéria abordada. Contudo antes destes 

exercícios, nas aulas de 90 minutos, eram realizadas series de condição física 

que eram planeadas consoante a modalidade que estava a ser abordada. Por 

outro lado era feita outra divisão relativamente ao plano de aula. O plano de 

aula estava dividido em conteúdo, organização didático-metodológica/situações 

de aprendizagem, critério de êxito e palavras-chave. Na coluna do conteúdo 



44 
 

era mencionado a ou as habilidades que cada exercício iria comtemplar. A 

organização do exercício, da turma no espaço, dos materiais, eram descritos 

na coluna organização didático-metodológica/situações de aprendizagem. Nos 

critérios de êxito eram mencionados os aspetos técnicos de cada habilidade 

motora, sendo alvo de mais atenção e supervisão da minha parte, tentando 

corrigir e desenvolver esses aspetos nos alunos. Na coluna das palavras-chave 

eram escritos alguns feedbacks que seriam usados no decorrer dos exercícios. 

Esta foi a estrutura que eu escolhi para os meu planos de aula, contudo, Bento 

(2003) refere ainda que existem numerosas propostas de esquema da aula, 

cada uma delas caracterizada por uma variedade de esquematização possível, 

mas sem que nenhuma possa afirmar a pretensão de validade universal. 

Para mim o plano de aula seguiu sempre apenas como uma linha 

orientadora para a aula, um documento regulador que por vezes foi alterado 

devido a situações que não estariam previstas ou mesmo para poder adequar 

de forma mais eficaz os exercícios à turma. Posto isto, os meus planos de aula 

sempre foram flexíveis e alvo de alterações pontuais. 

Com o decorrer do ano, penso que a minha qualidade na elaboração dos 

planos de aula foi aumentando, tendo em conta que o processo se foi 

automatizando gradualmente. 

 

4.1.3. Realização 

 

Como já é sabido uma turma é sem dúvida uma variedade de 

personalidades, uma variedade de estatutos socioeconómicos, uma 

diversidade de indivíduos. Desta forma, é muito importante que o professor 

consiga chegar a todos os alunos, respondendo às necessidades de cada um, 

podendo desta forma colmatar as suas dificuldades. No decorrer da minha 

prática pedagógica utilizei a pedagogia diferenciada que tenta responder às 

necessidades de um aluno ou de um grupo específico de alunos que 

apresentam um nível equivalente que permite uma personalização da 

educação. Nas minhas aulas procurei criar grupos homogéneos para que desta 

forma pudesse criar situações de aprendizagem igualmente desafiantes e 
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ajustadas para todos. Nas modalidades coletivas tentei criar grupos de trabalho 

que apresentassem níveis de desempenho idênticos, criando assim, 

oportunidade de os alunos aprenderem e evoluírem ao seu próprio ritmo, dado 

que cada caso é um caso. Sendo assim, nos momentos de competição os 

alunos sentiam-se parte fundamental da equipa e não um jogador excluído 

pelos mais fortes. Por outro lado, os alunos mais competentes, dado que 

competiam em pé de igualdade com outros do seu nível, criavam motivação 

para se transcenderem devido às atividades desafiantes que eram criadas. Nas 

modalidades individuais, os objetivos que eram traçados, tinham em conta o 

nível de cada aluno, criando exercícios ajustados às dificuldades de cada um. 

Por exemplo no Badmínton, as duplas eram selecionadas de acordo com o 

nível de cada um, fazendo com que cada aluno pudesse competir com outro 

equivalente. Um exercício que usei em todas as aulas desta modalidade foi o 

rei do campo que colocava sempre frente a frente alunos com níveis de 

desempenho semelhantes. Inicialmente elaborava as unidades temáticas antes 

da realização das avaliação diagnóstica, facto que por vezes me obrigou a 

reajustar os conteúdos a abordar, devido ao nível não ser o esperado. Isto 

obrigou-se muitas vezes a repensar e a criar situações de aprendizagem 

ajustadas à realidade da minha turma. O mesmo aconteceu, por vezes, em 

aulas específicas, em que eram planeados exercícios que tiveram que sofrer 

alterações, ou porque tinham dificuldade acrescida ou porque eram acessíveis 

demais. Como já referi anteriormente, tudo isto faz parte de uma adaptação 

curricular à realidade da turma ou grupo em questão.  

 Com o passar do tempo e com a criação de um ambiente ótimo de 

aprendizagem, senti que deveria conceder aos alunos mais autonomia, 

chegando mesmo a uma autonomia total no final do ano na unidade de 

ginástica acrobática. Esta autonomia total está ligada a responsabilidade de os 

grupos formados criarem a sua própria coreografia, tornando-se autónomos na 

escolha das figuras e na formulação da coreografia. À medida que os alunos 

foram percebendo a relação professor-aluno, foi desenvolvida a 

responsabilidade de cada um, mentalizando-se que a evolução e a motivação 

parte de cada um. Desta forma, consciencializaram-se que a vontade de 
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aperfeiçoar as suas capacidades é uma questão intrínseca, que foram 

demonstrando ao longo do tempo. Devido a este facto torna-se essencial criar 

situações em que os próprios alunos se tornam os reguladores da sua 

atividade. Penso que esta estratégia se tornou muito eficaz na medida em que 

nas últimas aulas do ano, os alunos tiveram a capacidade de trabalhar 

responsável e autonomamente, criando uma coreografia por grupo, 

completamente da sua autoria. 

 

4.1.3.1. Opções metodológicas 

 

Metodologia para Abordagem das Habilidades Motoras 

 

O trabalho das habilidades motoras foi sempre desenvolvido tendo em 

conta as capacidades dos alunos, para que cada um pudesse evoluir de acordo 

com as suas competências. 

 

• Metodologia para o Ensino das Modalidades Coletivas: 

Este trabalho foi desenvolvido diferenciando o nível de competência nos 

alunos para que a cada um lhes fossem conferidas elevadas taxas de sucesso 

na tarefa. Tentei desenvolver a competência do aluno a partir de um modelo de 

abordagem da modalidade do tipo “Topo para a Base”, que proporciona um 

ensino mais motivante com um clima de aprendizagem mais positivo. O 

objetivo foi sempre determinar o elemento estrutural de complexidade mais 

baixa que possua todas as características fundamentais do jogo formal em 

causa. Os jogos reduzidos foram exercícios predominantes, que ajudaram 

bastante a interiorização de habilidades técnicas e táticas por parte dos alunos. 

Existiu sempre uma preocupação em tentar mostrar aos alunos como é que 

determinada habilidade ou conceito assentava no contexto geral do jogo. 

Sempre que necessário, estes jogos reduzidos foram adaptados á realidade 

das capacidades dos alunos, para conseguir atingir o objetivo principal, o de 

potenciar ao máximo a aprendizagem do aluno. 
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Contudo, foi necessário dar alguma importância à especificidade da 

modalidade e ao tempo disponível para o ensino da mesma, pelo que a 

construção dos exercícios foi elaborada com alguma racionalidade. Procurei 

realizar exercícios que tivessem uma componente competitiva, de forma a 

potenciar o empenho dos alunos nas aulas. Foram então criadas situações de 

oposição, por ser uma componente integral das modalidades coletivas (joga-se 

sempre contra alguém). Por vezes, o número de alunos por grupo de trabalho 

foi reduzido, para aumentar o tempo potencial de aprendizagem dos alunos. 

Contudo, nem sempre consegui realizar exercícios desta forma, pois os 

espaços disponíveis para as aulas não o permitiram. Por vezes utilizei algumas 

situações facilitadoras, para que a taxa de sucesso individual do aluno fosse 

maior, aumentando a motivação, contudo, tive o cuidado de criar situações não 

muito facilitadas, pois esta vertente pode levar ao efeito contrário do desejado, 

desmotivando o aluno. 

As modalidades que abordei através desta metodologia foram o 

Andebol, o Basquetebol, o Futebol e incluí também o Badmínton, apesar de 

esta ser uma modalidade predominantemente individual, abordei também o 

2x2. 

 

• Metodologia para o Ensino das Modalidades Individuais: 

Assim como no ponto anterior, este trabalho também foi desenvolvido 

diferenciando o nível de competência nos alunos para que a cada um lhe sejam 

conferidas elevadas taxas de sucesso na tarefa. 

Esta metodologia seguiu outro rumo em relação á anterior, pois estas 

modalidades foram abordadas da “Base para o Topo”, onde existiu uma lógica 

de progressão crescente, onde primeiramente foram abordados os conteúdos 

mais simples e com o decorrer do tempo foram introduzidos os aspetos mais 

complexos, chegando à técnica completa. 

Relativamente às modalidades que foram abordadas através desta 

metodologia, foram a Ginástica e o Atletismo, modalidades às quais, 

normalmente, os alunos possuem mais dificuldades. Estas foram modalidades 

em que houve maior investimento na segurança, visto que são modalidades 
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que requerem mais material, sendo este material mais perigoso do que as 

modalidades coletivas. 

 

Metodologia para o Desenvolvimento da Condição Física 

 

As capacidades motoras constituem um dos pressupostos necessários á 

aprendizagem e realização de ações motoras desportivas, das mais simples às 

mais complexas, e dividem-se em capacidades condicionais e coordenativas. 

Estas capacidades, também foram trabalhadas durante o ano letivo, mas em 

exercícios mais específicos, sendo que a flexibilidade teve mais ênfase na 

ginástica, deixando de ser primordial nas outras modalidades. A resistência foi 

trabalhada logo na ativação geral, que progressivamente maior ao longo das 

aulas. Já a força foi trabalhada em exercícios específicos no final das aulas, 

através de séries que foram evoluindo ao longo do tempo, com o aumento do 

número de repetições. O número de séries e de repetições também variou ao 

longo do ano, sendo que se tiveram em conta as pausas letivas do Natal e da 

Páscoa, alturas do ano que a maioria dos alunos não pratica atividade física. 

Finalmente, a velocidade foi trabalhada em exercícios específicos, estando 

fortemente ligada ao Atletismo – Corridas de Estafetas. Como também está 

ligada à prática das outras modalidades, foram criados circuitos, em que os 

alunos tiveram que realizar os percursos na máxima velocidade, e foi também 

desenvolvida juntamente com a força em geral através da realização de saltos 

pliométricos. 

O desenvolvimento da condição física na minha turma centrou-se muito 

em exercícios idênticos aos testes da bateria Fitnessgram, para que os alunos 

pudessem estar habituados a eles e atingir níveis mais elevados na realização 

dos testes. Com o tempo e com a utilização destes exercícios notei que a 

motivação dos alunos estava cada vez mais baixa no que diz respeito à 

realização dos mesmos. Devido a este aspeto tentei realizar exercícios 

diferentes, em que os alunos pudessem exercitar novas formas de condição 

física, como por exemplo, multi-saltos e afundos. Com a utilização destes 

exercícios notei que os alunos se mostravam mais recetivos à realização da 
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condição física, pois estes exercícios são muito mais motivantes para eles. 

Com algumas formações que tive durante segundo semestre, criei uma nova 

visão relativamente ao desenvolvimento das capacidades motoras e também 

acerca da melhor forma de as avaliar. Com esta apresentação questionei-me 

acerca da riqueza dos movimentos dos exercícios do Fitnessgram. Por 

exemplo no exercício de crunch abdominal, apenas o reto abdominal, os 

oblíquos e os lombares estão envolvidos no movimento, o que torna este 

exercício muito pobre. Com a utilização de um simples exercício de treino 

funcional, com a ajuda de um “kettle bell”, a quantidade de músculos 

envolvidos no mesmo aumenta muito comparativamente ao exercício descrito 

anteriormente. Como foi referido na apresentação do professor Rui Garganta, 

“o cérebro pensa em movimentos e não em músculos isolados”. Desta forma, é 

essencial criar e aplicar nas aulas de educação física, exercícios mais ricos em 

que a quantidade de músculos solicitados seja maior. O treino funcional, penso 

que é uma forma inovadora de trabalhar as capacidades motoras, promovendo 

nos alunos, uma motivação maior que os exercícios da bateria de testes 

Fitnessgram. Em oposição aos exercícios propostos pela bateria de testes 

Fitnessgram, os exercícios do treino funcional promovem uma utilização muito 

vincada das capacidades coordenativas que devem ser trabalhadas desde 

muito cedo, visto que a fase de aquisição é apenas até aos 15 anos. Weineck 

(1986), Hirtz e Schielke (1986), afirmam que é muito importante respeitar a 

idade sensível para desenvolver as capacidades coordenativas, com o intuito 

de se obterem os melhores resultados. É sabido que é durante a infância até à 

puberdade o período propício para se desenvolverem estas capacidades pois é 

quando, ocorre a maturação do sistema nervoso central. Como referem, Greco 

e Benda (1998), é nos primeiros anos de vida que o progresso da coordenação 

motora se inicia, existindo melhorias no seu desenvolvimento se estimulado 

desde a infância. 

No que diz respeito à Flexibilidade, esta nas minhas aulas não foi muito 

abordada, visto que o grupo de educação física não dá muita importância a 

esta capacidade. Foram então realizados com mais enfase exercícios de 

mobilização articular, movimentos necessários no dia-a-dia. 
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Metodologia para a Aquisição da Cultura Desportiva 

  

O ensino da cultura desportiva é uma vertente fundamental no processo 

de ensino, que complementou o ensino das habilidades motoras. A cultura 

desportiva não se cingiu apenas à abordagem das regras das modalidades, foi 

mais além disso, passando pelas sinaléticas dos árbitros, pela história, entre 

outros conteúdos relativos às habilidades motoras e à execução das mesmas. 

 A cultura desportiva foi trabalhada aquando da introdução e explicação 

das modalidades e dos seus gestos técnicos. Em todas as modalidades foi 

ainda pedido aos alunos para consultarem os seus manuais de EF para 

promover o seu conhecimento. Posto isto, tentei sempre obter as melhores 

explicações e demonstrações o mais conseguidas possível (grande importância 

das exemplificações por parte do professor ou de um aluno) para que os alunos 

assemelhassem mais depressa a matéria, o que solicitou um estudo prévio da 

minha parte acerca dos conteúdos a abordar na aula. 

 

Metodologia para a Aquisição dos Conceitos Psicossociais 

 

As aulas de Educação Física não foram apenas de carácter prático 

isolado. A esta prática estiveram sempre inerentes alguns conceitos 

psicossociais. Durante este ano letivo tentei contribuir para o desenvolvimento 

dos alunos como pessoas, isto é, tornar os alunos melhores cidadãos. Tentei 

que a Educação Física permitisse a aquisição de valores e atitudes 

fundamentais para a vida futura deles em sociedade. O professor não é um 

mero transmissor de matéria, acima de tudo é um educador, e terá de abdicar 

da matéria, se for preciso, para educar os alunos, pois futuramente os alunos 

estarão mais aptos para receber todo o conhecimento que o professor tem para 

lhes transmitir. 
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4.1.3.2. Modelos de ensino 

 

 No decorrer do meu estágio profissional, utilizei essencialmente 3 

modelos de ensino com o intuito de tornar o ensino com uma estrutura mais 

global e coerente (Metzler, 2000). Com a utilização dos vários modelos de 

ensino, variadas questões se levantaram, como por exemplo, qual o papel do 

professor e do aluno. Inicialmente a minha atuação centrou-se essencialmente 

no modelo de instrução direta que se carateriza por centrar no professor a 

tomada de praticamente todas as decisões acerca do processo de ensino-

aprendizagem (Mesquita e Graça, 2009). Nesta fase do meu estágio procurei 

transmitir os conteúdos aos alunos de forma direta, traçando e estratégias para 

que os alunos atingissem os objetivos propostos. Como é proposto por este 

modelo, segundo Rosenshine (1983), existem tarefas obrigatórias no decorrer 

das aulas, que são: revisão da matéria dada, monitorização elevada da 

atividade motora dos aulos e avaliações/correções sistemáticas, tendo em 

conta os tais objetivos traçados previamente. As minhas aulas continham 

sempre exercícios em que se trabalhavam os conteúdos das aulas anteriores, 

e também se introduziam elementos novos, com a utilização da demonstração 

e com informações descritivas das habilidades. Esta demonstração era feita 

por mim e por vezes foram utilizados alunos ou meios audiovisuais para 

fornecer ou complementar a informação dada. Com a utilização deste modelo 

eu tinha que dirigir e controlar todas as situações de aprendizagem. Assim, 

neste modelo tive que selecionar e controlar diretamente as tarefas a realizar 

pelos meu alunos, o ambiente na aula encontrava-se altamente estruturado 

mantendo os alunos a trabalhar ativamente nas tarefas propostas. Eu como 

professor utilizava constantemente o feedback pedagógico, dando-lhes 

indicações sobre a execução dos alunos e apresentando aspetos a ter em 

atenção para o aperfeiçoamento das habilidades em causa. 

Com o passar do tempo, com a utilização da experiência e com um à-vontade 

mais vincado, o modelo que passei a utilizar foi o modelo Desenvolvimental, 

que como refere Rink (2001), se inspira no modelo de instrução direta. 

Contudo, este modelo que passei a utilizar ajusta as tarefas às dificuldades dos 
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alunos, favorecendo a aprendizagem, confrontando o aluno com um problema 

a resolver, mas que a solução, e acima de tudo as condições para a sua 

efetivação, estejam ao seu alcance (Famose, 1990; Riera, 1989). Logo, a 

matéria de ensino exige um tratamento didático, materializado na manipulação 

da complexidade das situações de aprendizagem e na estruturação do 

desenvolvimento do trabalho do aluno (Mesquita e Graça, 2009). O aluno neste 

momento do meu estágio tinha um papel central na planificação dos objetivos, 

em que tinha sempre de adequar as exigências, e características das tarefas 

de aprendizagem à sua capacidade de resposta (Mesquita e Graça, 2009). 

Numa situação isolada, utilizei o modelo de Educação Desportiva, proposto por 

Siedentop (2002) que, integra características do desporto institucionalizado, 

nomeadamente a época desportiva, a filiação (promoção da integração dos 

alunos em equipas e consequentemente, o desenvolvimento do sentimento de 

pertença ao grupo), a competição formal, o registo estatístico, a festividade 

inerente ao desporto e os eventos culminantes. É um modelo inclusivo, onde se 

pretende que todos os alunos assumam diversos papéis dentro da sua equipa: 

capitão/treinador, jogadores, árbitros, estatísticos, etc. Ao nível da formação de 

equipas, os critérios visaram assegurar não só o equilíbrio competitivo das 

mesmas, mas também o desenvolvimento das relações de cooperação e 

entreajuda na aprendizagem. Este modelo permitiu-me incluir nas minhas aulas 

a competição regulada, com o intuito de criar um ambiente ótimo de 

aprendizagem, indo de encontro aos meus objetivos, equidade, fair-play e 

cumprimento de regras. Foram então criados reguladores da competição que 

foram utilizados no meu estudo. Este modelo comporta a inclusão de 3 eixos 

fundamentais, sendo a competência desportiva, a literacia desportiva e o 

entusiasmo pelo desporto com o propósito de formar a pessoa desportivamente 

competente, desportivamente culta e desportivamente entusiasta. 

 Nas minhas aulas, o MED foi utilizado na unidade de Andebol, onde criei 

uma época desportiva, com 3 jornadas de competição. Os alunos mostraram-

se muito entusiasmados nas aulas, tendo um desenvolvimento muito 

acentuado na modalidade de Andebol. 
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 Realizando um balanço geral dos 3 modelos utilizados, todos 

demonstraram ser eficazes, cada um com seu objetivo. Inicialmente com o 

modelo de instrução direta, senti-me mais à-vontade, ganhando cada vez mais 

confiança e controlo da turma. Este “ingredientes” fizeram com que a aula se 

desenrolasse de forma fluida e sem grandes atritos. Posto isto, este modelo foi 

muito importante na criação de um ambiente de aula favorável e controlado. 

Com a minha evolução e fui partindo para a utilização do modelo 

desenvolvimental que permitiu que os objetivos fossem criados à medida dos 

alunos, sendo desta forma adaptados às dificuldades de cada um. Após eu ter 

criado algumas faculdades com o modelo de instrução direta, senti-me 

bastante inteirado do papel do professor no modelo desenvolvimental. 

Contudo, comparando a minha postura nos dois modelos, senti-me mais à-

vontade no primeiro em que o centro de todas as aulas era eu, controlando 

tudo, sem espaço para descuidos. Mas, as aulas são criadas para os alunos, 

tentando fazer com que eles adquiram competências. Então, o ensino tem que 

ser direcionado para eles. Desta forma, com a utilização do modelo 

desenvolvimental, os alunos aprenderam muito mais, devido ao facto de este 

centrar o aluno no processo de ensino-aprendizagem. 

 Finalmente, a utilização do modelo de educação desportiva foi muito 

proveitosa, tanto para mim como para os alunos. Foram criadas aulas em que 

a competição e o lúdico se juntaram para uma aprendizagem mais conseguida 

e agradável. Notou-se que os alunos se empenharam muito em todas as aulas, 

criando não só capacidades e valências desportivas, mas também criaram 

virtudes pessoais e sociais, como o respeito pelo próximo e o espírito de 

equipa. Com a utilização deste modelo senti-me deveras satisfeito com a 

participação e empenho dos alunos. 

4.1.3.3. A importância da reflexão 

Durante o meu estágio profissional recorri constantemente à reflexão 

como meio de interrogar as minhas práticas de ensino, assim como rever todos 

os acontecimentos. Amaral et all (1996, p. 98) nas seguintes palavras “O 

mundo da prática, mundo real, permite fazer experiências, cometer erros, tomar 
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consciência dos mundos e tentar de novo de modo diferente. Surge como 

espaço privilegiado de integração de competências e isso só é possível se o 

professor refletir sistematicamente sobre o que faz e sobre o que vê fazer. A 

experimentação e reflexão são elementos auto formativos que levam a uma 

conquista progressiva de autonomia e descoberta de potencialidades.” 

Desde o início da minha prática pedagógica que existiram situações que 

nem sempre correram como esperado, facto que me fez chegar a casa e refletir 

relativamente ao que tinha acontecido e assim rever todo o processo e tentar 

encontrar soluções que me pudessem fazer evoluir e colmatar algumas lacunas 

que possam existir. Como refere Libâneo (2002), considera que a reflexividade 

é uma autoanálise sobre nossas próprias ações que pode ser feita consigo 

mesmo ou com os outros. Este processo permitiu-me então, desenvolver as 

minhas capacidades tanto de reflexão como de remodelação da minha prática 

e das minhas opções. Estes momentos de reflexão permitiram-me ganhar mais 

experiência, pelo facto de me obrigarem a questionar todas as minhas escolhas 

e ações. Esta prática reflexiva, como refere Sá-Chaves (2002) deve ser 

complexa, responsavelmente crítica e criativa que questiona a partir da prática, 

dos seus fundamentos e das suas consequências, não só da sua própria 

prática, mas os valores e as ideologias que configuram os contextos teóricos e 

ecológicos nos quais essas práticas e as suas consequências têm lugar. 

Sumariamente, a prática reflexiva torna-se como um processo pelo qual 

se desenvolvem novas ideias, novas estratégias, novas formas de agir, em que 

o sujeito desenvolve uma visão critica, que o leva a reconstruir as suas ações. 

Concordo plenamente com Sá-Chaves (2002) que define prática reflexiva como 

um “processo reconstrutivo, continuado e sempre aberto à possibilidade de 

evolução”. 

4.1.3.4. Controlo de turma e criação de rotinas 

No que diz respeito à minha postura e atitude na aula, inicialmente a 

preocupação foi o controlo da turma. Na minha opinião o controlo da turma é a 

capacidade que o professor tem de se fazer respeitar e de ser ouvido em 

qualquer momento da aula, seja este um momento agitado ou não. Contudo 
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deve-se saber criar um meio-termo entre o autoritarismo e a permissão 

exagerada. Segundo Furlani (2000), se o professor for autoritário, os alunos 

agem de determinada forma porque está assim estipulado e não porque o 

professor demonstra capacidades e competências. Desta forma, os alunos 

realizam as atividades de forma obrigada, criando um clima pouco favorável à 

sua aprendizagem. Pelo contrário, se o professor for demasiado permissivo, 

não consegue controlar a turma, condicionando todo o decorrer normal da aula. 

Na minha opinião o respeito pelo professor, precisa de ser adquirido o 

mais cedo possível através da criação de rotinas organizativas no contexto de 

aula. Desde o início que desenvolvi rotinas para cada momento da aula. No 

início da aula os alunos tinham que se reunir, em círculo junto de mim para que 

eu pudesse dar a instrução inicial. Uma preocupação que sempre tive em conta 

foi o facto de todos estarem no meu campo de visão. Claro que por vezes isso 

não acontecia, contudo com o decorrer do tempo tudo se foi aperfeiçoando, 

chegando mesmo à automatização.  

No decorrer da aula criei com eles algumas rotinas que me permitiam 

controlar a turma em cada troca de exercício e no decorrer geral da aula. Logo 

desde o inicio foram dados significados aos diferentes apitos. Sempre que 

apitava uma única vez eles já sabiam que teriam que fazer uma troca que lhes 

apresentava no início do exercício. Se apitasse duas vezes os alunos teriam 

que parar o exercício e ficar no mesmo lugar, ou porque iriamos trocar de 

exercício ou porque eu tinha que introduzir algum elemento novo no exercício. 

No momento em que eu apitava 3 vezes os alunos tinham que formar o mesmo 

círculo que formavam no início da aula, junto a mim, porque necessitava que 

todos estivessem próximos para introduzir um novo exercício ou porque a aula 

estava a terminar e eles tinham que arrumar o material. Estas rotinas 

despenderam algum tempo das aulas iniciais, contudo este tempo foi 

compensado nas aulas seguintes em que não havia perdas de tempo. Outra 

questão que sempre fiz questão de ter sempre nas minhas aulas foi a 

autonomia e a responsabilidade dos alunos em todos os exercícios. Segundo 

Arends (1995) os professores devem desenvolver nos alunos competências de 
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autogestão, tornando-os mais responsáveis e autónomos no decorrer da aula, 

melhorando ao nível da gestão e da disciplina. 

 

4.1.3.5. Gestão da aula 

No que diz respeito à gestão da aula, tendo como objetivo a 

rentabilização do tempo de aula, procurei sempre ter o espaço de aula já 

preparado antes do início da mesma. Esta estratégia permitiu-me ganhar 

tempo na passagem do exercício de aquecimento para os exercícios da parte 

fundamental. Outro aspeto a salientar foi o facto de me preocupar muita na 

planificação dos exercícios, pretendendo criar atividades com organizações 

parecidas, facilitando assim a troca de um exercício para o outro. Outra forma 

que me permitiu rentabilizar o tempo de aula, otimizando e aumentando o 

tempo de atividade motora, sempre que possível, a instrução aquando da troca 

de exercício era feita com os alunos organizados no espaço, projetando a voz 

para que todos os alunos pudessem ouvir a explicação do mesmo. 

4.1.3.6. Instrução e comunicação 

A instrução foi um dos aspetos nos quais tive alguma dificuldade inicial, 

visto que a utilizava em exagero, pormenorizando muito e assim perdendo 

demasiado tempo neste parâmetro. A instrução é a transmissão de 

conhecimentos, capacidades, habilidades, que se mostra como aspeto 

fundamental no processo de ensino-aprendizagem, e desta forma deve ser o 

mais eficaz possível. Posto isto, e com o intuito de melhorar a minha prestação 

enquanto professor, tive que planear muito bem qual a instrução a dar aos 

alunos nas aulas. Então, antes de todas as aulas procurei saber sempre mais 

em relação a cada modalidade, tornando-me cada vez mais competente no 

processo de instrução, mostrando-me conhecedor de toda a informação que 

transmiti aos alunos, melhorando progressivamente a qualidade da minha 

instrução. 

No âmbito da comunicação construtiva com os alunos, o professor 

recorre ao feedback pedagógico. Para que estas correções sejam eficaz é de 
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extrema importância que o professor domine muito bem o ciclo de feedback. 

Como refere Rink (1993), o professor pode utilizar o feedback pedagógico 

seguindo determinados passos, na formação de um ciclo de eventos que 

culminará na assimilação por parte do educando. Nas minhas aulas sempre 

que detetava algum erro por parte do aluno, emitia um feedback. Após o aluno 

ter recebido o feedback, eu procedia à observação para notar se o aluno tinha 

assimilado a correção. Posto isto, se necessário voltava a emitir outro feedback 

e recorria de novo ao ciclo. 

 

4.1.4. Avaliação 

 

A avaliação assume extrema importância no processo de ensino – 

aprendizagem, uma vez que para além de fornecer dados para o planeamento 

inicial, através da realização da avaliação diagnóstica, também nos permite 

recolher indicações durante o processo, para que assim seja possível controlá-

lo, apontando possíveis reformulações ao estipulado e ainda, à atuação do 

professor. A avaliação deve ser entendida como um processo que inicia, 

acompanha e encerra o ato de aprendizagem. Assim, existem diferentes 

formas de avaliação que o professor pode adotar.  

Sempre que iniciei uma nova modalidade realizei sempre uma avaliação 

diagnóstica que foi a forma de avaliação à qual recorri amiúde, procurando 

informação acerca da turma, de modo a estabelecer prioridades entre os 

critérios a abordar e realizar à posteriori um planeamento de acordo com as 

necessidades e dificuldades dos alunos da turma. Assim, esta avaliação 

apresentou-se como um processo fundamental para a fase das decisões do 

planeamento, em que adequei o processo ensino aos alunos, no sentido de 

favorecer o aproveitamento das suas potencialidades e a elisão das 

dificuldades. Na prática desta avaliação utilizei uma tabela com os conteúdos a 

avaliar, em que classificaria os alunos em três níveis: Não Executa (0); Executa 

com dificuldade (1) ou Executa (2). Com base nos apontamentos retirados 

durante a avaliação diagnóstica e com suporte nos valores atingidos pelos 

alunos, realizava uma síntese em que referia o nível global da turma, sem 
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descorar as diferenças individuais de cada aluno. Posto isto, após esta 

avaliação inicial, pude adequar o ensino às dificuldades de cada aluno, 

definindo desta forma os objetivos, tendo sempre em conta o contexto da 

minha turma. No final de cada unidade procedi à avaliação sumativa que 

resumia o progresso do aluno. Com a realização das aulas, e com uma 

observação sistemática dos alunos, em todas as modalidades foi tirando alguns 

apontamentos acerca do desempenho motor dos alunos. A evolução dos 

mesmos era tida em conta nesses meus apontamentos. Para finalizar a 

avaliação, quantificando a prestação dos alunos, criei uma tabela com os 

conteúdos abordados e procedi à classificação de cada conteúdo, tendo em 

conta as determinantes técnicas de cada habilidade motora, que foram 

selecionadas com a ajuda do professor cooperante, dividindo-as em 3 níveis: 

Não Executa (0); Executa com dificuldade (1) ou Executa (2). No final, fiz a 

média da classificação todos os conteúdos de cada aluno e fiz a conversão 

para a nota de 5 valores. Optei por realizar a avaliação desta forma visto que 

com a diminuição do número de níveis se tornou mais fácil a minha função de 

avaliador. Esta solução apareceu devido ao facto de ter uma turma com muitos 

alunos e ter que avaliar muitos conteúdos em cada modalidade. Penso que 

desta forma a avaliação se simplificou, sem prejudicar a classificação dos 

alunos. Abaixo está um exemplo da forma como avaliei os meus alunos. 

 

Quadro 2 – Exemplo de uma ficha de avaliação sumativa 
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Tendo em conta estes critérios, era atribuído o nível 0 se o aluno nunca 

conseguisse realizar determinada habilidade durante a realização das aulas. 

Era-lhe atribuído nível 1 se por vezes ele conseguisse realizar a habilidade, 

utilizando a alguns dos critérios definidos. Ou seja, o nível 1 era atribuído aos 

alunos que realizassem as habilidades tendo sucesso esporádico. O nível 2, e 

máximo, era atribuído aos alunos que conseguiam realizar as habilidades com 

regularidade e efetividade. 

A classificação final do aluno teve em conta uma apreciação global do 

seu trabalho, que não se baseou só na avaliação do desempenho motor no 

momento de avaliação, mas em todo um processo de interação que teve lugar 

entre mim e os alunos durante todas as aulas, ao longo da qual recolhi 

informação de diversa ordem.  

A avaliação incide fundamentalmente sobre três domínios (Cognitivo, 

Psicomotor e Sócio afetivo) sugeridos pelos critérios de avaliação elaborados 

pelo grupo de Educação Física da Escola Secundária de Oliveira do Douro, 

tendo como objetivo conduzir criteriosamente a avaliação dos alunos para que 

seja equitativa. Como referi anteriormente, a avaliação do domínio Psicomotor 

realizou-se dessa forma. No que diz respeito à avaliação do domínio sócio 

afetivo (aspetos psicossociais), criei uma grelha na qual ia registando todas as 

aulas o empenho, a autonomia, o cumprimento de tarefas e o cumprimento de 

regras. Nesta tabela eram registados mais (+) e menos (-), consequentes das 

postura dos alunos na aula, sendo que o mais (+) era atribuído aos alunos que 

se descavam pela positiva na aula, em qualquer dos parâmetros, e o menos 

era atribuído aos alunos que se descavam pela negativa. No final do período, 

recorria a esses apontamentos para classificar os alunos neste domínio, sendo 

que o nível 5 era atribuído aos alunos que tivessem quatro ou mais distinções 

positivas, o nível 4 era atribuído aos alunos que apresentassem de uma a três 

distinções positivas. Aos alunos que apresentassem um rácio de zero 

distinções positivas era-lhes atribuído o nível 3. Quando os alunos tinham de 

uma a três distinções negativas a nota atribuída era de 2 valores e por fim se 

os mesmos tivessem 4 ou mais distinções negativas era-lhes atribuído o nível 

1. De referir que se por exemplo o aluno tivesse 3 distinções positivas e 6 
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negativas, no mesmo parâmetro, o rácio seria de 3 distinções negativas, 

sendo-lhe atribuído o nível 2 nesse parâmetro. Para avaliar o domínio 

Cognitivo, realizei um teste teórico por período, aferindo a cultura desportiva 

das modalidades abordadas durante esse período. Os testes foram 

constituídos por perguntas de escolha múltipla sempre com 4 opções, sendo 

apenas uma a correta. Continham também questões de verdadeiro ou falso e 

uma última questão de desenvolvimento. Todas as modalidades eram 

avaliadas por todo o tipo de questões, sendo que aquela que foi abordada 

durante mais tempo no período era também avaliada pela questão de 

desenvolvimento. 

 

4.2. Áreas 2 e 3 - Participação na Escola e relações com a comunidade  

 

Como destaca Rodrigues (1997), o educador não é simplesmente um 

repassador de conhecimentos para seus alunos, pois o seu papel é bem mais 

amplo, ultrapassando uma simples transmissão de conhecimentos. Desta 

forma, e usufruindo do bom ambiente que sempre me proporcionaram nesta 

escola, desde os funcionários, passando pelo corpo docente e acabando nos 

órgãos de gestão, pretendi envolver-me na comunidade escolar procurando 

vivenciar e experienciar as mais variadas situações que me proporcionaram. 

Como ressalva Cunha (2008), “o espaço de escola também parece constituir 

um laboratório de experiencias de vida, de certa forma transferíveis para outros 

espaços sociais.” 

Neste ponto do relatório de estágio descreverei todas as atividades que 

desenvolvi na escola e todas as experiencias que retirei de cada momento 

dessas atividades. Em primeiro lugar gostaria de referir que sempre tive 

alguma facilidade de integração e devido a esse facto, logo desde o início me 

senti parte integrante da comunidade escolar, nutrindo uma boa ligação com 

todos os intervenientes desta comunidade.  
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4.2.1. Corta-mato 

A primeira atividade na qual estive inserido foi o corta-mato. Neste 

evento a minha função foi controlar os atletas em prova, ficando responsável 

por um posto de controlo, marcando os números dos dorsais dos atletas que 

passavam pelo posto. De referir que antes da prova toda a organização ficou a 

cargo dos alunos do curso tecnológico de desporto, aos quais mostrei desde 

logo disponibilidade para qualquer ajuda que eles precisassem. No final da 

prova realizou-se a entrega de prémios onde estive presente.  

 

“A minha função foi marcar os números dos dorsais dos 

atletas e encaminha-los para o local correto. Depois do corta-mato 

estive na cerimónia de entrega de prémios e fui inclusive, entregar 

uma medalha.” (Diário de Bordo, 4 de Janeiro) 

 

Esta atividade insere-se no plano anual de atividades da ESOD e desta 

forma, tem algumas interferências nas aulas, onde se dá uma maior enfase à 

resistência aeróbia, capacidade que se utiliza maioritariamente nesta prova.  

 

“A aula iniciou-se com um exercício de ativação geral em que 

os alunos correram em círculo pelo espaço, realizando corrida 

contínua durante 6 minuto, preparando-se para o corta-mato a 

realizar este período” (Reflexão de aula, 12 de Outubro) 

 

4.2.2. Compal Air 

Outro evento onde estive presente foi no Compal Air 3x3, onde realizei 

funções de arbitragem e orientação das equipas das minhas turmas. Este dia 

foi de grande agitação e de grande entusiasmo por parte dos alunos, visto que 

se realizou a grande competição Compal Air de Basquetebol.  

 

“Esta atividade mobiliza a maioria dos alunos das turmas 

desta escola, contudo este ano o número de participantes foi um 
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pouco mais reduzido que nos anos anteriores. Contudo a 

espetacularidade e o envolvimento dos alunos foi deveras muito 

elevado.  

  

Estas atividades de desporto escolar são muito importante no 

desenvolvimento dos alunos, e na interação com os seus pares. 

 

Os eventos, como o Compal Air, dinamizam a escola e são 

motivos de divertimento, competição, ambição e espírito de grupo. 

 

Paralelamente a esta atividade houve uma palestra com o treinador de 

Basquetebol do Futebol Clube do Porto, que me marcou muito devido à história 

de vida deste treinador que me mostrou que nunca se deve desistir dos nossos 

sonhos, mesmo que durante o processo de evolução surjam imprevistos e 

obstáculos, porque é com estas experiencias menos positivas que aprendemos 

e que podemos evoluir. Na minha opinião os professores também devem 

contar as suas histórias de vida, mostrando que o caminho nem sempre é fácil, 

remetendo para a necessidade de lutar pelos objetivos. 

Nas minhas aulas, esta atividade teve alguma importância, visto que 

para que houvesse uma participação o mais conseguida possível, as equipas 

foram formadas de acordo com a participação no torneio. Durante a fase final 

das aulas de Basquetebol, no momento da situação de jogo, as equipas 

organizavam-se como iam jogar no torneio.  

 

4.2.3. Mostra da oferta educativa da ESOD e torneio Tri-ESOD  

Mais uma atividade em que participei enquanto professor guia de um 

grupo de alunos foi a “Mostra da oferta educativa da ESOD” que se destinou a 

todos os alunos do agrupamento de escolas. Foi também organizado um 

torneio que colocou frente-a-frente os alunos das 3 escolas envolvidas, onde 

realizei funções de arbitragem.   
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“Esta atividade foi muito proveitosa para mim, devido ao facto 

de ter havido uma constante interação com todos os professores 

envolvidos, assim como com todos os funcionários envolvidos.” 

  

4.2.4. 12 Horas de desporto 

Ainda no âmbito das atividades desportivas organizadas na escola, 

houve outro evento no qual estive presente, desempenhando variadas funções. 

Este evento foi as 12 horas de desporto da ESOD, no qual desempenhei 

funções de arbitragem de voleibol e futebol. Participei na caminha solidária e 

na equipa de Andebol formada por professores de educação física da escola. 

Esta última fez com que os laços de amizade e companheirismo com os 

restantes professores crescessem, tornando-me cada vez mais parte integrante 

do corpo docente da escola.  

 

4.2.5. Ateliê de Educação Física 

Um projeto no qual me senti mais à-vontade e com uma confiança muito 

mais vincada foi no Atelier de Educação Física. Este projeto foi-nos proposto 

pelo professor cooperante com o intuito de acompanhar os alunos com índice 

de massa corporal elevado e aqueles cuja nota final se encontrava abaixo do 

nível 3. Como já referi anteriormente, eu já tinha tido experiências com esta 

população alvo, facto que me facilitou todo o processo, desde o momento de 

planificação até à lecionação das aulas. 

O Ateliê de Educação Física foi um projeto que visou criar hábitos de 

atividade física na adolescência de jovens com excesso de peso ou obesidade, 

de modo a favorecer um estilo de vida mais saudável, aumentando a sua 

atividade física habitual e mantendo uma frequência e participação elevadas no 

projeto para manter esta população ativa e facilitar-lhes as atividades do 

quotidiano. Desta forma, o “Ateliê de Educação Física” pretende promover a 

educação para a saúde, na Escola Secundária de Oliveira do Douro, 

integrando o Programa Promoção e Educação para a Saúde (PPES). Este 

Projeto, articulado com outros campos de intervenção, baseou-se 
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fundamentalmente num conjunto de atividades que visaram surtir efeitos 

benéficos nos alunos ao nível da sua aptidão física, incidindo sobre o 

sedentarismo e promovendo a saúde física e mental através de hábitos 

saudáveis e conscientes, que devem ser prioridades na sociedade atual. Daí a 

importância da abordagem da Educação para a Saúde em meio escolar no 

âmbito deste projeto. 

De acordo com o que está descrito no Projeto Educativo da ESOD, os 

objetivos gerais do ateliê foram promover estilos de vida saudáveis, promover 

uma cultura de trabalho, esforço e auto motivação e fomentar o 

reconhecimento da saúde como um bem precioso que todos desejamos e 

devemos promover. 

Mais especificamente, o Ateliê de este projeto pretendeu ajudar os 

alunos a incrementar os níveis de aptidão física no sentido de chegarem à zona 

saudável da aptidão física (ZSAF) e para aqueles que tinham nível inferior a 3, 

desenvolver capacidades e competências que lhes permitam alcançar uma 

classificação positiva na disciplina de educação física. 

O “Ateliê de Educação Física” funcionou, a partir do 2.º Período, às 

quartas-feiras, entre as 15.10 e as 16.40 horas, no Pavilhão Gimnodesportivo 

da Escola. 

Na minha opinião o projeto poderia ter tido mais participantes, pois a 

maioria dos alunos selecionados nunca esteve presente nas aulas. Penso que 

no que diz respeito aos alunos com índice de massa corporal elevado, a 

maioria destes alunos, mostram-se muito reservados, tendo vergonha de se 

expor. No horário que nos foi disponibilizado, havia treino de Voleibol no 

mesmo espaço, facto que fez com que alguns alunos não aderissem ao 

projeto. Contudo, e com um número reduzido de alunos, conseguimos realizar 

boas aulas junto das 3 alunas que participaram ativamente e com uma força de 

vontade muito grande. Preparamos aulas variadas em que os circuitos foram o 

ponto forte dos exercícios usados. Desde circuitos de força, passando por 

circuitos de resistência, até circuitos de treino funcional, tentamos desenvolver 

as suas capacidades de forma o mais motivante possível.  
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Com as experiências que tive anteriormente com este público-alvo, 

penso que no nosso ateliê faltou a realização de testes iniciais, intermédios e 

final, não só para nós orientarmos melhor as atividades e a nossa atuação com 

eles, mas também para o incremento de motivação nos próprios alunos. Com a 

realização dos testes poderíamos ver os resultados que eles iriam obtendo, e 

no caso de estarem a atingir os objetivos, os alunos iriam sem dúvida ficar 

muito mais motivados. Se se verificasse o contrário, os alunos iriam criar uma 

atitude batalhadora, tentando-se esforçar mais com o intuito de atingir os 

objetivos. 

 

4.2.6. Direção de turma 

Uma atividade que fui realizando ao longo deste ano foi o 

acompanhamento da diretora de turma da minha turma. O meu trabalho 

centrou-se no auxílio da professora em todos os aspetos relacionados com a 

direção de turma e tive presente em várias reuniões com encarregados de 

educação.  

 

“Estas reuniões permitem-me perceber quais as dificuldades 

dos alunos da minha turma e, desta forma, poder intervir mais 

proximamente com os mesmos.” (Diário de Bordo, 4 de Fevereiro) 

 

Com todo o acompanhamento que foi realizado junto da diretora de 

turma, nota-se que este tem um papel muito importante na comunidade 

escolar, atuando junto dos alunos e pais, dos professores e de toda a 

comunidade. O diretor de turma tem um papel fundamental na informação dos 

encarregados de educação acerca do percurso dos seus educandos na escola. 

Junto dos docentes da turma, o diretor de turma coordena sua atuação, 

mediando e articulando a atuação dos professores com os alunos e 

encarregados de educação. È também o regulador do conselho de turma, 

tendo a responsabilidade de o presidir. Por tudo isso, e como refere Leite 

(2011) o Diretor de Turma deve ter um perfil adequado a esse cargo e vivê-lo 
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com a intensidade e responsabilidade que lhe é inerente, pois ser professor, 

mais do que uma profissão, é, também, uma vocação e uma missão. 

Ainda dentro do acompanhamento ao diretor de turma, lecionei uma aula 

de 45 minutos de Educação para a Cidadania. Esta área curricular “visa 

contribuir para a formação de pessoas responsáveis, autónomas, solidárias, 

que conhecem e exercem os seus direitos e deveres em diálogo e no respeito 

pelos outros, com espírito democrático, pluralista, crítico e criativo, tendo como 

referência os valores dos direitos humanos” (DGE). A sessão que eu preparei, 

teve como temática a afetividade e o enamoramento. Inicialmente senti-me um 

pouco nervoso e preocupado com este tema, visto que os alunos 

demonstravam ter uma mentalidade algo infantil. Contudo, preparei uma 

apresentação na qual continha algumas definições dos aspetos a abordar. O 

início da aula foi mais expositivo em que eu me limitei a apresentar o 

documento que formulei. Na segunda parte da aula, criei um debate com os 

alunos, onde procurei que eles mencionassem a sua perfectiva em relação à 

temática a abordar. Notou-se que as raparigas se empenharam mais, tendo 

uma postura muito mais participativa e devidamente fundamentada. 

 

4.2.7. Desporto Escolar 

Atualmente o desporto escolar tem sido um pouco banalizado e posto de 

lado por normas e leis governamentais, contudo na minha opinião o desporto 

escolar é de extrema importância e revê-se como uma oportunidade preciosa 

para muitos alunos poderem praticar desporto. Tal como refere Bento (1989), o 

Desporto Escolar é o sector da vida escolar em que são criadas oportunidades 

para ação orientada e organizada, para atividades autónomas e espontâneas, 

para competições intra e inter escolas e fomento e desenvolvimento de 

talentos.  

Para além do seu caráter desportivo, o desporto escolar remete-nos 

para o seu papel social e para o desenvolvimento global dos alunos. Bento 

(1989) considera o desporto escolar como “uma atividade extracurricular, 

complementar das aulas de Educação Física, contribuinte para a realização da 

incumbência sociopedagógica da escola, nomeadamente no plano do 
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desenvolvimento integral dos alunos. Uma atividade assente na adesão 

voluntária dos alunos e na dimensão cultural da escola.”  

Desta forma o desporto escolar não pode ser banalizado, visto que este 

é um processo educativo essencial, não só a nível motor, mas também a nível 

social e cultural.  

Na ESOD o desporto escolar esteve ativo em 4 modalidades, sendo ela 

o Badmínton, o Voleibol, Dança e Futsal feminino. Apesar desta variedade de 

modalidades disponíveis notou-se que os alunos não aderiram com frequência. 

Havia dias em que nenhum aluno surgia nos treinos, o que demonstra que nem 

sempre a escola tem culpa do insucesso do desporto escolar. Notou-se que a 

ESOD disponibilizava todas as condições para uma prática regular do desporto 

escolar, contudo os alunos não compareciam, mostrando que a sua vontade 

pelo desporto está a diminuir. No desporto escolar de Badmínton e Dança 

havia sempre alunos a participar ativamente, contudo no Voleibol e no Futebol 

Feminino os alunos não compareciam. Penso que o problema não se centrava 

no próprio treino ou no professor em si, visto que os dois professores se 

mostravam sempre muito competentes e com uma organização de treino 

bastante boa. Penso que o problema se centra no facto de os alunos 

selecionados para as competições serem os mais dotados, aqueles que na sua 

maioria são federados em clubes fora da escola. Como estes já têm treinos 

semanais da modalidade, abdicam dos treinos do desporto escolar. Por outro 

lado, os não federados até poderiam ir aos treinos, contudo, no meu entender, 

não participam no desporto escolar porque os selecionados são sempre os 

mais aptos. Penso que deveria ser dada oportunidade aos outros alunos que 

não têm contato com o desporto no exterior da escola, visto que esta poderia 

ser a única forma de eles terem experiencias ligadas ao desporto.  

 

4.2.7 Reuniões 

 Sabe-se que o trabalho dos professores não se limita apenas à 

lecionação das aulas, existe muito trabalho para além disso. Uma das várias 

funções que um professor tem na comunidade escolar é participar ativamente 

nas reuniões de grupo e de departamento. Neste caso, eu participei em todas 
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as reuniões do grupo de educação física e do departamento de expressões. 

Estas experiências permitiram-me desenvolver o meu conhecimento 

relativamente aos processos e temas que se desenvolvem nestes encontros. 

Desde o planeamento anual de atividades, passando pelos critérios de 

avaliação e terminando na estruturação do desporto escolar, tudo foi abordado. 

Desta forma, fiquei informado e percebi quais os processos que se abordam e 

desenvolvem nestas reuniões. 

 Outras reuniões em que estive sempre presente foram as reuniões 

intercalares e as reuniões de avaliação dos alunos das minhas turmas, 

denominadas reuniões do concelho de turma. Nestas reuniões fiquei a saber 

qual o panorama geral das minhas turmas e também qual o desenvolvimento 

individual de cada aluno, matéria que me permitiu adaptar a minha atitude de 

aluno para alunos, sabendo à partida as suas dificuldades e virtudes. 

 

4.2.8 Uma experiencia com alunos NEE 

Sem dúvida que a vida é feita de momentos, é feita de experiencias. E 

são essas pequenas experiencias que vão formando o individuo globalmente. 

Um momento que me marcou imenso no decorrer deste estágio profissional, foi 

um dia em que pude interagir com alunos com necessidades educativas 

especiais. 

“Depois da minha aula vem o momento alto do meu dia. Durante a 

aula ao 9ºA, estive a jogar Badmínton com um aluno com NEE. Importa 

referir que neste horário, todas as terças-feiras, um professor dá uma aula 

complementar de desporto a 5 alunos com necessidades educativas 

especiais. Foi então durante essa aula que eu estive a lidar mais de perto 

com estes alunos. Depois de jogar Badmínton com esse aluno, o professor 

pediu-me para jogar Futebol com eles. Foi mesmo muito gratificante para 

mim ver o sorriso enorme e sentido nas caras daqueles meninos. A 

felicidade transparecia de uma forma muito intensa. Depois do jogo de 

Futebol, eu e o meu colega de estágio ficámos “responsáveis” por dois 

desses alunos e fizemos um jogo de Badmínton até ao término da aula. 

Sem dúvida que estes momentos fizeram-me crescer não só a nível 

profissional, mas muito a nível pessoal. Lidar com pessoas com NEE é 
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sem dúvida encarar a vida de outra forma e tentar fazer com que estes 

miúdos se sintam felizes. Penso que depois deste dia posso dizer: 

MISSÃO CUMPRIDA! (Diário de Bordo, 4 de Dezembro) 

4.3. Área 4 - Desenvolvimento profissional  

4.3.1. Projeto de investigação-ação 

 

O contributo pedagógico da competição nas aulas de Educação Física no 

Modelo de Educação Desportiva: e a regulação da mesma pelo professor 

na implementação do MED. 

 

Élio Marques Pereira1 
1 Faculdade de Desporto da Universidade do Porto 

Resumo 

 

A competição é um excelente instrumento que o professor tem à sua 

disposição para poder incrementar qualidade ao processo de ensino-

aprendizagem. Em contexto escolar, mais propriamente na aula de Educação 

Física, a competição torna-se também como um processo crucial na criação e 

evolução de um ser social que o ser humano é. Posto isto, é necessário saber-

se criar um equilíbrio na competição que faça com que todos possam passar 

pela derrota e pela vitória, e assim aprenderem a lidar com as duas faces da 

competição. O objetivo deste estudo é sistematizar os mecanismos de 

regulação da competição, à disposição do professor de EF, de forma a 

aumentar a equidade, o fair play e o cumprimento de regras. A amostra deste 

estudo é composta 24 alunos. Destes 24 alunos, 9 são rapazes e 15 raparigas, 

alunos da Escola Secundária de Oliveira do Douro. Para alcançar os objetivos, 

foram analisados 3 momentos de observação sendo, o momento antes da 

regulação, o momento pré-competitivo e o período competitivo. Essa análise foi 

feita através do registo e estudo de notas de campo, reflexões de aula e 

tabelas criadas para o registo do cumprimento dos reguladores. Tendo em 
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conta esta análise, notou-se que os alunos cumpriram positivamente os 

reguladores, conseguindo extinguir alguns comportamentos de conflitos assim 

como diminuir os índices de discussões entre eles. 

Palavras-chave: Educação Física, Modelo de Educação Desportiva, 

Competição, Equidade, Fair Play, Cumprimento de regras. 
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Abstract 

 

Competition is an excellent tool that a teacher has at his disposal to 

increase the quality of the teaching-learning process. In an academic context, 

more specifically physical education classes, competition also becomes a 

crucial aspect of creation and evolution of the social being that the human being 

is. Therefore, the creation of a balance in competition that allows everyone to 

experience victories and losses is necessary so that students learn to face the 

two sides of competition. This study purpose is to systematize the regulation 

mechanisms of competition, at the disposal of the PE teacher, in order increase 

fairness, fair play and rule compliance. This study sample is composed of 24 

students. From the 24 students, 9 are boys and 15 are girls, students from the 

Oliveira do Douro Secondary School. To achieve the objectives, 3 moments of 

observation were analysed, the moment before regulation, pre competitive 

moment and competitive period. The analysis was made trough the record and 

study field grades, class reflections and charts created for the register and 

compliance of the regulators. Taking into account this analysis,  it was 

perceived that the students complied positively with the regulators, managing to 

extinguish some misbehaviours as well a decrease in discussion skirmish 

indices. 

Keywords: Physical Education,  Sports Education Model, Competition, 

Fairness, Fair Play, Rule Compliance. 
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Introdução 

 

No ensino da Educação Física em contexto escolar, o professor tem ao 

ser dispor variados exercícios e jogos que usa com o intuito de ensinar aos 

alunos as habilidades motoras, das modalidades presentes no programa 

nacional para cada ano letivo. Na utilização destes exercícios, nas 

determinadas modalidades, a competição é um fenómeno inerente ao processo 

de ensino/aprendizagem. “Goste-se ou não, a competição e a concorrência são 

a alma e o grande motor do desporto e da vida”, segundo Bento (2006, p. 14). 

Posto isto, não podemos negar que a competição está presente em todos os 

momentos da nossa vida, desde a competição que existe na entrada para a 

faculdade, em que o resultado quantitativo é o crucial, até à competição que 

existe na busca de um emprego. Saber lidar com a vitória e a derrota é sem 

dúvida um processo que faz evoluir o indivíduo não só em termos específicos 

de cada área, mas também em relação à sua inserção na sociedade que o 

rodeia. Como refere Devís (1996), o desporto pode chegar a representar para 

os jovens um importante elemento de reprodução dos valores sociais. Os 

valores ganhos nos fenómenos de competição fazem com que o individuo 

cresça socialmente, sabendo aceitar as diferenças dos outros, as suas 

capacidades e incapacidades. Desta forma, em caso de derrota, o individuo 

poderá utilizar as suas capacidades numa próxima competição e melhorar ou 

anular as suas incapacidades. 

 Em contexto escolar, mais propriamente na aula de Educação Física, a 

competição torna-se também como um processo crucial na criação e evolução 

de um ser social que o ser humano é. Como é referido por Sparkes (1987, p. 

146), a competição é “um encontro social entre dois ou mais indivíduos no qual 

existe um embate consciente por um objetivo comum que tende a estabelecer 

a supremacia de um dos lados”. Nesta visão, a vitória é o objetivo máximo de 

uma competição, contudo no contexto da disciplina de Educação Física, não 

podemos dar mais atenção aos vencedores e desvalorizar os vencidos. Desta 

forma, temos que conseguir criar um equilíbrio na competição que faça com 

que todos possam passar pela derrota e pela vitória, e assim aprenderem a 
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lidar com as duas faces da competição. Posto isto, nota-se a necessidade de 

se criarem atividades com distintas expressões e significados, que proponha 

razões aos alunos para que sintam que há espaço para todos e não só para os 

mais talentosos.  

Contudo, a competição pode fazer com que os intervenientes se 

empenhem de tal ordem pela busca da vitória e se criem comportamentos de 

atrito e intrigas, o que confere numa vertente imprópria no contexto escolar 

com um aumento das discussões e de comportamentos destabilizadores. Posto 

isto, será que a melhor solução é diminuir ou até extinguir com os momentos 

de competição nas aulas de educação Física? É convicção dos investigadores 

e dos professores que não. O que importa é que, e como refere Freire (2005), 

os professores saibam lidar com tal fenómeno. Os professores realmente 

preocupados com o desenvolvimento das características humanas, em vez de 

tentar eliminar as atividades de competição, deveriam procurar compreendê-las 

e utilizá-las para valorizar as relações humanas. Para o aluno, é mais 

importante reconhecer a importância do vencido e do vencedor do que nunca 

competir. Porque, segundo Sparkes (1987), a presença da competição na 

prática desportiva dos alunos vem-se justificando porque garante uma melhoria 

das qualidades e valores pessoais como a disciplina, a coragem, o espirito de 

sacrifício e a vontade, todas elas vinculadas com o saber atuar melhor numa 

sociedade competitiva, preparando-os para o ingresso no mundo laboral, onde 

tem muita importância a excelência e o êxito social   

Hoje em dia, na sociedade protetora em que vivemos, as crianças são 

privadas daquelas atividades e brincadeiras que outrora eram o dia-a-dia de 

uma criança normal. Posto isto, as crianças carecem de usufruir da cultura 

lúdica da sua idade, com o intuito de colmatar a falta de estimulação ocasional 

do espaço de rua, tempo de jogo livre com os amigos. Tendo em conta este 

facto, o tempo em que os alunos se encontram na escola, pode ser usado para 

alcançar uma dimensão quanto ao desenvolvimento de objetivos pedagógicos 

mais adequados necessidades das crianças dos dias de hoje. (Neto, 1997) 

No decorrer das aulas lecionadas ao 9ºC, fui-me deparando com alguns 

dilemas. Esta é uma turma que em exercícios analíticos, se mostra pouco 
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motivada e pouco empenhada para a prática. Desta forma, vi-me obrigado a 

criar exercícios mais motivantes, inserindo a competição nos mesmos. 

Inicialmente esta estratégia deu frutos em relação ao incremento do empenho e 

da motivação, contudo criou-me mais uma situação a resolver, que foi o facto 

de existir uma competição exagerada em busca da vitória. Considero que esta 

turma se envolve de tal forma na competição que se esquecem que estão em 

ambiente escolar, utilizando linguagem e atitudes improprias no contexto da 

aula. Não aceitam nenhuma decisão que vá contra a sua equipa, dificultando 

assim o papel da arbitragem. Durante a competição, esta turma necessita de 

uma supervisão mais vincada com o intuito de controlar o jogo violento que 

acontece.  

Posto isto, e de acordo com o referido anteriormente, cabe ao professor 

regular esta competição com o intuito de promover uma competição saudável e 

que vá de encontro aos objetivos estabelecidos, que são a equidade e o 

respeito pelos colegas, adversários e árbitros. Desta forma, são necessários 

alguns reguladores que poderão disciplinar esta competição. Foram criados 

alguns reguladores que serão usados aquando da implementação do MED na 

unidade de Andebol. 

Em suma, o necessário é regular a competição para que esta seja um 

processo de aprendizagem, e não um processo de criação de discussões e de 

intrigas. Uma competição em que se prime pela igualdade e equidade, respeito 

pelos terceiros e pelas regras do jogo. Portanto é necessária a criação de 

múltiplas atividades nas quais os alunos possam encontrar motivos e meios 

suficientes para serem ativos, conjugando saber, o saber fazer e o saber estar 

no desporto. É muito importante saber regular a competição de tal forma a que 

esta consiga atingir os objetivos traçados, contudo não se pode descurar o 

valor pedagógico da mesma na formação integral do aluno em termos físicos.  

 

Objetivos:  
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Atendendo à importância da competição na aula de EF e dado que esta 

deve servir para o desenvolvimento dos alunos, portanto, estar ao serviço da 

aprendizagem, importa esclarecer como é que pode ser regulamente no 

espaço da aula. Assim, o objetivo deste estudo é sistematizar os mecanismos 

de regulação da competição, à disposição do professor de EF, de forma a 

aumentar a equidade, o fair play e o cumprimento de regras. 

Objetivos específicos:  

- Associar os reguladores competitivos ao Modelo de Educação Desportiva, no 

qual a competição está muito presente; 

- Melhorar comportamentos da turma; 

 

Metodologia: 

 

Participantes 

 

A amostra deste estudo é composta por um conjunto de alunos 

pertencentes à turma do 9ºC, alunos da Escola Secundária de Oliveira do 

Douro, perfazendo um total de 24 alunos. Destes 24 alunos, 9 são rapazes e 

15 raparigas. 

 

Instrumentos 

 

 Um dos instrumentos utilizados neste estudo foi o registo de notas de 

campo, retiradas a cada aula lecionada em que os reguladores da competição 

foram utilizados, ou seja, apenas se puseram em prática no segundo e terceiro 

momentos. As reflexões das aulas foram também um instrumento de registo, 

servindo para um registo geral do desenvolvimento da turma ao longo dos 3 

momentos. Ainda dentro dos instrumentos foram criadas tabelas com todos os 

reguladores com o intuito de se registar o processo de cada uma das equipas 

formadas, e desta forma, aferir se os regulares estavam a ser cumpridos no 
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decorrer das aulas. Este instrumento foi apenas utilizado no 3º momento, ou 

seja na competição. 

Os reguladores foram criados tendo em conta os objetivos traçados, e 

foram divididos em 3 categorias: Equidade, Fair Play e cumprimento de regras. 

 

Equidade: 

1. É obrigatório que cada equipa tenha sempre 3 raparigas em campo. (se sim, 

mais 20 pontos) 

2. Deve haver uma troca de GR a cada 3 situações de ataque da equipa 

adversária. (se sim, mais 20 pontos) 

3. Um golo marcado por uma rapariga vale sempre por 2 golos. 

4. O primeiro golo de cada elemento da equipa vale por 3 golos. 

5. Um golo após uma jogada coletiva completa (bola passou por todos os 

jogadores da equipa) vale por dois golos. 

6. Todos os jogadores da equipa têm que jogar (suplentes e efetivos) pelo 

menos 3 minutos. Se isto não acontecer, a equipa perde 5 pontos por cada 

jogador que não tenha jogado esse período de tempo. (se sim, mais 20 pontos) 

 

Fair-Play 

7. Se no final do jogo a equipa cumprimentar os adversários, esta ganha 5 

pontos. 

8. Se um jogador discutir com um colega de equipa ou com um adversário, faz 

com que a sua equipa perca 5 pontos. 

 

Cumprimento de regras 

9. Uma boa arbitragem equivale a um somatório de 10 pontos para a sua 

equipa. 

10. Se um jogador discutir a decisão da arbitragem, faz com que a sua equipa 

perca 5 pontos. 

Procedimentos de recolha dos dados 
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Os momentos de observação foram divididos em 3, sendo eles o 

momento antes da regulação, o momento pré-competitivo e o momento 

competitivo. Desta forma, foram registadas notas de campo e realizadas 

reflexões nos 3 momentos. O momento antes da regulação durou cerca de um 

Período, sendo esta fase desenrolada na duração do 2º Período. O momento 

pré-competitivo teve a duração de 6, que serviram para a preparação da fase 

competitiva onde foram aplicados os reguladores, contudo de uma forma 

simplesmente experimental. Nesta fase os alunos tiveram a possibilidade de se 

adaptarem aos reguladores, assimilando os objetivos dos mesmos e todos os 

comportamentos necessários. Nesta fase, os alunos foram penalizados sempre 

que infringiam as regras, contudo este processo simplesmente contava para a 

classificação final, não havendo um registo exaustivo do cumprimento dos 

reguladores. O momento competitivo teve a duração de 5 sessões, onde foram 

aplicados formalmente os reguladores da competição. 

 O momento antes da regulação foi desenvolvido nas modalidades de 

Futebol e Basquetebol. Os momentos pré-competitivo e competitivo foram 

desenvolvidos na modalidade de Andebol, onde foi aplicado o Modelo de 

Educação Desportiva.  

 

Análise dos dados 

 

 No primeiro e segundo momentos, durante as aulas, foram feitas notas 

de campo onde se registaram os acontecimentos de mais importância tendo 

em conta os objetivos do estudo. Ainda no mesmo momento, após o término de 

cada aula, foram elaboradas reflexões nas quais se referia o envolvimento 

geral da turma, tendo em conta a competição e os objetivos do estudo. 

 No terceiro momento, para além das notas de campo e das reflexões, 

realizadas de igual modo que nos momentos anteriores, foram criadas tabelas 

de registo, onde se anotou o processo de cumprimento dos reguladores no 

decorrer da aula. Estas tabelas continham os 3 jogos que se realizaram por 

cada aula, mencionando-se as equipas que se defrontavam em cada jogo, 

registando-se o cumprimento ou não dos reguladores. 
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 Neste estudo foi utilizada a estatística descritiva, através frequências 

absolutas. 

Apresentação dos resultados 

 

1º Momento - Antes da regulação:  

 

 Como já foi referido anteriormente esta turma apresentava 

comportamentos de impróprios para o contexto de aula, tendo causado várias 

situações desagradáveis. Tendo em conta a competição, esta turma mostrou-

se sempre muito empenhada e muito capacitada, contudo esse empenho por 

vezes trazia momentos de discussão, conflitos e atritos. Esses conflitos 

resultavam sempre de faltas que existiam em número exagerado, em que os 

alunos praticavam um jogo demasiado violento. O individualismo foi sempre um 

fator de reflexão, tentando sempre encontrar-se forma de impedir este 

processo. 

 

“Nota-se que eles têm qualidades técnicas de basquetebol, contudo 

eles apenas as põem em prática individualmente, não jogando em equipa. 

Outro aspeto que tenho que impedir é o facto de os defesas agirem muito 

violentamente, resultando em choques constantes e faltas a cada lance 

disputado.” (Reflexão de aula nº 24 e 25 - Basquetebol) 

bvisto que facilmente se criam atritos e confusões, ou por decisões 

de arbitragem ou por jogadas mais duras entre adversários.” (Reflexão de 

aula nº 58 e 59 - Basquetebol) 

 

Esta turma sempre se envolveu de tal forma na competição que se 

esqueciam que estavam em ambiente escolar, utilizando linguagem e atitudes 

improprias no contexto da aula. Nunca havia aceitação de nenhuma decisão 

que fosse contra a sua equipa, dificultando assim o papel da arbitragem. 
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“Houve algumas interrupções, visto que os alunos estavam em 

constante desacordo em relação às faltas e regras do jogo”. (Reflexão de 

aula nº 21 e 22 - Basquetebol) 

 

Não só na modalidade de Basquetebol isso se verificou. Quando se 

abordou Futebol, estes comportamentos ainda se mantinham e o 

individualismo prevalecia.  

 

 “bocorrem sempre alguns incidentes, no que diz respeito a entradas 

mais duras e também ao isolamento de alguns elementos mais fracos das 

equipas.” (Reflexão de aula nº 47 e 48 - Futebol) 

 

2º Momento – Período pré-competitivo 

 

 Neste momento os reguladores estavam a ser testados, contudo os 

alunos já estavam a ter contacto com eles, contando para a classificação final 

qualquer incumprimento dos mesmos. No que diz respeito à fluidez e entrega 

no jogo, notou-se que os alunos começavam a criar uma postura diferente na 

aulas, estando empenhados em ajudar a equipa a vencer o jogo e não apenas 

a fazer com que cada um se exiba no seio da mesma. As regras propostas 

começam a ser percebidas por eles, tornando a competição um pouco mais 

calma. 

 

Notou-se que a atitude dos alunos está a modificar-se, visto que 

estão cada vez mais a perceber que para cada um ganhar, é necessário 

que a equipa ganhe e para isso têm todos que lutar pela mesma coisa. 

Sabem desde já que qualquer comportamento que não respeite o normal 

desenrolar da competição, fará com que a equipa perca pontos.” (Reflexão 

de aula nº 75 - Andebol) 

 

Contudo, nem tudo correu como previsto, havendo várias situações em 

que os reguladores foram esquecidos e os comportamentos perturbadores iam 

aparecendo algumas vezes. 
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“Apesar de terem sido criados os reguladores para combater os 

comportamentos perturbadores, os alunos ainda apresentam demasiadas 

vezes estes comportamentos durante o processo de competição. (Reflexão 

de aula nº 76 e 77 - Andebol) 

 

3º Momento - Período competitivo 

 

 Tendo em conta uma análise geral da prestação dos alunos, quando 

postos em prática os reguladores, tendo como base as notas de campo 

retiradas e as reflexões de aula elaboradas, notou-se que os alunos cumpriram 

positivamente os reguladores, conseguindo extinguir alguns comportamentos 

de conflitos. 

  

“bforam todos cumpridos pelos alunos, o que fez com que a aula 

fosse muito harmoniosa e a competição fosse deveras enriquecedora para 

todos os alunos. (Reflexão de aula nº 78 - Andebol) 

 

 Desta vez, mais propriamente ligado à intensidade da competição, nota-

se que os conflitos diminuíram drasticamente, apesar de por vezes ainda 

existirem situações de algumas discussões entre alguns alunos. 

 

“bnota-se que os reguladores criados estão a mostrar-se muito 

eficazes, visto que as situações de violência e de desordem ocorridas 

anteriormente, estão completamente extintas. Ainda existem 

esporadicamente alguns comportamentos de discussões entre colegas de 

equipa, adversários ou árbitros, contudo estas ocorrências são em número 

quase nulo. A regulação da competição faz com que esta se torne mais 

produtiva e eficaz. (Reflexão de aula nº 79 e 80 - Andebol) 

 

 Com a necessidade de uma informação mais específica de cada 

regulador, e com o suporte das tabelas criadas (2 à 11), realizou-se uma 

análise minuciosa ao percurso das equipas em cada um dos reguladores. 
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Tabela 2 – primeiro regulador.  

Regulador: 1ª Jornada 2ª Jornada 3ª Jornada 

Equidade: 1º Jogo 2º Jogo 1º Jogo 2º Jogo 1º Jogo 2º Jogo 

1. É obrigatório que cada 
equipa tenha sempre 3 raparigas 
em campo. (se sim, mais 20 
pontos). 

Equipa Azul � � � � � � 

Equipa Verde � � � � � � 

Equipa Laranja � � � � � � 

 

Este regulador foi criado com o intuito de as equipas jogarem sempre em 

pé de igualdade, tendo sempre o mesmo número mínimo de raparigas em 

campo. 

Com a análise da tabela, correspondente ao percurso das 3 equipas no 

que diz respeito a este regulador, nota-se que todas as equipas cumpriram a 

risca o mesmo. Desta forma, as raparigas participaram de forma ativa e 

interventiva no seio da equipa. 

 

Tabela 3 – segundo regulador 

 

Este regulador foi criado com o objetivo de fazer com que todos os alunos 

passem pela posição de guarda-redes, permitindo assim evitar que as equipas 

escolhessem sempre o mesmo guarda-redes, ou por este ter melhores 

qualidades nesta posição, ou para evitar que o menos competente como 

jogador de campo fosse obrigado a permanecer na baliza por um tempo 

exagerado. 

Mais uma vez pela análise da tabela, nota-se que este regulador foi 

cumprido a maior parte das vezes. O único momento em que este não foi 

cumprido foi apenas em um jogo por parte da equipa verde. Desta forma, todos 

os alunos poderam passar pela função de guarda-redes, mas não em tempo 

exagerado. 

Regulador: 1ª Jornada 2ª Jornada 3ª Jornada 

Equidade: 1º Jogo 2º Jogo 1º Jogo 2º Jogo 1º Jogo 2º Jogo 

2. Deve haver uma troca 
de GR a cada 3 situações de 
ataque da equipa adversária. (se 
sim, mais 20 pontos). 

Equipa Azul � � � � � � 

Equipa Verde � � � X � � 

Equipa Laranja � � � � � � 
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Tabela 4 – terceiro regulador 

Regulador: 1ª Jornada 2ª Jornada 3ª Jornada 

Equidade: 1º Jogo 2º Jogo 1º Jogo 2º Jogo 1º Jogo 2º Jogo 

3. Um golo marcado por 
uma rapariga vale sempre por 2 
golos. 

Equipa Azul - - - - - - 

Equipa Verde - - - - - - 

Equipa Laranja - - - - - - 

 

Como se verificou antes da criação deste regulador os rapazes preferiam 

evitar incluir as raparigas no processo ofensivo da equipa. Desta forma, 

valorizando o papel das raparigas no processo ofensivo, estas passam a ser 

parte integrante da equipa. 

Este regulador não foi cumprido em nenhuma situação, contudo houve 

várias vezes em que as raparigas finalizaram eficientemente, contudo este 

regulador apenas se verificava ao segundo golo das mesmas no mesmo jogo, 

devido ao regulador seguinte. 

 

Tabela 5 – quarto regulador. 

Regulador: 1ª Jornada 2ª Jornada 3ª Jornada 

Equidade: 1º Jogo 2º Jogo 1º Jogo 2º Jogo 1º Jogo 2º Jogo 

4. O primeiro golo de 
cada elemento da equipa vale 
por 3 golos. 

Equipa Azul II I III II III II 

Equipa Verde - - II II I I 

Equipa Laranja I - I III I I 

 

Com a utilização deste regulador todos os elementos da equipa podem agir 

em prol do sucesso da equipa, valorizando o primeiro golo de cada elemento 

da equipa, tentando fazer com que haja mais alunos a poderem marcar golos.  

Relativamente a este regulador nota-se que ficou um pouco aquém do que 

era expetável, visto que no mesmo jogo, na mesma equipa, apenas houve 3 

marcadores diferentes. Houveram também equipas que não conseguiram 

marcar nenhum golo. 

 

Tabela 6 – quinto regulador 

Regulador: 1ª Jornada 2ª Jornada 3ª Jornada 
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Equidade: 1º Jogo 2º Jogo 1º Jogo 2º Jogo 1º Jogo 2º Jogo 

5. Um golo após uma 
jogada coletiva completa (bola 
passou por todos os jogadores 
da equipa) vale por dois golos. 

Equipa Azul - - - - - - 

Equipa Verde - - - - - - 

Equipa Laranja - - - - - - 

 

Com este regulador pretendeu-se criar uma bonificação à equipa que 

marcava um golo em que o processo ofensivo fosse construído por todos os 

elementos da equipa, promovendo a inclusão de todos os elementos da 

equipa. 

Este regulador não se mostrou eficaz, visto que nenhuma equipa 

construiu uma jogada coletiva que culminasse em golo. Penso que este facto 

aconteceu devido à falta de qualidade de alguns elementos da equipa. 

 

Tabela 7 – sexto regulador. 

 

Com este regulador, todos os jogadores teriam que jogar pelo menos uma 

parte do jogo, tendo a oportunidade de participar no jogo da equipa, já que um 

jogo tinha a duração de 6 minutos, divididos por duas partes. 

Este regulador foi cumprido na totalidade, visto que os alunos se 

mostraram muito recetivos em colocar em jogo todos os membros da equipa. 

 

Tabela 8 – sétimo regulador. 

Regulador: 1ª Jornada 2ª Jornada 3ª Jornada 

Fair-Play: 1º Jogo 2º Jogo 1º Jogo 2º Jogo 1º Jogo 2º Jogo 

7. Se no final do jogo a 
equipa cumprimentar os 
adversários, esta ganha 5 
pontos. 

Equipa Azul � � � � � � 

Equipa Verde � � � � � � 

Equipa Laranja � � � � � � 

 

Regulador: 1ª Jornada 2ª Jornada 3ª Jornada 

Equidade: 1º Jogo 2º Jogo 1º Jogo 2º Jogo 1º Jogo 2º Jogo 

6. Todos os jogadores 
da equipa têm que jogar 
(suplentes e efetivos) pelo 
menos 3 minutos. Se isto não 
acontecer, a equipa perde 5 
pontos por cada jogador que 
não tenha jogado esse período 
de tempo. (se sim, mais 20 
pontos) 

Equipa Azul � � � � � � 

Equipa Verde � � � � � � 

Equipa Laranja � � � � � � 
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Este regulador foi criado para que todos os alunos mostrem respeito 

pelo adversário, realizando no final de todos os jogos uma demonstração de 

respeito pelo adversário. 

Pela análise da tabela nota-se que este regulador foi cumprido na 

totalidade dos jogos por todas as equipas, mostrando que os alunos 

perceberam que deviam respeitar os adversários, na derrota e na vitória. 

 

Tabela 9 – oitavo regulador 

Regulador: 1ª Jornada 2ª Jornada 3ª Jornada 

Fair-Play: 1º Jogo 2º Jogo 1º Jogo 2º Jogo 1º Jogo 2º Jogo 

8. Se um jogador 
discutir com um colega de 
equipa ou com um adversário, 
faz com que a sua equipa 
perca 5 pontos. 

Equipa Azul 
- - - - - - 

Equipa Verde 
- - - - - - 

Equipa Laranja 
- - - - - - 

 

Este regulador teve o objetivo de promover uma aceitação dos erros dos 

colegas ou dos adversários, promovendo uma prática sem atritos e conflitos. 

Mais uma vez, com a análise da tabela, podemos ver que os alunos se 

mostraram muito compreensivos com os colegas e adversários, não criando 

atritos entre eles, realizando uma prática sem conflitos. 

 

Tabela 10 – nono regulador 

Regulador: 1ª Jornada 2ª Jornada 3ª Jornada 

Cumprimento de regras 1º Jogo 2º Jogo 1º Jogo 2º Jogo 1º Jogo 2º Jogo 

9. Uma boa arbitragem 
equivale a um somatório de 10 
pontos para a sua equipa. 

Equipa Azul 0 pontos 10 pontos 0 pontos 

Equipa Verde 10 pontos 0 pontos 0 pontos 

Equipa Laranja 10 pontos 10 pontos 10 pontos 

 

Com este regulador pretende-se que o árbitro faça cumprir as regras do 

jogo e ao mesmo tempo faça com que cada aluno que passe por esta função 

crie uma atitude compreensiva sempre que outro colega esteja a realizar este 

papel de árbitro. Outra função foi fazer com que todos os alunos tivessem a 

iniciativa de estudar as regras e com isso amealhar pontos para a sua equipa. 
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Este regulador demonstrou que nem todos os alunos eram conhecedores 

das regras específicas do Andebol, o que fez com que nem todos 

conseguissem uma boa arbitragem. 

 

 

Tabela 11 – décimo regulador. 

Regulador: 1ª Jornada 2ª Jornada 3ª Jornada 

Cumprimento de regras 1º Jogo 2º Jogo 1º Jogo 2º Jogo 1º Jogo 2º Jogo 

10. Se um jogador 
discutir a decisão da 
arbitragem, faz com que a sua 
equipa perca 5 pontos. 

Equipa Azul 
- 10 -5 - 10 - 5 - - 

Equipa Verde 
- - - - 5 - - 

Equipa Laranja 
- - - 5 - -10 - 

 

Este regulador está muito ligado com o anterior, que tenta fazer com que 

os alunos compreendam a posição do árbitro e passam desta forma aceitar 

todas as suas decisões. 

Nota-se que por vezes ainda se verificaram momentos em que os alunos 

se mostraram muito desagradados com a posição do árbitro. Contudo, 

existiram momentos em que se notou uma aceitação notável do papel do 

árbitro. 

 

A regulação da competição faz com que esta se torne mais produtiva 

e eficaz. (Reflexão de aula nº 79 e 80 - Andebol) 

Conclusão: 

 Futuramente poderiam ser feitos estudos acerca desta temática, pondo 

em prática os reguladores da competição em todas as aulas do 1º e 2º 

Períodos. Posteriormente, no 3º Período retiravam-se os reguladores e 

analisava-se o nível de aquisição dos comportamentos por parte dos alunos. 

 Relativamente à regulação da competição, o professor tem que ser 

capaz de usar a competição de forma eficaz e controlada, de forma a conseguir 

aumentar o rendimento do ensino-aprendizagem. 
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Limitações do estudo: 

 Este estudo teve algumas limitações principalmente por não se 

conseguir perceber se os alunos continuavam a ter as mesmas atitudes, 

mesmo sem a utilização dos reguladores. Ou seja, não se consegue perceber 

se os alunos conseguiram reter os comportamentos que tinham quando 

estavam a ser utilizados os reguladores. 

 Outra limitação é o facto de alguns dos reguladores chocarem com 

intensões táticas do jogo. Por exemplo os reguladores 4 e 5 (Um golo marcado 

por uma rapariga vale sempre por 2 golos; O primeiro golo de cada elemento 

da equipa vale por 3 golos), podem fazer com que o jogador que poderá estar 

isolado e em condições de finalizar, passe a bola a outro para que possa 

finalizar e a equipa beneficiar com isso. 

 

Referências: 

 

Arends, R. (1995). Aprender a Ensinar. Mcgraw-Hill. 

Bento, J. O. Petersen, R. D. S. (2006): Pedagogia do Desporto. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, p.14. 

Devís, J. (1996). Educación física, deporte  y currículum. Investigación y 

desarrollo curricular. Madrid:Visor. 

Freire, J. B. (2005).: Educação de corpo inteiro. 4. ed. São Paulo: Scipione. 

Neto, C. (1997). Tempo & espaço de jogo para a criança: rotinas & 

mudanças sociais. In C. Neto (Ed.). O jogo e o desenvolvimento da criança pp. 

10-22). Lisboa: Edições FMH. 

Sparkes, A.C. (1987). Competition and Health - Related Fitness. In: S. 

Biddle (Ed.). Foundations of Health Related Fitness in Physical Education. (pp 

145-150) 

  



  



89 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Conclusão e perspetivas futuras 
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5. Conclusão e perspetivas futuras 

 

Sem dúvida que este ano de estágio se mostra de extrema importância 

para o estagiário, tendo em conta a sua formação e a sua formação. O 

professor orientador assim como o professor cooperante realizam um trabalho 

junto do estagiário que se mostra essencial para um aperfeiçoamento das 

qualidades do mesmo. Outros intervenientes que tiveram uma participação 

essencial no processo do estagiário foram todos os professores do grupo de 

educação física, assim como todos os funcionários da escola. O núcleo de 

estágio é uma peça fundamental neste processo, que com cooperação e 

lealdade, se mostra importante para um desenvolvimento contínuo e 

aprofundado.  

Concluída a viagem é tempo de olhar para trás e perceber o valor que 

esta teve para a formação e experiencia do comandante. Sem dúvida que se 

viveram momentos de muito trabalho e luta, mas também existiram momentos 

de calma e descontração, partilhados com toda a tripulação.  
Chegamos ao fim desta viagem e como já foi referido, o porto é apenas 

um e são muitos barcos a querer atracar. Desta forma, ou esperamos nesta fila 

infindável, ou então e mais sensatamente navegamos sozinhos em busca de 

outros portos que se abram para nós. 
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