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Eu tenho uma espécie de dever,  

Dever de sonhar,  

De sonhar sempre,  

Pois sendo mais do que um espetáculo de mim mesmo,  

Eu tenho que ter o melhor espetáculo que posso.  

E, assim, me construo a ouro e sedas,  

Em salas supostas,  

Invento palco,  

Cenário para viver o meu sonho  

Entre luzes brandas e músicas invisíveis. 

 

Fernando Pessoa (1888-1935) 
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Resumo 

Este documento retrata de forma reflexiva um ano de trabalho em que fui 

uma estudante-estagiária, na escola Secundária de Alberto Sampaio, em Braga. 

O testemunho que aqui dou representa uma vivência alargada, não apenas como 

professora, mas como treinadora, como colaborada nas funções da direção de 

turma, na realização de eventos e atividades da escola no âmbito da educação 

física, na relação com os alunos, na relação com os colegas de estágio e de 

trabalho, toda uma panóplia de tarefas e ligações que fizeram deste ano único e 

fundamental na minha formação. Para tal contei com o acompanhamento do 

professor cooperante Arnaldino Ferreira e do orientador da faculdade Ramiro 

Rolim. Este relatório está dividido em cinco partes: introdução, dimensão 

pessoal, enquadramento da prática profissional, realização da prática 

profissional e termino com a conclusão balanceando entre o que vivi e o que 

perspetivo. Também referencio nesta narrativa, nomeadamente no capítulo 

relativo à realização da prática profissional, o meu projeto de investigação-ação, 

que reflete a maior problemática encontrada na lecionação das minhas aulas - o 

feedback pedagógico. Na tentativa de solucionar o problema identificado 

decidimos estudar o meu comportamento em atuação. Para este trabalho 

debrucei-me sobre três variáveis do feedback pedagógico: relação com a 

informação inicial, especificidade e direção. Este relatório reflete o culminar da 

minha formação, uma experiência ótima que criou em mim uma vontade “ainda 

maior” de ser professora de educação física. 

Palavras-chave: ESTÁGIO PROFISSIONAL, PROFESSORA, REFLEXÃO, 

EDUCAÇÃO FÍSICA, FEEDBACK PEDAGÓGICO.  
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Abstract 

This document represents in a reflectively form a year of work in which I 

was a graduate student-intern, in Secondary school Alberto Sampaio, in Braga. 

The testimony I give here is an extended experience, not only as a teacher, but 

as a coach, as a helpmate in the direction of the class, in events and activities 

within school physical education in relation to students, the relationship with 

fellow internship and work, a whole diversity of tasks and links that made this year 

unique and fundamental in my teacher training. For all this work I had the 

accompanying support from the cooperative teacher Arnaldino Ferreira and from 

my college advisor Ramiro Rolim. This report is divided into five parts: 

introduction, personal dimension, professional practice framework, 

implementation of professional practice and with the conclusion balancing 

between what I experienced and what I prospect in the future. I also refer in this 

narrative, particularly in the chapter about the achievement of professional 

practice, my action research project, which reflects the larger problems found in 

teaching in my classes which is about pedagogical feedback. In trying to solve 

the identified problem we decided to study my behavior in action. For this job I 

worked on three pedagogical feedback variables: relationship to initial 

information, specificity and direction. This report reflects the culmination of my 

training, a great experience that created in me a “greater desire” to be a physical 

education teacher. 

 

Keywords: PROFESSIONAL STAGE, TEACHER, REFLECTION, PHYSICAL 

EDUCATION, EDUCATIONAL FEEDBACK. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Introdução 





O presente relatório de estágio foi realizado no âmbito da unidade 

curricular de Estágio Profissional (EP), pertencente ao 2º ano do 2º ciclo de 

estudos do ensino da educação física nos ensinos básico e secundário, 

ministrada na Faculdade de Desporto da Universidade do Porto (FADEUP). 

Como refere Matos (2012a), “o estágio profissional 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 no espaço escolar. O 

projeto tem como objetivo a formação do professor promotor de ensino de 

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

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

das funções docentes entre as quais sobressaem funções letivas, de 

organização e gestão, investigativas e de cooperação”. 

O EP foi o ponto mais alto da minha formação académica porque através 

deste consegui transferir tudo que aprendi na teórica como estudante, para 

aplicar na prática como professora. 

Fui permanentemente uma estudante-estagiária reflexiva. Diariamente 

refleti sobre a minha prática, tentando melhorar a cada dia e procurando cimentar 

bons alicerces para o mundo de trabalho futuro. Gerei tudo em torno de um ciclo 

de constante planificação, ação, observação, avaliação e reflexão, pois segundo 

Matos (2012a) “o estágio profissional visa a integração no exercício da vida 

profissional de forma progressiva e orientada, através da prática de ensino 

supervisionada em contexto real, desenvolvendo as competências profissionais 

que promovem nos futuros docentes um desempenho crítico e reflexivo, capaz 

de responder aos desafios e exigências da profissão”. 

Ao longo deste ano letivo fui responsável pela lecionação das aulas de 

educação física de uma turma do 10º ano, da Escola Secundária de Alberto 

Sampaio (ESAS), em Braga.  

O meu núcleo de estágio era composto por 3 estudantes, eu, a Eduarda 

e o Fernando. 
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Contou com a orientação de dois professores, um cooperante, o mestre 

Arnaldino Ferreira e um orientador, o professor doutor Ramiro Rolim. 

Este relatório está estruturado em quatro grandes capítulos.  

O primeiro dedicado à dimensão pessoal. Neste realizei uma reflexão 

biográfica, para retirar ilações para o meu futuro enquanto docente. Fiz um 

balanço das expetativas iniciais com a realidade encontrada na escola.  

O segundo capítulo foi direcionado ao enquadramento da prática 

profissional, onde fiz um caixilho geral do macro contexto, referenciando o que é 

o “ser professor”, falando da competência docente e da disciplina de educação 

física. Também concebi um enquadramento da componente legislativa e 

regulamentar do EP e um enquadramento funcional do EP.  

Refleti no 3º capitulo sobre toda a prática profissional, debruçando a 

minha atenção sobre a conceção, o planeamento e a sua execução, as 

dificuldades percecionadas, as estratégias usadas e sobre a avaliação e controlo 

de todo o processo. Centrada neste objetivo, revisitei todo o meu percurso de 

estágio, focando-me, especificamente em quatro pontos: na organização e 

gestão do ensino e da aprendizagem, onde enquadrei a elaboração de um 

projeto de investigação-ação sobre o feedback pedagógico; na participação na 

escola e nas relações que estabeleci com a comunidade; e no melhoramento da 

atividade profissional através da reflexão e da formação continua.  

Por fim apresento algumas considerações finais, onde fiz uma síntese de 

todo o percurso que realizei e relatei quais as expetativas que tenho para o meu 

futuro profissional. 

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Dimensão pessoal  





2.1 Da vida intrauterina à formação  

Desde cedo enquadrei o meu gosto pelo desporto e por todo o espetáculo 

desportivo envolvente.  

Durante toda a minha infância a alegria que esboçava resumia-se as 

brincadeiras de rua, aos jogos com bola e ao gosto incessante de praticar 

exercício físico.  

Mais tarde, na minha adolescência, tornei-me jogadora de futsal feminino 

e uma adepta entusiasta das mais variadas modalidades. Com o apoio dos que 

me rodeavam e me são importantes, ingressei na área do Desporto.  

Várias foram as contrariedades e pedras que encontrei no meu caminho 

mas que foram sendo ultrapassadas. Reportando-me ao momento em que 

ingressei no 10º ano na Escola Secundária Alberto Sampaio (ESAS) logo percebi 

que a área que tinha escolhido o “Curso Tecnológico de Desporto, ” não era igual 

ao anterior curso de Desporto. Naquele momento tive medo que a minha opção 

não correspondesse ao que queria, não me desse valências para entrar no 

ensino superior e, sobretudo não fosse um curso que gostasse de frequentar. 

Mas felizmente enganei-me. Com o leque rico de professores que tive, desde 

logo percebi que todos os caminhos estariam ao meu alcance, tendo tomado a 

decisão de continuar o curso.  

Concluído este curso chegou o momento de ingressar no mundo 

universitário, mas sempre com o sonho de que iria voltar um dia como 

professora. Quando saíram os resultados das colocações no ensino superior 

deparei-me com o pior cenário possível; não tinha entrado no curso que 

pretendia, Ciências do Desporto – na FADEUP, mas sim no curso de Educação 

da Universidade do Minho – 4ª opção da minha candidatura ao ensino superior. 

Isto, segundo o que foi explicado deveu-se a um erro informático no qual mais 

de 50 alunos não foram colocados nas faculdades a que tinham direito. Lembro-

me perfeitamente desse dia. As lágrimas não paravam de cair rosto abaixo e a 

infelicidade era a minha imagem. Dias depois, chega uma carta a casa (carta 

que é uma relíquia para mim) a informar do erro e a declarar que este foi 

corrigido, informando que já era aluna da FADEUP. Senti-me a caloira mais 

contente e feliz de sempre, o meu sorriso floresceu e ainda hoje está presente.  



8 

 

Nos primeiros quatro anos de faculdade, muitas alterações aconteceram, 

mas sempre tive a capacidade para me adaptar e, conforme o estipulado concluí 

o meu 5º ano académico. Nestes cinco anos de formatura aprendi muito e adquiri 

imensas valências. 

Especificamente na especialização da minha formação, foco-me no “ser 

professor” e nos saberes que o englobam. Pois, tal como defende Nóvoa (1992) 

os alicerces, para conduzir o ensino e a educação e “formatar” o “bom professor,” 

são baseados no conhecimento, na cultura profissional, no tato pedagógico, no 

trabalho em equipa e no compromisso social. E, foi em parte com estas bases, 

que realizei a minha prática pedagógica. Para além disso, para realizar a minha 

PES, não me reportei apenas às minhas dimensões profissionais, mas também 

me debrucei sobre as minhas aprendizagens pessoais, porque não se pode 

esquecer que o professor coloca-se numa profissionalidade docente que não 

pode deixar de se construir no interior de uma pessoalidade do professor (Nóvoa. 

1992).  

No que concerne ao local de realização do estágio fui colocada na minha 

primeira opção, na ESAS e, posso afirmar que esta colocação se revelou muito 

importante e rica para mim, representando um grande marco na minha vida.  

A ESAS é uma escola de referência em Braga pela qualidade. Foi uma 

instituição onde aprendi muito e teve um contributo positivo na minha formação 

pessoal. 

Ao longo deste estágio, assumi toda a responsabilidade e dediquei todas 

as minhas valências ao ensino da educação física, através de um trabalho 

gradual, fruitivo e sobretudo reflexivo. Quis, e penso que consegui, transmitir 

conhecimentos aos meus alunos e simultaneamente ultrapassar a visão 

puramente instrumental da educação e traduzi-la na realização do aluno na sua 

totalidade, desenvolvendo a educação como um todo (Queirós, 2012). 

No entanto, como refere Nóvoa (1992), é impossível definir “o bom 

professor.” Apesar desta dificuldade, tentei ao máximo ser aquilo que idealizava 

para conseguir ser uma boa professora. Neste ensaio e nesta procura, recordei 

os meus tempos de aluna, nomeadamente aquilo que gostava mais dos 
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professores, relembrando aqueles que para mim foram um exemplo e uma 

referência sempre presentes no meu caminho. 

Procurei, assim, construir à minha imagem, o meu perfil de professora, 

uma figura que conduz os seus alunos à aprendizagem, que constrói as suas 

aulas para os alunos e em prol deles e que faz da educação física não apenas 

um momento de transmissão de conhecimentos, mas sim um reencontro 

formativo englobando o ensino e a educação.  

Este trajeto permitiu-me construir o meu perfil como docente, baseando-

me num alicerce (ensino básico e secundário) e num rés-do-chão (ensino 

superior e estágio) para construir o resto do prédio no seguimento da minha vida 

profissional.  

Neste momento sinto que todo este ano foi essencial para aquilo que 

desejo e aspiro ser um dia – professora de educação física. 
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2.2 O impacto: entre a expetativa e a realidade 

Para exercer a docência existe a necessidade de cumprir três etapas de 

formação segundo o que é defendido na literatura, nomeadamente a licenciatura, 

o mestrado de ensino e uma temporada que corresponde ao estágio profissional, 

no qual permaneci durante um ano letivo numa escola à frente de uma turma. 

Esta formação visa integrar o docente para a prática do ensino, 

especializando o professor num domínio que o permite distinguir dos 

profissionais de outras áreas. O professor dedica-se, então, a um saber 

específico que constitui a sua profissionalidade. A licenciatura é uma formação 

geral e o mestrado e o estágio pedagógico (inserido no mestrado da FADEUP) 

são formações específicas e que conduzem a dotação de competências para a 

docência.  

Nesta última fase existem percursos que devem ser seguidas para haver 

uma formação adequada de moda a ingressar posteriormente no mundo de 

trabalho. O estágio profissional visa a integração no trabalho docente associado 

ao ensino da educação física na escola de qualidade, organizando-se nas 

seguintes áreas de desempenho: organização e gestão do ensino 

aprendizagem, participação na escola, relação com a comunidade e 

desenvolvimento profissional (Matos, 2012). 

Para tal, Nóvoa (1992) defende 5 práticas como os alicerces da educação:  

1. A formação de professores deve assumir uma forte componente 

práxica, centrada na aprendizagem dos alunos e no estudo de casos concretos, 

tendo como referência o trabalho escolar. Pois o conhecimento é baseado no 

saber e representa a primeira repartição desta profissão. É muito importante 

saber aquilo que se ensina, conduzindo sempre os alunos à aprendizagem.  

2. A formação de professores deve passar por “dentro da 

profissão”, isto é, deve basear-se na aquisição de uma cultura profissional, 

concebendo aos professores mais experientes um papel central na formação dos 

mais jovens. A cultura docente é muito importante, o professor tem que se 

integrar na escola, na comunidade, conhecer a cultura e os fundamentos da 

mesma. Isto é algo que não se aprende, sabe-se que existe, mas não se sabe o 
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que é. É assim que se aprende a profissão, é neste meio que se permite que ela 

evolua. 

3. A formação de professores deve dedicar uma atenção especial 

às dimensões pessoais da profissão docente, tralhando essa capacidade de 

relação e de comunicação que define o tato pedagógico. O professor tem que 

ter um tato pedagógico, sabendo onde, quando e como tem que atuar. Ter a 

capacidade de conduzir os alunos a aprendizagem e encontrar as melhores 

situações e soluções para lá chegar. Neste capítulo é impreterível, inevitável e 

ao mesmo tempo importante, existir um cruzamento entre as dimensões 

profissionais e as dimensões pessoais.  

4. A formação de professores deve valorizar o trabalho em equipa 

e o exercício coletivo da profissão, reforçando a importância dos projetos 

educativos de escola. Este nível é muito importante, porque o trabalho em equipa 

revela-se cada vez mais relevante no progresso e evolução da ação docente, do 

trabalho do professor. Existe a necessidade de trabalhar em várias frentes, 

laborar em contexto de grupo, cooperar e colaborar com grupos distintos. O 

trabalho de cooperação e de interajuda é fundamental para haver avanço e 

melhorias na atividade. 

5. A formação de professores deve estar marcada por um princípio 

de responsabilidade social, favorecendo a comunicação pública e a participação 

profissional no espaço público da educação. Há que incutir responsabilidade 

social. Levar os alunos para além da educação dos pais e da cultura da escola. 

Mostrar-lhes tudo o que de bom o mundo tem para oferecer. 

Não se pode esquecer também que a formação inicial dos professores 

passa por aprender a ensinar e adquirir o conceito de desenvolvimento 

profissional. Como intitula e conclui, Nóvoa, no seu artigo “a formação de 

professores (deve ser) construída dentro da própria profissão”. 

Estes conceitos foram fundamentais na estruturação das minhas crenças 

sendo igualmente importantes na noção que desenvolvi sobre a profissão 

docente. Considero, portanto, essencial esta fase da formação, para preparar 

profissionais qualificados, capazes de lidar com os alunos, com os outros e com 

a escola.  
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Os professores devem ter um bom e cuidado alinhamento entre a teoria e 

a prática para depois atuarem no terreno profissional.  

Durante este estágio passei de estudante a professora, a ensinar ao invés 

de apenas aprender, de receber para dar. De uma mera recetora, fui uma 

afincada emissora, passei a transmitir o que até então havia recebido. E, em 

poucas palavras é assim que descrevo o que fiz. 

Numa fase inicial criei muitas expetativas e de uma forma geral todas elas 

aconteceram de forma positiva.  

Logo no primeiro encontro que eu e os meus colegas estagiários tivemos 

com o nosso PC, fomos confrontados com a pergunta. 

 “Qual é o vosso objetivo para este ano letivo?”.  

Cada um de nós deu a sua resposta e a minha, no meu entendimento, foi 

clara e objetiva. Respondi com convicção que pretendia que todos os meus 

alunos gostassem de educação física e aproveitassem isso para realizar 

exercício físico fora da escola (quem já praticava que continuasse e aumentasse 

o gosto por outras modalidades, aqueles que não praticavam que o passassem 

a fazer). 

Penso que neste ponto potencializei ao máximo as aulas, tentando 

mostrar aos alunos os objetivos e o benefício de praticar exercício físico. Tentei 

colorir todas as abordagens, para que os alunos tivessem vontade de nelas 

participarem.  

Outras expetativas foram criadas e, numa fase inicial, muitos medos me 

envolviam o pensamento. Falarei sobre um de cada vez, mas a ordem não 

transparece o seu grau de importância, pois eram inquietudes que me 

preocupavam no geral. 

O relacionamento com a turma era algo que me deixava apoquentada, 

porque não sabia como iria ser, como haveria de falar para os alunos, como teria 

de exercer a minha autoridade, entre várias dúvidas. O professor Arnaldino 

deixou-me à vontade, esclarecendo que tinha que ser eu própria.  

Este relacionamento carateriza mais um dos diferentes papéis que 

desempenhei como estudante-estagiária. Nem sempre foi positivo, porque tive 

situações de mau comportamento por parte de alguns alunos. Mas que com 
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serenidade e muita reflexão consegui combater, não tão rapidamente quando o 

desejado, mas ainda no tempo útil de aulas. 

Fui uma professora presente na vida dos meus alunos, preocupei-me 

diariamente com eles, ajudei-os nas suas dúvidas e inseguranças. 

Posteriormente, eram eles próprios que vinham ter comigo para os guiar da 

melhor forma possível. 

Ao nível da transmissão de conteúdo, da observação e da intervenção tive 

algumas dificuldades. 

Estabeleci sempre para cada modalidade o que pretendia dos alunos, e 

consegui também de uma forma vantajosa transmitir isso.  

Os obstáculos encontrados foram mais ao nível da deteção do erro e 

consequente da forma de o corrigir.  

Apresentei dificuldades também na transmissão do feedback pedagógico, 

sendo este o meu tema do projeto de investigação ação como poderão deparar 

no capítulo 4. 

O planeamento anual, as unidades didáticas, bem como os planos de 

aula, resultam de uma agregação ponderada, sequencial e lógica, tendo em 

conta os espaços disponíveis, o material, as condições climatéricas e sobretudo 

a turma e os níveis em que se encontram. Estas questões levantaram 

inicialmente muitas dúvidas, mas, depois, seguiram um trajeto normal de 

resolução e efetividade. 

Falando das aulas em si, deparei-me com o facto do planeamento das 

modalidades nesta escola resultar numa aplicação de vários estímulos numa 

mesma aula. A minha primeira reação foi “Concluo esta reflexão d’ “O meu 

primeiro momento” dizendo que tenho algum receio de colocar em prática este 

tipo de aulas, mas, ao mesmo tempo, estou muito desejosa de entender as 

minhas capacidades para responder a estes desafios. O primeiro impacto foi 

positivo e vejo isso como um excelente primeiro passo para esta minha enorme 

viagem.” No balanço final posso dizer que adorei, senti-me muito bem em 

lecionar aulas desta forma e realço principalmente o papel motivador que 

provoca nos alunos. 
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Não consigo fazer um balanceamento entre este sistema de ensino e o 

ensino por blocos, porque é a primeira vez que lecionei aulas na escola, não 

conseguindo tirar ilações sobre qual é o mais vantajoso. Apenas consigo 

identificar que o sistema adotado na ESAS permite motivar mais os alunos, é 

mais estimulante para eles e ao mesmo tempo mais trabalhoso para os 

professores, porque exige uma preparação inicial e simultânea da abordagem 

de todas as modalidades.  

Nas outras áreas, relativas a direção de turma, ao desporto escolar, às 

atividades da escola, todas elas aconteceram da forma como estava à espera e 

revelaram-se positivas na minha aprendizagem e evolução. 

Termino este capítulo, realçando a ideia de que este projeto de formação 

exige uma atitude de permanente reflexão, um profissional reflexivo que analisa, 

reflete e sabe justificar aquilo que faz (Matos, 2012a), resultando num 

profissional que reflete antes, durante e após a ação (I. Betti, & M. Betti. 1996).  

Resumidamente, toda a minha PES foi alicerçada como base nos 

pressupostos apresentados e desenvolvidos ao longo deste capítulo. 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Enquadramento da prática profissional  
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3.1 Macro contexto 

 

3.1.1 Ser professor 

A educação de hoje é um dos principais veículos de socialização e de 

promoção do desenvolvimento individual (Carvalho, 2008). Esta ocupa cada vez 

mais espaço na vida das pessoas, à medida que aumenta o papel que 

desempenha na dinâmica das sociedades modernas (Delors & Eufrazio, 2001). 

Sendo o meio de transmissão mais viável de a cultivar na e através da escola. A 

escola em que se ensina e se aprende é a escola que de certa forma maior 

contributo dá à formação, à cultura, ao conhecimento e ao futuro de cada um.  

 O papel do professor é abrangente, porque acontece dentro e fora da sala 

de aula. Engloba o lecionar de aulas e, também, todas as funções que o 

professor exercer fora da sala de aula, com a turma e noutras funções exigidas 

na docência. Por essa razão, a profissão docente é uma área de respeito, 

consideração e imensa estima.  

A educação é um elemento fundamental e necessário a todos e a cada 

um de nós. E, na escola é através do professor que o aluno recebe a educação 

e formação. 

Ser professor resultava numa manifestação de vocação ou missão 

transcendente, não o exercício de uma profissão. Esta imagem foi destruída pela 

massificação do ensino e também pelos estudos sociológicos que foram 

surgindo (Fontes, 2013), nas últimas décadas, nos países europeus e um pouco 

pelo resto do mundo.  

A profissão de professor não é tão valorizada nos dias de hoje. A 

sociedade desvaloriza a profissão, pois não se conscientizam que o professor 

exerce a função de educar e formar o aluno. Todos se esquecem que é 

impossível exercer uma profissão sem a aprender. E, o educador é indispensável 

e fundamental para a iniciação dessa aprendizagem.  

Contrariamente a isso, os professores segundo o que conclui Fontes 

(2013), definem a sua profissão como complexa, onde a incerteza, a 

ambiguidade das funções são o melhor traço definidor. Pois, para além de ter 
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que lecionar as aulas, o professor está permanentemente a ser confrontado com 

a questão dos limites da sua influência sobre os alunos.  

Por essas razões e, devido ao vasto leque de papéis que o professor deve 

assumir, Formosinho (1992) apelida-o de “o superprofessor” dizendo que este 

profissional da escola de massas deve ser um novo mestre, uma pessoa 

psicologicamente madura e pedagogicamente formada, capaz de ser o instrutor 

e o facilitador da aprendizagem, o expositor e o individualizador do ensino, o 

catalisador empático de relações humanas e o investigador, o que domina os 

conteúdos e modo de os transmitir, o que ensina para aprender e ensina a 

aprender a aprender. 

Definir o “bom professor” não é tarefa fácil e, na minha opinião, não existe 

um conceito uniformizador e único para tal. Sempre procurei encontrar as 

palavras certas para me elucidar sobre o que era para mim o bom professor e o 

que separa este de um mero profissional que apenas vai a escola dar as aulas 

e vem para casa de seguida. Ao longo deste ano letivo, fui criando a minha 

própria definição, mas acho que ainda não esta fechada, nem acabada. Para 

explanar melhor o conceito ou para saber aquilo que é imprescindível para ser 

um professor a altura do cargo que ocupa, procurei opiniões de vários autores, 

através dos estudos realizados. 

 Começando pela síntese realizada por Galvão (2002) onde analisa as 

caraterísticas básicas do bom professor segundo vários autores, em que as 

agrupou, nomeadamente em: caraterísticas técnicas, afetivas e sociopolíticas. 

Nas características técnicas, o professor bem-sucedido: 

1. Conhece seus alunos e adapta o ensino às suas necessidades, 

incorporando a experiência do aluno ao conteúdo e incentivando sua 

participação; 

2. Reflete e pensa sobre a sua prática; 

3. Domina o conteúdo e a metodologia para ensiná-lo, 

4. Aproveita o tempo útil, tem poucas faltas e interrupções; 

5. Aceita a responsabilidade sobre as exigências dos alunos e do seu 

trabalho; 
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6. Usa eficientemente o material didático, dedicando mais tempo às 

práticas que enriquecem o conteúdo; 

7. Fornece feedback constante e apropriado, 

8. Fundamenta o conteúdo na unidade teórico-prática; 

9. Comunica aos alunos o que espera deles e porquê; 

10. Ensina estratégias metacognitivas aos alunos e exercita-as; 

11. Estabelece objetivos cognitivos; 

12. Integra o seu ensino com outras áreas. 

Nas características afetivas, o professor bem-sucedido: 

1. Demonstra interesse, entusiasmo, vibração, motivação e/ou satisfação 

com o ensino e com o seu trabalho, valorizando o seu papel; 

2. Desenvolve laços afetivos fortes com os alunos; 

3. Mantém um clima agradável, respeitoso e amigo com os alunos; 

4. É afetivamente maduro (não, “bonzinho”). 

Nas características sociopolíticas, o professor bem-sucedido: 

1. Conhece a experiência social concreta dos alunos; 

2. Possui uma visão crítica da escola e das suas determinantes sociais; 

3. Possui uma visão crítica dos conteúdos escolares. 

A mesma autora afirma que é possível, ainda, refletir a respeito do 

professor bem-sucedido através da sua prática pedagógica sob a perspetiva dos 

conteúdos. Sendo abordados em três dimensões: conceitos, procedimentos e ao 

nível atitudinal.  

Noutro estudo, Conceição, & Sousa, (2012) com base na opinião de vários 

estudantes concluíram que ser professor é valorizar as aprendizagens dos 

alunos, porque para além de ter de dominar os conteúdos da disciplina que 

leciona, deve trabalhar com os alunos a partir das suas representações, construir 

e planear dispositivos e sequências didáticas, que facilitem a aprendizagem. Na 

mesma investigação, conseguiram aperceber-se que os professores 

reconhecem que é essencial administrar o ensino de forma contínua, no sentido 

de atualizar os recursos cognitivos exigidos pelas competências requeridas ao 

atual ofício de professor. Também consideram importante, utilizar as tecnologias 

de informação e comunicação disponíveis. Terminam a sua análise afirmando 
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que no início do século XXI encontramos um professor que reconhece e possui 

um conjunto de competências, que opta por uma prática reflexiva assumindo que 

é uma profissão indispensável à formação das crianças e jovens.  

Ventura et al. (2011) concluíram que o “bom professor” necessita de 

entrelaçar às dimensões humana, técnica e ideológica, colocando no centro do 

processo de aprendizagem a relação interpessoal, organizando e sistematizando 

a prática pedagógica enquadrada numa cultura específica que se espera que 

seja reproduzida pelos estudantes. Nesta pesquisa, os estudantes ressalvaram 

que o “bom professor” é o que tem atualidade científica conjugada com 

habilidade pedagógica e responsabilidade profissional, num compromisso com 

os alunos para o sucesso do processo de aprendizagem. Vislumbram-se, ainda, 

elementos concetuais tradicionais - o “bom professor” é aquele que detém o 

saber de forma indiscutível, começando a emergir outros mais contemporâneos 

– um professor construtor do conhecimento, em interação permanente com a 

realidade construída que lhe serve de referência. 

Para além de tudo isto, também é função do professor ser um elemento 

de ligação entre o contexto interno – a escola, o contexto externo – a sociedade 

–, o conhecimento dinâmico e o aluno (Galvão, 2002). 

Não esquecendo e seguindo o que afirmou Conceição & Sousa (2012) 

nos dias de hoje emerge o modelo dos “professores como práticos reflexivos” os 

quais envolvidos num processo de construção e desconstrução de saberes vão 

elaborando a sua própria conceção de profissão e das boas práticas (Fontes, 

2013).  

Realço, então, que ser professor não se reduz apenas a transmitir 

conhecimento específico, nem a escolher a melhor metodologia de ensino, mas 

sim de um agrupar de saberes, de conteúdos, de funções, de relações, de 

dimensões e de atualizações, regendo toda a sua prática através da reflexão na 

ação, reflexão da ação e reflexão sobre as reflexões já realizadas. 

3.1.2 A competência docente 

Numa definição ampla, profissão é um trabalho ou atividade especializada 

dentro da sociedade, geralmente exercida por um profissional (disponível em 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Trabalho_(economia)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sociedade
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http://pt.wikipedia.org/wiki/Profiss%C3%A3o). Sendo a sua essência possuir um 

corpo coerente e estruturado, constituído por conhecimentos, técnicas, 

linguagens, valores e destrezas que formam o que podemos chamar a "cultura 

profissional" (Alonso, 1987). Ou seja, uma profissão exige um saber 

especializado, uma orientação de serviço, um código deontológico e uma 

associação profissional (Fontes, 2013).  

Na formação e profissão docentes existem aspetos comuns com outros 

ramos profissionais (em especial, com aqueles que privilegiam uma relação 

centrada nos outros, como por exemplo, a medicina) e aspetos diferenciais que 

derivam, por um lado, da natureza específica do "objeto" sobre o qual atuam os 

profissionais da educação: pessoas humanas em desenvolvimento e, por outro 

lado, da função social que desempenham: "transmitir" a cultura dessa sociedade 

às novas gerações (Alonso, 1987). 

Focando-me apenas nos papéis e funções do professor, debruço-me 

sobre aquilo que carateriza este ofício. Para tal, apresento os quatro critérios 

defendidos por Alonso (1987) que de certa forma permitem caraterizar a mestria 

dos professores.  

A competência profissional do professor define-se pela sua capacidade 

para criar, organizar ou modificar as condições de aprendizagem com a intenção 

de facilitar o desenvolvimento de processos de aprendizagem significativa e 

enriquecedora nos alunos (Alonso, 1987). É uma pratica fundamentada à luz da 

teoria, onde apenas o professor possui o como e o porque da sua atuação, só 

ele sabe o que faz e porque o faz. Mas para exercer a profissão, os professores 

têm que agir, estar na ação. Têm de fazer acontecer. Este primeiro critério que 

abordo possui uma panóplia de substâncias importantes, nomeadamente, os 

conhecimentos, as capacidades, as habilidades e os hábitos do professor. Estes 

conhecimentos resultam da base do que é preciso para ser professor, por sua 

vez a competência é desenvolvida e melhorada ao longo do tempo.   

A autonomia profissional – segundo critério, resulta na capacidade de 

tomar e pôr em prática decisões responsáveis, o que implica liberdade para 

escolher de forma criteriosa e fundamentada entre as alternativas possíveis 

numa determinada situação (Alonso, 1987). Este ponto resulta na capacidade do 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Profiss%C3%A3o
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professor ter autonomia para tomar as próprias decisões. Tudo o que o professor 

decide e faz define a sua forma de ser autónomo. Logo, o professor ao construir 

a sua autonomia, neste caso, profissional tem que ser criterioso e escolher o 

melhor caminho para as resoluções que toma, para aquilo que irá fazer e, a 

influência que terá nos intervenientes. Esta capacidade é importante para traçar 

o estilo do professor.  

O sentido de pertença e identidade profissional é uma ampliação do 

conceito de autonomia (Alonso, 1987). Enquanto a autonomia permite estilizar, 

este item possibilita e ao mesmo tempo conduz para a identificação do professor, 

não apenas enquanto docente, mas como um membro pertencente a um grupo. 

Consente a focalização do professor a uma área a qual se identifica e na qual 

quer exercer as suas funções, em conjunto com a equipa de trabalho. Estes dois 

últimos itens delineiam a identidade do profissional docente.  

O último critério refere-se à abertura à inovação. Resulta da capacidade 

para mudar, adaptar a profissão às mudanças sociais e tecnológicas incluindo a 

capacidade de intervenção como agentes de mudança da própria sociedade 

(Alonso, 1987). Mas não significa aderir a todas as novas modas. É necessário 

escolher as que indiquem aperfeiçoamentos e melhores resultados. E, é 

importante a adesão a novas estratégias, mas sem nunca esquecer que o 

principal objetivo é ensinar. Apenas existe a necessidade de acompanhar a 

evolução para melhorar o processo. 

3.1.3. A disciplina – Educação Física  

O ser humano é autónomo no que toca aos seus movimentos e, através 

destes, recria diversas funções e realiza as mais variadas tarefas. Permitindo o 

corpo humano lançar, saltar, correr, empurrar, puxar, entre outros movimentos. 

Advém daqui, do movimento e da ação, o exercício físico e a sua prática.  

O exercício físico é então um dos melhores aliados da construção de um 

estilo de vida saudável. Para tal, torna-se essencial nos dias de hoje, não só os 

adultos, mas também as crianças e jovens, criarem hábitos de vida saudáveis, 

através de uma alimentação rica e equilibrada, e da prática de atividade física 

moderada a vigorosa.  
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Existem vários meios e formas das crianças e adolescentes praticarem 

exercício físico. A escola é uma dessas possibilidades, pois oferece no currículo 

pedagógico e disciplinar a educação física aos alunos, sendo um direito e um 

dever de todos e para todos.  

A educação física, como disciplina curricular, apresenta um fator muito 

importante quer no desenvolvimento, quer na formação das crianças e dos 

jovens adultos. É essencial que faça parte do trajeto do aluno desde a escola 

primária até ao fim dos estudos obrigatórios (ensino secundário -12ºano). Pois 

já defendia Rosado (2011), que a educação física e o desporto desempenham 

um papel importante não só no desenvolvimento físico mas, também, na área de 

desenvolvimento pessoal, social e moral dos estudantes. Também Bento (1989), 

garante que as aulas de educação física devem ser vistas como o fundamento e 

o ponto fulcral (…) para o cultivo do aperfeiçoamento desportivo-corporal (…). O 

mesmo autor defende que a visão lata da educação desportiva-corporal, assente 

na unidade de variedade de formas de prática desportiva e de exercitação 

motora na escola, é ditada pela preocupação de realização dos seguintes 

objetivos: consolidação da saúde (…), formação de uma consciência de moral 

social (…), aquisição de um fundamento de conhecimentos (…), apropriação de 

habilidades e capacidades motoras essenciais à vida e motivação e formação de 

competências respeitantes à organização autónoma da prática desportiva no 

tempo livre.  

 Por tudo isto, é legítimo e desejável que a educação física seja uma 

disciplina imprescindível no currículo de todos, dado ser a única que desenvolve 

o corpo na sua totalidade. E, como qualquer disciplina, tem fundamentos de 

organização. Esta rege-se por programas. As suas exigências de rendimento 

respeitam as possibilidades da maioria dos alunos; ajustam-se à “norma 

maioritária”, uma vez que têm em atenção as particularidades próprias da idade, 

do sexo, de cada período de desenvolvimento (Bento, 1989). 

Para mim, o programa nacional é um esboço, uma referência para aquilo 

que deverá ser, no caso, as aulas de educação física. São um meio de equivaler 

o que se passa nas escolas a nível nacional. Pois, é através e sobre este 

programa, que as escolas definem o que irão fazer durante o ano letivo. Apesar 
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de cada escola ter um certo grau de autonomia para ajustar/adaptar os 

programas, tendo em conta aquilo que a envolve, estendendo às suas 

caraterísticas físicas e materiais e, baseando-se em todos os recursos e há 

população alvo, é necessário que seja repercutida nas suas ações o que está 

descrito no programa. Representa um guia para as escolas se focarem naquilo 

que têm/devem fazer e de certo modo serve para mediar tudo o que se passa 

nas escolas a nível nacional. 

Assim, o plano ao ser construído deve ter em conta a realidade escolar 

atual, deve-se focar no interesse que a educação física tem nos alunos e no seu 

bem-estar físico e mental, bem como no seu futuro após a saída da escola. 

Centro-me agora, ao programa nacional de educação física para o ensino 

secundário. A nível introdutório este programa refere que tudo o que lá está 

escrito pretende promover o desenvolvimento eclético, harmonioso e multilateral 

do aluno (de todos os alunos) através da apropriação das habilidades e dos 

conhecimentos, da elevação das capacidades, da formação e da exploração. 

Existindo também a necessidade de um trabalho que interligue os três domínios 

– motor, socio afetivo e cognitivo. Penso ser fundamental que nunca se descure 

estes parâmetros pois o objetivo da educação física é mesmo esse, promover o 

desenvolvimento do adolescente através da utilização de diferentes estímulos 

objetivando e estimulando a prática de exercício físico fora da escola. Contudo 

penso que existe a necessidade, devido a atualidade nacional referente ao 

ensino da disciplina, de rever o programa. Passo a referir e a explicar o porquê. 

“A educação física vê consagrada algumas aspirações antigas” como por 

exemplo, o aumento da carga horária, referindo também que existe um longo 

percurso pela frente. Contudo, o que numa altura foi o sucesso, hoje representa 

o retrocesso pelo facto desta disciplina já não contar para a média final de ciclo. 

Acho importantíssimo a revisão do programa, uma vez que o que sustenta toda 

a extensão e sequência deste programa é a importância de motivar os alunos, 

fazer com que gostem das aulas.  

Considero fulcral rever quais os objetivos neste momento para a 

educação física, não da disciplina em si, que penso que devem prevalecer os 

mesmos, mas sim no programa. Uma vez que, não passa apenas por motivar os 



27 

 

alunos, mas fazer com que atribuam importância à disciplina não apenas como 

caráter de nota. Mais do que motivar os alunos durante as aulas, motivação essa 

que deve ter uma repercussão positiva, profunda e duradoura, é necessário 

mostrar aos alunos que a educação física é tão importante como a matemática, 

como a língua portuguesa, entre outras. Nós próprios, professores de educação 

física, temos que promover a reflexão sobre estas ideias nos alunos, para que 

eles percebam porque é que a educação física faz parte do currículo do ensino 

secundário. Considerando o facto de as notas não terem relevância e 

adicionalmente os alunos não entenderem a motivação para a existência de 

aulas de educação física, o grau de importância que irão atribuir à disciplina será 

reduzido ou, até, inexistente.   





3.2.Enquadramento legislativo e regulamentar do EP  

  A formação profissional, para além de complementar a preparação para a 

vida ativa iniciada no ensino básico, visa uma integração dinâmica no mundo do 

trabalho pela aquisição de conhecimentos e de competências profissionais, por 

forma a responder às necessidades nacionais de desenvolvimento e à evolução 

tecnológica (artigo 22º, 2005). 

A última fase desta minha formação termina com o estágio tendo em vista 

a obtenção do grau de mestre em ensino de educação física nos ensinos básico 

e secundário, englobando a realização da PES e do relatório de estágio. O EP 

consiste então, na integração no mundo do trabalho, resultando numa ponte 

direta entre a formação e a profissão. Este resulta das orientações legais 

dispostas nos Decretos-lei nº74/2006 de 24 de Março e nº 43/2007 de 22 de 

Fevereiro e tem em conta o regulamento geral dos segundos ciclos da UP, o 

regulamento geral dos segundos ciclos da FADEUP e do regulamento do curso 

de mestrado em ensino da educação física” (Matos, 2012b).  

A orientação da PES foi realizada: a) por um docente da FADEUP, o 

professor Ramiro Rolim e b) por um professor cooperante, o mestre Arnaldino 

Ferreira, professor de educação física na Escola Secundária de Alberto 

Sampaio. Cada um destes têm uma panóplia vasta de atribuições a desenvolver 

durante todo o ano letivo. 

A mim, como estagiária, competiu-me (Matos, 2012b):  

-Cumprir todas as tarefas previstas nos documentos orientadores do EP; 

-Elaborar e realizar o meu projeto de formação inicial (PFI); 

-Prestar o serviço docente na turma que me foi designada realizando 

tarefas de planificação, realização e avaliação inerentes; 

-Participar nas reuniões dos diferentes órgãos de escola, destinados à 

programação, realização e à avaliação das atividades educativas; 

-Participar nas sessões de natureza científica, cultural e pedagógica, 

realizadas na escola ou na faculdade; 

 -Observar aulas regidas pelo professor cooperante e pelos colegas 

estagiários, de coordenação de grupo, de departamento de modo a percorrer os 

diferentes cargos e funções do professor de educação física; 
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 -Elaborar e defender publicamente o relatório de estágio, de acordo com 

o definido nos artigos 7º e 9º do regulamento do segundo ciclos de estudos 

conducente ao grau de mestre em ensino da educação física nos ensinos básico 

e secundário. 

 Para atingir estes objetivos e enquadrá-los da melhor forma, balizei as 

minhas funções segundo as áreas de desempenho, nomeadamente, área 1 – 

organização e gestão de ensino e da aprendizagem, área 2 e 3 – participação 

na escola e relações com a comunidade e área 4 – desenvolvimento profissional, 

como está descrito no regulamento de estágio.  

 A área 1 englobou toda a conceção, planeamento, realização e a 

avaliação do ensino, tendo como objetivo construir uma estratégia de 

intervenção, orientada por objetivos pedagógicos que respeitassem o 

conhecimento válido do ensino da educação física e conduzissem com eficácia 

pedagógica o processo de educação e formação do aluno na aula.  

 Na área 2 e 3 estão envolvidas todas as atividades não letivas por mim 

realizadas, cujo objetivo era o de contribuir para a promoção do sucesso 

educativo, no reforço do papel do professor de educação física na escola e na 

comunidade local, bem como da disciplina de educação física através de uma 

intervenção contextualizada, cooperativa, responsável e inovadora.  

 O desenvolvimento profissional, área 4, reflete as atividades e vivências 

que se denotaram importantes para a minha evolução. O objetivo era perceber 

a necessidade do desenvolvimento profissional partindo da reflexão acerca das 

condições do exercício da atividade, da experiência, da investigação e de outros 

recursos de desenvolvimento profissional (Matos, 2012a).  

 Realizei todas as tarefas com total entrega e vincada ação, sempre com 

o objetivo de cumprir e melhorar a cada dia. 
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3.3. Enquadramento funcional do EP 

 

3.3.1 A Escola Secundária de Alberto Sampaio 

A ESAS é um estabelecimento de ensino ao qual está confiada uma 

missão de serviço público centrada na construção de uma educação para a 

cidadania, promotora do desenvolvimento da autonomia pessoal de cada um 

(disponível em http://www.esas.pt/files/ESASRegulamentoInterno2010.pdf).  

As suas origens remontam ao decreto régio de 11 de Dezembro de 1884, 

quando a cidade de Braga foi dotada com ensino técnico, a funcionar na Escola 

de Desenho Industrial (…). Mais tarde passou a denominar-se Escola Industrial 

Bartolomeu dos Mártires, integrando, já neste século, o Curso Elementar de 

Comércio. Desde 1936 ficou instalada na Rua do Castelo e, se bem que um 

decreto-lei de 1948 estabelecesse a separação entre Escola Técnica Bartolomeu 

dos Mártires e Escola Industrial e Comercial Carlos Amarante, um outro, de 31 

de Maio de 1951, fundiu-as na Escola Comercial e Industrial de Braga.  

Através do decreto-lei 457/71 de 28 de Outubro, o ensino técnico 

secundário passa a ser ministrado por duas escolas, ficando a parte industrial na 

Escola Técnica Carlos Amarante e a comercial na Escola Técnica de Alberto 

Sampaio. Através da portaria n.º 608/79 de 22 de Novembro, a escola passa a 

designar-se de Escola Secundária de Alberto Sampaio. Em 1980 as suas 

instalações são transferidas para a Quinta de Santo Adrião. Em 5 de Outubro de 

2010, na sequência de um projeto de requalificação física e funcional iniciado 

em 2009 e coordenado pela Parque Escolar são inauguradas as novas 

instalações, fruto de um plano estratégico discutido e aprovado na comunidade 

(disponível em: http://www.esas.pt/files/ESASProjetoEducativo2011.pdf). 

Estas novas instalações são importantes, pois disponibilizam aos alunos 

novos espaços, melhores meios para enquadrar o ambiente escolar e socializar.  

A ESAS está atualmente dotada de inúmeros espaços com fins diversos. 

Entre eles, destaca-se, salas de aulas, salas de direção de turma, salas de 

repouso, laboratórios, salas de desenho, salas de oficina de arte, bar, pavilhão, 

ginásios, biblioteca, gabinetes, salas de departamento, sala museu e salas de 

reuniões.  

http://www.esas.pt/files/ESASRegulamentoInterno2010.pdf
http://www.esas.pt/files/ESASProjetoEducativo2011.pdf
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Os alunos e professores, bem como todo o pessoal que trabalha na 

escola, tem ao seus dispor espaços mais adequados e munidos de mais 

recursos para estudar e trabalhar. 

A estrutura humana, por sua vez, é composta pelos órgãos de 

administração e gestão, docentes e não docentes, discentes e restantes 

funcionários.  

As áreas disciplinares estão divididas em 9 departamentos, estando a 

educação física inserida no departamento da Educação Física e Expressões. 

Este é composto por 17 professores e 3 estagiários provenientes da Faculdade 

de Desporto da Universidade do Porto. A coordenadora do departamento 

nomeada é a professora Antónia Ferreira. 

Referencio também as inúmeras organizações previstas no plano anual 

de atividades que vão ao encontro de diversas áreas, tais como a ciência, o 

desporto, a arte e o espetáculo, a gastronomia, a literatura e a informática.  

Por último, mas não menos importantes, há um leque de ofertas 

desportivas da ESAS, nomeadamente Troféu ESAS, torneios da atividade 

interna (voleibol, futsal e badminton) e o Sarau ESAS. Estas são administradas 

e organizadas pelo departamento de educação física.  

Perante o supra citado, é fácil reconhecer a ESAS como uma escola que 

tem as mais variadas ofertas, agradando ao máximo todos os alunos. Estas 

ofertas são vastas e diversificadas no que concerne as áreas de 

ação/intervenção. 

 Diariamente, era visível na escola o empenho de todos para mostrar 

aquilo que se faz na sala de aula, através de exposições, sessões de teatro, 

conferências, feiras, apresentações, jogos, torneios, encontros das mais 

variadas disciplinas, olimpíadas, entre outras variadas situações. Quase todas 

as semanas a imagem da escola era colorida de diferentes formas, ora entrava 

e estavam a cantar, ora a tocar piano, ora havia uma exposição de fotografia, 

ora havia uma feira a acontecer. Havia incessantemente uma manifestação do 

trabalho que se produzia na escola. Extravasa o que de bonito se faz nesta, o 

que os alunos aprendem, o que produzem, o que gostam e, sobretudo, o que faz 

com que os alunos escolham esta para estudarem e progredirem. 
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 A diversidade de oferta, reflete-se na variedade cultural que enchia os 

olhos de quem por lá passava.  

Para além disto, também oferece espaços acolhedores e nutridos do um 

bom ambiente, proporcionando aos alunos uma qualidade e um clima favorável 

ao estudo, à concentração, ao convívio e ao diálogo com todos e para todos.  

Também ao nível das atividades internas, bem como das relações 

externas, como é descrito no relatório nº2 referente a avaliação da área 5 - 

resultados e, no relatório nº3 referente a avaliação da área 4 – relações com o 

exterior realizados no ano letivo transato, a escola revela boas capacidades de 

trabalho e resultados positivos estando em conformidade com o que é previsto 

nos quadros referenciais, mas continuando a defender a ideia que é sempre 

possível fazer melhor (disponível em http://www.esas.pt/avesas/).  

3.3.2 Ligação à comunidade 

A Escola Secundária de Alberto Sampaio é uma escola de grande 

referência em Braga, nomeadamente pelas suas ofertas desportivas. 

Esta escola presenteia um ensino para alunos provenientes de freguesias 

de toda a cidade, independentemente do estatuto socioeconómico, pois como 

está descrito no projeto educativo da escola, a ESAS apresenta um perfil de 

caráter heterogéneo, através da integração de alunos provenientes dos mais 

diversos meios sociais, económicos, culturais e com diversas experiências de 

vida.  

A ESAS capta uma população estudantil muito diversificada, servindo, 

fundamentalmente, a zona centro e sul da cidade. Contudo, nos últimos anos, 

tem-se acentuado a tendência para uma maior diversificação, integrando alunos 

provenientes de todas as freguesias da cidade.  

Do ponto de vista sociológico, esta escola integra alunos oriundos de 

famílias de nível social médio-alto e alto, mas também, numa parcela 

significativa, alunos oriundos de famílias de nível social médio-baixo e baixo, 

portadores de níveis de instrução muito baixos. Na proximidade da escola, na 

zona oeste e sul, situam-se alguns dos bairros mais degradados da cidade, com 

maiores problemas em matéria de segurança pública. 

http://www.esas.pt/avesas/
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Registe-se que a escola não está devidamente servida de transportes 

públicos urbanos, dado que a maior parte dos trajetos terminam na Avenida da 

Liberdade e não realizam o circuito da escola. Todavia, de ano para ano, vemos 

aumentar o número de alunos que pretendem frequentar este estabelecimento 

de ensino e que, muitas vezes, para isso, têm de atravessar, a pé, a cidade.  

Assim, a diversidade continua a constituir o pano de fundo a partir do qual 

a escola trabalha. O caráter heterogéneo do perfil global da população desta 

instituição, com a integração de alunos provenientes dos mais diversos meios 

sociais, económicos, culturais e com diversas experiências de vida, tem sido 

encarado como um desafio permanente e uma mais-valia a sustentar. Na 

realidade, esta diversidade tem fomentado o desenvolvimento de inúmeros 

projetos e um ambiente educativo que consideramos adequado ao 

desenvolvimento das aprendizagens e da formação dos nossos alunos. 

Conquanto, garantir, ao longo dos anos, esta capacidade de captação 

corresponde a um esforço permanente só passível de ocorrer com um conjunto 

de profissionais especialmente empenhado e dedicado à tarefa educativa nas 

suas vertentes mais complexas (disponível em: 

http://www.esas.pt/files/ESASProjetoEducativo2011.pdf). 

 Como se consta a ESAS possui um vasto número de alunos provenientes 

de meios diversificados e resultantes de diferentes classes sociais. O que leva a 

que existam na escola variadas diferenças entre alunos, mas que resulta em 

boas relações, visível todos os dias dentro e fora dos portões da mesma. Não se 

resumem apenas as relações aluno-aluno, mas também aluno-professor, 

professor-encarregado de educação, bem como em boas ligações entre todos 

os profissionais docentes e não docentes da escola e com todas as pessoas que 

fazem com que abra as portas todos os dias e transborde um clima agradável.  

 A vivacidade da escola foi abalada pelas notícias que a iriam transformar. 

O contrato de autonomia que a escola que se tinha proposto não foi aceite e iria 

agregar. 

  A imagem da escola passou de uma cor viva e vibrante para o preto, que 

realçava a tristeza e sentimento de injustiça plasmado na escola. O tilintar inicial 

foi dos alunos, que manifestaram de imediato a sua opinião, enchendo os 

http://www.esas.pt/files/ESASProjetoEducativo2011.pdf
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ouvidos da escola, transparecendo o parecer que era uma iniquidade. Era o cair 

do pano de uma luta incessante de uma escola que trabalhava diariamente em 

prol dos alunos, tentando ser cada vez mais e melhor, e dar cada vez mais e da 

melhor forma possível.  

 Esta “briga” não se rendeu nos alunos, mas enalteceu as vozes dos 

professores e dos encarregados de educação. Foi uma união pura que 

demonstrava a imagem de uma escola que queria ser autónoma e se perdeu nos 

confins das imposições politicas e partidárias.  

 E, apesar de pelas piores razões, é aqui visível a relação existente entre 

alunos, professores, funcionários não docentes, pais e encarregados de 

educação. Enfim de toda uma comunidade educativa que fez da ESAS uma 

escola de referência. Um estabelecimento de ensino rico, que conduziu muita 

gente a luta pelos seus objetivos, que levou a conquista de vitórias, permitiu e 

abriu os olhos de muita gente sobre o futuro e o que pretendiam dele, 

transformou mentes, uniu pessoas, construiu relações e sobretudo contribuí na 

aprendizagem e enriquecimento curricular de muita gente. Falo por experiência 

própria, pois também foi a escola que andei, e que contribui em parte naquilo 

que sou hoje. Ajudou-me na conquista dos meus objetivos e sobretudo ensinou-

me a lutar por eles. 

 Atrevo-me mesmo a dizer que a ESAS, não resulta de um 

estabelecimento de ensino unicamente direcionado para ensinar e formar 

alunos/ pessoas, mas floresce num espaço de uniões, relações e ligações entre 

todos os intervenientes. Não é uma escola da comunidade, mas uma escola que 

trabalha para a comunidade. Luta pelo sucesso de todos e faz com que todos 

fiquem com a sua marca. Resulta de um trabalho árduo e incessante de todos 

os seus atores – alunos, professores, funcionários, pais, encarregados de 

educação e todas as instituições e estabelecimentos que mantém relação com 

esta escola.   

  

3.3.3 A turma 10º H 

 
Entre os estagiários escolhemos a turma em que queríamos ficar, não 

pelo seu nome, mas pelo horário. Fiquei responsável por uma turma de 10º, que 
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inserida no Curso Científico – Humanístico de Ciências e Tecnologias constituída 

por 29 alunos, 19 rapazes e 10 raparigas. As minhas aulas eram às terças e 

quintas-feiras, às 17h00 e 10h05, respetivamente. 

O primeiro contacto com a turma aconteceu na aula de apresentação, 

como passo a relatar. 

“Confesso que estava ansiosa para que este momento chegasse, mas 

também muito expectante em relação ao mesmo. Estava com receios que não 

corresse da melhor forma, e de não conseguir transmitir aos alunos a mensagem 

principal da aula, podendo levar a que o primeiro impacto dos alunos não fosse 

positivo em relação a mim.” Mas correu tudo bem e gostei do primeiro contacto 

que tive com a turma. Para esta aula, tudo foi pensado ao pormenor para o 

primeiro impacto ser bastante positivo, como descrevo em baixo. 

“Esta aula foi pensada e idealizada para decorrer num auditório, em que 

dava para apresentar um documento de apresentação da disciplina bem como, 

mostrar um vídeo motivacional no final da aula, para fazer entender aos alunos 

o que espero deles.”  

Este vídeo motivacional tinha como objetivo transmitir uma mensagem, 

num primeiro plano sobre o que é o desporto e o que representa na vida de cada 

um. Depois num segundo plano mostrar-lhes que iria ser um ano de trabalho 

mútuo, em que podiam contar comigo, caso eu pudesse sempre contar com eles 

e vice-versa, também “foi idealizado tendo em conta o panorama atual da 

Educação Física, que apesar de já não ter relevância na média final de curso, 

espera-se que os alunos se dediquem e empenhem a 100%, e que tenham a 

noção que é essencial a Educação Física no currículo escolar deles, pois como 

diz a música do vídeo “without you” não posso viver, no caso, sem exercício 

físico.” 

Na altura, lembro-me que os meus alunos assistiram ao vídeo com 

atenção e “silenciosamente, despoletando alguns comentários com algumas das 

fotos. No final deu para perceber que gostaram, reagindo com um “wooohhhhh”. 

Durante esta aula, também houve lugar a um preenchimento de um 

questionário pelos estagiários elaborado anexo 2, para ficar a conhecer melhor 

cada um deles, aquilo que gostam mais e o que apreciam menos.  
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 No trabalho com a diretora de turma, para além do contacto com os pais, 

ajudei a fazer a caracterização da turma, a partir da ficha biográfica de cada um 

dos alunos. Este trabalho permitiu-me conhecer melhor a turma e entender 

melhor aquilo que poderia fazer com eles durante o ano letivo. 

De destaque importa frisar que “a maioria dos alunos tem 15 anos, apenas 

6 alunos têm 14 anos. A nível da saúde, “dos 29 alunos que compõem a turma, 

2 alunos afirmaram ter asma, 3 têm renite alérgica, 1 tem sinusite, 1 tem 

escoliose e 3 revelaram ter alergia ao pó. Também, 3 afirmaram que têm dores 

de cabeça frequentes e nenhum revela ter dificuldades visuais, auditivas, 

motoras e de fala.”  

Quanto ao agregado familiar “na maioria dos casos, é constituído, por 

quatro elementos, ou seja, os alunos têm um(a) irmão/irmã”, “onze alunos (35%) 

são filhos únicos, quatro (17%) têm dois irmãos e catorze (48%) têm apenas um 

irmão.”  

“Em relação à residência, constata-se que todos os alunos residem no 

distrito de Braga, dividindo-se entre o centro da cidade e a periferia”. O 

rendimento escolar da turma é ótimo, porque nenhum aluno foi repetente em 

anos transatos. Ao nível das disciplinas que mais gostam e menos gostam, os 

gostos dividem-se entre a Matemática e a Educação Física para o mais, e 

também pela Matemática conjuntamente com a Língua Portuguesa para o 

menos.  

Fiquei muito contente por saber que uma das disciplinas prediletas da 

turma é a educação física, tendo eu a árdua tarefa de fazer perpetuar esse 

sentimento e seja repercutido para todos. 

Por último, nesta caracterização destaco aquilo que os alunos fazem fora 

da escola, revelando-se “como grandes consumidores de filmes, seguindo-se o 

futebol nas suas preferências”. “Em relação à ocupação dos tempos livres, esta 

é bastante diversificada, predominando o gosto pela música, as idas ao café, ao 

cinema, a realização de passeios, a prática de desporto, ajudar em casa e 

conversar”. 

Ao nível do rendimento escolar, durante o ano a turma revelou-se como 

sendo uma das melhores da escola e, ao nível da educação física, foi no 1º e 2º 
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período a turma com melhores classificações do 10º ano. Nas outras disciplinas 

acontecia o mesmo, pois os resultados da maioria dos alunos da turma eram 

bastante positivos, estando sempre entre os 15 e os 20 valores. 

A turma apresentava bons resultados e as classificações obtidas 

colocavam-na nas melhores da escola do 10º ano. Porém, foi notório durante o 

ano, e confirmado em conversa com outros professores da turma, a falta de 

predisposição da turma para as tarefas. Faziam o que era solicitado nas aulas, 

mas não de forma autónoma. Precisavam sempre da ajuda e supervisão do 

professor para realizar as situações de aprendizagem. Por isso, na fase final do 

ano insisti muito nisso. Criei situações para trabalharem a autonomia. Procurava 

que fossem mais autónomos e não ficassem a espera que os professores e 

outros intervenientes dessem a chave para todas as soluções. Incitei-os a serem 

eles próprios, a procurarem os recursos e a conseguirem alcançar o sucesso. 

Um caso particular em que estimulei isso foi no trabalho da ginástica acrobática 

que, no capítulo 4 deste relatório falarei. 

 

3.3.4 O núcleo de estágio 

“O talento vence jogos, mas 

só o trabalho em equipa 

ganha campeonatos.” 

Michael Jordan  

O trabalho em equipa possibilita a troca de conhecimentos, de ideias e 

formas de agir no cumprimento de metas e objetivos comuns, uma vez que 

otimiza o tempo de cada um de nós e permite conhecer melhor os nossos 

colegas e aprender com isso. 

É fundamental saber-estar e trabalhar em equipa. Pois este trabalho de 

cooperação ajuda a progredir e contribui para o enriquecimento de cada um em 

prol de todos. Para tal, e sendo um fator importante para o meu desenvolvimento, 

o estágio profissionalizante expressa o trabalho em equipa, com os professores 

http://pensador.uol.com.br/autor/michael_jordan/
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(cooperante e orientador), com os colegas de profissão, e também com os 

colegas estagiários.  

O núcleo de estágio da ESAS era composto por 3 estudantes, eu, a 

Eduarda e o Fernando. Três estagiários com ideias e ideais diferentes, com 

ambições parecidas, mas cada um com a sua estratégia, cada um com a sua 

filosofia e metodologia de trabalho. Também, faziam parte dois professores, o 

professor cooperante e o professor orientador. 

O facto de sermos tão iguais e ao mesmo tempo tão diferentes, fez com 

que uníssemos forças e trabalhássemos em prol de um objetivo comum, que era 

realizar o estágio da melhor forma possível e ter sucesso nele. Não vou dizer 

que nos reunimos muitas vezes, pois, numa primeira fase, pensava que iriamos 

estar mais vezes juntos e trabalhar mais em conjunto. Porém, não foi assim. 

Cada um fez o seu próprio estágio de forma autónoma, mas não isolada, pois 

sempre que precisamos, trocamos opiniões, falamos das nossas angústias, 

colmatámos em conjunto dúvidas que cada um tinha. Por incrível que pareça e, 

apesar de representar trabalho em grupo, não tivemos quezílias, nem nos 

chateamos. Claro que por sermos diferentes e termos distintos pontos de vista, 

nem sempre as opiniões foram unânimes e por vezes não foi fácil chegar a um 

consenso. Mas, sem grandes alaridos e com conversas chegamos sempre ao 

final com o sentimento de dever cumprido e sentimento que escolhemos o 

melhor caminho. 

Faço um balanço positivo desta interação. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Realização da prática profissional  





4.1.   Área 1 - Organização e gestão do ensino e da aprendizagem  

 A didática prescreve, desde há décadas, como tarefas intimamente 

associados e centrais do professor, a planificação, a realização, a análise e a 

avaliação do ensino (Bento, 2003). 

 Durante este ciclo desempenhei como tarefas fundamentais as descritas 

por Bento, e trabalhei em prol dos alunos e da sua evolução, procurando fazer 

sempre mais e melhor. 

 Ao longo deste capítulo irá ser visível tudo o que realizei, desde a 

organização e gestão do ensino e da aprendizagem através da conceção, 

planeamento, realização, avaliação e observação. Também abarco a 

participação na escola e as relações estabelecidas, falando do desporto escolar, 

do trabalho com a direção de turma e das atividades que decorreram na escola. 

Por último, mas não menos importante, realço o meu trabalho de formação e 

reflexão e aquilo que contribuiu para promover o meu desenvolvimento 

profissional.  

 Todas estas tarefas foram executadas por mim e supervisionadas pelo PC 

e pelo PO. Também contei com a ajuda dos meus colegas de estágio. Tentei 

fazer um upgrade de tudo o que ouvi e vi, para me ajudar a traçar o meu trilho. 

Pois, como defende Bento (2003), o professor é responsável por tarefas que não 

pode delegar noutras pessoas nem resolver de outra forma. Desempenha o 

papel de guia da educação dos alunos, organiza o processo de educação, 

conduz e direciona o processo de desenvolvimento da personalidade dos alunos 

(Bento, 2003). 

 

4.1.1 Conceção 

Para dar início a este estágio houve lugar aquilo que denominei de “O meu 

primeiro momento. Assim o faço, uma vez que foi a primeira vez que contactei 

com o professor que irá cooperar comigo no meu percurso enquanto professora-

estudante estagiária; foi o meu reencontro com uma nova escola, diferente pelo 

menos a nível de infraestruturas de quando de lá saí; e, por último, por ser a 

primeira reunião que faço no âmbito do meu estágio profissional. 
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Estas três situações tiveram, de diferentes pontos de vista, um impacto 

muito importante, uma vez que demarcam o primeiro pensamento sobre tudo o 

que envolve os meus próximos tempos; relatam ideias e olhares daquilo que 

senti, imaginei, pensei sobre como tudo poderá vir a ser.” (reflexão da 1ª reunião 

do núcleo de estágio). 

Cheguei à escola no dia 3 de Setembro, ao início da tarde, para me 

encontrar com o professor cooperante e com os meus colegas estagiários. E, “a 

imagem com que fiquei desde logo, foi a do senhor Alberto Sampaio com a 

seguinte frase “Nunca se perde tempo com aquilo que amamos” (…).” (reflexão 

da 1ª reunião do núcleo de estágio). Esta frase marcou muito este meu ano, 

porque adorei o que fiz, foi uma época muito fruitiva para mim. Aprendi bastante 

e conclui que, verdadeiramente, nunca se perde tempo com aquilo que se ama.  

 Depois da chegada, “o professor Arnaldino conduziu-nos a uma visita 

guiada pela escola, relatando como as transformações na escola ocorreram e 

porque assim foi. (…). O momento maior desta viagem foi sem dúvida a chegada 

ao modificado pavilhão e verificar todas as condições que, agora, como 

professores de educação física, temos ao nosso dispor. Retiro a palavra 

“modificado” e coloco mesmo a palavra “novo”, porque são novas instalações. 

(…). 

Por último, (…) teve lugar a primeira reunião de estágio. Esta resultou no 

debater de ideias, a primeira troca de impressões, a nossa explicação do que 

queremos, do que esperamos e, o porquê de termos escolhido a Alberto 

Sampaio como escola para o nosso estágio profissional. Cada um dos 

estagiários descreveu e apontou quais as suas expetativas para o estágio e qual 

o objetivo para este ano que irá acontecer. (…) 

Doravante na reunião também foram discutidos outros assuntos, 

nomeadamente: como são utilizadas as instalações desportivas, quais as 

modalidades que teremos que abordar no 10º ano, uma vez que ficamos a saber 

que iriamos ter cada um, uma turma de 10º ano, e discutimos algumas dúvidas 

sobre o estágio.” (reflexão da 1ª reunião do núcleo de estágio). 

Também neste primeiro dia fiquei a conhecer como funcionavam as aulas 

e como eram distribuídas as turmas pelos espaços. 
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As modalidades para o 10º cingiam-se aos quatro desportos coletivos, ao 

atletismo, com o salto em comprimento, tripo salto, estafetas e velocidade, à 

ginástica, com solo, acrobática e minitrampolim e à dança através da aeróbica. 

Nesta escola, a matéria não era ministrada por blocos, mas para cada 

aula, prevê-se a utilização de mais do que um estímulo. E, esse mesmo estímulo 

poderá ser abordado durante todo o ano. 

O que no início pareceu uma tarefa muito difícil, passou para algo 

motivador e deveras interessante. Estava longe desta realidade de aulas e 

gostei. Porque estas aulas permitem que o aluno aumente o gosto pela educação 

física, pois não fica durante sete aulas seguidas, por exemplo, a jogar apenas o 

voleibol.  

“Isto tudo é proposto pela escola, pelo grupo de Educação Física e pelo 

professor Arnaldino, e penso que é muito vantajoso uma vez que os alunos 

recebem vários estímulos e estes se prolongam mais no tempo, e é mais 

lucrativo para o professor”. Este tem que ter uma melhor capacidade de 

organização e gestão das tarefas e da aula, o que se reflete num processo mais 

trabalhoso e demorado de preparação, mas que se for bem conseguido é 

bastante gratificante. (reflexão da 6ª reunião do núcleo de estágio). 

No final deste primeiro encontro, o professor sugeriu que lêssemos o 

programa nacional de educação física, os quadros referências da escola para 

cada modalidade e o regulamento interno, o projeto educativo e o plano anual 

de atividades.  

 

Nos dias seguintes realizei uma análise articulada vertical e 

horizontalmente dos programas de educação física, concretamente do 10º ano, 

e fiz uma leitura pormenorizada dos referenciais existentes no departamento de 

educação física. Também tive a preocupação de analisar os documentos 

orientadores da escola. 

Estes primeiros dias também ficaram marcados pelas reuniões do 

departamento de educação física e a reunião geral de professores que dá inicio 

a um novo ano letivo.  
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No fundo, estes dois momentos contribuíram para me integrar na escola, 

para socializar com os outros professores e perceber tudo aquilo que a rodeia – 

a sua realidade de funcionamento, gestão e organização.  

Passo a citar o que conclui em cada um destes momentos: 

“Foi a primeira reunião de departamento que participei e fiquei 

impressionada com o debater de ideias. Revelou que todos trabalhamos em 

busca da eficácia e da eficiência, e que a educação física é uma busca constante 

pela melhoria e pela procura incessante de evoluir, de nos transcendermos.” 

(reflexão da 3ª reunião do núcleo de estágio). 

“Esta reunião (geral de professores) a meu ver serviu como um livro de 

visitas da escola, para saber como ela funciona, quais são as suas regras, o que 

se espera do trabalho dos docentes e que todos em conjunto trabalhamos com 

o mesmo objetivo: o sucesso dos alunos.” (reflexão da 5ª reunião do núcleo de 

estágio). 

 
4.1.1.1 Relação com a turma   

 Toda a gente entende e reconhece, que quem não sabe não pode ensinar. 

Ser professor é dominar a matéria, é instruir, é transmitir conteúdos. Mas esta 

profissão resulta também de uma relação diária com os alunos. Não pode haver 

dissociação destas duas populações, porque uma é o alvo, a outra é a que faz 

acontecer.   

 Por isso é importante manter e desfrutar de uma boa relação com a turma. 

Qualquer trabalho evolui à custa do trabalho de equipa e/ou cooperação. A 

docência não foge a isso, para além das ligações com os outros professores, 

colegas de área, funcionários, penso que uma das mais importantes conexões 

que temos que ter é com os alunos. Porque é para eles que trabalhamos e 

exercemos todas as outras ligações.   

 O facto de os alunos reconhecerem no professor não apenas um instrutor 

e educador na aula, mas também, um amigo dentro e fora desta, uma pessoa 

com quem podem contar, é para mim o que melhor representa a figura docente.  

 Para mim um didata é aquele que ensina motivando-os, que explora as 

suas capacidades, que procura sempre mais dos alunos, que os apoia nas 
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decisões ou que opina sobre elas. Um professor que marca uma passagem 

importante na vida de cada aluno.   

 Recordo-me dos meus tempos de aluna. Lembro-me que os professores 

que mais se destacaram, foram aqueles que me ensinaram muita coisa, aqueles 

que sabiam explorar as minhas capacidades, dentro e fora da sala de aula. Por 

exemplo, havia um professor que sabia que se me colocasse pressão eu 

trabalhava cada vez mais e melhor e, de forma equacionada e atempada fazia-

o por diversas vezes. São estes os momentos na relação professor-aluno que 

mais relembro. Conheço e reconheço todos os professores que tive, mas tenho 

um carinho especial por alguns.  

 E, neste iniciar de carreira penso muito neles, no porquê de gostar, o que 

é que eles faziam que os distinguia dos outros. Tentei, por isso, fazer uma ponte 

para o tempo atual para me mentalizar como iria trabalhar com a minha turma.

 Não digo que fiz um transfere exato, ou seja, apreciava certas 

caraterísticas num professor, mas não vou fazer igual. Primeiro porque eu tenho 

a minha maneira de ser e de estar na vida e na profissão, segundo porque os 

alunos não pensam todos como eu.  

 No entanto, tentei perceber aquilo que os meus alunos poderiam sentir e 

sobretudo pensei naquilo que poderia fazer para os motivar e aliciar para 

gostarem cada vez mais da disciplina e de mim como professora deles. A relação 

professor-aluno é um dos vetores que considero fundamentais para gerir a aula, 

para haver um bom clima e sobretudo para facilitar o processo de ensino-

aprendizagem. 

“ (…) Tudo o que envolve o processo de ensino-aprendizagem influência 

o sucesso das aulas, mas o fator clima e ambiente de aula e a relação professor-

aluno também é indispensável para atingir o estipulado”. (reflexão da 2ª reunião 

de núcleo de estágio). 

Em todas as aulas tentei sempre estimular a aprendizagem dos alunos e 

promover a sua evolução, tentando nunca me esquecer que os alunos também 

lá estão, são fundamentais e que são pessoas como eu, com ansiedades, 

sentimentos e inquietações.  
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Nunca me restringi apenas ao ato de ensinar no seu conceito mais lato e 

singelo. Isso levou a que nas aulas com a turma houvesse poucos momentos 

sombrios, de desânimo e melancolia. Houve quase sempre alegria nas 

atividades, mesmo naqueles que eles gostavam menos. Os alunos eram 

prestativos e estavam sempre dedicados às tarefas com um sorriso no rosto. 

 Como professora fui para as aulas sempre motivada, com um sorriso 

quase de orelha a orelha e estimulei sempre os meus alunos. Passei sempre a 

ideia que estava ali para os ajudar, para os fazer evoluir e nunca o contrário. Eles 

próprios tinham a perceção disso e vinham ter comigo a perguntar o que era 

preciso para fazerem melhor, o que pretendia deles, perpassavam a ideia que 

me queriam agradar, não no sentido de serem “queridinhos”, mas de mostrarem 

que eram capazes de tudo o que lhes propunha. 

 Referencio apenas uma vez em que fui para a aula com uma cara 

diferente. “Para a aula de hoje fui com uma atitude mais rude. Isto porque não 

poderia rasgar sorrisos depois de terem faltado 15 alunos à aula passada, por 

alegarem que tinham que estudar para um teste do dia seguinte. Reparam de 

imediato e perguntaram-me se havia ficado chateada. Expliquei-lhes a minha 

opinião e no geral entenderam, chegando mesmo a pedir desculpa.” (reflexão da 

aula nº60). Isto reflete a relação que tinha com eles, pois já me conheciam e 

deram valor ao que lhes disse, mesmo sendo fora do contexto de matérias ou 

conteúdos da aula. 

Tentei durante as 66 aulas lecionadas, em momentos oportunos, falar 

com cada um deles, conhecê-los melhor, saber o que pensam, não apenas da 

aula, mas da vida lá fora, do futuro, entre variadíssimas situações. Isto aconteceu 

também fora da aula, quando me cruzava com eles na escola, em situações de 

conversas informais, nos corredores, até mesmo fora do espaço da escola. 

 “ (…) O professor Arnaldino deu algumas dicas que nas aulas nunca 

podemos esquecer. Devemos sempre pensar nos sentimentos dos alunos, 

porque também já fomos da idade deles e não gostávamos que não nos ligassem 

quando falávamos dos namorados, de zangas, entre outras coisas. Tenho que 

pensar sempre no momento em que fui aluna e como gostava que me 

considerassem”. (reflexão da 9ª reunião de núcleo de estágio). 
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Estes momentos foram importantes e resultaram da desinibição de alguns 

alunos, para comigo, para com a disciplina e sobretudo souberam sempre que 

tinham uma professora com quem podiam contar. 

Posso afirmar que esta ligação foi positiva. Obviamente tive mais 

proximidade com alguns alunos em relação aos restantes. 

 

4.1.2 Planeamento 

 O ensino não se resume apenas às aulas que os professores lecionam. 

Para a ação se desenrolar muito trabalho acontece precocemente. Para isso há 

a necessidade de uma preparação e de um enquadramento daquilo que se 

pretende atingir. A isto, se chama de planear.  

 Mais do que saber o que fazer, é necessário transpor aquilo que se 

pretende produzir. Há a necessidade de esboçar de variadas formas o que se 

quer ter na “fornada” final. E, isto não pode acontecer no momento precedente 

da ação propriamente dita.  

 Antes mesmo destes acontecimentos todos os planeamentos já têm que 

estar definidos e objetivados.  

 Mas, planear não é só referente ao exposto no papel. Resulta de um 

processo de conexão entre o pretendido pelo professor para os alunos e aquilo 

que efetivamente eles conseguem fazer. É uma estruturação difícil de delinear 

porque tem de ser pensada, refletida e ter objetivos atingíveis. Ao mesmo tempo 

existe a necessidade de criar formas e meios de promover a integração do aluno 

no processo de ensino-aprendizagem e promover a sua evolução. Para tomar 

todas as decisões inerentes ao processo de planeamento é necessário conhecer 

a realidade existente. Saber a quem ensinar, o que, quando e como.  

 Vickers (1990) defende que para organizar todo o processo de ensino é 

imprescindível fazer uma análise do envolvimento, dividindo a modalidade a ser 

tratada em estruturas do conhecimentos, conhecer o meio envolvente e a turma 

em questão; tomar decisões acerca da extensão e sequência da matéria, definir 

os objetivos e a consequente forma de os avaliar e criar progressões 
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pedagógicas para atingir o que se pretende de forma sequencial; por último 

aparece a aplicação que é o exponente máximo de toda a preparação.  

 Sendo estes os pontos fulcrais da preparação de um ano letivo, realizei 

para cada uma das sete modalidades que lecionei um MEC, segundo as 

orientações de Vickers (1990). Esta planificação foi a que me orientou na 

lecionação da disciplina e serviu-me de guia para chegar ao destino traçado 

inicialmente.  

 Reconhecemos que um instrumento de planificação funciona tanto 

melhor, como meio auxiliar de preparação do ensino, quanto mais se consiga 

guiar o comportamento de planificação e aquilo que é planificado (Bento, 2003). 

Ou seja, o delineamento destes itens permitem melhorar e desenvolver o 

processo de ensino-aprendizagem e contribuem para o aprimorar da ação do 

professor.  

 É também, através destas organizações que o professor remete para o 

papel a sua formação, o seu conhecimento. Porque, como refere Bento (2003) a 

planificação significa também ligar a própria qualificação e formação permanente 

do professor ao processo de ensino, à procura de melhores resultados no ensino 

como resultante do confronto diário com problemas teóricos e práticos.  

 O mesmo autor vai mais longe, afirmando mesmo que a definição do 

essencial e a concentração são pontos fulcrais e representam requisitos 

indispensáveis em todos os níveis de planeamento. Isto exige conhecimentos 

específicos, competência didático-metodológica, bem como um grau elevado de 

consciência de responsabilidade da parte do professor. 

 Conclui-se então que (…) as pedras basilares (…) dos planos de 

preparação do ensino são: as categorias didáticas que são objeto de decisão, o 

período de tempo e de ensino contemplado (plano anual, plano de unidade 

didática, plano ou projeto de cada aula) (Bento, 2003). 

 

4.1.2.1 Planeamento Anual 

(…) O plano visa a preparação e realização 

racionais do ensino e, por isso, deve conter 
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tomadas de posição ou decisões acerca das 

componentes mais relevantes da atuação 

didática e metodológica do professor: 

objetivos, conteúdo ou matéria de ensino, 

formas de trabalho, atividade de grupos, 

meios, etc. (Bento, 2003). 

 

 A elaboração do plano anual constitui o primeiro passo do planeamento e 

preparação do ensino eficaz e traduz, sobretudo, uma compreensão e domínio 

aprofundado dos objetivos de desenvolvimento da personalidade, bem como 

reflexões e noções acerca da organização correspondente do ensino do decurso 

de um ano letivo.  

 Este tem que ser exequível, didaticamente exato e rigoroso, que oriente 

para o essencial com base nas indicações programáticas e em análises da 

situação da turma e na escola (Bento, 2003).  

 Por conseguinte, no início do ano letivo elaborei um plano anual. Mas, a 

realização deste exige um conhecimento prévio, primeiramente, sobre o 

programa nacional de educação física e, também, sobre os quadros referências 

que o grupo de educação física da escola possui para cada modalidade e para 

cada ano. Em segundo lugar, era fundamental conhecer as caraterísticas da 

turma, procurando verificar onde se encontravam as maiores fragilidades e quais 

as modalidades em que se sentiam mais à vontade. Por último, era fulcral fazer 

uma ponte entre os objetivos e avaliação final delineada para cada modalidade. 

A partir daqui, é que consegui definir quanta aulas dedicaria a cada modalidade 

e quando é que essas iriam acontecer. 

 Como já havia referido, o departamento de educação física da escola não 

aborda a matéria por blocos, mas sim por estímulos ao longo de todo o ano. 

Tendo em conta esta situação, fiz um esquema distribuindo as modalidades a 

serem abordadas, não apenas por um período, mas para um ano inteiro. Este 

estratagema permitiu-me rentabilizar melhor os espaços. Porém, foi um pouco 

difícil autonomamente decidir a distribuição das modalidades pelas aulas, o 

número que dedicaria a cada uma delas e o porquê.  
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 Foi a primeira vez que experienciei a prática da elaboração deste 

documento e sabia a importância do que tinha em mãos, pois todas as minhas 

decisões afetariam o processo de ensino-aprendizagem dos alunos. 

 Agora, chegando ao final, sei que fiz as melhores opções e por incrível 

que pareça, não alteraria nada daquilo que planeei. O objetivado foi alcançado 

e as aulas foram sempre delineadas tendo em conta este projeto.  

 Obviamente que existiram alterações mas todas elas de caráter 

excecional. Devido a atividades extracurriculares planeadas pela direção de 

turma, às adaptações climatéricas.  

 Elaborar este documento, disponível no anexo 3, foi importante, pois foi o 

primeiro grande desafio que tive no estágio no que afeta ao processo de ensino-

aprendizagem e na evolução progressiva e equilibrada dos alunos da minha 

turma. 

 
4.1.2.2 Unidades temáticas 
 
 Para cada modalidade, nomeadamente, futebol, basquetebol, andebol, 

voleibol, ginástica, atletismo e dança elaborei um MEC. Este é composto por 

módulos e, referencio-me agora ao 4 que serve para determinar a extensão e 

sequência dos conteúdos (Vickers, 1990). Estas funções são esplanadas naquilo 

a que se chama de unidade didática. Pois como defende Bento (1989) o 

conteúdo do ensino – orientado essencialmente por modalidades desportivas – 

deverá ser apresentado em unidades didáticas (…) passiveis de tratamento num 

claro espaço de tempo (Bento, 1989).  

 Elaborei uma tabela que é a melhor forma que encontro para estruturar 

as minhas decisões. Nesta pode-se ver a data, o número da aula e da sessão, o 

espaço e a duração, assim como o conteúdo a ser abordado e a função didática 

predominante.  

 Todas as unidades que criei foram “ (…) preparadas e idealizadas tendo 

em conta as caraterísticas da turma, o número de estímulos destinados a 

modalidade e aos espaços de aula. Para realizar estas unidades temáticas, 

realizei previamente uma avaliação prognóstica de cada modalidade.” (unidade 

didática de basquetebol). 
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 Como se sabe, o conteúdo e a estrutura do plano de cada unidade são 

determinados pelos objetivos, pelas indicações acerca da matéria e pelas linhas 

metodológicas do programa e do plano anual. O planeamento a este nível 

procura garantir, sobretudo, a sequência lógico-especifica e metodológica da 

matéria e, organizar as atividades do professor e dos alunos por meio de 

regulação e orientação da ação pedagógica, enderençado às diferentes aulas 

um contributo visível e sensível para o desenvolvimento dos alunos (Bento, 

2003). Ou seja, tentei que cada uma das unidades didáticas realizadas fosse 

preparada através uma sequência progressiva e estrutural dos conteúdos com o 

fim único de permitir que os alunos consigam realizar as situações de 

aprendizagem posteriormente delineadas, e que se repercuta em evolução.  

 No anexo 4, mostro um exemplo de uma unidade didática que elaborei - 

basquetebol. Achei importante, não apenas conter conteúdos práticos, isto é, 

baseados na técnica e na tática, mas também realcei a importância de conter 

neste esquema as regras da modalidade, as questões de arbitragem, bem como 

os conceitos psicossociais e a condição física que se aborda no módulo 1 para 

fazer uma análise da modalidade. Considero que passar estas informações aos 

alunos suscita a curiosidade deles. 

 Aliás, em muitas aulas denotei que os alunos não conheciam as regras 

básicas das modalidades, preocupando-se apenas com o jogo. Não digo que foi 

fácil que eles percebessem todas as mensagens transmitidas sobre as regras, 

por exemplo. Utilizei imagens, ou fui eu a própria árbitra do jogo e ia aplicando 

os gestos técnicos da arbitragem de cada modalidade. Notei passado algum 

tempo que eram os próprios alunos a fazerem perguntas sobre as regras. O que 

realço é a importância de uma unidade didática ser o mais direcionada a 

modalidade e aos alunos quanto desejável, mas o mais abrangente no seu 

conteúdo quanto viável e equacionável. 

 

 

4.1.2.3 Planos de aula 

“Tenho que pensar que o plano anual é o caminho para a unidade didática, 

que por sua vez é o caminho para o plano de aula. Este último é o mais 
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importante pois é aquilo que é operacional. Estruturo um plano anual e uma 

unidade didática para me ajudar a definir aquilo que irei dar nas aulas, mas o 

plano de aula, é o que irá pôr em prática o planeado. Logo, tudo é feito em prol 

disso.” (reflexão da 8ª reunião de núcleo de estágio). 

Por conseguinte, para todas as aulas construi um plano para me ajudar 

na ação, porque planear é algo que se faz antes de agir e atuar em função do 

que se pensa. E, como dizia o professor Arnaldino Ferreira “quanto melhor 

planear, melhor correrá a aula”.  

Durante as 66 aulas que lecionei tive sempre em mão um projeto que me 

auxiliava na realização da aula. Apesar de se “saber que o plano é uma 

referência para as aulas, que por inúmeras razões muitas vezes não acontece 

exatamente como planeado, por isso este não é mais do que um ajuda para o 

professor se orientar durante a aula”. (reflexão da 2ª reunião de núcleo de 

estágio).  

Um plano para a aula de educação física, assim como para todas as 

formas de ensino ou de exercitação, estrutura-se normalmente em três partes: 

parte preparatória, parte principal e parte final (Bento, 2003). Este sistema 

denominado de tripartido resulta na solução que eu escolhi para a elaboração 

dos meus planos. Foi a proposta que selecionei para me ajudar durante este 

tempo todo.  

Em baixo, na figura 1, apresento um quadro que abarca as dimensões 

mais importantes de cada parte da aula, segundo Bento (2003). 
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Figura 1 – Linhas fundamentais da estruturação da aula de educação física.  

 Apesar de este modelo estar dividido tendo em conta as partes principais 

da aula e pelos aspetos fisiológicos e psicológicos, não foi o que eu utilizei. 

Apresento-o aqui apenas por representar um possível esquema a ser utilizado.  

 Para as minhas aulas procurei esquematizar de uma forma mais 

direcionada aquilo que desejava. 

 No anexo 5 podem ver a estrutura do plano de aula que criei e utilizei. 

 Ao dividi-lo achei importante dedicar a primeira coluna a parte da aula em 

questão (inicial, principal ou final). Depois as colunas estão divididas em tempo, 

conteúdo, objetivo comportamental, situação de aprendizagem, critérios de êxito 

e organização metodológica. Considero esta ordem prática, porque 

primeiramente definia o conteúdo a ser abordado e só a partir daqui preenchia 
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os outros requisitos. Nem sempre foi fácil preencher todos os itens porque, 

apesar de saber o (s) conteúdo (s) que queria trabalhar em cada aula, porque já 

estava (m) previamente definido (s) na unidade didática de cada modalidade, 

tinha a necessidade de, principalmente na coluna das situações de 

aprendizagem, engendrar exercícios dirigidos para o conteúdo, mas que, ao 

mesmo tempo, fossem motivadores para os alunos.  

 Esta foi uma das minhas batalhas durante todo o ano, e esta motivação 

não se dirigia apenas à parte principal da aula. Procurei desde o início criar e ou 

propor exercícios que chamassem o aluno para a aula, que o motivassem para 

o que vinha a seguir. Porque considero que uma aula, seja ela de educação 

física ou não, tem que ser motivante desde o seu começo. Um bom início é meio 

caminho para toda ela correr bem.  

 Em suma, penso que “o plano de aula serve então como ajuda para 

estabelecer essas prioridades delineando aquilo que pretendo fazer. Mas sendo 

uma ajuda/referência, não transmite a ideia que tenha de ser executado 

completamente da mesma forma que está descrito, pois na aula acontecem 

inúmeras situações que não podemos prever quando o idealizamos. Logo, o 

plano de aula sugere um caminho, não engloba todos os atalhos que poderei 

encontrar” (reflexão nº8 da reunião do núcleo de estágio). 

 
 

4.1.3 Realização 
O processo de ensino é um 

sistema, um fenómeno unitário. 

(Bento, 2003) 

 

 O ensino real tem naturalmente mais facetas do que aquelas que podem 

ser contempladas no seu planeamento e preparação. No processo real do ensino 

existe o inesperado, sendo frequentemente necessário uma rápida reação 

situativa (Bento, 2003). 

 O planeamento é sempre necessário para auxiliar todo o processo 

inerente as aulas, porém este serve de guia e não é um documento rígido que 

tem que ser realizado na sua totalidade. Planeia-se de uma dada forma com o 
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intuito de alcançar o objetivo traçado mas, o que acontece por vezes, é que por 

situações inesperadas existe a necessidade de adaptar o delineado. Daqui 

ressalva a capacidade de reajustamento, necessária para atingir o que se 

pretende.  

 Durante as aulas, muitas adaptações fiz, apropriando o planeado à 

situação para atingir o objetivo que queria e para que as aulas corressem bem. 

 Fui uma professora reflexiva após a ação mas, em todas as aulas que 

lecionei refleti na própria ação. É uma caraterística importante que levo deste 

trajeto. Porque em todos os momentos precisei de pensar e de agir rapidamente. 

Não apenas em circunstâncias de ajustar o que não estava previsto, mas 

também de reconhecer se as tarefas que havia destinado aos alunos estavam 

enquadradas e a promover o que eu desejava. Nem sempre tal aconteceu e as 

alterações ocorreram.  

 Ou seja, enquadro a minha prática como sendo fundamentalmente 

reflexiva e orientada através da procura de melhorar mais a cada dia, através da 

reflexão diária na ação e após essa. Já Oliveira e Serrazina (2002) defendiam 

que uma prática reflexiva confere aos professores e proporciona oportunidades 

para o seu desenvolvimento.  

 Outra das funções mais difíceis foi de transportar a teórica para a prática 

e concretizar isso em ações. A pluralidade e a natureza das funções docentes 

remetem para a noção de polivalência e alternância que permita um vaivém 

epistémico entre a teoria e a prática (Matos, 2012a). 

 Tive imenso trabalho em planear aulas para determinado conteúdo e, criar 

situações de aprendizagem para tal. Desde o início defendia que para o meu 

trabalho ser melhor e para ter mais rigor, tudo o que planeio, tudo o que preparo 

tem que ter intencionalidade (reflexão da aula nº10).  

 Esta foi uma tarefa mais demorada, mas ao mesmo tempo enriquecedora, 

pois as respostas dos alunos eram positivas, relevando o sucesso do meu 

esforço.  

 Ao ser custoso para o professor é vantajoso para os alunos, pois já dizia 

o professor “Arnaldino temos que “planear o desejável, fazer o possível” tendo 

sempre em conta que queremos atingir o topo, e como sabemos aluno motivado 
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professor cansado. Ou seja, tenho plena consciência que tudo dependerá de 

mim, do meu suor, do meu trabalho e em benefício disso trabalharei todos os 

dias”. (reflexão da 2ª reunião de núcleo de estágio).  

 Outra tarefa que também invocou muito o meu esforço foi o de excitar nos 

alunos a capacidade de serem mais pró-ativos, pois estes tinham dificuldade em 

realizar as tarefas autonomamente. Nas minhas aulas já tinha verificado isso, 

mas em reuniões com os outros professores da turma, constatava-se o mesmo, 

que os alunos eram bons nos testes e tiravam boas notas, porém nas aulas não 

eram interventivos, esperavam que o professor dissesse o que era para fazer e 

só depois realizavam. Não colocavam questões durante a instrução, apenas 

depois quando iam para a tarefa o faziam, porque constatavam que não 

captaram o que era preciso saber para fazer o pedido. Apesar de no final de 

cada explicação da situação de aprendizagem ser perguntado se haviam 

entendido.  

 Relato duas das aulas em que refleti sobre isso: 

“Mas verifico que neste caso, o problema é mesmo dos alunos, pois têm 

medo de arriscar e errar. E, a mesma opinião era partilhada pelos outros 

professores da turma.” (reflexão da aula nº46). 

“Depois do que refleti na última aula comecei esta expressando isso aos 

alunos. Expliquei a atitude deles perante as situações de aprendizagem, a 

apatia, a falta de predisposição para começarem a tarefa. Tentei passar a 

mensagem que o problema não é só meu, mas também deles, porque todos os 

professores da turma argumentam isso. Disse-lhes que já tentei fazer de várias 

formas e eles respondem sempre da mesma maneira”. (reflexão da aula nº47). 

 Tentei por diversas vezes incutir neles a ideia que arriscar não é mau, 

podem nem sempre ter sucesso, mas pelo menos tentam, pois como Bento 

(2003) defende, educar os alunos para uma atitude ativa na vida é um princípio 

pedagógico fundamental que todo o educador deve tomar em consideração no 

seu trabalho diário. A mensagem era entendida, mas, mesmo assim, até ao final 

das aulas arriscaram pouco. Este trabalho tem que ser longitudinal e os alunos 

vão, voluntariamente, e com o evoluir da vida verificar, que precisarão de se 

afirmarem de forma física e posicional em relação às situações. 
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 Durante todo este percurso procurei sempre trabalhar muito e bem, para 

tirar o melhor proveito desta experiência e conseguir promover um bom ambiente 

de ensino e de aprendizagem, pois o ensino não é simplesmente a transmissão 

e apropriação simples da matéria programática. É determinante para o 

desenvolvimento da personalidade dos alunos, dado que contém em si as bases 

para o seu comportamento moral, forja o seu pensamento, influência 

enormemente a sua vontade, os seus sentimentos e atuação, e sua 

disponibilidade para o empenho nas tarefas do dia-a-dia (Bento, 2003). O mesmo 

autor defende que o processo de ensino em educação física é sempre um 

processo integral, complexo, unitário, visando encadear nos alunos uma 

continuidade e progressividade de efeitos psíquicos e biológicos no interesse do 

aumento gradativo do seu rendimento corporal e desportivo e do seu 

desenvolvimento como personalidade. 

 

4.1.3.1 Instrução  
 
 A instrução decorre da passagem da matéria do professor para o aluno. 

Resulta no momento de transmissão da informação. Acontece no início da aula, 

e antes das situações de aprendizagem. E, é realçado durante a sua execução 

através do feedback. Este aspeto é para mim dos mais importantes e foi com o 

qual travei maior luta.  

 Ao ser pragmática, direta e clara, sou também rápida e muito sucinta.  

 Desde o início do ano fui sendo chamada a atenção pelo meu PC, sobre 

as minhas instruções. Estas eram claras, mas muito curtas e rápidas. Porém, ao 

mesmo tempo os alunos compreendiam e faziam o que era dito na instrução.  

 Esta era uma situação de dois bicos, uma porque os alunos percebiam e 

era isso que se pretendiam, mas por outro lado, tinha mesmo dificuldade em 

comunicar. Não conseguia alargar-me nas conversas, apenas falava o que 

estava previamente planeado. Todavia, não considero este comportamento 

errado, pois uma instrução não pode exceder, na minha opinião, os 5’. Para além 

disso e como referem Rosado e Mesquita (2011) (…) entre aquilo que o 

professor ou o treinador pretendem dizer e aquilo que efetivamente dizem pode 

haver uma diferença, que aquilo que o praticante ouve não é, necessariamente 
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aquilo que compreende, e aquilo que compreende não é, também, muitas vezes, 

retido ou, finalmente executado (…) podem existir perdas sucessivas de 

informação que podem chegar aos 60%, (…). Portanto, acho que ao ser curta e 

objetiva essas perdas não eram tão significativas.  

 O que verifiquei é que com as minhas instruções sucintas os alunos 

percebiam e realizavam a tarefa, logo, considero as minhas instruções 

esclarecedoras. Pois já diziam os autores supra mencionados, que a forma como 

a instrução é realizada interfere na interpretação que os alunos fazem das 

tarefas, o que influencia a realização das mesmas.  

 Os mesmos autores garantem que na organização do processo de 

instrução é necessário atender não só a aspetos de natureza didático-

metodológica na estruturação das tarefas, como também à informação que as 

deve suportar e acompanhar. Assim, a apresentação das tarefas motoras exige 

o recurso a estratégias capazes de acentuar a dinâmica dos movimentos a 

executar, por explicitação das condições de prática em que deverão ser 

realizadas. Na instrução inicial e na antecedente aos exercícios, explicava 

sempre o que queria, como tinham que fazer e quais os critérios de êxito daquela 

situação. Porque é necessário que o professor seja competente também no 

domínio da metodologia da sua disciplina (Bento, 2003) e não apenas na 

abordagem da mesma. 

 

4.1.3.2 Gestão e clima de aula 

 Desde que começamos em reuniões de núcleo de estágio a falar das 

aulas, como iram ser, o que teria de fazer, etc., uma das minhas preocupações 

era relativa à gestão da turma e do clima da aula. Tinha receio de não conseguir 

gerir a aula e perder os alunos logo no início do ano. 

 Eu e os meus colegas estagiários fizemos muitas perguntas ao nosso PC 

sobre isso e o que ele sempre nos transmitiu é de que deveríamos ser nos 

próprios. Reforçando a ideia que o ser natural era o melhor caminho, vestir 

personagens podia prejudicar o nosso papel, pois a máscara a qualquer 

momento podia cair. 
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 Durante todo o ano, fui eu própria. Não me considero autoritária, nem 

rigorosa, apenas explicava aos alunos o que pretendia deles e exigia que isso 

fosse cumprido.  

 Ao mesmo tempo, mantinha uma relação próxima com eles, brincava nas 

ocasiões apropriadas, era mais séria nos momentos que assim o exigissem. Fui 

sempre exigente nas situações necessárias, não admitia que falassem ao 

mesmo tempo que eu e não gostava quando não cumpriam o que eu pedia. As 

minhas questões de obrigatoriedade eram poucas mas suficientes, por isso 

exigia que cumprissem sempre, ficando duramente zangada se tal não 

acontecesse. Também, todos sabiam que os meus momentos de instrução eram 

curtos e exigia que estivessem calados na altura, porém isso nem sempre 

acontecia. 

“Quanto à minha postura na aula tenho que delinear prioridades e os 

alunos têm que respeitar isso. Nomeadamente têm que entender que quando eu 

falo a turma tem que permanecer calada. Já comunico pouco e a informação tem 

que nesses momentos ser toda entendida, caso contrário vou necessitar de mais 

tempo de explicação, não porque não perceberam o que eu disse, mas porque 

estavam a falar ao mesmo tempo que eu. Neste ponto, tenho que debruçar mais 

esforço e empenho e perder mais tempo nas aulas, caso seja necessário, porque 

é fulcral para o meu processo de instrução, e, para haver um bom clima de aula, 

potenciando sempre ao máximo de tempo potencial de aprendizagem”. (reflexão 

da aula nº 14). 

Tentei sempre delinear estratégias para que estes momentos iniciais 

fossem, não só de explanação do previsto a acontecer, mas também ricos do 

ponto de vista educacional, de motivação e que levassem os alunos a terem 

interesse pela aula. Para tal, desde o início do ano, nos meus planos, a parte 

inicial da aula servia para “estabelecer rotinas organizacionais e de 

funcionamento”. Este critério acompanhou-me da primeira a última aula 

lecionada.   

O início das aulas é muito importante, pois é o transfere dos alunos de 

outras aulas para a de educação física. É o momento do aluno entender que 
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aquela aula exige comportamentos e apresenta normas de funcionamento um 

pouco diferentes e pretende-se que o aluno assente neste contexto.  

 Para além disso, como refere Siedentop (cit. por Rosado & Mesquita, 

2011, p. 76) nos momentos de informação inicial o professor assegura o 

desempenho de diversas tarefas, entre as quais a referência aos objetivos e ao 

interesse e à utilidade da sessão, a apresentação de conteúdos fundamentais a 

desenvolver, das normas organizativas, da primeira atividade, entre outras 

tarefas. Consideram, também estes autores, que essa preleção deve ser breve, 

focada sobre aspetos essenciais, adotando o professor formas de comunicação 

que garantam a manutenção da atenção e a compreensão da matéria 

transmitida.  

 Em todas as aulas tentei que assim fosse. Comunicava de forma sucinta 

mas penso que clara, explicava o que iria acontecer e, sobretudo procurava 

estimular os alunos para as situações de aprendizagem.  

Relato um caso, em que a aula anterior não correu bem e esperei por esta 

para falar com eles.  

“(…) vou abarcar esta parte inicial falando da reflexão conjunta que com 

os alunos fiz sobre a última aula. Na habitual rotina de entrada, para além de 

falar de assuntos pontuais ou pendentes e da aula em si, enquadrei os alunos 

sobre o que havia acontecido na última aula.  

Perguntei-lhes diretamente a sua opinião sobre o comportamento geral da 

turma.  

Alguns claramente tiveram a noção que houve uma certa desordem e 

desatenção, principalmente na parte final da aula. Porém, um aluno referiu que 

a aula correu toda ela bem e que fez tudo o proposto.  

Pois, é cada vez mais notório que este aluno encara as aulas de educação 

física de uma maneira diferente relativamente as outras disciplinas. A questão 

para a qual me debruço nesta situação remete para o facto de clarificar a 

realidade a este aluno.  

Por um lado, eu já por várias vezes o fiz. Penso que a sua repetição, visto 

que até agora não surtiu efeito, não irá alterar nada no futuro e, não me posso 

preocupar sempre com este aspeto, quando é apenas um aluno em 29.  
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Por outro lado, é errado ele ter esta mentalidade e com ela continuar. Das 

duas uma, ou mudo a estratégia de persuasão para com ele ou nada faço.” 

(reflexão da aula nº39). 

Durante o 2º período, tive alguns problemas nestes momentos iniciais 

devido aos atrasos sucessivos de dois/ três alunos da turma. Esta conduta 

afetava o início da aula, por mais que tentasse não dar atenção, pois não 

conseguia esconder a minha insatisfação para com isso e, pretendia que eles 

mudassem o comportamento.  

Não mudaram e fui obrigada a marcar-lhes faltas de presença e 

consequentemente a falar com a diretora de turma que conversou depois com o 

encarregado de educação. Só no terceiro período é que o comportamento se 

alterou e eles começaram a chegar a horas. Apesar disso, a turma tinha plena 

consciência que eles agiam mal, não desvirtuando os seus comportamentos 

como eles.  

Uma fase também que afeta o relacionamento do professor com a turma 

e permite a consolidação da aula é referente ao encerramento da sessão. E, é 

neste momento de gestão de aula que considero que tive maiores dificuldades. 

Nem sempre aquilo que planeei foi conseguido e, ao nível da gestão da aula por 

vezes ficou aquém do delineado.  

 “Não houve espaço para conversa final, porque o tempo da aula com a 

transição entre exercícios foi maior do que o previsto.” (reflexão da aula nº11). 

“Mais uma vez o final da aula não correu bem e, atribuo a culpa 

completamente a mim, porque já era hora deles saírem e ainda estavam a ser 

avaliados”. (reflexão da aula nº40).  

 Pretendia sempre potencializar ao máximo o tempo de aprendizagem e 

por vezes, não conseguia realizar a conversa de final de sessão.   

 Este foi um ponto que me debati bastante e, lutei para que não 

acontecesse muitas vezes. Porque o encerramento da sessão é outro momento 

privilegiado de transmissão de informação (Rosado & Mesquita, 2011). E, 

também resulta de um momento de conversa entre o professor e o aluno para 

entender as suas angústias e inquietações, saber se gostaram da aula, entre 

vários aspetos. Ao longo do tempo fui tentando melhorar esta situação e, 
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concluído o ano consegui ter na parte final das aulas momentos de conversa 

com os alunos. 

 Outro aspeto deste item que realço prende-se com a estimulação da 

autonomia imensamente trabalhada.  

“Esta aula foi diferente de todas as outras, uma vez que foi de avaliação 

e foi dada responsabilidade a todos os alunos da turma. Com esta avaliação 

pretendia duas coisas: primeiro avaliar a resposta motora dos alunos face ao que 

abordei nas aulas e posteriormente verificar a capacidade deles avaliarem os 

colegas tendo em conta aos conteúdos abordados.” (reflexão da aula nº14). 

“Tentei dar a responsabilidade de eles escolherem o cesto para o qual se 

tinham de dirigir e trabalhar com os colegas. Porém, este facto levou a que 

existisse mais desordem na aula. Tive que os chamar a atenção diversas vezes 

e negociar. Por exemplo, caso fizessem como pedi teriam uma hipótese de jogar 

futebol, que é o que eles tanto pedem”. (reflexão da aula nº35). 

Não foi fácil trabalhar este elemento com a turma, primeiro porque por 

mais que lhes desse autonomia, os alunos ficavam apáticos e não desenrolavam 

a ação, ficavam sempre a minha espera para os ajudar a iniciar a tarefa. Não é 

por não saberem, mas apenas por não estar dispostos a tentarem. Na turma toda 

havia apenas uma aluna que se mostrava com capacidade para iniciar e gerir 

tarefas. Para tentar ajudar os alunos nessa tarefa, na avaliação da ginástica 

acrobática delineei três critérios que eles teriam que escolher em unanimidade. 

Nomeadamente, fazer avaliação através de uma coreografia a pares, por equipa 

ou em turma. Já sabia de antemão que eles iriam escolher a coreografia de 

turma, sem terem a perceção do trabalho que iriam ter pela frente. Mas também 

era o que eu queria que eles escolhessem. Foram precisas três aulas para eles 

começarem a fazer alguma coisa em concreto, mas o produto final ficou muito 

bom.  

Apesar de ser uma tarefa árdua consegui que trabalhassem em equipa e 

fizessem as tarefas sem ter que estar constantemente a puxar por eles. Alias, eu 

não os ajudei, eles idealizaram e fizeram tudo sozinhos. Porém, a autonomia 

deles precisa de mais trabalho, não apenas na educação física, como nas outras 
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disciplinas, mas penso que fiz um bom trabalho neste aspeto e plantei uns bons 

alicerces para os professores futuros. 

Findo este capítulo posso afirmar que o clima das aulas, excluindo o 

comportamento desajustado de um aluno da turma, foi sempre positivo. Não tive 

grandes aborrecimentos durante todo o ano e a turma era muito alegre e 

participativa, empenhada e sobretudo notava-se que gostava de aprender e de 

saber sempre mais. 

“Os alunos voltaram para este segundo período muito motivados e cheios 

de energia para aulas e isso é notoriamente visível. Abordam-me 

constantemente intra e extra aula, estão sempre interessados e isso deixa-me 

muito satisfeita.” (reflexão da aula nº 27). 

4.1.3.3 Projeto de investigação-ação: O Feedback Pedagógico Nas Aulas 

de Educação Física: Relação Com a Informação Inicial, Especificidade e 

Direção (formato publicável em anexo 1) 

4.1.3.3.1 Introdução 

No âmbito do estágio profissional referente ao 2º ano do 2º ciclo de 

estudos do Ensino da Educação Física nos Ensino Básico e Secundário, 

apresento o meu projeto de investigação-ação. 

Após decorrido um período de aulas muito havia para refletir. Apontava-

se como as maiores facilidades na lecionação das aulas a rápida capacidade de 

decisão referente ao pretendido para os alunos e a facilidade de refletir na ação 

perante situações inesperadas. Também, era de realçar a relação professor-

aluno que se estabeleceu com a minha turma de trabalho. 

Na reflexão sobre as maiores fragilidades debruço-me sobretudo na forma 

de comunicar. A maneira sucinta como a informação era transmitida aos alunos 

influenciava por vezes o processo, a sua resposta. Apesar da turma, em questão, 

pelas excelentes capacidades que apresentava, conseguir rapidamente 

assimilar toda a instrução dada e passar rapidamente para a realização da tarefa.  

Também, nas considerações finais de cada aula e nas reflexões que fazia em 

grupo de estágio, uma das maiores dificuldades que apontávamos era dirigido 
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para a escassa transmissão de feedbacks. Existia certas inquietudes em 

transmitir feedbacks e verbaliza-los no momento oportuno, após dar a 1ª 

instrução. Havia a necessidade de utilizar o feedback com mais frequência, para 

benefício e evolução dos alunos.  

 Posto isto, o problema identificado nas aulas e na qual se debruça este 

projeto de investigação-ação é no Feedback. Pois, segundo Vasconcelos, O 

(2010) cit por. Graça, 1991; Rodrigues, 1995, o feedback pedagógico e o 

empenho motor são apontados na investigação centrada na análise do ensino 

como as duas variáveis com maior valor preditivo sobre os ganhos de 

aprendizagem.  

O feedback é então, o comportamento do professor de reação à resposta 

motora do aluno, tendo por objetivo modificar essa resposta, no sentido da 

aquisição ou realização de uma atividade (Mesquita (2012) cit por. Fishman & 

Tobey, 1978). 

Ao estudar o feedback, a atenção foi dirigida para o feedback pedagógico 

qualitativo, centrado no conhecimento da performance - o processo. E, teve 

como variáveis do meu projeto o estudo da frequência do feedback, a variedade 

e especificidade, os ciclos de transmissão, a direção e a relação com as 

instruções inicias da aula e/ou da tarefa. 

Compreendendo se através da análise e consequentemente do 

melhoramento da utilização do feedback, o retorno por parte dos alunos do 

objetivo comportamental estabelecido é melhor. O pretendido era colmatar esta 

dificuldade na lecionação das aulas e transformar em mais uma potência. 

Melhorar a capacidade de transmitir informações aos alunos, provocando as 

alterações devidas e as que previamente se estabeleceu para as situações.  

 

4.1.3.3.2 Revisão de literatura 

A comunicação no processo de instrução 

A capacidade de comunicar constitui um dos fatores determinantes da 

eficácia pedagógica no contexto do ensino das atividade físicas e desportivas 

(Rosado & Mesquita, 2011). 
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É através da comunicação que transmitimos a matéria, passamos a 

informação para os alunos do que se pretende na aula. Se não dominamos a 

comunicação, várias dificuldades iremos encontrar no processo de ensino-

aprendizagem.   

Mesquita (2005) refere no que diz respeito à capacidade de comunicação 

no seu sentido mais específico que esta assume particular importância uma vez 

que se constitui como um dos fatores essenciais para a ocorrência de sucesso 

no processo de ensino-aprendizagem. Defendendo que esta comporta duas 

vertentes distintas: o fomento de valores fundamentais relativos ao “saber estar” 

em grupo e o domínio das técnicas de comunicação.  

Por isso, como referem Rosado & Mesquita (2011), a transmissão de 

informação é uma das competências fundamentais dos professores e 

treinadores, sendo evidente a sua importância na aprendizagem.  

Para tal, segundo, Mesquita (2005) a organização do processo de 

instrução em qualquer contexto de aplicação pressupõe o cumprimento de três 

etapas, distintas: análise da situação, tomada de decisões e aplicação. A 

primeira fase relaciona-se com a análise da modalidade desportiva em estruturas 

do conhecimento, análise do envolvimento e análise dos atletas; a segunda 

etapa reporta-se para a determinação da extensão e sequência da matéria, a 

definição de objetivos, a elaboração dos elementos de avaliação e o 

estabelecimento de progressões de ensino; a terceira é a aplicação ao nível da 

aula, de microciclos e mesociclos, do planeamento anual e da ficha individual do 

aluno. 

No momento de aplicação, nas aulas propriamente ditas, o professor para 

ter a garantia que o instruiu está a ser cumprido, tem que ter a capacidade de 

analisar e avaliar a aplicação da tarefa motora. E, segundo Rosado & Mesquita 

(2011) existem três etapas básicas para garantir a qualidade de informação: uma 

fase de instrução propriamente dita, uma fase de controlo da qualidade dessa 

informação e uma fase, eventual de reformulação dessa informação.  

Também, na instrução, um dos aspetos que os professores devem ter em 

consideração na otimização da comunicação é o nível de atenção que o aluno 
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apresenta. Quando um aluno é confrontado com uma tarefa motora, é estimulado 

por um conjunto vasto e variado de estímulos (Rosado & Mesquita, 2011). 

Rosado, Mesquita, Breia, & Januário, (2006) enquanto treinadores 

reconhecem que uma parte das mensagens que transmitem aos atletas se perde 

entre o momento de emissão e o da receção. Dependendo do contexto em que 

a informação é transmitida, verifica-se, com regularidade, que essa transferência 

não é rececionada ou compreendida da forma desejada e que existem perdas 

significativas ao nível da retenção e da compreensão dessa comunicação. 

Para otimizar a qualidade de instrução, Rink 1993 cit. por Rosado & 

Mesquita (2011) defende que um dos fatores que ajuda a melhorar a atenção e 

a comunicação entre os agentes de ensino e os praticantes é a clareza da 

apresentação, nomeadamente: 

 Orientar o praticante para o objetivo da tarefa; 

 Dispor a informação numa sequência lógica; 

 Apresentar exemplos corretos e errados; 

 Personalizar a apresentação; 

 Repetir assuntos difíceis de compreender; 

 Recorrer a experiências pessoais dos atletas; 

 Apresentar a tarefa de forma dinâmica. 

Por isto tudo, o treinador/professor é um transmissor de informação 

indispensável aos atletas/alunos (Rosado, Mesquita, Breia, & Januário, 2006). 

Porém, tem que preparar muito bem a sua comunicação, para otimizar todos os 

aspetos da sua instrução. Nunca esquecendo que da instrução fazem parte 

todos os comportamentos verbais e não-verbais, que estão intimamente ligados 

aos objetivos de aprendizagem (Rosado & Mesquita, 2011). 

O Feedback pedagógico 

Segundo, Sarmento (1993) o Feedback é uma informação de retorno em 

função de um comportamento observado. 

Mesquita (2005), de uma forma mais completa, define feedback como um 

comportamento de reação do treinador/ professor à prestação motora do atleta, 
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assumindo diferentes formas de manifestação - auditivo, visual, táctil-

quinestésico e misto.  

Outros autores definem o feedback como um comportamento do professor 

de reação à resposta motora do aluno, tendo por objetivo modificar essa 

resposta, no sentido da aquisição ou realização de uma atividade (Mesquita, 

2012, cit por. Fishman & Tobey, 1978). 

Rosado & Mesquita (2011) afirmam que após a realização de uma tarefa 

motora por parte de um aluno ou atleta, este deve, para que o seu desempenho 

seja melhorado, receber um conjunto de informações acerca da forma como 

realizou a ação. Ou seja, receber um feedback perante a tarefa que executou. 

Quina et al. (s/d), vão mais longe argumentando que o feedback cumpre 

duas funções: uma de informação, outra de reforço. Pois, garantem que o 

feedback proporciona ao aluno informações relativas à execução e ao resultado 

do movimento. São estas informações que vão constituir o referencial 

fundamental quer para a avaliação da execução do movimento face ao programa 

pré-estabelecido, quer para eventuais correções. Para além da função 

informativa, o feedback também cumpre uma função de reforço. A intervenção 

do professor repercute-se sobre a estrutura motivacional do aluno, isto é, sobre 

a motivação e disponibilidade para a atividade, reforçando-a ou modificando-a. 

Cumpre-se aqui a ideia que a transmissão de feedback é algo inerente e 

presente nas aulas de educação física. O professor é o principal transmissor 

dessa informação, sendo um instrumento importante para o seu processo de 

ensino. 

Sendo o feedback pedagógico, como garante Rosado & Mesquita (2011) 

uma mais-valia do professor no processo de interação pedagógica. 

Chegando mesmo ao ponto de haver autores que defendem que o 

feedback pedagógico é o comportamento do processo de ensino do professor 

mais influente na aprendizagem dos alunos (Quina et al., s/d).  

Sendo, o feedback um dos fatores mais determinantes da aprendizagem 

das habilidades motoras, figura, como elemento chave, nos principais modelos 

de aprendizagem motora e nos sistemas de observação dos comportamentos de 

ensino do professor mais divulgados e utilizados (Quina et al. 1995). 
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Quina et al. 1995 afirmam que de acordo com as teorias da informação, o 

feedback é uma fonte de informação que, conjuntamente com outra - o 

envolvimento, põe à disposição do canal central de tratamento da informação do 

aluno os dados necessários para a produção e fixação das respostas motoras 

adequadas.  

Os mesmos autores garantem que a proficiência do feedback na 

aprendizagem assenta, não apenas na quantidade mas também na qualidade e 

pertinência da informação que veicula.   

Na literatura encontram-se referidos dois tipos de feedback – intrínseco e 

extrínseco. O primeiro refere-se ao feedback que o aluno faz da sua própria 

tarefa. Ou seja, intrinsecamente o aluno tenta perceber o que fez de errado e o 

que fazer para melhorar, realiza um autodiagnóstico e faz a sua própria 

prescrição. Por outro lado, o feedback extrínseco resulta da observação do 

professor. Este é que diagnostica o erro, faz a prescrição de correção e analisa 

novamente para verificar se surtiu efeito. 

Segundo Toni et al. (2006), o feedback extrínseco é também conhecido 

como feedback aumentado, melhorado, artificial, aprimorado ou suplementar. O 

feedback extrínseco apresenta a propriedade de complementar a informação 

proveniente do feedback intrínseco e está sob controlo dos profissionais, que 

pode fornecê-los em ocasiões oportunas, ou ainda não fornece-los, dependendo 

das metas estipuladas, caraterísticas da tarefa e do nível de experiência e de 

habilidade dos praticantes.  

O feedback resulta então, de uma competência de tomada de decisões 

oportunas com base na seleção e num processamento de informação pertinente 

recolhida durante uma observação formal ou informal, envolvendo não só a 

análise da resposta motora do aluno, mas também do ambiente em que ela se 

desenvolve (Rosado & Mesquita, 2011). 

Contudo, para este estudo, apenas centrar-nos-emos no feedback 

extrínseco, abordando o seu conteúdo informativo e as suas dimensões de 

análise. 

Quanto ao seu conteúdo informativo, sabemos que existe o feedback do 

conhecimento da performance e o feedback do conhecimento do resultado. A 
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primeira categoria refere-se para a informação centrada na execução das 

habilidades e/ ou situações de aprendizagem, ou seja, no processo da tarefa. O 

feedback centrado no resultado leva-nos ao produto, aquilo que se pretende que 

o aluno consiga no final da tarefa. 

Também, ao transmitir feedbacks é necessário ter cuidado com a sua 

distribuição, pois Rosado & Mesquita (2011) afirmam parecer necessário 

procurar intervir equilibradamente sobre a totalidade dos alunos, procurando 

igualmente perceber o efeito de correções anteriores sobre novas execuções.  

Para tal existe uma séria de variáveis que caraterizam essa mesma 

distribuição, nomeadamente a frequência, a especificidade, o ciclo, a direção, a 

pertinência e a relação com a informação inicial.   

Por isso mesmo, Rosado & Mesquita (2011) concluíram, através das suas 

pesquisas, que o conteúdo informativo do feedback para induzir efeitos positivos 

nas aprendizagens, deve possuir algumas características, nomeadamente, 

direcionamento da informação emitida pelo feedback para a especificidade da 

tarefa e dos conteúdos alvo de aprendizagem, focalização dos critérios 

orientados para a qualidade de execução ou para o resultado a obter e 

referenciação aos propósitos das tarefas focados durante a sua apresentação. 

Os mesmos autores, baseados por um estudo realizado por Rosado em 

1995, afirmam que a organização do feedback deve resultar de uma correta 

gestão de algumas variáveis, como sejam a quantidade de intervenções, o grau 

de especificidade dessas intervenções, o objetivo da intervenção, a forma, o 

momento, a direção e a relação com a informação anterior, e o modo de 

distribuição. 

Diagnóstico e prescrição do feedback 

O treinador/ professor deve desenvolver competências de observação 

que lhe irão permitir detetar erros críticos de execução, possibilitando-lhe efetuar 

correções oportunas e eficazes (Mesquita, 2005). Pois, observar não é só olhar 

o que se passa a nossa volta, mais do que isso é captar significados diferentes 

através da visualização (Sarmento, 2004). 
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Mesquita (2005) descreve que para a observação ser eficaz existem 

passos a serem seguidos, nomeadamente: conhecer o modelo correto de 

execução, desenvolver a capacidade analítica, incrementar uma estratégia de 

observação e, treiná-la (execução, deteção do erro e causas). 

Sendo, por isso o diagnóstico um momento de reunião de conhecimento, 

a partir da análise dos “sintomas” observados, uma vez que a natureza da tarefa 

sugere que através da compreensão da relação estrutural dos segmentos 

corporais e da interação de forças, se constitua a resposta adequada à melhoria 

da prestação, ou seja, se diagnostique corretamente os “males” encontrados 

(Hoffman, 1974, cit. por Sarmento, 2004).  

O mesmo autor argumenta que a observação da tarefa pressupõe a 

possibilidade de a apreciar para poder estudar as suas caraterísticas, cujos 

movimentos exprimem sistemas de relações significativas e que se podem 

traduzir em níveis de explicação funcional, da unidade motora, do músculo, do 

movimento ou de atividades comportamentais. 

Em suma, a observação de diagnóstico traduz o que o observador 

considera como erro e que pode ser relacionado com o grau de dificuldade de 

execução, com o custo energético despendido ou com algum outro aspeto 

circunstancial (Sarmento, 2004). 

Conhecimento pedagógico do conteúdo 

Como é do conhecimento geral, ninguém pode ensinar aquilo que não 

sabe. 

Um professor/ treinador tem de conhecer não só, as fases de 

aprendizagem da técnica, bem como os critérios de execução das habilidades 

técnicas que pretende ensinar, sendo capaz de distinguir o que é essencial do 

acessório, as diferentes partes dessa técnica, bem como os principais erros e 

formas de corrigi-lo e diferenciar um erro grave de execução e um erro de 

circunstância (Mesquita, 2005).  

Surgindo daí a terminologia “conhecimento do conteúdo”, que segundo 

Marcon (2011) é um conceito que se relaciona diretamente com a matéria a ser 

ensinada e é considerado como um dos conhecimentos fundamentais para o 
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sucesso da atuação docente, seja na área de Educação Física, seja na área das 

demais disciplinas curriculares. 

Para Bento et al. (1999) o construto do conhecimento pedagógico do 

conteúdo resulta então do entrelaçamento de várias dimensões do 

conhecimento essenciais ao desempenho da atividade docente, nomeadamente 

o conhecimento da matéria de ensino, o conhecimento pedagógico geral e o 

conhecimento dos contextos do sistema educativo. 

Inserido na definição descrita, surgem vários sub-conceitos, entre eles o 

“conhecimento pedagógico do conteúdo”, introduzido por Shulman (1986) cit. por 

Graça (1197) que serve para conotar uma categoria particular do conhecimento, 

emergente das transformações que o professor realiza no conteúdo da sua 

disciplina com o propósito de tornar a matéria que ensina compreensível para os 

alunos.  

Ao analisar os conhecimentos que viabilizam o alcance desses objetivos, 

Grossman (1990) cit. por Marron (2011) propôs uma subdivisão do 

conhecimento pedagógico do conteúdo em quatro diferentes categorias, 

designadamente os conhecimentos dos propósitos para o ensino do conteúdo; 

curricular do conteúdo; das estratégias de ensino; e sobre a compreensão dos 

alunos. 

Todos estes fatores fazem depender a qualidade das aulas e 

posteriormente do feedback, pois a transmissão destes está intimamente 

dependente dos conhecimentos do treinador/ professor e da habilidade que este 

possui em fornecer informação ao atleta acerca da sua prestação motora 

(Mesquita, 2005). 

 

4.1.3.3.3 Objetivos 
 

Objetivo geral 

Este projeto de investigação-ação teve como objetivo analisar a utilização e 

qualidade dos feedbacks durante as aulas e, melhorá-los. 
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A realização do projeto prendeu-se com a necessidade de aperfeiçoar e 

melhorar a qualidade das aulas e permitir um melhor aproveitamento por parte 

dos alunos nas mesmas.  

Objetivo específico 

 Identificar quais os problemas que se apresenta na transmissão do 

feedback; 

 Relacionar a transmissão do feedback com as diferentes variáveis do 

mesmo, e observar onde se averigua as maiores dificuldades; 

 Trabalhar essas dificuldades no sentido de melhorar a transmissão de 

feedback. 

4.1.3.3.4 Metodologia 

Caraterização da amostra 

A amostra era composta por 29 alunos, 10 do sexo feminino e 19 do sexo 

masculino com idades compreendidas entre os 15 anos. Os mesmos 

frequentavam o 10º ano do ensino secundário (Curso Científico-Humanístico de 

Ciências Socioeconómicas) da Escola Secundária Alberto Sampaio de Braga. 

Visto que o objetivo de uma investigação-ação é investigar a prática do ator para 

a melhorar, nos como professores também fazemos parte desta amostra, quer 

como investigadores, quer como atores. 

 

Procedimento da recolha de dados  

Este projeto passou por cinco fases. Uma primeira de filmagem e 

gravação áudio de uma aula; uma segunda fase de registo descritivo da 

filmagem - de tudo aquilo que aconteceu na aula; uma terceira de análise do 

problema e definição de um protocolo de intervenção; uma quarta fase de 

aplicação desse protocolo; e, uma última fase de nova filmagem e gravação para 

reavaliar o processo. 

Para isso, foram necessárias 4 aulas: 

1ª Filmar e gravar a comunicação/ verbalização; 

2ª e 3ª Aplicar o protocolo de intervenção; 
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4ª Reavaliar através da filmagem e da gravação. 

As aulas escolhidas para avaliar este projeto foram da modalidade de 

ginástica e decorreram no ginásio e bloco da ESAS, pois era o único momento 

em que não existiam aulas de outras turmas no mesmo espaço. 

Porém, para dar início a este projeto houve a necessidade de entregar 

uma autorização aos encarregados de educação para permitirem a filmagem e 

dar conhecimento a diretora da escola, através de um consentimento informado 

(anexo 6 e 7, respetivamente).  

 

Aplicação  

Para esta gravação de imagem e áudio foram escolhidas duas aulas de 

ginástica, sendo o seu foco a abordagem ao minitrampolim na primeira e, a 

ginástica acrobática na segunda.  

Esta escolha prendeu-se com dois motivos: um primeiro referente a 

diversidade de determinantes técnicas existentes nos mais variados exercícios 

a serem propostos para o minitrampolim e para a ginástica acrobática; e, em 

segundo lugar por a aula ser lecionada num espaço destinado exclusivamente à 

turma.  

Foi então necessário preparar o material e testá-lo. O sistema de vídeo 

estava operacional, porém o sistema de gravação de áudio tinha problemas e 

não deu para colocar o microfone. O sistema de vídeo foi colocado num ângulo 

em que desse para observar toda a turma. Nas duas gravações realizadas deu 

para assegurar a imagem e o som, independentemente de não haver microfone, 

pois a câmara de filmar conseguiu captar as duas funções optadas no início. 

A primeira aula filmada aconteceu no dia 19 de fevereiro. Nos dias 4 e 11 

de Abril foram as aulas de aplicação do protocolo tendo em conta o que se 

concluiu na primeira observação e, no dia 23 de Abril foi a aula de reavaliação, 

em que se verificou se as estratégias utilizadas surtiram efeito. 

Por fim, as filmagens foram armazenadas no computador e analisadas 

tendo em conta as variáveis do feedback e aquilo que foi revisado em literatura. 
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Apresentação e discussão dos dados  

A visualização realizada remete para a parte fundamental da aula, em que 

se tentou detetar as principais dificuldades na transmissão dos feedbacks, para 

posteriormente estabelecer um protocolo de intervenção, com o intuito de 

colmatar essas dificuldades. 

Previamente, é importante referir que a aula começou com uma 

introdução, em que se esclareceu aos alunos aquilo que se iria passar na mesma 

e como seria a sua dinâmica. Este momento foi procedido de um aquecimento 

geral, focalizado na ativação das diferentes estruturas osteoarticulares que iriam 

ser solicitadas na ação durante o resto da aula. Toda a aula estava estruturada 

por estações.  

Narração da parte fundamental da aula - 1ª observação: 

 Os alunos dividiram-se pelas estações. Para os ajudar e salvaguardar 

a sua segurança, o professor deve colocar-se em cima do colchão perto do 

minitrampolim e, a aula foi seguida em função deste princípio.  

 Os alunos iniciaram as tarefas propostas e, após o primeiro realizar o 

salto, nenhum tipo de informação foi transmitida. Nos seguintes, já começou a 

haver algumas trocas de informação. 

 Após algumas repetições, verificou-se que os alunos não utilizavam 

inteligentemente os membros superiores. E, o primeiro feedback foi focado 

nisso. Por conseguinte e, visto ser um erro geral da turma, o feedback foi geral.  

 Este foi o feedback mais reforçado na parte inicial da realização da 

tarefa e, era transversal a toda a turma nos momentos de exercitação.  

 Apesar da repetição a mensagem não foi corretamente assimilada. 

 Deixou de haver transmissão de feedbacks gerais e passaram a ser 

transmitidos feedbacks específicos a cada aluno. 

 À medida que os alunos saltavam, foram transmitidos feedbacks para 

diversos aspetos que os alunos faziam menos bem. Estes foram sucintos e 
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claros, para os alunos assimilarem tudo. Mas, verificou-se que a emissão dos 

mesmos não foi suficientemente eficiente, pois não os atingiram da forma 

desejada, verificando que a mensagem não promoveu o encorajamento 

necessário para que quisessem melhorar. 

 A meio da aula, houve a necessidade de fazer uma paragem, pois os 

alunos não estavam a ser totalmente competentes nos saltos e explicou-se 

novamente as diferentes fases do mesmo. Também, nesta paragem, enfatizou-

se o papel do trampolim para a realização do salto, tentando que os alunos 

percebam que a utilização da tela permite criar uma vantagem na fase área que 

conduza a um bom e eficaz salto.  

 Os feedbacks no âmbito geral durante toda a aula, não foram 

depreciativos, porém não são de todo motivadores para os alunos. Também, 

apesar de muitas vezes se falar para toda a turma, houve momentos que 

apenas se transmitiu feedbacks individuais. E, tendo a turma 29 alunos, é um 

pouco complicado controlar e lembrar de todos os feedbacks transmitidos. 

 

Ao longo desta descrição da aula, concluiu-se que não existe uma relação 

estreita dos feedbacks com a informação inicial. Porque houve vários pontos a 

serem focados durante a aula, nomeadamente, a utilização dos membros 

superiores, a tela e a sua utilidade. E, estas questões não foram evidenciadas 

na informação inicial.  

Também, numa primeira fase, os feedbacks transmitidos foram para a 

turma no geral, mas a partir de um certo momento, começaram a ser 

transmitidos muitos feedbacks individuais.  

Outro ponto patenteado reportou-se para o caso da motivação, isto é, a 

forma como os feedbacks foram transmitidos não criaram o pretendido nos 

alunos, pois não os motivaram a fazer melhor, a corrigir o que estava menos 

bem. 

Todos os feedbacks transmitidos foram centrados no conhecimento da 

performance e não do resultado e assim deve continuar, tendo em conta a 

modalidade e o que se pretende dos alunos e mesmo no que concerne às 

questões da avaliação.  
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Posto isto, para promover feedbacks que se traduzam num efeito 

persuasivo e vantajoso para os alunos, será necessário reformular a 

transmissão dos mesmos, tendo em conta aquilo que está menos bem. 

Visando o que aconteceu na aula, as variáveis a gerir e a serem 

trabalhadas para promover feedbacks decisivos no processo de aprendizagem 

são: a direção, a especificidade e a relação com a informação inicial. 

Protocolo de intervenção 

O protocolo que se segue, remete-nos para as seguintes variáveis do 

feedback: direção, especificidade e relação com a informação inicial. 

 Especificidade  

Segundo a literatura, feedbacks apenas apreciativos, sem qualquer 

informação adicional, não repercutem efeitos nocivos (positivos ou negativos) 

nos alunos. Os feedbacks específicos contribuem de forma mais efetiva para 

facilitar as aprendizagens (Cushion, 2011 cit. por Rosado & Mesquita, 2011).  

Segundo o que descrevem Rosado & Mesquita (2011), os feedbacks 

descritivos e prescritos, bem como a colocação de questões acerca da 

prestação dos alunos, repercutem melhores efeitos. Do mesmo modo, os 

mesmos autores, argumentam a necessidade de os feedbacks de caráter 

valorativo procurarem essa especificidade, anunciando que os aspetos 

particulares do comportamento estão a ser valorizados ou desvalorizados. 

Também, os feedbacks corretivos não têm que ser, necessariamente, 

negativos, podendo ser, com vantagem, organizados de uma maneira positiva, 

sendo uma estratégia importante no incremente de ambientes favoráveis de 

aprendizagem. (Black & Weiss, 1992; Lacy & Darst, 1985 cit. por Rosado & 

Mesquita, 2011). Tal estratégia poderá melhorar o clima da turma, pelo 

aumento dos encorajamento e dos elogios das boas atuações dos alunos e 

melhoria do empenho e da disciplina.  

Posto isto, o que se pretendia era motivar os alunos através do feedback. 

Transmiti-los para que provocassem no aluno interesse para melhorar. Através 
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do questionamento e da descrição do gesto técnico, não apenas cingindo ao 

bem ou mal feito.  

 Direção  

Como refere Rosado,1998, cit por Rosado & Mesquita (2011), a maior 

parte dos feedbacks é individual, de forma a garantir a necessária 

individualização das correções do professor. No entanto, os mesmos autores 

afirmam que se os níveis de prática são muito idênticos, se são frequentes erros 

comuns de execução, os feedbacks podem se dirigidos a um grupo ou a toda 

a turma.  

O objetivo para as aulas era tentar ao máximo transmitir feedbacks gerais 

e, verificar o seu retorno. E, tentar o mínimo possível individualizar 

comportamentos, apenas quando estritamente necessário.  

 Relação com a informação inicial 

Segundo Rosado & Mesquita (2011), as intervenções de caráter corretivo 

devem estar relacionadas com a instrução fornecida pelo professor acerca 

dessa tarefa, nomeadamente com a informação transmitida quando da 

apresentação da tarefa motora ao referirem-se os seus critérios de êxito.  

Logo, o que se pretendia nas duas aulas de aplicação do protocolo, era 

estabelecer três critérios de êxito (no máximo) sobre determinada situação de 

aprendizagem. Descrevê-los à turma no início da aula e, durante essa 

exercitação, focar apenas nessas determinantes técnicas. Ou seja, o desejado 

era entender a ligação da informação inicial com os feedbacks transmitidos ao 

longo da aula e verificar se têm uma relação reciproca positiva. E, se através 

disso, os alunos melhoram o desempenho motor da tarefa, através do reforço 

da informação com o feedback, não resultando este de uma informação nova 

no momento. 

A utilização destas variáveis têm como principal objetivo verificar o retorno 

dos alunos às informações transmitidas, para melhorar a transmissão do 
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feedback nas aulas posteriores, porque foi nestes fatores que se verificou as 

maiores lacunas. Não estando estes a ser totalmente potencializados em prol 

das progressões na aprendizagem.  

Aplicação do protocolo 

As duas aulas escolhidas para aplicar o protocolo de intervenção foram 

de ginástica acrobática.  

Nestas os feedbacks foram transmitidos tendo em conta o que está acima 

explanado para cada uma das três variáveis.  

 

Narração da parte inicial e fundamental da aula - 2ª observação (reavaliação): 

 A aula foi iniciada com a instrução da professora. Explicou-se aos 

alunos como iria funcionar a mesma e, qual o papel de cada um na aula.  

 Passou-se a mensagem sobre qual era o objetivo final: que 

conseguissem começar a criar a coreografia, exercitando as figuras acrobáticas.  

 Foram disponibilizados 10’ inaugurais para que conversassem e 

chegassem ao consenso em grupo. Ou seja, explanando no papel o que cada 

um ia fazer, as figuras que iriam apresentar, quais seriam os elementos de 

ligação e os elementos da ginástica de solo.  

 A turma tinha muitas dificuldades em desempenhar estas tarefas de 

autonomia e gestão de todo o grupo. Não conseguiam ministrar tarefas assim e 

também não se mostravam disponíveis para tal. Ficavam sempre a espera que 

alguém decidisse para posteriormente eles fazerem. 

 O tempo já ia longo e deu-se por terminado esta tarefa inicial, 

passando para os exercícios de aquecimento. 

 Primeiramente, a turma realizou corrida em volta do praticável, depois 

sob a alçada da professora fizeram alongamentos articulares, exercícios de força 

e de flexibilidade. 

 Antes de começarem a fazer as figuras de acrobática, dispostos em 

fila realizaram exercícios de ligação, ou seja, piruetas, saltos, entre outros. Isto 
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aconteceu, para os alunos aumentarem o léxico de exercícios que poderiam 

transferir para a coreografia.  

 Tudo foi feito sobre orientação e permanente observação da 

professora.  

 Depois a turma dividida em pares, trios ou em grupos maiores passou 

a fazer exercícios de acrobática de acordo com as imagens fornecidas. 

Nesta aula os feedbacks, como já falamos em cima, eram mais 

direcionados para a relação com a informação inicial, especificidade e a direção.  

A variável da relação com a informação inicial foi bem conseguida, uma 

vez que tudo o que abordado durante a aula estava diretamente relacionado com 

a informação inicial.  

Fez-se sempre uma ponte entre a informação inicial e tudo aquilo que se 

ia abordando no decorrer da aula.  

Consideramos que foi benéfico para os alunos, pois eles desempenharam 

melhor as tarefas, porque já sabiam de antemão o que tinham que fazer e como, 

apenas se corrigia alguns aspetos. 

Quanto à questão de individualizar comportamentos, não foi visível nesta 

aula, porque toda a abordagem foi feita em grupo e para toda a turma, tudo 

estava a ser feito em prol de todos conseguirem alcançar um trabalho em equipa. 

O retorno foi positivo, pois os alunos corregiam os movimentos após correção.  

Por último, de forma não explícita, mas enquadrada no está descrito, 

tentou-se estimular e motivar os alunos para a aula. E, também se procurou 

desenvolver, neste caso, o trabalho em equipa, tentando que esse desafio fosse 

aliciante para todos eles. Pensamos que tal foi conseguido, porque apesar de 

não serem tão autónomos quanto deviam, tentam pelo menos corresponder as 

expetativas que lhes criamos. Durante toda a aula foram despertados para 

figuras que suscitassem o interesse deles, para que os próprios tentassem fazer.  

Não houve um único feedback depreciativo, pois a aula não inspirava a 

tal e também não fizeram por isso. Toda a instrução dada durante a aula foi de 

incentivo e de aguçar neles a vontade de fazerem mais e melhor.  
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Tal foi conseguido, porque eles passaram a fazer as figuras mais 

complicadas e bem. 

4.1.3.3.5 Conclusão  

Este projeto de investigação-ação resultou num instrumento efetivo para 

melhorar as práticas do ensino nas aulas de educação física durante o ano letivo. 

Podemos dizer que fomos investigadores da nossa própria prática, fomos 

atores e realizadores da mesma.  

Sendo o seu intuito o de melhorar a prática docente e toda a sua 

envolvente. Este foi realizado na sequência de encontrar as lacunas existentes 

na aula e melhora-las e tal foi amplamente alcançado. Verificou-se uma evolução 

positiva entre a primeira e segunda observação efetuadas. Tudo isso foi possível 

devido a forma como foi organizado, ou seja, após a primeira observação, a 

teorização e a procura de soluções através de estudos, de trabalhos de outros 

autores, foi fundamental para conseguir intervir da melhor forma nas aulas 

planeadas. E, tal foi visível na segunda aula filmada, pois não se verificaram as 

mesmas dificuldades e nem sequer os mesmos erros encontrados na 1ª aula. 

Este projeto permitiu não apenas melhorar a qualidade das aulas mas, 

também estimular a capacidade de reflexão sobre toda a ação.  

As quatro fases deste ciclo, nomeadamente, planear, atuar, observar e 

refletir, foram neste estudo muito trabalhadas, pois caso não acontecesse, não 

teria sido concretizável. 

Toda esta realização foi importante, porque resultou numa ação que 

representa um passo fundamental e uma mais-valia para a exercer a profissão 

de professor. 

O facto de este trabalho permitir detetar falhas decorrentes da prática e 

tentar aperfeiçoa-las, cria um desafio diário ao professor de melhorar a sua 

atuação em prol das aulas e, sobretudo, dos alunos, através do processo de 

ensino – aprendizagem. Desperta, assim, a vontade de melhorar, evoluir e 

sobretudo de procurar a excelência. 
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4.1.3.4 Modelos de ensino 

O bom professor é aquele que procura os melhores meios e as melhores 

formas para promover a aprendizagem e o desenvolvimento dos alunos e que 

os faz acreditar que são capazes de aprenderem e evoluírem. É aquele que 

ensina, mas que ao mesmo tempo cria recursos para isso. É o “informador” e ao 

mesmo tempo o responsável pela emissão dessa informação, é o que gere o 

seio de trabalho, é o que faz a ação acontecer. É o que planeia, o que projeta e 

que ajuda no processo, pois os atores são os alunos.  

Apesar de existir vários modelos de ensino, segundo Mesquita & Graça 

(2011), não há nenhum que seja adequado a todos os envolvimentos de 

aprendizagem. 

Os mesmos autores referem que (…) há que encontrar o justo equilíbrio 

entre as necessidades de direção e apoio e as necessidades de exercitação da 

autonomia, de modo a criar as condições favoráveis para uma vinculação 

duradoura à prática desportiva. Para tal, logo na fase inicial da minha PES auto 

propus-me a utilizar as seguintes metodologias para a abordagem das diferentes 

modalidades: “Ensino dos jogos para a sua compreensão”, “Instrução direta”, 

“Modelo Desenvolvimental” e “Modelo de Educação Desportiva”. 

O modelo de instrução direta foi aquele que utilizei em maior foco durante 

todo o ano. A sua ênfase é colocada no modo como o professor estrutura o 

ensino, com particular destaque para as estratégias instrucionais que elege e do 

padrão de envolvimentos dos alunos nas tarefas de aprendizagem. Neste 

modelo são privilegiadas estratégias instrucionais de caráter explícito e formal 

em que a monitorização e o controlo estreito das atividade dos alunos são a nota 

dominante (Mesquita & Graça, 2011). 

Nas aulas em que utilizei este modelo, iniciava sempre com a informação 

de tudo o que iria acontecer e explicava os objetivos que queria que eles 

alcançassem. Eu monitorizava a aula e tudo era controlado por mim. No início 

de cada tarefa, explicava o que tinham que fazer e qual o propósito. Tentava 

buscar nos alunos a máxima qualidade de execução, dando constantes 

feedbacks para tal. Este modelo carateriza-se por centrar no professor a tomada 

de praticamente todas as decisões acerca do processo de ensino-aprendizagem, 
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nomeadamente a prescrição do padrão de envolvimento dos alunos nas tarefas 

de aprendizagem. Neste domínio, o professor realiza o controlo administrativo, 

determinando explicitamente as regras e as rotinas de gestão e ação dos alunos 

de forma a obter a máxima eficácia nas atividades desenvolvidas pelos alunos. 

Para o efeito, as atividades são organizadas em segmentos temporais, 

porquanto é crucial utilizar o tempo de aula de forma eficaz, expressa num tempo 

de prática motora elevada (Mesquita & Graça, 2011). Este modelo, 

independentemente do que se faça durante o resto do ano, acho que é 

fundamental para o início de um ano letivo, para controlar e gerir melhor a aula 

e a turma. No início fui utilizando em todas as aulas e só numa fase posterior 

“arrisquei mais,” nomeadamente através da autonomia que fui dando aos alunos, 

aula após aula, só findando o processo mesmo no 3º período. Quando o aplicava 

tinha em atenção as premissas que Rosenshine cit. por Mesquita & Graça (2011) 

destaca, nomeadamente, fazia uma revisão da matéria aprendida, ou seja, em 

todos os inícios de aula revia juntamente com os alunos a aula anterior, o que 

foi dado, as dificuldades que sentiram, tudo isto para manter um ciclo entre os 

conteúdos antigos, os atuais e aqueles que viriam. Quando digo aulas anteriores 

refiro-me a aula antecedente da matéria abordada, pois, como já expliquei, dava 

aulas de multi-estímulos e tendo em conta os espaços, logo era raro abordar 

duas aulas seguidas de voleibol, por exemplo. Todas as apresentações de novos 

conteúdos eram realizadas através da instrução ou da demonstração (segunda 

premissa). Por vezes, fiz algumas apresentações em power point ou em vídeo, 

principalmente no início da abordagem da modalidade, para os alunos 

perceberem o objetivo que tinham que alcançar e como iriam ser avaliados. Este 

método era muito importante, porque, numa só passagem, fazia um breve 

enquadramento de tudo o que pretendia e o ponto onde os alunos tinham que 

chegar. Mas também acho importante a abordagem através da demonstração 

uma vez que os alunos observam mais rápida uma imagem do que palavras 

sendo mais fácil para eles reproduzirem o movimento pretendido. A terceira 

premissa defendida por o autor refere-se a monitorização elevada da atividade 

motora, pois, como já referi, controlava toda a aula, desde do tempo, às 

situações de aprendizagem, terminando na organização metodológica da turma. 
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Toda a atividade era acompanhada por feedbacks oportunos que ia dirigindo aos 

alunos. Estes, quase sempre foram de caráter corretivo, dirigidos para o 

processo e não para o produto, onde fazia avaliações e correções sistemáticas 

para alcançar o objetivo traçado (4ª premissa). 

Este foi sem dúvida o modelo que adotei como o principal para a 

lecionação das minhas aulas, pois para esta fase inicial penso que seria imaturo, 

pelo menos a não utilização do mesmo. Todos os métodos são suscetíveis de 

ser utilizados mas este no meu ponto de vista é o menos falível.  

O modelo desenvolvimental na minha opinião insere-se um pouco no 

modelo anterior, procurando um cunho eminentemente didático, ao auxiliar o 

professor no delineamento dos processos instrucionais, particularmente pela 

adequação das tarefas à capacidade de interpretação e de resposta dos 

praticantes (Mesquita & Graça, 2011).  

Ao aplicar o modelo de instrução direta, preocupei-me na mesma com a 

individualidade de cada um e ajustei os conteúdos à fase de aprendizagem em 

que o aluno se encontrava. O meu objetivo foi sempre que os alunos passassem 

da etapa em que estavam para a seguinte, estimulando a sua evolução. Todas 

as tarefas de aprendizagem foram desenhadas e prescritas para o aluno 

conseguir dar uma resposta positiva. Por vezes, senti a necessidade de reajustar 

as tarefas, ou porque estavam a ser demasiado complexas ou demasiado fáceis 

para os alunos, como foi o caso que relato de seguida.   

“Ao observar que a maioria dos alunos já conseguia fazer com alguma 

qualidade a “Volta a Europa”, dei de imediato o feedback para fazer a “Volta ao 

Mundo”. E, o que ao início parecia difícil, foi de fácil assimilação pelos alunos 

que, com 4 ou 5 elementos, conseguiam fazer o exercício sem que a bola caísse 

ao chão. Mesmo após isso, exista um grupo, que já conseguia fazer com imensa 

facilidade o exercício e que já começava a descuidar-se do mesmo, por isso 

solicitei que realizassem o passe para trás da linhas dos 3 metros, obrigando-os 

com isto a serem mais rápidos e projetar a bola para longe e de forma tensa”. 

(reflexão da aula nº6 – aula de voleibol). 

Tentei que a matéria fosse abordada através de uma sequência lógica e 

progressiva, para os alunos evoluírem dentro das suas possibilidades e da forma 
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mais rentável possível, respeitando as diferentes funções didáticas - introdução, 

exercitação, consolidação e competição e avaliação. Neste sentido o que 

defende Rink cit. por Mesquita & Graça (2011) é que o professor pode facilitar a 

aprendizagem se estabelecer prioridades nos conteúdos de aprendizagem e 

estruturar, conferindo-lhes determinada lógica, e os sequenciar criteriosamente 

– progressão; visar o aperfeiçoamento através da exercitação e consolidação - 

refinamento; e proporcionar oportunidades para a utilização em condições 

inabituais ou de exigência de rendimento – aplicação.  

O modelo de instrução direta e o modelo desenvolvimental diferem do 

modelo de educação desportiva, pois este é uma alternativa válida às 

abordagens tradicionais, nomeadamente ao currículo de múltiplas atividades, 

com enfoque dominante na valorização da dimensão humana e cultural do 

desporto. (…) Afasta-se do modelo de instrução direta, privilegiando a adoção 

de estratégias mais implícitas e menos formais no processo de ensino-

aprendizagem. O MED ganha relevância e particular interesse pedagógico ao 

salientar as componentes afetivas e sociais na formação dos alunos, porquanto 

inerente à competição, há a preocupação em diminuir os fatores de exclusão, 

lutando por harmonizar a competição com a inclusão (Mesquita & Graça, 2011).  

Apenas, abordei o MED para a modalidade de atletismo (salto em 

comprimento, velocidade, estafetas e salto em altura). Para tal dividi a turma em 

cinco equipas, onde cada uma tinha uma cor, um nome e um (a) capitão (ã) (ver 

contrato capitão anexo 9). As equipas foram baseadas em testes inicias realizados 

através de uma corrida de velocidade de 50m e um salto de impulsão horizontal 

a pés juntos sem corrida. Em todas as aulas de atletismo havia competição, 

depois do treino inicial e as pontuações figuravam no quadro competitivo, que 

depois de cada aula de atletismo enviava por e-mail e via faceboock para os 

alunos. As aulas enriqueciam muito com a competição e a turma gostava. Os 

alunos estavam mais predispostos e apreciavam a situação final, mas o mesmo 

acontecia nas outras aulas através do jogo. Preferem o jogo a qualquer tipo de 

situação de aprendizagem, mesmo que vá de encontro a ele, que era o que 

sempre acontecia. Estimulava a filiação através do trabalho em equipa, ou seja, 

ao quererem todos alcançar a melhor pontuação tinham que em conjunto 
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trabalhar por isso e assim o faziam. Muitas vezes distribuí skills cards com as 

informações sobre a tarefa e em equipa tinham de cooperar para aprender. Ao 

fazerem corretamente o gesto técnico a probabilidade de alcançar o melhor 

resultado era maior. Nesta fase as pontuações foram só relativas ao produto final 

e nunca ao processo. Apesar de planeado não consegui realizar um evento 

culminante devido ao tempo que escasseou para as avaliações que tinha que 

fazer noutras modalidades.   

Todas as aulas de atletismo estavam cobertas de cor e tentava ao máximo 

estimular a festividade. Porém, os alunos não correspondiam a isso, porque não 

tinham interesse nisso, preocupando-se apenas com as atividades e a sua 

realização. Numa primeira fase incentivei a que criassem gritos de equipa e que 

trouxessem uma mascote mas apenas uma das equipas aderiu, perdendo 

rapidamente o interesse também. Este ponto é mais difícil de orientar, porque 

não depende de mim, resulta dos alunos e penso que para um 10º ano e quando 

são novos na escola existem várias questões que não permitam que estas 

pequenas coisas aconteçam, porque têm que se afirmar noutro sentido, tendo 

alguns vergonha ou apenas desinteresse.  

 Utilizei os três modelos apesar de ser em diferentes modalidades. Não 

considero que um seja melhor que os outros, porém penso que são diferentes. 

Optei por utilizar o MED em atletismo porque era a modalidade que os alunos, 

na maioria, alegaram que menos gostavam.  

 Enquanto o modelo de instrução direta se impõe pela sua operância em 

contextos transversais de prática desportiva e em momentos particulares do 

processo de ensino-aprendizagem, o MED é uma alternativa comprovadamente 

válida face às abordagens tradicionais, nomeadamente ao currículo de múltiplas 

atividades, com enfoque dominante na valorização da dimensão humana e 

cultural do desporto. O modelo desenvolvimental apresenta-se como uma 

ferramenta imprescindível ao professor na altura de estruturar o processo de 

instrução (Mesquita & Graça, 2011). Por essas razões, o que usei com mais 

frequência foi o modelo de instrução direta coadjuvado pelo modelo 

desenvolvimental, procurando estruturar o processo para alcançar a melhoria do 

desempenho motor dos alunos em cada modalidade. 
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 Na lecionação do voleibol, futebol, andebol e basquetebol, para além da 

instrução direta, trabalhei com os alunos através da abordagem do ensino dos 

jogos para a sua compreensão, estimulando a descoberta guiada e a autonomia 

do aluno.  

 Este modelo (…) pretende que passemos do ensino da técnica isolada 

para o desenvolvimento da capacidade do jogo através da compreensão tática 

do mesmo. No ambiente desta forma adaptada de jogo, o foco didático incide 

sucessiva e ciclicamente sobre a apreciação dos aspetos constituintes do jogo, 

sobre a tomada de consciência dos princípios táticos do jogo, sobre a tomada de 

decisão do que fazer e como fazer nas diferentes situações do jogo, sobre a 

exercitação das habilidades necessárias à melhoria da performance no jogo e, 

finalmente, sobre a integração dos aspetos técnicos e táticos necessários à 

melhoria da performance no jogo. Assenta em 6 fases de um ciclo: 1 – forma de 

jogo vs alunos; 2 – apreciação do jogo; 3 – consciência tática; 4 – tomada de 

decisão; 5 – habilidade de jogo; 6 – performance. (Graça & Mesquita, 2011). A 

aprendizagem da técnica decorreu do que acontecia no jogo. Partia para 

situações simplificadas de exercitação para colmatar problemas decorrentes do 

jogo. Mas a base da abordagem sempre foi o jogo e, tudo o que acontecia nas 

aulas era subordinado ao jogo. O planeamento foi realizado do topo para base 

partindo sempre do jogo para formas simplificadas ou modificadas.  

 Em suma, o compromisso entre extensão do conteúdo-alvo, experiências 

do aluno, motivação e auto perceção da competência constitui uma questão que 

o professor deve colocar antes de delinear o processo de instrução, sendo este 

que confere validade ecológica aos modelos de abordagem selecionados para o 

ensino de determinado conteúdo (Mesquita & Graça, 2011). 

 
4.1.3.5 Flash mob de Dança 

 Durante a lecionação de aulas de Dança no primeiro período muitas 

alunas pediram-me para fazer um flash mob. Ia adiando esta tarefa, mas elas 

insistiam todas as aulas. Denotei que tinham imensa vontade para o fazer e 

durante as férias de Natal pensei nisso.  

 Gosto de dança e, ao mesmo tempo, queria estimular os alunos para a 

mesma. Tinha alunas na turma que queriam fazer algo mais, então achei 
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interessante unir tudo isto. Era algo que não sabia se iria ter sucesso, porque não 

conhecia a resposta do resto da turma. Ao mesmo tempo era arriscado porque 

se não tivesse sucesso iria ser menos bom para mim e para a turma também. 

Fiz um balanço sobre a situação e decidi arriscar. Nada havia a perder e caso 

corresse menos bem aprendia com isso. 

 Pesquisei várias músicas até encontrar uma que achava ideal “We’re all 

in this together” do filme “High School Musical.” 

 Chegado o segundo período apresentei-lhes a proposta e a coreografia. 

Expliquei porque havia escolhido aquela música, pois relacionava-se com a 

história que estávamos a viver e queria passar a mensagem que estávamos ali 

todos juntos a trabalhar em equipa. Ninguém da turma se opôs e durante 

algumas aulas ensaiamos a coreografia. Por proposta do professor Rolim esta 

tarefa alargou-se para as turmas dos outros professores estagiários, para haver 

no momento do flash mob mais gente e ao mesmo tempo ser um trabalho de 

maior escala. 

 Quando os alunos sabiam toda a coreografia era o momento ideal para 

apresenta-la. Falei com o professor Arnaldino para solicitar as devidas 

autorizações e para preparar o momento e falei com o departamento de 

educação física para dar conhecimento do mesmo.  

 No momento de falar com a turma verifiquei algumas reticências da parte 

deles e não entendi o porquê, uma vez que eles tinham aceitado o desafio. 

Alegaram, então, que já não estavam interessados em participar. Apesar de lhes 

fazer ver que me sentia desapontada com eles, tive que aceitar, porque dependia 

deles a participação. Este facto conduziu à desistência das turmas dos meus 

colegas também e que fez com que não houvesse nada, apesar de tudo já estar 

planeado e sobretudo preparado. 

 Fiquei muito descontente, porque a ideia tinha partido de alguns deles e 

não de mim, depois todos tinham aceitado e fizemos tudo em prol disso, as aulas, 

os preparativos e no final por vergonha e por dizerem que a música era antiga 

não houve nada. 
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 Não considero que o trabalho foi em vão, porque durante as aulas correu 

sempre bem e os alunos gostavam. Queriam sempre mais e estavam sempre 

atentos ao iniciar da música para começarem a dançar.  

 Também, lecionei algumas aulas e partes de aulas dos meus colegas 

permitindo que trabalhasse com outros alunos e recebendo diferentes respostas.  

 A coreografia era complexa e as turmas conseguiram sempre 

corresponder, superando em muito as expetativas. Mas a forma de receber e 

responder ao solicitado foi particular em cada turma, não foi mais fácil ou mais 

difícil, apenas foi diferente. E, de tudo isto, é o que trago como maior referência 

do meu trabalho e de todo o meu esforço, porque passou “além-fronteiras”.  

 Claro que o trabalho não transpareceu cá para fora, mas estava feito. Não 

foi totalmente conseguido, mas teve sucesso enquanto durou.  

 Numa próxima vez tenho que estimular mais os alunos, responsabiliza-los 

e valorizar mais a tarefa. Apesar de que depois de algum tempo passado ainda 

não ter encontrado qual seria a fórmula ideal. 

 

4.1.3.6 Aula livre  

 Para culminar o ano e a relação com a turma, preparei para a última aula 

uma atividade diferente. Esta consistia num convívio com a realização de várias 

atividades. 

 Falei com os alunos sobre o assunto e eles mostraram-se logo 

interessados.  

 Para a atividade acontecer, foi preciso realizar alguns procedimentos 

nomeadamente, falar com os professores responsáveis pela turma naquele 

horário, pedir autorização ao conselho pedagógico e pedir a autorização aos pais 

para os alunos participarem (anexo 8).  

 A atividade consistiu num encontro na escola por volta das 10h00, ida a 

pé para o local da atividade, jogo de baseball, jogos variados, almoço e por fim 

um jogo de rugby.  

 Todos os alunos eram responsáveis pelo seu almoço. 

 No dia da atividade, tudo correu como planeado. 
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 Depois de nos encontrarmos na escola, dirigimo-nos para o local da 

atividade e demos inicio a mesma. 

 O dia estava muito agradável, porém o sol estava forte e tornava-se 

penoso permanecer tantas horas debaixo do mesmo. Os alunos para o fim 

tornaram-se um pouco chatos e cansativos. 

 Realizei esta atividade com o intuito de criar um ambiente final positivo 

entre os alunos, de convívio, de afetividade e de amizade, mas também o de 

enriquecer a minha capacidade de organização de situações diferentes das 

criadas em sala de aula. Penso que pela preparação, planeamento e gestão da 

atividade tudo correu bem. E, o facto de ter arriscado até a última aula, debruça 

aquilo que foi o meu trabalho durante todo o ano. Fui atrevida o quanto basta e 

tentei ao máximo usufruir do EP. 

 
4.1.4 Avaliação 

O meu trabalho como professora-educadora nesta área de gestão e 

organização do ensino e da aprendizagem também foi inerente ao processo de 

avaliação que se apresentou na minha capacidade de monitorizar, regular e 

controlar todo o envolvente no processo de ensino aprendizagem. Este 

procedimento contribuiu para o meu melhoramento enquanto professora e para 

ajudar o aluno a alcançar o máximo de sucesso nas diferentes modalidades e 

consequentemente na disciplina.  

No meu planeamento defini os seguintes momentos e tipos de avaliação: 

avaliação prognóstica, avaliação contínua e avaliação sumativa.  

A avaliação prognóstica permitiu conhecer o desempenho motor os meus 

alunos. Por sua vez, a avaliação sumativa foi indispensável para verificar se os 

erros detetados na avaliação diagnóstica foram corrigidos e se houve ou não 

evolução nos alunos na modalidade. Esta avaliação fornece informação 

necessária para atribuir uma nota final na modalidade. Embora não tivesse feito 

uma avaliação formativa tive sempre em consideração uma avaliação contínua 

nos diferentes domínios, devido à conduta/comportamento intermitente que os 

alunos apresentam ao longo das aulas. Esta avaliação englobou o domínio 

atitudinal e também o domínio motor. Com esta avaliação consegui acompanhar 
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permanentemente o processo de ensino-aprendizagem dos alunos, sendo 

fundamental para a qualidade do ensino. Ao realizar uma avaliação contínua 

adaptei as tarefas de aprendizagem, introduzindo alterações que possibilitem 

uma maior adequação das mesmas. Além disso, auxiliou-me numa atribuição de 

notas finais mais justas e corretas. 

O momento avaliativo é por norma um momento difícil e na educação 

física ainda mais, porque temos que avaliar o movimento, temos que avaliar a 

ação e ao mesmo tempo ser coerentes e imparciais, para que a avaliação seja 

o mais equitativa possível.  

Lembro-me no início tive algumas dificuldades. Pensava que seria mais 

complicado preparar tabelas onde conseguisse enquadrar tudo o que havia 

abordado para apenas um momento de avaliação. Pois tinha medo, por um lado 

que fosse demasiado para apenas um processo avaliativo, estando a exigir de 

mais dos alunos e por outro receava que fosse demasiado simples e não 

totalmente abrangente. Porém, no momento tive ainda mais dificuldades porque 

me senti um pouco aflita ao ter a noção que teria de avaliar todos os alunos num 

só momento, como foi o exemplo na primeira avaliação que fiz de dança. Passo 

a relatar o que senti. 

“Foco um pouco a minha atenção no processo de avaliação, porque 

verifiquei que não é algo assim tão linear e que carece de estudo e de estratégias 

de controlo para o fazer. Digo isto, porque no momento de atuação do primeiro 

grupo a ser avaliado denotei algumas dificuldades em avaliar cada aluno 

individualmente, pois não sabia para qual deveria olhar, quais os pontos que iria 

observar, entre outras coisas. Fiz uma rápida reflexão na ação e optei por avaliar 

um aluno individualmente nos diferentes conteúdos, para ser mais fácil observar 

e sobretudo registrar.” (reflexão da aula nº14). 

Para avaliar não nos cingimos apenas ao papel e às tabelas avaliativas, 

sendo a observação um instrumento fulcral para todo este processo. Esta deverá 

ser o mais abrangente ou mais específica, em consonância com os momentos 

avaliativos, isto é, o tipo de observação deverá ser adequado às funções 

(diagnóstica, formativa ou sumativa) de avaliação. Na avaliação diagnóstica, a 

observação deverá incidir nos aspetos que se pretendem ensinar durante a 
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unidade didática e reduzir a focagem nas aprendizagens consolidadas, sendo 

que a observação na fase diagnóstica será mais abrangente, atendendo aos 

aspetos mais generalistas do movimento, potenciando o agrupamento dos 

discentes em níveis, sem nunca descurar uma avaliação coerente. (…) Na 

avaliação sumativa, o foco será (…), contemplado no aspeto abrangente do 

desempenho, direcionando-se para as novas aprendizagens e para as 

componentes críticas explicitadas no programa nacional de educação física para 

os níveis de aprendizagem. No fundo, o tipo de observação será mais ou menos 

específico atendendo ao propósito. A observação e a avaliação deverão ser 

contempladas na prática pedagógica do docente, como momentos 

potenciadores de aprendizagem dos alunos. Avaliar serve o propósito da 

melhoria da aprendizagem e sem esse fim, não parece servir os propósitos 

educativos (Mendes et al., 2012).  

Para a avaliação diagnóstica, por mim designada de prognóstica, apenas 

estruturei uma tabela básica para poder verificar se os alunos realizavam ou não 

a tarefa, ou seja, dividi esta em conteúdos e níveis. No momento de avaliar 

colocava um traço se verificava que o aluno se encontrava, por exemplo, no 

serviço por baixo no nível 1, 2 ou 3. Esta avaliação foi realizada tendo em conta 

a massa da turma. Fiz assim para verificar o nível em que a turma se encontrava 

e depois nas aulas é que averiguava se havia handicaps.  

 No anexo 10 apresento uma tabela de avaliação prognóstica de voleibol. 

Para a avaliação sumativa do domínio motor, optei por avaliar no final de 

cada período as modalidades planeadas para tal. Toda a avaliação foi inerente 

ao processo final, ou seja, ao jogo, ao salto completo, ao esquema na 

ginástica,… Senti mais dificuldade nesta avaliação, porque não considero fácil 

avaliar uma turma numa situação de jogo. Eram 29 alunos e ser equitativa foi 

muito complicado. Principalmente em conotar as classificações das raparigas 

relativamente aos rapazes no andebol e futebol, porque foram as modalidades 

que propus objetivos mais diferenciados. As raparigas jogavam contra raparigas 

e o mesmo acontecia com os rapazes, caso contrário as raparigas não tocavam 

na bola. No momento de avaliação acontecia o mesmo. Os critérios que objetivei 

para os rapazes eram diferentes dos das raparigas e foi ai que encontrei a maior 
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dificuldade. Estavam em diferentes níveis de desempenho e ao mesmo tempo 

poderiam ter a mesma nota classificativa. Muito pensei sobre este tema. Se os 

rapazes eram melhores teriam de ter melhores notas, mas as raparigas não 

tinham culpa de apresentar um nível mais baixo, que no caso acontecia porque 

mais de metade dos rapazes eram jogadores de futebol. A minha dúvida era de 

como iria ser justa com todos, porque no final ninguém tinha culpa da situação. 

Tendo em conta os conteúdos abordados e o jogo, tentei avaliar cada aluno. Ou 

seja, optei por avaliar aquilo que foi abordado para cada um dos níveis, não me 

preocupando no momento da observação com a classificação final. Observei e 

registei e só no final foi atribuída uma classificação, independentemente do nível 

em que se encontrava. Isto é, quem estava no nível de especialização poderia 

ter 15 valores e o mesmo acontecia com quem se encontrava no nível elementar 

- no futebol.  

Nas outras modalidades avaliei também através dos conteúdos 

abordados na aula, mas aqui as dificuldades prenderam-se apenas com as 

questões da observação. Em todas as situações que não estava certa daquilo 

que via, pedia ao aluno para repetir para não prejudicar ninguém e ser o mais 

coerente e justa possível.  

Relativamente à avaliação contínua não estruturei nenhuma ficha 

específica, uma vez que utilizei a própria lista de presenças para anotar tudo o 

que dizia respeito a esta avaliação, nomeadamente ao domínio motor e ao 

domínio atitudinal de cada aula. Tudo era realizado numa escala de 1 a 5. No 

domínio atitudinal era realizada a auto e hétero avaliação no final das aulas com 

os alunos. Mas por diversas vezes tive que explicar no que consistia o domínio 

cognitivo, pois eles misturavam este com o motor. Em baixo, relato um momento 

em que tive que reforçar a ideia do que representa cada domínio, destrinçando 

as suas caraterísticas.  

“A parte final da aula foi dedicada a avaliação do domínio atitudinal, onde 

enfatizei o papel desta avaliação na nota final e tive que voltar a explicar tudo 

para eles serem coerentes, relativamente ao que haviam feito no 1º período. Os 

alunos revelaram que entenderam pois já foram mais equilibrados na nota”. 

(reflexão da aula nº26). 
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Outra situação prendia-se com a hétero avaliação, pois os alunos não 

conseguiam ser capazes de discordar das notas dos colegas mesmo quando 

não achavam justo. 

“Na avaliação do domínio atitudinal revelo alguma dificuldade porque os 

alunos solicitam a nota que querem e quando a turma intervém é apenas para 

subir a classificação. E, mesmo eu tenho dificuldade em destrinçar os domínios 

no momento da avaliação. (reflexão da aula nº13). 

Na ESAS a forma avaliativa da classificação final de educação física 

reparte-se em percentagens para os diferentes domínios nomeadamente, 40% 

para o domínio motor, 30% para o domínio atitudinal, 15% para o fitnessgram e 

15% para o domínio cognitivo. Para o fitnessgram a escola avalia os alunos 

apenas no sit and reach, nas flexões, abdominais e na milha. Nos três períodos 

realizei a avaliação destes conteúdos e não tive dificuldades em aplicar os 

diferentes testes, explicando sempre aos alunos como faziam, não dando 

validade quando não faziam como eu dizia. 

Por último, para o domínio cognitivo elaborei três testes, um por período. 

No primeiro apenas entreguei a matéria aos alunos, no segundo e terceiro para 

além de disponibilizar material para estudarem também fiz apresentações em 

power point com a matéria a ser avaliada. No primeiro período foi relativo a 

aptidão física: componentes da aptidão física e aos estilos de vida: atividade 

física, meio ambiente e alimentação; no segundo período foi sobre as 

capacidades motoras: capacidades motoras coordenativas e capacidades 

motoras condicionais e sobre os estilos de vida: tabaco, álcool e doenças 

sexualmente transmissíveis e no terceiro período direcionei para os conceitos 

importantes: atividade física, atividade física desportiva, exercício, aptidão física 

e desporto e para os processos de controlo do esforço: cálculo da frequência 

cardíaca, zona alvo de treino e pulsação. 

Todo este processo resultou num ciclo de realização, observação e 

avaliação. 

 
 
 



96 

 

4.1.5 Observação das aulas 
 
 A observação é um método de recolha de informação, através do qual é 

realizada uma análise direta do contexto a ser examinado. Pressupõe o lançar 

de um olhar sobre alguém/ situação (Bryman; Walliman; Damas & Ketele cit. por 

Sousa. et al, 2013). Este processo ajuda a entender melhor tudo o que envolve 

a ação. Permite perceber e ver o que se passa para depois fazer uma análise e 

uma interpretação.  

  No âmbito da PES a observação é realizada para exercitar a capacidade 

de observar, analisar e identificar o que ocorre no processo de ensino-

aprendizagem, alterar o comportamento do professor e melhorar o processo de 

ensino-aprendizagem (Sousa. et al, 2013). Para treinar esta função e com isso 

evoluir e melhorar toda a envolvente do âmbito do ensino e da aprendizagem 

realizei durante o ano várias observações. Observei as aulas da professora 

Eduarda e do professor Fernando, do professor Arnaldino Ferreira, do professor 

Paulo Marques, da professora Graça Mosca, da professora Ana Teixeira, do 

professor José Carlos e do professor João Lucas.  

Para melhor conduzir estas observações utilizei diferentes ferramentas. Os 

instrumentos utilizados foram de “análise do tempo de aula”, “sistema de 

observação do comportamento dos alunos” e “sistema de observação do 

comportamento dos professores”.  

A análise do tempo de aula tem como objetivo estudar a gestão que é feita 

do tempo de aula, analisando a sua distribuição por diferentes atividades e 

tarefas. Esta análise permite recolher informações acerca da gestão do tempo, 

da duração relativa dos diferentes episódios de ensino (…). A estrutura é 

constituída por cinco categorias: instrução da classe, organização da classe, a 

classe organiza-se, prática e outros comportamentos. Trata-se de um 

instrumento do registo de duração para as categorias apresentadas, durante 

cinco períodos de 3 minutos distribuídos uniformemente pela sessão.  

O instrumento de “observação do comportamento do professor” tem por 

objetivo estudar o comportamento do professor, traçando um perfil das suas 

caraterísticas mais frequentes. A análise permite recolher informações acerca do 

comportamento do professor constituindo um excelente meio de recolha de 



97 

 

informação (…). Este sistema é constituído por 7 categorias de análise do 

comportamento do professor – instrução, feedback, organização, afetividade, 

intervenções verbais do aluno, observação e outros comportamentos. Trata-se 

de um instrumento do registo de intervalos de 5 segundos para as categorias 

apresentadas, durante cinco períodos de 3 minutos distribuídos uniformemente 

pela sessão.  

Por último, o sistema de “observação do comportamento dos alunos” tem 

como objetivo estudar o comportamento dos alunos, permitindo traçar um perfil 

das suas caraterísticas mais frequentes. A análise permite recolher informações 

acerca do comportamento dos alunos constituindo um excelente meio de recolha 

de informação (…). Este sistema é composto por 11 categorias: atividade 

motora, demonstração, ajuda, manipulação do material, deslocamentos, atenção 

à informação, espera, comportamentos fora da tarefa, interações verbais, 

afetividade e outros. O registo é de duração de intervalos de 5 segundos para as 

categorias apresentadas, durante cinco períodos de 3 minutos distribuídos 

uniformemente pela sessão (Sarmento. et al, 1998). 

 Também fiz observações livres onde enquadrava tudo o que notava e via 

na aula. Após isso, fazia reflexões tendo em conta o que registei.  

 As minhas aulas também foram observadas pelos meus colegas e pelo 

PC. Todas as opiniões e críticas que recebi permitiram-me definir metas para me 

tornar melhor nas minhas funções e para melhorar a minha prática.  

 Em nenhuma altura me senti pressionada ou receosa por estar a ser 

observada, pelo contrário, sempre gostei de ter alguém a observar o que eu 

fazia, porque gosto de receber críticas sobre a minha ação. Considero esta 

componente da PES muito importante, pois é um trabalho de progressão em 

equipa, onde, todos a remar para o mesmo, conseguimos melhorar e evoluir, 

através do diálogo e da conversa, com a partilha e troca de opiniões. 

 Foi neste ciclo de observação-análise-reflexão que progredi, através do 

que via e do que ouvia. 

 



 

  



4.2.  Área 2 e 3 - Participação na escola e relações com a comunidade 
 
 Neste ponto do meu relatório irei expor as atividades extracurriculares que 

ajudei a realizar durante o ano letivo. 

 Na ESAS existem imensas atividades que promovem a participação de 

toda a comunidade, criando um clima de relações e afetividade entre todos.  

  
4.2.1 Troféu ESAS 

 O trofeu ESAS é uma prova já há muitos anos realizada na ESAS e que 

já viu o seu formato a ser reutilizado por outras escolas.  

 Lembro-me bem dos tempos na escola em que eu e os meus colegas 

ansiava os dias das provas. Na altura haviam 4 provas, este ano passou a haver 

apenas 3 e, visto haver uma turma de 7º ano criaram-se 2 provas excecionais 

para estes alunos, sendo que a terceira era unanime a todos – a canoagem. 

 Por cada prova era responsável um professor de educação física, mas 

todos fazem parte da organização e colaboração para que as mesmas 

aconteçam. Apenas estive presente em 4 das 5 atividades, porque estive fora 

numa delas.  

 As provas relativas ao 7º ano nomeadamente, prova de skills e kids 

athletics correram muito bem, estavam todas cheias de cor, embelezadas pelos 

diversos materiais e pela distribuição das estações. A animação esteve presente 

com música e com a alegria dos alunos participantes. Os professores também 

ajudaram na festa e foram momentos muito engraçados, porque os alunos são 

mais jovens que os habituais alunos do ensino secundário e deram outro brilho 

as atividades. Ambas foram bem organizadas e de encontro ao esperado e 

atrevo-me a dizer que foi um sucesso. 

 As provas realizadas para o ensino secundário e profissional, 

nomeadamente o peddy papper e a canoagem tiveram alguns percalços.  

 A primeira idealizada e construída por mim e pelos meus colegas 

estagiários, tinha como tema “o Desporto em Braga”. O objetivo desta era que 

os alunos ficassem a conhecer melhor a oferta desportiva da cidade 

passando/visitando, nomeadamente, por um ginásio, uma piscina, um pavilhão 

de hóquei e de outros desportos, campos de futebol, parques de recreação/ 
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manutenção, parque radical, lojas de desporto, entre variadas coisas, bem como 

por pontos emblemáticos da cidade.  

 A afluência dos alunos foi enorme e para haver pequena perceção na 

prova de canoagem haviam 114 equipas inscritas, com 5 alunos cada. 

 O que aconteceu de menos bom em ambas as provas foi o extenso tempo 

de realização. Na primeira, houve demoras iniciais e algumas tarefas a realizar 

na prova atrasaram a mesma. Na segunda prova, o facto de apenas existir 5 

caiaques e de um lugar fez com que apenas competisse uma equipa de cada 

vez e levou a que demorasse horas e horas.  

 Apesar disso adorei fazer parte da organização de ambas e torná-las 

concretizáveis. Este tipo de trabalhos interessa-me bastante, porque tudo o que 

diz respeito a preparações, organizações e gestões de eventos e de atividades 

enche-me de curiosidade. Do que correu bem e menos bem, só levo 

aprendizagens e experiência.   

 
4.2.2 Desporto escolar 

 Segundo Matos (2012a) o estagiário, após acordar com o Professor 

Cooperante, deve decidir qual a área em que fará um maior investimento, o qual 

se traduzirá no acompanhamento mais efetivo da direção de turma ou do 

desporto escolar. Pela possibilidade que existiu, optei por investir em ambas as 

áreas. 

 Primeiramente, apenas iria-me debruçar sobre a direção de turma. Mas 

surgiu a hipótese de criar uma equipa de futsal feminino na escola, não hesitando 

em me oferecer para colaborar na construção deste projeto, conjuntamente com 

um professor de futebol.  

 O professor em questão tem um curriculum magnífico no futebol 

português, sendo o seu último triunfo a difícil tarefa de manter o clube da Trofa 

– Trofense, na 2ª divisão.  

 Este professor ensinou-me muito, foi um amigo e companheiro nesta fase 

da minha vida, aprendi bastante e não apenas acerca da metodologia e treino 

do futsal. Fiquei a “conhecer” a realidade do futebol por detrás das câmaras, o 

ambiente dos balneários e de toda uma equipa.  



101 

 

Trabalhamos juntos durante este ano, tendo em mãos uma equipa feminina 

composta por 12 atletas, sem qualquer experiência anterior ligado ao futsal 

propriamente dito, apenas algumas ao futebol de 11.  

 Foi uma prática gratificante, em que todos os treinos e principalmente nos 

jogos se via a alegria daquelas atletas que estavam ali porque queriam. Eram 

esforçadas, empenhadas, divertidas, cheias de espirito de equipa e de 

desportivismo mas, claro que procuravam sempre a vitória. Apesar de termos 

alcançado um singelo 5º lugar, as alunas gostaram das vivências todas que o 

desporto escolar lhes proporcionou. 

 Para mim resultou num trabalho muito proveitoso, que me fez passar para 

o lado de cá. Isto é, passei de jogadora a treinadora, passei a sentir de forma 

diferente as emoções que os jogos transmitem e tive que controlar isso em mim 

e depois nas atletas.  

 Também, para os jogos acontecerem houve uma preparação prévia em 

que fui uma das responsáveis, exemplo disso é o cartaz visível na imagem 2.  

 

Figura 2 – Cartaz da 1ª jornada 

 

 Fiquei com o desejo e sentimento que é uma experiência que quero 

repetir.  



102 

 

 “O desporto escolar visa especificamente a promoção da saúde e 

condição física, a aquisição de hábitos e condutas motoras e o entendimento do 

desporto como fator de cultura, estimulando sentimentos de solidariedade, 

cooperação, autonomia e criatividade, devendo ser fomentada a sua gestão 

pelos estudantes praticantes, salvaguardando-se a orientação por profissionais 

qualificados”. (Artigo º 51, 2005). Por sua vez, a ESAS tenta ao máximo 

potencializar esta máxima. Esta escola para além do futsal, igualmente oferece 

aos seus alunos a oportunidade de serem atletas da ginástica artística ou da 

ginástica acrobática. Também tive um pequeno papel neste seio, colaborando 

na realização dos encontros gímnicos realizados na ESAS. Nestes, ajudei na 

sua organização sendo chefe de juízes da avaliação dos saltos da ginástica 

artística, cujo papel era apenas de controlar todo o cenário envolvente deste. 

Foram mais momentos que marcaram positivamente a minha formação. 

 Sendo o desporto escolar uma questão desportiva e um domínio da 

educação e da escola (Silva, 2006), esta minha função de treinadora-adjunta 

revelou-se fundamental para aumentar o sucesso desta minha passagem. 

 

  4.2.3 Direção de turma 

 Na direção de turma trabalhei com a professora Sara Gata, 

acompanhando-a nos mais variados momentos. Estes são assinaláveis por 

diferentes fases, uma primeira de conhecimento e análise dos alunos e da turma, 

uma segunda de relação com os encarregados de educação e uma última 

referenciada para o balanço final do ano e o que retirar dele.  

A pesquisa inicial foi importante para conhecer a turma, analisar o perfil 

de cada aluno, como na altura refleti: 

“ (…) este trabalho de caraterizar a turma permite um aprofundamento da 

mesma, possibilita conhecer cada aluno na sua intimidade. A partir daqui posso 

melhorar a minha intervenção”. (reflexão do trabalho de direção de turma). 

Elaborei um perfil global da turma, tendo em conta as respostas dos 

alunos ao questionário entregue pela professora na sala de aula.  

Os encontros seguintes foram referentes a hora de atendimento dos 

encarregados de educação.  
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 Acho que é importantíssimo o papel dos pais na educação dos filhos e 

fiquei muito satisfeita em ver que os pais, mesmo não havendo situações/ 

problemas, aparecem à escola de livre vontade para falar com a diretora de 

turma, para terem um balanço das prestações dos seus filhos.  

 Na altura lembro-me que fiquei admirada, como relato em baixo, pois no 

meu tempo de aluna os pais apenas se deslocavam a escola para resolver 

problemas ou caso os alunos tivessem feito algo para tal.  

 “Pensava que os pais apenas iam à escola apenas quando fossem 

solicitados pela diretora de turma. Gostei de ver o interesse permanente dos pais 

em saber como se encontra a vida escolar dos seus educandos.” (reflexão do 

trabalho de direção de turma).  

Num balanço final, tanto eu como a professora, temos consciência que 

tudo foi feito e que tivemos em mão uma turma muito boa a nível de 

classificações e encarregados de educação muito presentes e atentos. 

Esta relação permitiu-me conhecer as funções exercidas por um diretor 

de turma.  

O diretor de turma é o gestor de todo o processo educativo e de 

aprendizagem de todos os seus educandos.  

Gostei desta participação e enriqueceu muito o meu estágio. 

 

4.2.4 Sarau ESAS 

 O Sarau ESAS é o expoente máximo das atividades não letivas da escola. 

Representa o trabalho de um ano principalmente, dos professores de educação 

física e, dos treinadores do desporto escolar de ginástica e do clube “artigym”. 

Resulta de inúmeras horas de reuniões, treinos e vários momentos para idealizar 

o espetáculo e preparar os cenários.  

 O tema foi “Lugares”, que também foi aquele que embelezou a revista 

“Defacto” - magazine anual da escola e, aconteceu no parque de exposições da 

cidade de Braga. 

 Desde o ano passado, passou a haver duas sessões ao invés de uma. 

Isto reflete a forte afluência da comunidade bracarense ao evento. O grupo de 

educação física. Optou por fazer assim, para o de tarde ser para os pais e 
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encarregados de educação dos e das atletas e o da noite dedicado ao resto da 

população da comunidade educativa da escola e para a cidade. 

 Depois de preparem tudo o que era preciso para a atuação correr bem, 

era altura de dividir tarefas por todos os professores de educação física. Fez-se 

uma reunião para tal. Fiquei a coadjuvar o responsável da segurança, da tarde 

e da noite, o professor Arnaldino e o professor Paulo Marques, respetivamente. 

Desempenhei funções nos dois momentos porque penso ser sempre essencial 

todas as mãos para ajudar. No primeiro momento, estive a controlar as portas 

principais e no segundo, estive responsável por fiscalizar a entrada de pessoas 

na porta secundária, pois era exclusiva aos atletas. Tudo correu dentro do 

esperado, não havendo quaisquer constrangimentos. Logo, consegui realizar as 

minhas tarefas dentro da normalidade. Não foi a primeira vez que tive funções a 

meu cargo num sarau da ESAS, pois no meu tempo de aluna já havia estado 

ligado ao staff e foi basicamente a mesma situação. 

 É gratificante pertencer a organização de eventos desta estirpe e verificar 

que o meu papel é importante para o bom desenrolar do mesmo. Gosto deste 

tipo de responsabilidade, de estar por “detrás” do palco para perceber como tudo 

acontece, e de verificar o que é necessário fazer antes, durante e após o 

acontecimento. Porque estas situações têm sempre 3 momentos 

nomeadamente, o de preparação, o de ação e o após, que no caso foi de 

arrumação de todo o espaço. 

 Todos os envolvidos já são entendidos na matéria, pois este já foi o 14º 

sarau e os professores responsáveis de organização são quase os mesmos.  

 Pessoalmente, opinando agora sobre o evento achei muito interessante e 

a palavra que mais diferencio para o designar é “engraçado”. Pois este teve 

imensos momentos de humor, principalmente nas atuações desenroladas pelos 

mais novos. 

 Denotou-se em todo ele um excelente trabalho de articulação entre uma 

equipa.   

 Gostei muito do que vi e, espero que estes momentos continuem a 

embelezar a ESAS. 
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Figura 3 – 14º Sarau ESAS – 8 de Junho. 

 



 
  



4.3. Área 4 - Desenvolvimento profissional  

 “Esta área engloba as atividades e vivências importantes na construção 

da competência profissional, numa perspetiva do seu desenvolvimento ao longo 

da vida profissional, promovendo o sentido de pertença e identidade 

profissionais, a colaboração e a abertura à inovação.  

 Tem como objetivo perceber a necessidade do desenvolvimento 

profissional partindo da reflexão acerca das condições e do exercício da 

atividade, da experiência, da investigação e de outros recursos de 

desenvolvimento profissional”. (Matos, 2012a).  

 Para melhor desenvolver a competência profissional é necessário realizar 

uma reflexão continua na ação, após a ação e uma reflexão do que já havia sido 

refletido. Analisar e avaliar o projeto realizado torna-se indispensável para que 

ele se torne melhor. Por isso, em quase todas as obras didáticas é realçada a 

importância da análise e avaliação do ensino. Conjuntamente com a planificação 

e realização do ensino, a análise e avaliação são apresentadas como tarefas 

centrais do professor (Bento, 2003). 

 O mesmo autor defende que a reflexão posterior à aula, o controlo e 

análise do processo de ensino e do rendimento dos alunos, constituem um 

domínio no qual se passa em revista a sua planificação e realização. Através 

desta análise determina-se o grau de realização de objetivos, das intenções 

educativas e metodológicas, e inventariam-se os resultados mensuráveis da 

ação de aprendizagem dos alunos. Sem um trabalho de reflexão suficientemente 

aprofundado não é possível a avaliação dos alunos e da atividade pedagógica 

do professor. E sem controlo permanente da qualidade do ensino nenhum 

professor consegue garantir a eficácia e a melhoria da prática profissional.  

 A reflexão da prática, de todas as ações, das funções que exercemos é 

fundamental para garantir o progresso e a melhoria na qualidade de trabalho. 

Esta capacidade permitiu-me ser cada vez mais autónoma e desenvolver uma 

prática cada vez mais consistente. A ajuda do PC foi essencial neste processo, 

através dos feedbacks e comentários que me foi dando, com a partilha de 

conhecimento que tivemos e com os imensos conselhos que me deu. Sempre 

nos elucidou, a mim e aos meus colegas, para nunca menosprezarmos os 
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nossos conhecimentos porque a vida evolui e o que era ontem já pode não o ser 

hoje. Outra frase que ele dizia muitas vezes e que ficou gravado na minha 

memória era “o mundo evolui com os insensatos,” transparecendo sempre a 

ideia que devia arriscar, superar as minhas expetativas, elevar aquilo que 

imaginei ao mais alto patamar, para fazer deste passeio um momento rico e de 

grande importância para a minha vida profissional. Era um ano de estágio em 

que estava a ser supervisionada, logo tinha sempre a sua ajuda e monitorização 

porque caso algo corresse menos bem, o PC estava lá para emendar ou ajudar 

a fazê-lo. 

 A formação contínua é outro elemento chave da carreira de um professor. 

Este tem que acompanhar a evolução da sua profissão ao nível da teoria e da 

prática. Por considerar importante este passo, durante este ano participei em 

dois workshops relativos ao ensino, um oferecido pela ESAS, outro realizado de 

forma autónoma. Na ESAS foi um workshop sobre o treino funcional, 

apresentado pela empresa do “FIT SCHOOL PRO SPORT”. O outro foi sobre 

“Dança nas escolas” pela empresa Promofitness.  

 Julgo ser fundamental acompanhar a evolução da educação física e do 

ensino, sendo essencial também para o meu desenvolvimento profissional. Não 

apenas através das formações, mas também através do trabalho autónomo, da 

pesquisa e do acompanhamento, porque a educação e o desporto não são 

conhecimentos fechados. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Considerações finais e ambições para o futuro
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Chegou ao fim a minha grande viagem! 

O momento é de uma enorme nostalgia. Por um lado porque concretizei 

um sonho por outro, porque não sei o que o futuro me reserva. 

Foram cinco anos de estudo, de pesquisa, de leitura, de práticas, de 

esforço, de dedicação, de empenho, de trabalho, de cansaço, de procura de 

energias, de luta e perseverança para atingir os objetivos. Cinco anos de 

enriquecimento, de partilha, de tristezas e alegrias, de choros e de sorrisos. Foi 

o ingressar num mundo que há muito ambicionava e superar cada desafio da 

melhor forma possível. Foram anos de aprendizagem e de valorização, que em 

muito contribuíram para aquilo que sou hoje e me deram mais certezas para 

aquilo que quero ser amanhã.  

Mas, ser professora foi o exponente máximo deste ciclo, foi pôr em prática 

tudo o que aprendi.  

O EP foi para mim um momento único que ficará sempre na minha 

memória, como um ano repleto de aprendizagens, de experiências, de emoções 

arrepiantes e de vivências únicas e inesquecíveis. Foi um ano de relações com 

o PC e PO, com os meus colegas de estágio, com os meus colegas de profissão, 

com todos os docentes e não docentes da escola e sobretudo com os meus 

alunos. Foi especialmente para eles que trabalhei, para a sua evolução, para 

que eles aprendessem através da minha ajuda; ambicionei que se tornassem 

melhores e sobretudo que gostassem da educação física, e penso que isso foi 

conseguido. Foi ao mesmo tempo uma luta constante para eles não perderem o 

interesse e o empenho pelas aulas de educação física.  

Adorei a experiência, repetia se pudesse, e ganhei a certeza que quero 

ser professora no futuro. Antes deste estágio acontecer, tinha imensas dúvidas 

se deveria ingressar na docência, porém essa questão já não mói as minhas 

ideias e tenho a plena consciência daquilo que gostaria de fazer relativamente 

ao meu futuro profissional. 

A incerteza paira apenas pela conjuntura nacional que atravessamos. 

Pois cada vez menos professores são recrutados e cada vez mais são 

despedidos.  
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É este panorama que faz eclodir as minhas ideias, pois de facto não sei 

se terei colocação nas escolas nos próximos anos. Resta-me a esperança de 

que um dia vou conseguir e nunca desistir, mas sim lutar. Porque como nos disse 

um dia Alberto Sampaio: 

 

“Nunca se perde tempo com aquilo que amamos.” 
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ANEXO 1  

O Feedback Pedagógico Nas Aulas de Educação Física: 

Relação Com a Informação Inicial, Especificidade e 

Direção  

Bárbara Castro, Arnaldino Ferreira 

 

Faculdade de Desporto da Universidade do Porto 
Escola Secundária de Alberto Sampaio 

 

Resumo O presente projeto de investigação-ação tem como objetivo analisar a utilização e qualidade dos 

feedbacks durante as aulas e, melhorá-los. As variáveis estudadas foram: relação a informação inicial, especificidade e 

direção. A amostra era composta por 29 alunos, de uma turma do 10º ano da Escola Secundária Alberto Sampaio de Braga. 

Este projeto passou por cinco fases. Uma primeira de filmagem e gravação áudio de uma aula; uma segunda fase de registo 

descritivo da filmagem - de tudo aquilo que aconteceu na aula; uma terceira de análise do problema e definição de um 

protocolo de intervenção; uma quarta de aplicação desse protocolo; e, uma última fase de nova filmagem e gravação para 

reavaliar o processo. Para isto tudo foram necessárias quatro aulas. A principal razão da elaboração deste trabalho e que foi 

amplamente alcançada, prende-se com a necessidade de aperfeiçoar e melhorar a qualidade das aulas e permitir um melhor 

aproveitamento por parte dos alunos nas mesmas. 

 

Palavras-chave FEEDBACK, VARIÁVEIS, PROFESSOR, EDUCAÇÃO FÍSICA. 
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1. Introdução 

No âmbito do estágio profissional referente ao 2º ano do 

2º ciclo de estudos do Ensino da Educação Física nos Ensino 

Básico e Secundário, vimos apresentar o projeto de 

investigação-ação. 

Após decorrido um período de aulas muito havia para 

refletir.  

Apontava-se como as maiores facilidades na lecionação 

das aulas a rápida capacidade de decisão referente ao 

pretendido para os alunos e a facilidade de refletir na ação 

perante situações inesperadas. Também, era de realçar a 

relação professor-aluno que se estabeleceu com a turma de 

trabalho. 

Na reflexão sobre as maiores fragilidades debruçamo-nos 

sobretudo na forma de comunicar. A maneira sucinta como a 

informação era transmitida aos alunos influenciava por vezes 

o processo, a sua resposta. Apesar da turma, em questão, 

pelas excelentes capacidades que apresentava, conseguir 

rapidamente assimilar toda a instrução dada e passar 

rapidamente para a realização da tarefa.  

Também, nas considerações finais de cada aula e nas 

reflexões que fizemos em grupo de estágio, uma das maiores 

dificuldades que apontávamos era dirigido para a escassa 

transmissão de feedbacks. 

Existia certas inquietudes em transmitir feedbacks e 

verbaliza-los no momento oportuno, após dar a 1ª instrução. 

Havia a necessidade de utilizar o feedback com mais 

frequência, para benefício e evolução dos alunos. 

Posto isto, o problema identificado nas aulas e na qual se 

debruça este projeto de investigação-ação é no Feedback. 

Pois, segundo Vasconcelos, O (2010) cit por. Graça, 

1991; Rodrigues, 1995, o feedback pedagógico e o empenho 

motor são apontados na investigação centrada na análise do 

ensino como as duas variáveis com maior valor preditivo 

sobre os ganhos de aprendizagem.  

O feedback é então, o comportamento do professor de 

reação à resposta motora do aluno, tendo por objetivo 

modificar essa resposta, no sentido da aquisição ou 

realização de uma atividade (Mesquita, I (2012) cit por. 

Fishman & Tobey, 1978). 

Ao estudar o feedback, a atenção será dirigida para o 

feedback pedagógico qualitativo, centrado no conhecimento 

da performance - o processo.  

E, terá como variáveis do meu projeto o estudo da 

frequência do feedback, a variedade e especificidade, os 

ciclos de transmissão, a direção e a relação com as instruções 

inicias da aula e/ou da tarefa. 

Compreendendo se através da análise e 

consequentemente do melhoramento da utilização do 

feedback, o retorno por parte dos alunos do objetivo 

comportamental estabelecido é melhor. 

O pretendido é colmatar esta dificuldade na lecionação 

das aulas e transformar em mais uma potência. Melhorar a 

capacidade de transmitir informações aos alunos, 

provocando as alterações devidas e as que previamente se 

estabeleceu para as situações.  

2. Revisão de literatura 

A comunicação no processo de instrução 

A capacidade de comunicar constitui um dos fatores 

determinantes da eficácia pedagógica no contexto do ensino 
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das atividade físicas e desportivas (Rosado & Mesquita, 

2011). 

É através da comunicação que transmitimos a matéria, 

passamos a informação para os alunos do que se pretende na 

aula. Se não dominamos a comunicação, várias dificuldades 

iremos encontrar no processo de ensino-aprendizagem.   

Mesquita (2005) refere no que diz respeito à capacidade 

de comunicação no seu sentido mais específico que esta 

assume particular importância uma vez que se constitui como 

um dos fatores essenciais para a ocorrência de sucesso no 

processo de ensino-aprendizagem. Defendendo que esta 

comporta duas vertentes distintas: o fomento de valores 

fundamentais relativos ao “saber estar” em grupo e o 

domínio das técnicas de comunicação.  

Por isso, como referem Rosado & Mesquita (2011), a 

transmissão de informação é uma das competências 

fundamentais dos professores e treinadores, sendo evidente a 

sua importância na aprendizagem.  

Para tal, segundo, Mesquita (2005) a organização do 

processo de instrução em qualquer contexto de aplicação 

pressupõe o cumprimento de três etapas, distintas: análise da 

situação, tomada de decisões e aplicação. A primeira fase 

relaciona-se com a análise da modalidade desportiva em 

estruturas do conhecimento, análise do envolvimento e 

análise dos atletas; a segunda etapa reporta-se para a 

determinação da extensão e sequência da matéria, a definição 

de objetivos, a elaboração dos elementos de avaliação e o 

estabelecimento de progressões de ensino; a terceira é a 

aplicação ao nível da aula, de microciclos e mesociclos, do 

planeamento anual e da ficha individual do aluno. 

No momento de aplicação, nas aulas propriamente ditas, 

o professor para ter a garantia que o instruiu está a ser 

cumprido, tem que ter a capacidade de analisar e avaliar a 

aplicação da tarefa motora. E, segundo Rosado & Mesquita 

(2011) existem três etapas básicas para garantir a qualidade 

de informação: uma fase de instrução propriamente dita, uma 

fase de controlo da qualidade dessa informação e uma fase, 

eventual de reformulação dessa informação.  

Também, na instrução, um dos aspetos que os professores 

devem ter em consideração na otimização da comunicação é 

o nível de atenção que o aluno apresenta. Quando um aluno 

é confrontado com uma tarefa motora, é estimulado por um 

conjunto vasto e variado de estímulos (Rosado & Mesquita, 

2011). 

Rosado, Mesquita, Breia, & Januário, (2006) enquanto 

treinadores reconhecem que uma parte das mensagens que 

transmitem aos atletas se perde entre o momento de emissão 

e o da receção. Dependendo do contexto em que a 

informação é transmitida, verifica-se, com regularidade, que 

essa transferência não é rececionada ou compreendida da 

forma desejada e que existem perdas significativas ao nível 

da retenção e da compreensão dessa comunicação. 

Para otimizar a qualidade de instrução, Rink 1993 cit. por 

Rosado & Mesquita (2011) defende que um dos fatores que 

ajuda a melhorar a atenção e a comunicação entre os agentes 

de ensino e os praticantes é a clareza da apresentação, 

nomeadamente: 

 Orientar o praticante para o objetivo da tarefa; 

 Dispor a informação numa sequência lógica; 

 Apresentar exemplos corretos e errados; 

 Personalizar a apresentação; 

 Repetir assuntos difíceis de compreender; 

 Recorrer a experiências pessoais dos atletas; 

 Apresentar a tarefa de forma dinâmica. 

Por isto tudo, o treinador/professor é um transmissor de 

informação indispensável aos atletas/alunos (Rosado, 

Mesquita, Breia, & Januário, 2006). Porém, tem que preparar 
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muito bem a sua comunicação, para otimizar todos os aspetos 

da sua instrução. Nunca esquecendo que da instrução fazem 

parte todos os comportamentos verbais e não-verbais, que 

estão intimamente ligados aos objetivos de aprendizagem 

(Rosado & Mesquita, 2011). 

 

O Feedback pedagógico 

Segundo, Sarmento (1993) o Feedback é uma informação 

de retorno em função de um comportamento observado. 

Mesquita (2005), de uma forma mais completa, define 

feedback como um comportamento de reação do treinador/ 

professor à prestação motora do atleta, assumindo diferentes 

formas de manifestação - auditivo, visual, táctil-quinestésico 

e misto.  

Outros autores definem o feedback como um 

comportamento do professor de reação à resposta motora do 

aluno, tendo por objetivo modificar essa resposta, no sentido 

da aquisição ou realização de uma atividade (Mesquita, 

2012) cit por. Fishman & Tobey, 1978). 

Rosado & Mesquita (2011) afirmam que após a 

realização de uma tarefa motora por parte de um aluno ou 

atleta, este deve, para que o seu desempenho seja melhorado, 

receber um conjunto de informações acerca da forma como 

realizou a ação. Ou seja, receber um feedback perante a tarefa 

que executou. 

Quina et al.(s/d), vão mais longe argumentando que o 

feedback cumpre duas funções: uma de informação, outra de 

reforço. Pois, garantem que o feedback proporciona ao aluno 

informações relativas à execução e ao resultado do 

movimento. São estas informações que vão constituir o 

referencial fundamental quer para a avaliação da execução 

do movimento face ao programa pré-estabelecido, quer para 

eventuais correções. Para além da função informativa, o 

feedback também cumpre uma função de reforço. A 

intervenção do professor repercute-se sobre a estrutura 

motivacional do aluno, isto é, sobre a motivação e 

disponibilidade para a atividade, reforçando-a ou 

modificando-a. 

Cumpre-se aqui a ideia que a transmissão de feedback é 

algo inerente e presente nas aulas de educação física. O 

professor é o principal transmissor dessa informação, sendo 

um instrumento importante para o seu processo de ensino. 

Sendo o feedback pedagógico, como garante Rosado & 

Mesquita (2011) uma mais-valia do professor no processo de 

interação pedagógica. 

Chegando mesmo ao ponto de haver autores que 

defendem que o feedback pedagógico é o comportamento do 

processo de ensino do professor mais influente na 

aprendizagem dos alunos (Quina et al.(s/d).  

Sendo, o feedback um dos fatores mais determinantes da 

aprendizagem das habilidades motoras, figura, como 

elementos chave, nos principais modelos de aprendizagem 

motora e nos sistemas de observação dos comportamentos de 

ensino do professor mais divulgados e utilizados (Quina et 

al. 1995). 

Quina et al. 1995 afirmam que de acordo com as teorias 

da informação, o feedback é uma fonte de informação que, 

conjuntamente com outra - o envolvimento, põe à disposição 

do canal central de tratamento da informação do aluno os 

dados necessários para a produção e fixação das respostas 

motoras adequadas.  

Os mesmos autores garantem que a proficiência do 

feedback na aprendizagem assenta, não apenas na quantidade 
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mas também na qualidade e pertinência da informação que 

veicula.   

Na literatura encontram-se referidos dois tipos de 

feedback – intrínseco e extrínseco. O primeiro refere-se ao 

feedback que o aluno faz da sua própria tarefa. Ou seja, 

intrinsecamente o aluno tenta perceber o que fez de errado e 

o que fazer para melhorar, realiza um autodiagnóstico e faz a 

sua própria prescrição. Por outro lado, o feedback extrínseco 

resulta da observação do professor. Este é que diagnostica o 

erro, faz a prescrição de correção e analisa novamente para 

verificar se surtiu efeito. 

Segundo Toni et al. (2006), o feedback extrínseco é 

também conhecido como feedback aumentado, melhorado, 

artificial, aprimorado ou suplementar. O feedback extrínseco 

apresenta a propriedade de complementar a informação 

proveniente do feedback intrínseco e está sob controlo dos 

profissionais, que pode fornecê-los em ocasiões oportunas, 

ou ainda não fornece-los, dependendo das metas estipuladas, 

caraterísticas da tarefa e do nível de experiência e de 

habilidade dos praticantes.  

O feedback resulta então, de uma competência de tomada 

de decisões oportunas com base na seleção e num 

processamento de informação pertinente recolhida durante 

uma observação formal ou informal, envolvendo não só a 

análise da resposta motora do aluno, mas também do 

ambiente em que ela se desenvolve (Rosado & Mesquita 

(2011). 

Contudo, para este estudo, apenas centrar-nos-emos no 

feedback extrínseco, abordando o seu conteúdo informativo 

e as suas dimensões de análise. 

Quanto ao seu conteúdo informativo, sabemos que existe 

o feedback do conhecimento da performance e o feedback do 

conhecimento do resultado. A primeira categoria refere-se 

para a informação centrada na execução das habilidades e/ 

ou situações de aprendizagem, ou seja, no processo da tarefa. 

O feedback centrado no resultado leva-nos ao produto, aquilo 

que se pretende que o aluno consiga no final da tarefa. 

Também, ao transmitir feedbacks é necessário ter 

cuidado com a sua distribuição, pois Rosado & Mesquita 

(2011) afirmam parecer necessário procurar intervir 

equilibradamente sobre a totalidade dos alunos, procurando 

igualmente perceber o efeito de correções anteriores sobre 

novas execuções.  

Para tal, existe uma séria de variáveis que caraterizam 

essa mesma distribuição, nomeadamente a frequência, a 

especificidade, o ciclo, a direção, a pertinência e a relação 

com a informação inicial.   

Por isso mesmo, Rosado & Mesquita (2011) concluíram, 

através das suas pesquisas, que o conteúdo informativo do 

feedback para induzir efeitos positivos nas aprendizagens, 

deve possuir algumas características, nomeadamente, 

direcionamento da informação emitida pelo feedback para a 

especificidade da tarefa e dos conteúdos alvo de 

aprendizagem, focalização dos critérios orientados para a 

qualidade de execução ou para o resultado a obter e 

referenciação aos propósitos das tarefas focados durante a 

sua apresentação. 

Os mesmos autores, baseados por um estudo realizado 

por Rosado em 1995, afirmam que a organização do 

feedback deve resultar de uma correta gestão de algumas 

variáveis, como sejam a quantidade de intervenções, o grau 

de especificidade dessas intervenções, o objetivo da 

intervenção, a forma, o momento, a direção e a relação com 

a informação anterior, e o modo de distribuição. 
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Diagnóstico e prescrição do feedback 

O treinador/ professor deve desenvolver competências de 

observação que lhe irão permitir detetar erros críticos de 

execução, possibilitando-lhe efetuar correções oportunas e 

eficazes (Mesquita, 2005). Pois, observar não é só olhar o 

que se passa a nossa volta, mais do que isso é captar 

significados diferentes através da visualização (Sarmento, 

2004). 

Mesquita (2005) descreve que para a observação ser 

eficaz existem passos a serem seguidos, nomeadamente: 

conhecer o modelo correto de execução, desenvolver a 

capacidade analítica, incrementar uma estratégia de 

observação e, treiná-la (execução, deteção do erro e causas). 

Sendo, por isso o diagnóstico um momento de reunião de 

conhecimento, a partir da análise dos “sintomas” observados, 

uma vez que a natureza da tarefa sugere que através da 

compreensão da relação estrutural dos segmentos corporais e 

da interação de forças, se constitua a resposta adequada à 

melhoria da prestação, ou seja, se diagnostique corretamente 

os “males” encontrados (Hoffman, 1974, cit. por Sarmento, 

2004).  

O mesmo autor argumenta que a observação da tarefa 

pressupõe a possibilidade de a apreciar para poder estudar as 

suas caraterísticas, cujos movimentos exprimem sistemas de 

relações significativas e que se podem traduzir em níveis de 

explicação funcional, da unidade motora, do músculo, do 

movimento ou de atividades comportamentais. 

Em suma, a observação de diagnóstico traduz o que o 

observador considera como erro e que pode ser relacionado 

com o grau de dificuldade de execução, com o custo 

energético despendido ou com algum outro aspeto 

circunstancial (Sarmento, 2004). 

Conhecimento pedagógico do conteúdo 

Como é do conhecimento geral, ninguém pode ensinar 

aquilo que não sabe. 

Um professor/ treinador tem de conhecer não só, as fases 

de aprendizagem da técnica, bem como os critérios de 

execução das habilidades técnicas que pretende ensinar, 

sendo capaz de distinguir o que é essencial do acessório, as 

diferentes partes dessa técnica, bem como os principais erros 

e formas de corrigi-lo e diferenciar um erro grave de 

execução e um erro de circunstância (Mesquita, 2005).  

Surgindo daí a terminologia “conhecimento do 

conteúdo”, que segundo Marcon (2011) é um conceito que se 

relaciona diretamente com a matéria a ser ensinada e é 

considerado como um dos conhecimentos fundamentais para 

o sucesso da atuação docente, seja na área de Educação 

Física, seja na área das demais disciplinas curriculares. 

Para Bento et al. (1999) o construto do conhecimento 

pedagógico do conteúdo resulta então do entrelaçamento de 

várias dimensões do conhecimento essenciais ao 

desempenho da atividade docente, nomeadamente o 

conhecimento da matéria de ensino, o conhecimento 

pedagógico geral e o conhecimento dos contextos do sistema 

educativo. 

Inserido na definição descrita, surgem vários sub-

conceitos, entre eles o “conhecimento pedagógico do 

conteúdo”, introduzido por Shulman (1986) cit. por Graça 

(1197) que serve para conotar uma categoria particular do 

conhecimento, emergente das transformações que o 

professor realiza no conteúdo da sua disciplina com o 

propósito de tornar a matéria que ensina compreensível para 

os alunos.  



 

XXVIII 

 

Ao analisar os conhecimentos que viabilizam o alcance 

desses objetivos, Grossman (1990) cit. por Marron (2011) 

propôs uma subdivisão do conhecimento pedagógico do 

conteúdo em quatro diferentes categorias, designadamente os 

conhecimentos dos propósitos para o ensino do conteúdo; 

curricular do conteúdo; das estratégias de ensino; e sobre a 

compreensão dos alunos. 

Todos estes fatores fazem depender a qualidade das aulas 

e posteriormente do feedback, pois a transmissão destes está 

intimamente dependente dos conhecimentos do treinador/ 

professor e da habilidade que este possui em fornecer 

informação ao atleta acerca da sua prestação motora 

(Mesquita, 2005). 

3. Objetivos 

 

3.1. Objetivo geral 

Este projeto de investigação-ação tem como objetivo 

analisar a utilização e qualidade dos feedbacks durante as 

aulas e, melhorá-los. 

A realização do projeto prende-se com a necessidade de 

aperfeiçoar e melhorar a qualidade das aulas e permitir um 

melhor aproveitamento por parte dos alunos nas mesmas.  

 

3.2. Objetivo especifico  

 Identificar quais os problemas que se apresenta na 

transmissão do feedback; 

 Relacionar a transmissão do feedback com as diferentes 

variáveis do mesmo, e observar onde se averigua as 

maiores dificuldades; 

 Trabalhar essas dificuldades no sentido de melhorar a 

transmissão de feedback. 

4. Metodologia  

4.1. Caraterização da amostra 

A amostra era composta por 29 alunos, 10 do sexo 

feminino e 19 do sexo masculino com idades compreendidas 

entre os 15 anos. Os mesmos frequentavam o 10º ano do 

ensino secundário (Curso Científico-Humanístico de 

Ciências Socioeconómicas) da Escola Secundária Alberto 

Sampaio de Braga. Visto que o objetivo de uma investigação-

ação é investigar a prática do ator para a melhorar, nos como 

professores também fazemos parte desta amostra, quer como 

investigadores, quer como atores. 

4.2. Procedimento da recolha de dados  

 Este projeto passou por cinco fases. Uma primeira de 

filmagem e gravação áudio de uma aula; uma segunda fase 

de registo descritivo da filmagem - de tudo aquilo que 

aconteceu na aula; uma terceira de análise do problema e 

definição de um protocolo de intervenção; uma quarta fase 

de aplicação desse protocolo; e, uma última fase de nova 

filmagem e gravação para reavaliar o processo. 

Para isso, foram necessárias 4 aulas: 

1ª Filmar e gravar a comunicação/ verbalização; 

2ª e 3ª Aplicar o protocolo de intervenção; 

4ª Reavaliar através da filmagem e da gravação. 

As aulas escolhidas para avaliar este projeto foram da 

modalidade de ginástica e decorreram no ginásio e bloco da 

ESAS, pois era o único momento em que não existiam aulas 

de outras turmas no mesmo espaço. 

Porém, para dar início a este projeto houve a necessidade 

de pedir uma autorização aos encarregados de educação para 
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autorizarem a filmagem e dar conhecimento a diretora da 

escola, através de um consentimento informado. 

4.3. Aplicação  

Para esta gravação de imagem e áudio foram escolhidas 

duas aulas de ginástica, sendo o seu foco a abordagem ao 

minitrampolim na primeira e, a ginástica acrobática na 

segunda.  

Esta escolha prendeu-se com dois motivos: um primeiro 

referente a diversidade de determinantes técnicas existentes 

nos mais variados exercícios a serem propostos para o 

minitrampolim e para a ginástica acrobática; e, em segundo 

lugar por a aula ser lecionada num espaço destinado 

exclusivamente à turma.  

Foi então necessário preparar o material e testá-lo. O 

sistema de vídeo estava operacional, porém o sistema de 

gravação de áudio tinha problemas e não deu para colocar o 

microfone.  

O sistema de vídeo foi colocado num ângulo em que 

desse para observar toda a turma. Nas duas gravações 

realizadas deu para assegurar a imagem e o som, 

independentemente de não haver microfone, pois a câmara 

de filmar conseguiu captar as duas funções optadas no início. 

A primeira aula filmada aconteceu no dia 19 de fevereiro. 

Nos dias 4 e 11 de Abril foram as aulas de aplicação do 

protocolo tendo em conta o que se concluiu na primeira 

observação e, no dia 23 de Abril foi a aula de reavaliação, em 

que se verificou se as estratégias utilizadas surtiram efeito. 

Por fim, as filmagens foram armazenadas no computador 

e analisadas tendo em conta as variáveis do feedback e aquilo 

que foi revisado em literatura. 

4.4. Apresentação e discussão dos resultados 

A visualização realizada remete para a parte fundamental 

da aula, em que se tentou detetar as principais dificuldades 

na transmissão dos feedbacks, para posteriormente 

estabelecer um protocolo de intervenção, com o intuito de 

colmatar essas dificuldades. 

Previamente, é importante referir que a aula começou 

com uma introdução, em que se esclareceu aos alunos aquilo 

que se iria passar na mesma e como seria a sua dinâmica. Este 

momento foi procedido de um aquecimento geral, focalizado 

na ativação das diferentes estruturas osteoarticulares que 

iriam ser solicitadas na ação durante o resto da aula. Toda a 

aula estava estruturada por estações.  

4.4.1 Narração da parte fundamental da aula - 1ª 

observação 

 Os alunos dividiram-se pelas estações. Para os ajudar 

e salvaguardar a sua segurança, o professor deve colocar-

se em cima do colchão perto do minitrampolim e, a aula foi 

seguida em função deste princípio.  

 Os alunos iniciaram as tarefas propostas e, após o 

primeiro realizar o salto, nenhum tipo de informação foi 

transmitida. Nos seguintes, já começou a haver algumas 

trocas de informação. 

 Após algumas repetições, verificou-se que os alunos 

não utilizavam inteligentemente os membros superiores. E, 

o primeiro feedback foi focado nisso. Por conseguinte e, 

visto quer era um erro geral da turma, o feedback foi geral.  

 Este foi o feedback mais reforçado na parte inicial da 

realização da tarefa e, era transversal a toda a turma nos 

momentos de exercitação.  

 Apesar da repetição a mensagem não foi corretamente 

assimilada. 

 Deixou de haver transmissão de feedbacks gerais e 

passaram a ser transmitidos feedbacks específicos a cada 

aluno. 

 À medida que os alunos saltavam, foram transmitidos 

feedbacks para diversos aspetos que os alunos faziam 
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menos bem. Estes foram sucintos e claros, para os alunos 

assimilarem tudo. Mas, verificou-se que a emissão dos 

mesmos não foi suficientemente eficiente, pois não os 

atingiram da forma desejada, verificando que a mensagem 

não promoveu o encorajamento necessário para que 

quisessem melhorar. 

 A meio da aula, houve a necessidade de fazer uma 

paragem, pois os alunos não estavam a ser totalmente 

competentes nos saltos e explicou-se novamente as 

diferentes fases do mesmo. Também, nesta paragem, 

enfatizou-se o papel do trampolim para a realização do 

salto, tentando que os alunos percebam que a utilização da 

tela permite criarem uma vantagem na fase área que 

conduza a um bom e eficaz salto.  

 Os feedbacks no âmbito geral durante toda a aula, não 

foram depreciativos, porém não são de todo motivadores 

para os alunos. Também, apesar de muitas vezes se falar 

para toda a turma, houve momentos que apenas se 

transmitiu feedbacks individuais. E, tendo a turma 29 

alunos, é um pouco complicado controlar e lembrar de 

todos os feedbacks transmitidos. 

 

Ao longo desta descrição da aula, concluiu-se que não 

existe uma relação estreita dos feedbacks com a informação 

inicial. Porque houve vários pontos a serem focados durante 

a aula, nomeadamente, a utilização dos membros superiores, 

a tela e a sua utilidade. E, estas questões não foram 

evidenciadas na informação inicial.  

Também, numa primeira fase, os feedbacks transmitidos 

foram para a turma no geral, mas a partir de um certo 

momento, começaram a ser transmitidos muitos feedbacks 

individuais.  

Outro ponto patenteado reportou-se para o caso da 

motivação, isto é, a forma como os feedbacks foram 

transmitidos não criaram o pretendido nos alunos, pois não 

os motivaram a fazer melhor, a corrigir o que estava menos 

bem. 

Todos os feedbacks transmitidos foram centrados no 

conhecimento da performance e não do resultado e assim 

deve continuar, tendo em conta a modalidade e o que se 

pretende dos alunos e mesmos no que concerne às questões 

da avaliação.  

Posto isto, para promover feedbacks que se traduzam 

num efeito persuasivo e vantajoso para os alunos, será 

necessário reformular a transmissão dos mesmos, tendo em 

conta aquilo que está menos bem. 

Visando o que aconteceu na aula, as variáveis a gerir e 

a serem trabalhadas para promover feedbacks decisivos no 

processo de aprendizagem são: a direção, a especificidade 

e a relação com a informação inicial. 

4.4.2 Protocolo de intervenção 

O protocolo que se segue, remete-nos para as seguintes 

variáveis do feedback: direção, especificidade e relação com 

a informação inicial. 

 

 Especificidade  

Segundo a literatura, feedbacks apenas apreciativos, 

sem qualquer informação adicional, não repercutem efeitos 

nocivos (positivos ou negativos) nos alunos. Os feedbacks 

específicos contribuem de forma mais efetiva para facilitar 

as aprendizagens (Cushion, 2011 cit. por Rosado & 

Mesquita, 2011).  

Segundo o que descrevem Rosado & Mesquita (2011), 

os feedbacks descritivos e prescritos, bem como a 

colocação de questões acerca da prestação dos alunos, 

repercutem melhores efeitos.  
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 Do mesmo modo, os autores supra mencionados, 

argumentam a necessidade de os feedbacks de caráter 

valorativo procurarem essa especificidade, anunciando que 

os aspetos particulares do comportamento estão a ser 

valorizados ou desvalorizados. Também, os feedbacks 

corretivos não têm que ser, necessariamente, negativos, 

podendo ser, com vantagem, organizados de uma maneira 

positiva, sendo uma estratégia importante no incremente de 

ambientes favoráveis de aprendizagem. (Black & Weiss, 

1992; Lacy & Darst, 1985 cit. por Rosado& Mesquita, 

2011). Tal estratégia poderá melhorar o clima da turma, 

pelo aumento dos encorajamento e dos elogios das boas 

atuações dos alunos e melhoria do empenho e da disciplina.  

Posto isto, o que se pretendia era motivar os alunos 

através do feedback. Transmiti-los para que provocassem 

no aluno interesse para melhorar. Através do 

questionamento e da descrição do gesto técnico, não apenas 

cingindo ao bem ou mal feito.  

 Direção  

Como refere Rosado,1998, cit por Rosado& Mesquita, 

2011), a maior parte dos feedbacks é individual, de forma 

a garantir a necessária individualização das correções do 

professor. No entanto, os mesmos autores afirmam que se 

os níveis de prática são muito idênticos, se são frequentes 

erros comuns de execução, os feedbacks podem se 

dirigidos a um grupo ou a toda a turma.  

O objetivo para as aulas era tentar ao máximo transmitir 

feedbacks gerais e, verificar o seu retorno. E, tentar o mínimo 

possível individualizar comportamentos, apenas quando 

estritamente necessário.  

 Relação com a informação inicial 

Segundo Rosado & Mesquita (2011), as intervenções 

de caráter corretivo devem estar relacionadas com a 

instrução fornecida pelo professor acerca dessa tarefa, 

nomeadamente com a informação transmitida quando da 

apresentação da tarefa motora ao referirem-se os seus 

critérios de êxito.  

Logo, o que se pretendia nas duas aulas de aplicação do 

protocolo, era estabelecer três critérios de êxito (no 

máximo) sobre determinada situação de aprendizagem. 

Descrevê-los à turma no início da aula e, durante essa 

exercitação, focar apenas nessas determinantes técnicas. 

Ou seja, o desejado era entender a ligação da informação 

inicial com os feedbacks transmitidos ao longo da aula e 

verificar se têm uma relação reciproca positiva. E, se 

através disso, os alunos melhoram o desempenho motor da 

tarefa, através do reforço da informação com o feedback, 

não resultando este de uma informação nova no momento. 

A utilização destas variáveis têm como principal 

objetivo verificar o retorno dos alunos às informações 

transmitidas, para melhorar a transmissão do feedback nas 

aulas posteriores, porque foi nestes fatores que se verificou 

as maiores lacunas. Não estando estes a ser totalmente 

potencializados em prol das progressões na aprendizagem.  

 

4.4.2.1 Aplicação do protocolo 

As duas aulas escolhidas para aplicar o protocolo de 

intervenção foram de ginástica acrobática.  

Nestas os feedbacks foram transmitidos tendo em conta o 

que está acima explanado para cada uma das três variáveis.  
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4.4.3. Narração da parte inicial e fundamental da aula - 2ª 

observação (reavaliação) 

 A aula foi iniciada com a instrução da professora. 

Explicou-se aos alunos como iria funcionar a mesma e, qual 

o papel de cada um na aula.  

 Passou-se a mensagem sobre qual era o objetivo final 

do dia: que conseguissem começar a criar a coreografia, 

exercitando as figuras acrobáticas.  

 Foram disponibilizados 10’ inaugurais para que 

conversassem e chegassem ao consenso em grupo. Ou seja, 

explanando no papel o que cada um ia fazer, as figuras que 

iriam apresentar, quais seriam os elementos de ligação e os 

elementos da ginástica de solo.  

 A turma tinha muitas dificuldades em desempenhar 

estas tarefas de autonomia e gestão de todo o grupo. Não 

conseguiam ministrar tarefas assim e também não se 

mostravam disponíveis para tal. Ficavam sempre a espera 

que alguém decide-se para posteriormente eles fazerem. 

 O tempo já ia longo e deu-se por terminado esta tarefa 

inicial, passando para os exercícios de aquecimento. 

 Primeiramente, a turma realizou corrida em volta do 

praticável, depois sob a alçada da professora fizeram 

alongamentos articulares, exercícios de força e de 

flexibilidade. 

 Antes de começarem a fazer as figuras de acrobática, 

dispostos em fila realizaram exercícios de ligação, ou seja, 

piruetas, saltos, entre outros. Isto aconteceu, para os alunos 

aumentarem o léxico de exercícios que poderiam transferir 

para a coreografia.  

 Tudo foi feito sobre orientação e permanente 

observação da professora.  

 Depois a turma dividida em pares, trios ou em grupos 

maiores passou a fazer exercícios de acrobática de acordo 

com as imagens fornecidas. 

Nesta aula os feedbacks, como já falamos em cima, eram 

mais direcionados para a relação com a informação inicial, 

especificidade e a direção.  

A variável da relação com a informação inicial foi bem 

conseguida, uma vez que tudo o que abordado durante a aula 

estava diretamente relacionado com a informação inicial.  

Fez-se sempre uma ponte entre a informação inicial e 

tudo aquilo que se ia abordando no decorrer da aula.  

Consideramos que foi benéfico para os alunos, pois eles 

desempenharam melhor as tarefas, porque já sabiam de 

antemão o que tinham que fazer e como, apenas lhes corrigia 

alguns aspetos. 

Quanto à questão de individualizar comportamentos, não 

foi visível nesta aula, porque toda a abordagem foi feita em 

grupo e para toda a turma, tudo estava a ser feito em prol de 

todos conseguirem alcançar um trabalho em equipa. O 

retorno foi positivo, pois os alunos corregiam os movimentos 

após o que eu dizia.  

Por último, de forma não explícita, mas enquadrada no 

está descrito, tentou-se estimular e motivar os alunos para a 

aula. E, também se procurou desenvolver, neste caso, o 

trabalho em equipa, tentando que esse desafio seja aliciante 

para todos eles. Pensamos tal foi conseguido, porque apesar 

de não serem tão autónomos quanto deviam, tentam pelo 

menos corresponder as expetativas que lhes criam. Durante 

toda a aula foram despertados para figuras que suscitassem o 

interesse deles, para que os próprios tentassem fazer.  

Não houve um único feedback depreciativo, pois a aula 

não inspirava a tal e também não fizeram por isso. Toda a 

instrução dada durante a aula foi de incentivo e de aguçar 

neles a vontade de fazerem mais e melhor.  

Tal foi conseguido, porque eles passaram a fazer as 

figuras mais complicadas e a fazerem-no bem. 
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5. Conclusões  

Este projeto de investigação-ação resultou num 

instrumento efetivo para melhorar as práticas do ensino nas 

aulas de educação física durante o ano letivo. 

Podemos dizer que fomos investigadores da nossa própria 

prática, fomos atores e realizadores da mesma.  

Sendo o seu intuito o de melhorar a prática docente e toda 

a sua envolvente.  

Este foi realizado na sequência de encontrar as lacunas 

existentes na aula e melhora-las e tal foi amplamente 

alcançado. 

Verificou-se uma evolução positiva entre a primeira e 

segunda observação efetuadas.  

Tudo isso foi possível devido a forma como foi 

organizado, ou seja, após a primeira observação, a teorização 

e a procura de soluções através de estudos, de trabalhos de 

outros autores, foi fundamental para conseguir intervir da 

melhor forma nas aulas planeadas. 

E, tal foi visível na segunda aula filmada, pois não se 

verificaram as mesmas dificuldades e nem sequer os mesmos 

erros encontrados n 1ª aula. 

Este projeto permitiu não apenas melhorar a qualidade 

das aulas mas, e, também estimulou a capacidade de reflexão 

sobre toda a ação.  

As quatro fases deste ciclo, nomeadamente, planear, 

atuar, observar e refletir, foram neste estudo muito 

trabalhadas, pois caso não acontecesse, não teria sido 

concretizável. 

Toda esta realização foi importante, porque resultou 

numa ação que representa um passo fundamental e uma 

mais-valia para a exercer a profissão de professor. 

O facto de este trabalho permitir detetar falhas 

decorrentes da prática e tentar aperfeiçoa-las, cria um desafio 

diário ao professor de melhorar a sua atuação em prol das 

aulas e sobretudo dos alunos, através do processo de ensino 

– aprendizagem. Desperta, assim, a vontade de melhorar, 

evoluir e sobretudo de procurar a excelência. 
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Anexo 2 - FICHA INDIVIDUAL DO ALUNO 

1. Dados Pessoais 

Nome: _________________________________________________ 

Ano: _________                Turma: __         Idade:____ 

Data de Nascimento: ___ / ___ / ___     

 Telemóvel:________________ 

Email:___________________________________________ 

Profissão desejada:______________________________ 

Peso:_______ Kg   Altura:_________ m 

2. Encarregado de Educação 

Nome: _______________________________________________     

Idade: _________  Grau de Parentesco: _________ 

Telefone: ________  Telemóvel: ___________ 

3. Saúde 

Tens algum problema de Saúde? Sim           Não  

Se sim, qual? ______________________________________ 

4. Estilo de vida 

Qual o meio de transporte que utilizas de casa – escola/ escola- casa? 

Autocarro  Carro  A pé  Bicicleta 

Outro                   Qual?_________________ 
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Assinala as refeições que fazes regularmente: 

Pequeno almoço  Lanche a meio da manhã  Almoço 

Lanche a meio da tarde  Jantar  Ceia  

Durante o teu tempo livre, quantas horas por dia (aproximadamente) 

costumas ver televisão? _________horas 

Durante o teu tempo livre, quantas horas por dia usas o computador? 

___________horas 

5. Hábitos Desportivos 

Praticas algum desporto (Desporto Escolar, Desporto Federado, outros)? 

Sim  Não  

Se sim, qual? _________________________________ 

Quantos dias por semana?_____ Quantas horas por dia?___________ 

6. Preferências Desportivas  

Das seguintes modalidades, indica de 1 a 7 a tua ordem de preferência 

1- Mais gostas … 7- Menos gostas: 

Futebol                                                                   Ginástica 

Basquetebol                                                         Atletismo 

Andebol       Dança 

Voleibol 

7. A Educação Física 

O que é que esperas das aulas de EF? (podes escolher mais do que uma opção) 



 

XXXVII 

 

Divertimento   Aprender mais sobre Desporto                Responsabilidade  

Melhorar o espírito de grupo   Perder peso      Bem estar   

Aumentar as capacidades condicionais (força, velocidade, resistência e 

flexibilidade)  

Outras        Quais?________________________ 

Qual a modalidade que gostarias de praticar nas aulas de Educação 

Física?______________ 

 

 

 

Bom ano letivo! 
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Anexo 3  

Planeamento Anual 

Nº  Data Espaço  Matéria 
1 18/9 Auditóri

o  
 

2 20/9 C1 -Basquetebol 

-Voleibol 

-Futebol 

3 25/9 G/C2 -Ginástica 

-Dança 

-Condição Física - força e resistência 

4 27/9 C1 -Basquetebol 

-Voleibol 

-Condição física - força e resistência 

5 2/10 C1 -Atletismo – velocidade e saltos 
-Andebol 

6 4/10 P1 -Voleibol 
-Condição física - força e flexibilidade 

7 9/10 C1 -Andebol 
-Futebol 
-Condição física - resistência 

8 11/10 P1 -Basquetebol 

-Voleibol 

-Condição física - força, flexibilidade e resistência 
9 16/10 P2 -Basquetebol 

-Voleibol 

-Condição física - força, flexibilidade e resistência 
10 18/10 B/C2 -Dança 

-Condição física - resistência 
11 23/10 P2 -Basquetebol 

-Voleibol 

-Condição física - força, flexibilidade e resistência 
12 25/10 B/C2 -Dança 

-Atletismo – velocidade 
-Condição física - resistência 

13 30/10 B/C2 -Dança 
-Atletismo – estafetas 
-Condição física – força e flexibilidade 

 1/11 
14 6/11 B/C2 -Dança 
15 8/11 P2 -Basquetebol 

-Atletismo  
-Condição física -força, flexibilidade e resistência 
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16 13/11 P1 -Domínio cognitivo (Voleibol e Basquetebol) 
-Basquetebol  
-Condição física – resistência e flexibilidade 

17 15/11 G/C2 Visita de estudo 
18 20/11 P1 -Voleibol 

-Atletismo 
-Condição física – resistência 

19 22/11 G/C2 -Ginástica 
-Condição física – resistência (fitnessgram) 

20 27/11 G/C2 -Ginástica  
-Andebol 
-Condição física -força, flexibilidade 

21 29/11 C1 -Voleibol 
-Futebol 
-Condição física – força (fitnessgram) 

22 4/12 G/C2 -Atletismo 
-Condição física –flexibilidade (fitnessgram) 

23 6/12 C1 -Futebol 
-Basquetebol 

24 11/12 C1 -Futebol 
-Basquetebol 
-Atletismo 

25 13/12 P1 -Voleibol 
-Andebol  

26 3/01 B/C2 -Atletismo 
-Dança 

27 8/01 P2 -Ginástica 
-Basquetebol 
-Condição física – força e flexibilidade 

28 10/01 B/C2 -Atletismo 
-Dança  
-Condição física – força e flexibilidade 

29 15/01 P2 -Atletismo 
-Voleibol 
-Condição física – força e flexibilidade 

30 17/01 B/C2 -Dança 
-Ginástica 
-Condição física – resistência  

31 22/01 B/C2 -Dança 
-Ginástica 
-Condição física – resistência 

32 24/01 P2 -Atletismo 
-Voleibol 
-Condição física – força e flexibilidade 

33 29/01 B/C2 -Dança 
-Condição física – resistência  

34 31/01 P2 -Atletismo 
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-Voleibol 
-Basquetebol 
-Condição física – força e flexibilidade 

35 5/02 P1 -Basquetebol 
-Condição física – força e flexibilidade 

36 7/02 G/C2 -Ginástica 
-Condição física- resistência 

 12/02 
37 14/02 G/C2 -Domínio cognitivo  

-Ginástica 
-Condição física- resistência 

38 19/02 G/C2 -Ginástica 
-Condição física- resistência 

39 21/02 C1 -Futebol 
-Andebol 
-Atletismo 
-Condição física – força e flexibilidade 

40 26/02 G/C2 -Ginástica 
-Condição física – flexibilidade e força 

41 28/02 C1 -Andebol 
-Futebol 
-Voleibol 

42 5/03 C1 -Andebol 
-Futebol 
-Voleibol 

43 7/03 P1 -Basquetebol 
44 12/03 C1 -Andebol 

-Futebol 
-Voleibol 

45 14/03 P1 -Basquetebol 

46 2/04 P2 -Andebol 
-Voleibol  
-Condição física – resistência, força e flexibilidade 

47 4/04 B/C2 -Ginástica 
-Atletismo 
-Condição física – resistência, força e flexibilidade 

48 9/04 P2 -Andebol 
-Condição física – resistência, força e flexibilidade  

49 11/04 B/C2 -Ginástica 
-Atletismo 
-Condição física – resistência, força e flexibilidade 

50 16/04 B/C2 -Ginástica 
-Atletismo 
-Condição física – resistência, força e flexibilidade 

51 18/04 P2 -Andebol 
-Futebol 
-Condição física – força e flexibilidade 
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52 23/04 B/C2 -Ginástica 
-Atletismo 
-Condição física – resistência, força e flexibilidade 

 25/04 
53 30/04 P1 -Futebol 

-Andebol 
-Condição física – força e flexibilidade 

54 2/05 G/C2 -Ginástica 
-Atletismo 
-Condição física – resistência  

55 7/05 P1 -Futebol 
-Andebol 
-Condição física – força e flexibilidade 

56 9/05 G/C2 -Ginástica 
-Atletismo  
-Condição física – resistência, força e flexibilidade 

57 14/05 G/C2 -Ginástica 
-Atletismo 
-Condição física – resistência 

58 16/05 C1 -Andebol 
-Futebol 
-Condição física – força e flexibilidade 

59 21/05 G/C2 -Ginástica  
-Atletismo 

60 23/05 C1 -Andebol 
-Atletismo 

61 28/05 C1 -Andebol 
-Futebol 

62 30/05 P1 -Domínio cognitivo 
-Basquetebol 

63 4/06 C1 -Andebol 
-Futebol 

64 6/06 P1 -Basquetebol 
65 11/06 P2 -Basquetebol 

-Voleibol 
66 13/06 B/C2 -Rugby 

 

 

 

 

 

Legenda:  

P1 – 1/3 do pavilhão    G- ginásio 

P2 – 2/3 do Pavilhão    B- bloco  

C1 – campo exterior 1 

C2 – campo exterior 2 
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Justificação 

Este planeamento anual foi idealizado tendo em conta as avaliações 

iniciais que fiz aos alunos da minha turma e o nível de desempenho que 

apresentam nas diferentes modalidades que irão ser abordadas. 

O primeiro foco de atenção da minha parte é principalmente esse, o 

desempenho que os alunos apresentaram e quais as modalidades em que 

revelam menos qualidade de jogo. Apesar de no âmbito geral em todas as 

modalidades que irei abordar, nomeadamente, Futebol, Andebol, Voleibol, 

Basquetebol, Ginástica e Dança, os alunos revelaram um nível satisfatório 

relativamente a sua performance.  

Quanto ao Atletismo e tendo em conta a resposta dos alunos no 

questionário que distribui na aula de apresentação, vou realizar o MED, pois é 

uma das modalidades que os alunos no geral responderam que menos 

gostavam. O meu intuito é então que através da rivalidade, competência e da 

festividade os alunos gostem das aulas de Atletismo e quiçá que transportem a 

sua prática para fora do contexto escolar.   

Por conseguinte, não realizei uma avaliação prognóstica de todas as 

modalidades do Atletismo, mas realizei dois testes, um de saltos e outro de 

corrida velocidade para a partir daí dividir as equipas, sendo homogéneas entre 

si e heterógenas intra-grupo.  

Também para ter o máximo de aproveitamento dos espaços disponíveis 

para cada aula, tentei unir ao máximo as necessidades dos alunos com esse 

fator. O facto de ter mais que um estímulo por aula é para enriquecer também o 

desempenho dos alunos para com a tarefa, e sendo mais lucrativo no meu ponto 

de vista do que abordar apenas um estímulo.  

Posto isto, e tendo em conta que os alunos apresentam um bom nível a 

todas as modalidades distribuí da seguinte maneira os estímulos durante todo o 

ano: 
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 Voleibol – 17 

 Futebol – 15 

 Andebol – 17 

 Basquetebol – 17 

 Dança – 10 

 Ginástica - 18 

 Atletismo – 20 

 Condição física - força - 28 

 Condição física - flexibilidade - 27 

 Condição física - resistência – 25 

Relativamente a Dança será abordada apenas até ao segundo período, 

não aparecendo no terceiro período, por isso ter apenas 10 estímulos dedicados 

a mesma. Isto é apenas por uma questão de produtividade, uma vez que o que 

o programa exige da mesma para o 10º ano não é muito complicado de assimilar 

por parte dos alunos, permitindo abrir mais espaço para trabalhar as outras 

modalidades. 

O Voleibol e o Basquetebol serão abordados durante todo o ano, porém 

no terceiro período não terão caráter avaliativo, apenas servirão de consolidação 

para os alunos, pois são modalidades que interessam ser trabalhadas durante 

todo o ano, pois são utilizadas nos três anos de ensino secundário.  

Por outro lado, o Andebol e o Futebol não serão avaliados sumativamente 

no primeiro período, pois dar-se-á mais enfâse as outras modalidades e devido 

aos espaços para abordar todos os desportos coletivos, apenas será alvo de 

exercitação e não de avaliação. Nos outros dois períodos o Andebol e o Futebol 

já terão um maior número de aulas e serão alvo de avaliação. 

O Atletismo será abordado faseadamente, isto é, no primeiro período 

lecionarei velocidade e estafetas, no segundo período salto em altura e 

velocidade e estafetas, e no terceiro período salto em comprimento, triplo salto 

e velocidade e estafetas. Como já referi a sua avaliação será feita no âmbito do 
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MED, terminando o ano com uma aula dedicada aos “Mini Jogos Olímpicos”, que 

englobarão para além do Atletismo também a Ginástica.  

Na ginástica, estipulei abordar nos três períodos a ginástica artística, o 

minitrampolim e a ginástica acrobática, sendo alvo de avaliação nos três 

períodos, culminado nos mini jogos.  

A condição física – força, flexibilidade e resistência serão abordados e 

avaliados nos três períodos.  

Todas as avaliações estão estipuladas para serem realizadas nas últimas 

duas semanas de cada período, por uma questão de rentabilidade, para durante 

todo o período dedicarmos o máximo de tempo e espaço para as modalidades 

e, o facto de serem duas semanas resulta na possibilidade de surgirem 

atividades extras para os alunos, e também serve para acertar questões 

determinantes não tão bem esclarecidas, no processo de avaliação de cada 

aluno.  

Quanto ao domínio cognitivo optei por em cada período realizar um teste 

escrito dedicado a matéria descrita na parte dos conhecimentos do programa 

nacional de educação física do ensino secundário, ou seja: 

 1º Período – aptidão física e saúde e estilos de vida;  

 2º Período – capacidades motoras: condicionais e coordenativas 

e mecanismos de adaptação ao exercício físico;  

 3º Período – fatores de saúde e de risco associados  

à prática das atividades físicas e conceitos importantes: atividade física, 

atividade física desportiva, exercício físico, desporto e educação física. 

O número de estímulos que dediquei a cada modalidade não é equitativo 

em todos os períodos, primeiro por uma questão de querer trabalhar em cada 

período certas modalidades com mais enfâse e devido aos espaços disponíveis. 

Já referi em cima, que no caso do Andebol e o Futebol, no primeiro período serão 

menos abordados em comparação com as outras modalidades, mas no terceiro 
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período o mesmo acontece com o Basquetebol e Voleibol. Relativamente ao 

Voleibol tem um maior número de aulas, mais é mais desfaçado no tempo a sua 

abordagem, no Basquetebol dediquei no terceiro período um menor número de 

aulas, mas exclusivas ao mesmo para consolidar o seu jogo (exemplo aula nº64).  

Por isso, o último período é maioritariamente dedicado ao Futebol, 

Andebol, Ginástica e Atletismo e à condição física.  

Por aula vou até a um máximo de 4 estímulos, pois já verifiquei que a 

minha turma apresenta bons níveis para permitir que eu assim trabalhe e me 

organize.  

Como é visível na aula nº66 é dedicado ao Rugby. Idealizei assim, porque 

existe um aluno na turma que é atleta da modalidade, e esta está em constante 

ascensão, existindo algumas equipas na cidade. O que permitirá aos alunos 

conhecer a modalidade, e tendo um aluno que me pode ajudar a conduzir a aula, 

ajudará no processo da aula. 

1ª Alteração no planeamento 

-Na aula nº17, dia 15 de Novembro, os alunos tiveram uma visita de 

estudo. Por isso, não abordei a ginástica, e mudei o atletismo para a aula 

seguinte (nº18).  

Por esse mesmo motivo, e por ter menos um estimulo a ginástica, optei 

por retirar a avaliação da mesma neste período, pois só teria mais duas aulas 

para os alunos treinarem a ginástica.  

Dou na mesma o estímulo, porém não é alvo de avaliação neste 1º 

período. 

A condição física será na mesma trabalhada e avaliada nas próximas 

aulas. 



Anexo 4 

Unidade didática de Basquetebol 

Quadro de Vickers 

Data 20/9 27/

9 

11/1

0 

16/10 23/1

0 

8/1

1 

13/11 6/1

2 

11/

12 

8/01 31/0

1 

5/02 7/03 14/0

3 

30/05 6/0

6 

11/0

6 

Aula nº 2 4 8 9 11 15 16 23 24 27 34 35 43 45 62 64 65 

Espaço C1 C1 P1 P2 P2 P2 P1 C1 C1 P2 P2 P1 P1 P1 P1 P1 P2 

Duração 90’ 90’ 90’ 90’ 90’ 90’ 90’ 90’ 90’ 90’ 90’ 90’ 90’ 90’ 90’ 90’ 90’ 

         Sessões 

Conteúdos 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

T
éc

n
ic

a
 

O
fe

n
si

v
a 

Drible de 

progressão 

AP AP I/E E E E C AS AS √ √ √ √ √ √ √ √ 

Drible de proteção  AP AP  I/E E E C AS AS √ √ √ √ √ √ √ √ 

Paragem a um 

tempo 

AP AP    I/E E AS AS E E C AS AS √ √ √ 

Paragem a dois 

tempos 

AP AP        I/E E C AS AS √ √ √ 

Rotação sobre o pé-

eixo 

AP AP    I/E E AS AS E E C AS AS √ √ √ 

Lançamento na 

passada 

AP AP I/E E E E C AS AS √ √ √ √ √ √ √ √ 

Lançamento em 

apoio 

AP AP    I/E E AS AS E E C AS AS √ √ √ 

D
ef

en

si
v

a 

Posição base          I/E E E AS AS E E C 

Sobre marcação               I/E E C 

T
á

ti
ca

 
–
 

P
ri

n
cí

p
i

o
s 

 
O

fe
n

si
v

o

s 

Passa e corta AP AP I/E E E E C AS AS √ √ √ √ √ √ √ √ 

Desmarcação AP AP        I/E E C AS AS √ √ √ 

Aclaramento           I/E E AS AS E E C 

Bloqueio direto               I/E E C 

3x3 (meio-campo e campo inteiro) AP AP I/E E E E E AS AS E E C AS AS    
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4x4 (campo inteiro)               I/E E C 

Condição Física   √ √ √ √ √   √ √ √      

Regras Inicio e recomeço           I/E E C AS AS √ √ √ 

Duração               I/E E C 

Substituições          I/E E C AS AS √ √ √ 

Reposição da bola          I/E E C AS AS √ √ √ 

Bola fora do 

campo 

         I/E E C AS AS √ √ √ 

Dribles          I/E E C AS AS √ √ √ 

Passos          I/E E C AS AS √ √ √ 

Regra dos 3’’               I/E E C 

Passagem da bola 

para a zona de 

defesa 

         I/E E C AS AS √ √ √ 

Lance livre               I/E E C 

Faltas          I/E E C AS AS √ √ √ 

Arbitrage

m 

Pontos (1,2,3)          I/E E C AS AS √ √ √ 

Substituições          I/E E C AS AS √ √ √ 

Passos           I/E E C AS AS √ √ √ 

Dribles          I/E E C AS AS √ √ √ 

Violação dos 3’’               I/E E C 

Falta do pé 

intencional 

         I/E E C AS AS √ √ √ 

Faltas           I/E E C AS AS √ √ √ 

Lançamento livre 

(1,2,3) 

              I/E E C 

Conceitos psicossociais  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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Anexo 5 – Estrutura do Plano de Aula 

Plano de Aula 

Docente:  Data:  Hora:  Duração:  

 
Nº alunos previstos:  
 

Aula nº:  
 
Local:  
 

Material:  

Função didática:  

Objetivo (s) da aula:  

Parte 
da 

Aula 

 Conteúdo 
Objetivos 

comportamentais 
Situações de Aprendizagem Componentes críticas 

Organização 
metodológica 

P
ar

te
 

In
ic

ia
l 

      

P
ar

te
 

Fu
n

d
am

e
n

ta
l 

      

P
ar

te
 

Fi
n

al
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Anexo 6 - Autorização das filmagens para os EE 

Exmo. Sr. Ou Sr.ª Encarregado de Educação 

O meu nome é Bárbara Castro e, como professora-estagiária do 10º H 

estou a desenvolver um projeto de investigação-ação requerido no âmbito do 

Mestrado de Ensino da Educação Física, na Faculdade de Desporto da 

Universidade do Porto.  

Para a realização do mesmo necessitarei de filmar as aulas que leciono. 

Nesse sentido, venho por este meio pedir a V. Exª autorização para filmar as 

aulas de educação física do seu educando, para os efeitos do projeto. 

Garanto e salvaguardo a confidencialidade dos dados, pelo que os vídeos 

apenas serão visualizados por mim e pelo professor cooperante, não tendo 

qualquer outro fim, quer para a instituição escolar, ou para divulgação a outras 

entidades. 

Braga, 3 de fevereiro de 2013. 

O Responsável 

 

…………………………………………………………………………………………… 

(Depois de assinado, recortar pelo picotado e entregar a professora de educação física) 

Eu, abaixo assinado, na qualidade de encarregado de educação do(a) 

aluno(a) _______________________________________________________ 

autorizo a filmagem das aulas de educação física, no presente ano letivo, apenas 

para finalidades do projeto de investigação desenvolvido no âmbito do estágio 

profissional, inserido no 2º ciclo ensino, Mestrado da Educação Física dos 

Ensinos Básico e Secundário, na Faculdade de Desporto da Universidade do 

Porto. 

O(a) Encarregado de Educação_____________________________________ 
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Anexo 7 – Consentimento informado  

Ex.ª. Diretora 

O meu nome é Bárbara Castro e sou estudante de Mestrado de Ensino 

da Educação Física, na Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. Neste 

momento, encontro-me a realizar o meu estágio profissional na Escola 

Secundária de Alberto Sampaio, sendo responsável por lecionar as aulas de 

educação física à turma H do 10º ano de escolaridade, inserida no curso de 

cientifico-humanístico de ciências e tecnologias.  

O Estágio Profissional 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 no espaço escolar. O projeto de formação tem 

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

qualidade. 

Perante as vivências do professor estagiário, ao longo deste primeiro 

contato com a realidade escolar, e de forma a providenciar melhorias na sua 

atuação docente, é-lhe proposto, no âmbito do estágio profissional, desenvolver 

um projeto de investigação, tendo por base as suas análises da prática que 

efetua. 

Após refletir sobre os aspetos a melhorar na minha ação docente, decidi 

desenvolver um projeto sobre a qualidade do meu feedback pedagógico 

durantes as aulas de educação física que leciono e, de modo a fortalecer a 

recolha de dados para esse mesmo projeto, necessitaria de filmar e realizar uma 

gravação áudio das mesmas. 

Nesse sentido, venho por este meio pedir a V. Exª autorização para filmar 

as aulas de educação física, para os efeitos do projeto de investigação que se 

está a realizar no âmbito do estágio profissional da Faculdade de Desporto da 

Universidade do Porto, no presente ano letivo. 

Garanto e salvaguardo a confidencialidade dos dados, pelo que os vídeos 

apenas serão visualizados por mim e pelo professor cooperante, não tendo 

qualquer outro fim, quer para a instituição escolar, ou para divulgação a outras 

entidades. 
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Braga, 5 de fevereiro de 2013. 

O Responsável________________________ 
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Anexo 8 – autorização para a atividade do último dia de aulas 

Exmo. Sr. Ou Sr.ª Encarregado de Educação 

Como professora de educação física do seu educando, venho solicitar a 

sua autorização para que este participe numa atividade a realizar no próximo dia 

13 de Junho (quinta-feira) no parque das Camélias em Braga. 

A atividade tem o seguinte delineamento: 

10h00 – Encontro na escola e saída 

10H15 - Preparação dos jogos 

10H45 – Jogo de baseball 

12H00 – Jogos tradicionais 

13H00 - Piquenique 

14H30 - Convívio e preparação dos 

jogos 

15h00 – Jogo de rugby 

16h15 – Chegada a escola 

NOTA: Para o piquenique cada aluno terá que levar o seu farnel.  

Braga, 4 de junho de 2013. 

A Responsável 

______________________________________________________________ 

…..………………………………………………………………………………………. 
(Depois de assinado, recortar pelo picotado e entregar a professora de educação física) 

Eu, abaixo assinado, na qualidade de encarregado de educação do(a) aluno(a) 

________________________________________ autorizo o meu educando a 

participar na atividade do dia 13 de Junho, entre às 10H00 e às 16H30. 

O(a) Encarregado de Educação______________________________________ 



Anexo 9 – contrato do capitão – atletismo  

 

 

 

 

 

  

Nome da professora:__________ 

  

___________________ 

Eu, ________________________________ como capitão da equipa 

______________________, responsabilizo-me a ser o líder de equipa, sendo um exemplo a seguir, 

tanto pelos meus colegas de equipa, como pelos colegas das equipas adversárias.   

O meu comportamento desportivo será digno do cargo, nas seguintes áreas: 

Fair-play: jogarei respeitando as regras de jogo; as diferentes funções administradas pelos 

meus colegas (nomeadamente a de juiz); e o funcionamento da aula. 

Respeito: respeitarei todos os colegas de turma (todas as equipas), professores, juízes e 

material de aula. 

Empenho: trabalharei com vontade e dedicação em todas as tarefas propostas.  

Responsabilidade: organizarei a minha equipa para todos os momentos, nomeadamente, 

treinos e antes dos jogos. 

Assistência: trabalharei para que, eu e os meus colegas de equipa, sejamos cada vez 

melhores. 

Incentivo: incentivarei todos os meus colegas de equipa a seguirem o meu exemplo e a 

tornarem-se produtivos em todas as oportunidades de prática. 

Contrato do Capitão 

Assinatura do capitão: ___________________________________ 

Assinatura dos membros da 

equipa:_________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Assinatura da professora: ______________________________________ 

Deveres específicos do capitão: 

 Cumprir o plano de aula e ajudar o professor nas diferentes tarefas, inclusive na 

segurança; 

 Ser o porta-voz e a imagem representativa da equipa; 

 Resolver com a equipa problemas inerentes. 

Nome da equipa:____________ 

  

___________________ 

ATLETISMO 



Anexo 10 – ficha de avaliação prognóstica de voleibol  

Habilidades Conteúdos Nível 1 Nível 2 Nível 3 Comentários 

T
é

c
n

ic
a

s
 Serviço  

    

Manchete 
    

Passe 
    

Remate  
    

T
á

ti
c

a
s
 

Ocupação racional do espaço de jogo     

Colocação da bola em espaços 

vulneráveis 
   

 

Diferenciação de papéis      

 

Notas: Nível 1 – O aluno executa com muitas dificuldades Nível 2 – O aluno executa com algumas dificuldades Nível 3 – O 

aluno executa, maioritariamente das vezes, sem dificuldade.



 

 

 

 

Nome da 

equipa: 

  

_____________

______ 


