
 

 

 

 

 

O PODER DO PROFESSOR  

DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

Relatório de Estágio Profissional 

 

 

Relatório de Estágio Profissional apresentado 

com vista à obtenção do 2º ciclo de Estudos 

conducente ao grau de Mestre em Ensino de 

Educação Física nos Ensinos Básico e 

Secundário ao abrigo do Decreto-lei nº 

74/2006 de 24 de março e do Decreto-lei nº 

43/2007 de 22 de fevereiro. 

  

 

 

Orientadora FADEUP: Doutora Paula Maria Leite Queirós 

 

Raquel Nobre Lima de Sousa 

Porto, setembro de 2013 

http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=W__a6ZMMhxKUCM&tbnid=3umEBtoqJU6kiM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.aefadeup.pt/site/index.php/2012-07-02-09-35-05/apres.html&ei=vilFUfnbHIqy0QWEz4DADA&bvm=bv.43828540,d.ZG4&psig=AFQjCNE7gwIGaWorCbBpwPx5ZaXQpwQ98g&ust=1363573539463884


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha de Catalogação 

 

Sousa, R. N. L. (2013). O Poder do Professor de Educação Física: Relatório de 

Estágio Profissional. Porto: R. Sousa. Relatório de Estágio Profissional para a 

obtenção do grau de Mestre em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico 

e Secundário, apresentado à Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. 

 

Palavras-chave: EDUCAÇÃO FÍSICA, ENSINO-APRENDIZAGEM, ESTÁGIO 

PROFISSIONAL, INVESTIGAÇÃO-REFLEXÃO-AÇÃO, OBESIDADE. 



 

“És forte, (…) 

Mesmo que sintas o mundo a ruir 

Quando as nuvens passarem vais ver o sol a sorrir 

A estrada não é perfeita 

Apenas uma vida, aproveita 

Só perdes se não tentares 

E não desistas se falhares (…) 

Torna o teu sonho real, acorda 

Limpa as lágrimas e luta 

Segue o teu caminho e escuta 

A voz dentro de ti 

As respostas que procuras, dentro de ti 

Acredita em ti que tu és 

Mais forte e tens o mundo a teus pés (…) 

Um dia tudo fará sentido 

E vais ver que terás o prémio merecido 

És o que és, não és o que tens 

A tua essência não se define pelos teus bens 

Às vezes as pessoas desiludem 

Mas não fiques em casa parado à espera que mudem 

 Muda tu rapaz  

Muda a tua atitude, vais ver que és capaz 

E nada te pode parar 

Os cães vão ladrar e a caravana a passar 

O teu sorriso de vitória no rosto 

Nem tudo é fácil mas assim dá mais gosto 

Quando acreditas a força nunca se esgota 

Só a reconheces a vitória se souberes o que é a derrota 

Vais ver que no fim acaba tudo bem (…) 

Tu és, tu és, tu és 

Mais forte e no fim vais vencer” 

(“Tu és mais forte”, single do álbum “AC Para os Amigos” de Boss AC, 2012) 
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RESUMO 
 

O estágio profissional assume-se como o clímax da formação, sendo o 

momento determinante para se aplicar em contexto real todos os conhecimentos 

construídos, numa articulação entre teoria e prática. A base teórica da formação, 

associada à experiência e reflexão do que a prática concede, torna o estagiário 

mais apto e competente para exercer a profissão com as condicionantes que 

possam advir. Contudo, a formação é um processo contínuo e inacabado, de 

educação permanente, de (re)construção de saberes, sentimentos e ações na 

qual se insere a prática. O desenvolvimento de competências associadas à 

investigação-reflexão-ação torna-o capaz de adaptar face a outras realidades. O 

relatório de estágio pretende espelhar todo o caminho percorrido, ainda assim, 

cabe aqui uma reflexão mais profunda, reflexão sobre a reflexão sobre a ação e 

sobre a reflexão-na-ação, preponderante na busca da competência profissional. 

O presente relatório encontra-se organizado em cinco capítulos, nos quais 

destaco o segundo “Dimensão Pessoal”, onde apresento todo o meu trajeto de 

vida que conduziu a este caminho. No terceiro capítulo procedo ao 

“Enquadramento da Prática Profissional”, caraterizando de forma aprofundada o 

contexto de realização do estágio tendo em conta o enquadramento legislativo e 

regulamentar. Reflito sobre a importância do trabalho colaborativo, o papel do 

professor cooperante e orientador e do mesmo modo no que concerne aos meus 

alunos. O quarto, quinto e sexto capítulo referente à “Realização da Prática 

Profissional” organiza-se em forma de áreas de desempenho, refletindo sobre 

todo o processo tendo em conta os problemas, as atividades, as dificuldades, as 

estratégias e a avaliação e controlo do trabalho desenvolvido, recorrendo a um 

constante vai e vem entre a teoria e a prática. Estas áreas referem-se ao 

processo de organização e gestão do ensino, nomeadamente, a conceção, o 

planeamento, a realização e a avaliação; à integração e participação na escola 

e ao desenvolvimento profissional. O sétimo capítulo “um olhar sobre o futuro” 

fundamenta a importância desta experiência para o meu futuro profissional. 

 

Palavras-chave: EDUCAÇÃO FÍSICA, ENSINO-APRENDIZAGEM, ESTÁGIO 

PROFISSIONAL, INVESTIGAÇÃO-REFLEXÃO-AÇÃO, OBESIDADE.
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ABSTRACT 

 

The traineeship is assumed as the climax of formation, being the decisive 

moment to apply all the knowledge stored in the real world, connecting theory 

and practice. The theoretical basis of the training, associated with the experience 

and reflection given in the practice, makes the trainee become more fit and 

competent in any work regardless of the conditions that may eventually arise. 

However, training is an ongoing and unfinished process, of permanent education, 

(re)construction of knowledge, feelings and actions in which practice is 

embraced. The development of skills connected with research-reflection-action 

makes the trainee able to adapt to other realities. The traineeship report aims to 

show the entire path achieved by the trainee; even so, a deeper reflection is 

necessary, a reflection about the reflection on action and reflection-in-action, 

essential to the pursuit of professional competence. This report is organized into 

five chapters; nevertheless I would like to emphasize the second one: "Personal 

Dimension", in which I present the entire life path that led to this journey. In the 

third chapter, I write about the "Framework for Professional Practice", 

characterizing in detail the context of the training course taking into account the 

legal and regulatory frame work. I reflect on the importance of the collaborative 

work, the role of the cooperating teacher and mentor and, at the same time I also 

reflect on my students’ role. The fourth, fifth and sixth  chapter, "Realization of 

Professional Practice", is organized in areas of performance, reflecting on the 

whole process taking into account the issues, the activities, the difficulties, the 

strategies and the evaluation, as well as monitoring the work, using a constant 

back and forth between theory and practice. These areas relate to the process of 

organization and management of education, namely, the design, planning, 

implementation and evaluation; integration and participation in school and 

professional development.The seventh chapter”A look into the future” underlies 

the importance of this experience for my future career. 

 

Keywords: PHYSICAL EDUCATION, TEACHING-LEARNING, 

PROFESSIONAL TRAINING, RESEARCH-ACTION-REFLECTION, OBESITY.
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1. INTRODUÇÃO 

 

O Relatório de Estágio Profissional (RE) é realizado no âmbito do Estágio 

Profissional (EP), inserido no plano de estudos do Mestrado de Ensino da 

Educação Física nos Ensinos Básicos e Secundário (MEEFEBS) da Faculdade 

de Desporto da Universidade do Porto (FADEUP). A elaboração do presente 

documento foi preconizada sobre a orientação da Professora Orientadora (PO) 

e do Professor Cooperante (PC). 

O Estágio Profissional (EP) decorreu na Escola Secundária das Laranjeiras 

(ESL), situada na freguesia de São Pedro, na cidade de Ponta Delgada, na ilha 

de São Miguel, Arquipélago dos Açores. A Escola Secundária das Laranjeiras 

(ESL), no ano letivo 2012-2013, integrou dois núcleos de estágio com três 

estudantes-estagiários cada, oriundos da Faculdade de Desporto da 

Universidade do Porto (FADEUP), entre os quais fiz parte. 

O EP assume-se como o auge da formação inicial, sendo o momento 

determinante para se aplicar em contexto real todos os conhecimentos 

construídos, numa articulação entre teoria e prática. “Oferece aos futuros 

professores a oportunidade de imergir na cultura escolar nas suas mais diversas 

componentes, desde as suas normas e valores, aos seus hábitos, costumes e 

práticas, que comprometem o sentir, o pensar e o agir daquela comunidade 

específica” (Batista & Queirós, 2013, p. 33). 

O EP não se centra somente na realização prática das aulas, vem 

acompanhado de vários momentos de planificação e, mais importante, de 

reflexão, adquirindo um desempenho crítico e reflexivo, de modo a responder 

aos desafios e às exigências da nossa profissão. Todos os aspetos do ensino 

deverão ser sujeitos a avaliação mas também de momentos de reflexão onde se 

verifica se o processo de formação está de acordo com o meio onde se insere e 

de acordo com os seus intervenientes, se os resultados são positivos ou se 

necessitam de alterações. 

Deste modo todas as reflexões, conselhos e ensinamentos provenientes 

deste ano, ajudar-me-ão a melhorar a minha atuação como professora, como 

membro de uma comunidade e sociedade e como pessoa idónea. 
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A base teórica da formação, associada à experiência e reflexão do que a 

prática concede, torna o estagiário mais apto e competente para exercer a 

profissão com as condicionantes que possam advir. O objetivo primordial do 

estágio profissional é a “integração no exercício da vida profissional de forma 

progressiva e orientada, em contexto real, desenvolvendo as competências 

profissionais que promovam nos futuros docentes um desempenho crítico e 

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

2012a, p. 3). Na realidade, uma prática reflexiva proporciona aos professores 

oportunidades para o seu desenvolvimento, tornando-os profissionais mais 

responsáveis, pois quando o professor analisa o ensino e a aprendizagem, 

reconstrói os conhecimentos, os sentimentos e as ações. 

Contudo, a formação é um processo contínuo e inacabado, de educação 

permanente, de (re)construção de saberes, sentimentos e ações na qual se 

insere a prática. O desenvolvimento de competências associadas à 

investigação-reflexão-ação torna-o capaz de adaptar face a outras realidades. 

O relatório de estágio pretende espelhar todo o caminho, ainda assim, cabe 

aqui uma reflexão mais profunda, reflexão sobre a reflexão sobre a ação e sobre 

a reflexão-na-ação, preponderante na busca da competência profissional.  

O presente relatório de estágio encontra-se organizado em cinco capítulos, 

sendo o primeiro referente à “Introdução” onde contextualizo todo o presente 

documento. 

O segundo capítulo, “Dimensão Pessoal”, onde é retratado todo o meu 

trajeto de vida que conduziu a este caminho, aludindo às minhas potencialidades 

e dificuldades. No entanto saliento a repercussão das mesmas nesta profissão, 

uma vez que todo o nosso percurso reflete quem somos na construção de uma 

identidade pessoal e profissional. 

No terceiro capítulo procedo ao “Enquadramento da Prática Profissional”, 

caraterizando de forma aprofundada o contexto de realização do estágio tendo 

em conta o enquadramento legislativo e regulamentar. Reflito sobre a 

importância do trabalho colaborativo, o papel do Professor Orientador (PO) e 

Professor Cooperante (PC) e do mesmo modo no que concerne aos meus 

alunos. 
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O quarto, quinto e sexto capítulo referente à “Realização da Prática 

Profissional” organiza-se em forma de áreas de desempenho, refletindo sobre 

todo o processo tendo em conta os problemas, as atividades, as dificuldades, as 

estratégias e a avaliação e controlo do trabalho desenvolvido, recorrendo a um 

constante vaivém entre a teoria e a prática. Estas áreas referem-se ao processo 

de organização e gestão do ensino, nomeadamente, a conceção, o 

planeamento, a realização e a avaliação (capítulo 4); à integração e participação 

na escola (capítulo 5) e ao desenvolvimento profissional (capítulo 6). Este 

capítulo expressa toda a dinâmica da ação que para mim foi ser professor. De 

um modo geral vinculam as principais adversidades que me fizeram frente, 

ressaltando daqui as reformulações e estratégias a que recorri na tentativa de 

as superar. 

Dentro do sexto capítulo destaco o estudo de investigação-ação, que incide 

numa das problemáticas mais apregoadas na minha prática, nomeadamente no 

início do estágio. O estudo de caso aqui proposto fundamenta-se nas 

dificuldades sentidas e acrescidas na organização e gestão do ensino e da 

aprendizagem nas aulas de Educação Física devido a uma aluna apresentar um 

peso de 140 kg e também pelas dificuldades e desmotivações desta na 

concretização de determinadas aulas. Permitiu tirar ilações pedagógicas para o 

futuro. 

O sétimo capítulo “um olhar sobre o futuro” fundamenta a importância desta 

experiência para o meu futuro profissional. De um modo geral este capítulo 

vincula aquilo que para mim foi ser professora ao longo deste ano. 

Em suma este documento reflete todo o caminho percorrido nesta última 

etapa final de formação. Aqui descrevo detalhadamente os momentos que me 

ajudaram a crescer e a afirmar a minha competência profissional.  
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2. DIMENSÃO PESSOAL 

 

“Ao longo dos últimos anos, temos dito (e repetido) que o professor é a 

pessoa, e que a pessoa é o professor. Que é impossível separar as dimensões 

pessoais e profissionais. Que ensinamos aquilo que somos e que, naquilo que 

somos, se encontra muito daquilo que ensinamos. Que importa, por isso, que 

os professores se preparem para um trabalho sobre si próprios, para um 

trabalho de auto-reflexão e de auto-análise.”  

  (Nóvoa, 2009, p. 7) 

  

A profissão de professor é difícil e complexa. O professor tem de estar 

preparado para a diversidade, para a incerteza da ação pedagógica e para as 

situações profissionais que tem de enfrentar. É uma profissão que exige muito 

mais que saberes, o professor não se limita a transmitir um conteúdo 

programático, mas também contribui para a formação integral de pessoas.  

Portanto, para responder às exigências da profissão, requer-se do 

professor capacidades que ultrapassam as dimensões profissionais e recaem 

nas dimensões pessoais. Cunha (1989, p. 85) diz que “a história de vida de cada 

professor é própria e única, não havendo dados que permitem generalização a 

não ser de que a experiência de vida é fundamental no encaminhamento das 

pessoas”. Por conseguinte, o professor é uma pessoa, com uma identidade, com 

uma história de vida, com valores, com uma cultura…e ainda com uma formação 

individual resultado de um longo processo partilhado de construção teórica e 

prática, num jogo de interação entre investigação e ação formando a sua 

identidade pessoal. De facto, o que somos hoje reflete o nosso percurso de vida. 

Significa que independentemente das semelhanças em termos de identidade 

profissional dos professores, cada um desenvolve o seu modo próprio, modo de 

ser e de atuar no seu espaço e nas diversas situações com que se depara, de 

acordo com a sua maneira de ser professor. Daí a impossibilidade da 

dissociação das dimensões pessoais e profissionais. 

Neste sentido, para além do saber (conhecimentos) e do saber-fazer 

(capacidades) também o saber-ser (atitudes) são considerados pressupostos 
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importantes da competência profissional, referidos por Nóvoa (2009) como uma 

trilogia que teve grande sucesso. Segundo Almeida (2007) o “saber-ser” define-

se “como um conjunto de competências sociais”, que se dão “na ação” e 

acontecem “na relação”. 

Nesta direção, Martins (2007, pp. 2-3) realça o “ideal neoconstrutivista de 

individualização do ensino”, apontando que o “pensamento autônomo” que se 

pretende do professor enquanto responsável pelo processo educativo na 

utilização de estratégias que promovam a aprendizagem dos alunos e as 

“competências, tais como criatividade, flexibilidade, enfrentamento de mudanças 

etc.; bem como incentivando inúmeras estratégias de autoformação, a ênfase 

recai cada vez mais sobre as caraterísticas pessoais, vivências profissionais, 

construção de identidade pessoal e profissional etc. Entrecruza-se de modo 

quase absoluto o eu pessoal e o eu profissional”. 

Nóvoa (2009, p. 3) refere ainda cinco disposições que são essenciais à 

definição dos professores nos dias de hoje: conhecimento, cultura profissional, 

tato pedagógico, trabalho em equipa e o compromisso social. O autor dedica 

uma atenção especial às dimensões pessoais da profissão docente através do 

tato pedagógico, definindo-o como a “capacidade de relação e de comunicação 

sem a qual não se cumpre o acto de educar”. Afirma que a “profissionalidade 

docente não pode deixar de se construir no interior de uma pessoalidade do 

professor”. Este, no exercício da sua função docente, não consegue separar-se 

da sua pessoa, pois o tato pedagógico é influenciado pelo percurso de vida da 

pessoa, pelas suas preocupações, dificuldades, glórias etc…, e influencia a sua 

forma de exercer a profissão.  

É visível a influência que o “eu” pessoal exerce na atuação do “eu” 

profissional e vice-versa, visto que segundo Cury (2003, p. 114) “o passado é 

um grande alicerce para edificarmos nossas experiências”, concluindo que ser 

professor é uma profissão que se define basicamente a partir de referências 

pessoais e não apenas em matrizes científicas ou pedagógicas. Desta forma, 

toda educação formal e informal que se processa no decorrer da vida, é 

fundamental para o desenrolar de toda a caminhada a percorrer, bem como para 
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desencadear pistas para repensar a respeito da identidade presente levando a 

projetos positivos e enriquecedores no futuro.  

Compreende-se deste modo que as alterações a nível da identidade 

profissional desempenham modificações em termos da identidade pessoal e 

vice-versa. A identidade do professor vai-se consolidando e aperfeiçoando ao 

longo do seu percurso profissional, em várias áreas de interação e enfrentando 

diversos conflitos.  

Desta forma, a construção do “eu” de cada professor tem sempre 

subjacente uma história de vida com momentos de grande importância e de 

socialização que contribuem para compreender a atuação do profissional.  

Há necessidade dos professores passarem pelo processo identitário, na 

construção interativa da identidade pessoal e da identidade profissional, 

estruturada através do seu espaço de liberdade. É necessário organizar um 

conhecimento pessoal no interior do conhecimento profissional e de encontrar o 

sentido de uma profissão que não se resume apenas a uma matriz técnica ou 

científica. É fundamental o professor ter este entendimento, adquirindo práticas 

de auto-formação, atuando no processo de reflexão sobre si e o seu percurso de 

vida, para que cada um alcance uma maior consciência do seu trabalho, na 

conquista de uma identidade profissional. 

Em suma, sendo o ato de ensinar um processo de interação entre pessoas, 

o professor deve estar consciente das suas atitudes pessoais e da sua influência 

no processo ensino-aprendizagem (Ribeiro, 1989). Daí ser essencial a 

construção de uma identidade pessoal e profissional, auto-refletindo para que 

compreenda o eu e todo o meu percurso de vida, dando sentido à ação.  

 

 

2.1. O EU E O MEU PERCURSO 

 

"Quando a vontade em realizar é maior que qualquer adversidade... não 

importa que demore e que o caminho seja árduo... lutamos e vencemos." 

(Luiz, sd) 
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Eu sou a Raquel Sousa, que passo a referenciar o que contribuiu para optar 

pelo Mestrado de Ensino de Educação Física os Ensinos Básicos e Secundário 

(MEEFEBS), a forma que me levou a proceder indo de encontro aos meus 

objetivos e igualmente aos marcos importantes do meu percurso de vida. “Visto 

que o desenvolvimento pessoal surge como resultado de um processo que se 

prolonga pela vida inteira” (Ribeiro, 1989, p. 111), fortaleceu a fazer saber a 

pessoa que sou, perspetivando os meus sonhos, expetativas e receios. Em 

síntese é descobrir-me enquanto pessoa e profissional com uma identidade. 

Nasci a 22 de Abril de 1990, na cidade de Viana do Castelo, fazendo parte 

de uma família com três filhas, sendo eu a mais nova. Cresci e vivi em Vila Nova 

de Anha, onde permaneci até então, no seio de uma família que sempre me 

ajudou a ultrapassar as dificuldades e obstáculos contribuindo para me tornar 

uma pessoa mais confiante e assertiva. O facto de ter duas irmãs mais velhas e 

com idades próximas e minha mãe ser professora proporcionou-me um apoio 

bastante positivo ao longo do meu percurso, realçando a ajuda ao nível escolar 

e universitário. O apoio dos meus pais também foi determinante na medida em 

que desde sempre me aludiram para a importância dos estudos, aconselhando 

a dar o melhor em tudo o que realizo e me envolvo. Um pilar essencial nesta 

caminhada contribuindo para o sucesso de todas as minhas aprendizagens e 

aprendendo que com força de vontade e trabalho tudo se alcança.   

Deste modo sou uma jovem mais autónoma e responsável pelos meus 

atos, fundamental para dar sentido positivo à minha vida, porque “ser homem é 

ser responsável, é sentir que colabora na construção do mundo.” (Saint-Exupéry, 

sd) 

Sempre fui uma apaixonada pelo desporto. Numa retrospetiva ao passado, 

esta paixão formou-se com o atletismo, que começou a fazer parte da minha vida 

desde muito cedo. O desejo de treinar, de competir e de fazer parte de uma 

equipa, dando sempre o meu melhor, trespassou para a escola, família, amigos 

e consequentemente para tudo o que me rodeia, isto é, o atletismo contribuiu 

para formar o meu caráter. Não tenho dúvidas que auxiliou significativamente 

para a minha progressão, dia a dia enriquecendo os meus conhecimentos e 
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reforçando a auto estima pelo desporto, usando o lema “amanhã melhor que 

hoje”.  

Tenho a salientar que ao iniciar as atividades letivas no 1º ciclo, comecei 

simultaneamente a minha atividade de atletismo na Associação Desportiva e 

Cultural de Vila Nova de Anha e mais tarde ingressei no Clube Desportivo de 

Mazarefes em Viana do Castelo. Foram anos que dediquei com muito esforço, 

mas com muita alegria, sentindo-me vitoriosa quando conquistava as medalhas, 

os troféus e as taças, que tanto orgulhavam os meus treinadores, dirigentes, 

colegas e a mim própria. Ainda hoje, olhando para elas sinto uma mistura de 

carinho e orgulho com saudades de todas as etapas e de todos os momentos, 

que se cruzaram ao longo da minha vida.   

Lado a lado com o atletismo surgiram no 2º e 3º ciclo as aulas de Educação 

Física. Esta disciplina cativou-me para as restantes modalidades desportivas, 

cada uma com a sua riqueza, ficando cada vez mais confiante que era esta a 

área que tanto desejava para o meu futuro profissional. 

O meu gosto pelo desporto era indiscutível, desde o atletismo, as aulas de 

Educação Física e até mesmo a própria ocupação dos tempos livres. 

Aproveitava-os para realizar outros desportos não praticados na escola, 

destacando o gosto de andar de bicicleta, utilizando-a frequentemente como 

meio de transporte o que faço ainda nos dias de hoje. 

O atletismo, para além de ter sido o impulsionador na paixão pelo desporto, 

foi também o impulsionador na paixão pelo ensino. Esta surgiu especialmente 

pelo facto de existirem camadas mais jovens e menos inexperientes nos clubes 

desportivos que treinava. Durante os treinos surgia frequentemente a 

oportunidade de nos ajudarmos uns aos outros, e a minha admiração crescia 

quando verificava que o que eu transmitia concebia mudanças positivas nos 

meus colegas atletas, provocando-lhes melhorias, conseguindo por vezes 

arranjar estratégias mais eficazes para o seu desempenho, quando estes não 

compreendiam a mensagem do treinador. A pouco e pouco senti a motivação de 

ajudar cada vez mais e este gosto foi intensificando, pois adorava a sensação 

de felicidade ao ver os bons resultados dos meus colegas, sentindo-os a crescer 
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e principalmente a sentirem-se motivados, confiantes e alegres nas suas atitudes 

e atividades.  

A partir desse momento cada vez mais tive a certeza de que queria ser 

professora de Educação Física, pois aliava-se o gosto de ensinar com o do 

desporto. No entanto, no ensino secundário optei por não seguir o curso de 

desporto pelo facto de me alertarem para a falta de emprego nesta área, sendo 

hoje em dia cada vez mais importante ter em conta este fator. Acrescento ainda 

a chamada de atenção para exemplos de alunos que declararam ter feito a 

escolha errada quando ingressaram neste curso no secundário e depois não 

adquiriram equivalências para a entrada na faculdade noutras áreas. Desta 

forma, optei por seguir o curso de ciências e tecnologias que abrangia várias 

áreas, nomeadamente a do desporto. 

Apesar do referido, nada me fez mudar de opinião e ingressar na Faculdade 

de Desporto tornou-se um objetivo fundamental na minha carreira. Lutei sempre 

com determinação para que se concretizasse e foi assim que com o meu 

empenho e a minha dedicação superei todas as dificuldades e tornei esta etapa 

da minha vida mais feliz. 

Depois do objetivo alcançado, surgiu na Faculdade de Desporto da 

Universidade do Porto, a partir da metodologia de treino desportivo – atletismo, 

a primeira oportunidade de treinar/ensinar um grupo de formação, no Centro de 

Estágio na Escola do Movimento. Neste centro de treino podia ter optado por 

acompanhar outros grupos, nomeadamente de alto-rendimento, no entanto 

decidi pelo grupo mais jovem, pelo facto de gostar de crianças e ter a 

oportunidade de aprender a trabalhar todas as disciplinas da área de atletismo, 

ajudando-me no que realmente planeava para meu futuro profissional. 

Inicialmente senti muitas dificuldades mas foram superadas com o decorrer da 

época desportiva. No primeiro confronto tive a confirmação de tudo o que me 

movia neste percurso, a dedicação e o empenho que transmitia de modo a que 

os jovens adquirissem desde muito cedo toda uma gama rica e variada de 

habilidades técnicas, através de uma prática multidisciplinar da atividade 

desportiva. Sendo eu mentora destes jovens, foi muito gratificante e ao mesmo 

tempo compensador, todo o trabalho realizado nos treinos, ao apurar as 



11 
 

melhorias significativas de cada um, obtendo resultados bastante satisfatórios. 

É evidente o que o estágio no centro de treino contribuiu para a minha formação 

profissional e pessoal, constituindo uma experiência verdadeiramente 

enriquecedora.  

Na sequência da formação no centro de treino na Escola do Movimento fui 

convidada para no ano seguinte continuar a lecionar os treinos no grupo em que 

fizera o estágio. Esta satisfação de poder continuar a ajudar os jovens a 

evoluírem, a crescerem e de poder acompanhá-los nesta caminhada tanto no 

atletismo como também como pessoas foi para mim um êxito pessoal e bastante 

positivo. 

Após ingressar no MEEFEBS e deparar-me com as diversas didáticas, a 

certeza de querer fazer do meu futuro profissional o ensino, fez com que 

procurasse o melhor caminho para conseguir alcançar este objetivo. Desta 

forma, decidi realizar o estágio profissional no arquipélago dos Açores sendo a 

opção que mais vantagem me transmitia para conseguir exercer num futuro mais 

próximo esta área. Foi a decisão mais importante e difícil que tive de tomar, tinha 

bem a noção das dificuldades que iria ter ao optar por este percurso, tanto a nível 

económico, familiar, social como pessoal, mas nada me fez mudar de opinião, 

era mesmo isto que eu estava decidida a fazer. Foi gratificante lutar dia a dia 

pois consegui conquistar toda a comunidade escolar, adquiri e enriqueci todo um 

vasto e diversificado conhecimento alusivo à minha área, sentindo e acreditando 

que venci e que cada vez mais o meu futuro está bem definido. 

 

 

2.2. CONFRONTO DA REALIDADE COM AS EXPETATIVAS INICIAIS, EM 

RELAÇÃO AO ESTÁGIO PROFISSIONAL. 

 

“Se deres um peixe a um homem faminto, vais alimentá-lo por um dia.  

Se o ensinares a pescar, vais alimentá-lo toda a vida.”  

(Lao-Tsé, sd) 
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Após a conclusão do 1º ano do MEEFEBS, deu-se início ao EP. Apesar da 

formação que vem sendo construída, este é o momento no qual pude aplicar em 

contexto real todos os conhecimentos que fui recebendo, isto é, articulando a 

formação teórica veiculada no contexto universitário com a experiência que fui 

adquirindo no contexto escolar (Caires, 2001). 

O confronto com a nossa profissão é um momento esperado que acarretou 

elevadas expetativas. No entanto, estava receosa de me enquadrar com o 

denominado “choque da realidade” (Veenman, 1984), de não estar preparada 

para enfrentar os desafios e dificuldades que me exigiria, pois era o primeiro 

contacto com um mundo que desconhecia (Caires, 2001). 

No início do EP com a elaboração do Projeto de Formação Individual (PFI) 

destaquei as minhas expetativas que confrontarei de seguida com a realidade 

alcançada. 

Neste sentido, a realidade alcançada foi ao encontro das expetativas 

iniciais em que referi que, para mim, o estágio profissional seria um longo 

caminho a percorrer, delicado, cheio de obstáculos e frustrações, mas 

prazeroso. Como tal, os obstáculos poderiam ser mais ou menos difíceis de 

ultrapassar, mas acreditava que, com empenho e determinação, iria conseguir 

superar.  

Deste modo, também quando ponderei ser um ano de experiências, 

vivenciando situações que originassem posições mais ou menos positivas, 

tirando as minhas próprias conclusões no sentido de optar pelo melhor caminho 

a seguir, com a ajuda de quem me acompanhava neste percurso, “ensinando-

me a pescar”. Estava ainda certa quando mencionei considerar que seria um ano 

de muita aprendizagem, mas também uma profissão de formação contínua e 

complexa pois abrange diferentes variáveis, sendo que a atuação difere de 

envolvimento para envolvimento, de escola para escola, de turma para turma… 

onde é essencial estar em permanente investigação ao longo da carreira 

docente. No entanto, no que diz respeito ao ensino, considero que conquistei o 

“baú recheado de conceitos” que me irão permitir alcançar objetivos com 

sucesso, adquiri os saberes essenciais ao bom desempenho na minha vida 

profissional, bem como na valorização e no desenvolvimento pessoal.  
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Concluo citando a frase de Coralina (sd) quando refere “feliz aquele que 

transfere o que sabe e aprende o que ensina”. Sem dúvida que a base teórica 

da etapa inicial da minha formação foi essencial para transferir conhecimento, 

contudo associada à experiência e reflexão daquilo que a prática me concedeu 

no estágio profissional, aprendendo o que ensinava, tornou-me mais apta e 

competente para exercer a profissão com todas as condicionantes que advieram.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  



15 
 

3. ENQUADRAMENTO DA PRÁTICA PROFISSIONAL 

 

“A situação de estágio, em contexto real de prática profissional, constitui uma 

peça fundamental da estrutura formal de socialização inicial da profissão, isto 

é, no processo pelo qual os candidatos à profissão vão passando de uma 

participação periférica para uma participação mais interna, mais ativa e mais 

autónoma, no seio da comunidade docente, através de um processo, que se 

quer gradual e refletido, de imersão na cultura profissional e de configuração e 

reconfiguração das identidades” 

(Batista & Queirós, 2013, p. 47) 

 

 

3.1. MACRO CONTEXTO 

  

O EP visa a “inserção de jovens na vida ativa, complementando uma 

qualificação preexistente através de uma formação prática, a decorrer em 

contexto laboral” (Ministério da educação, 2000, p. 3788). Pretende-se que o 

estagiário utilize de forma competente a formação recebida e seja capaz de a 

adaptar face à realidade da profissão. Realmente, são muitas as diferenças 

existentes de escola para escola, assim sucessivamente de turma, de aluno e 

de ano, por conseguinte a atuação do professor deve ser diferente, adaptada e 

adequada às condições do ambiente escolar. Neste ano de EP tive a 

oportunidade de lecionar turmas diferentes, na minha conduta tive de variar face 

às particularidades dos alunos, caraterísticas diferenciadoras a níveis 

comportamentais, de conhecimento da matéria ou de prestação motora. 

Experiência bastante enriquecedora e aprofundada posteriormente. 

De acordo com as normas orientadoras do EP do ciclo de estudos 

conducente ao grau de mestre em Ensino de Educação Física nos Ensinos 

Básicos e Secundário da FADEUP (Matos, 2012a, p. 3), “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 
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no espaço escolar. O projeto de formação tem como objetivo a formação do 

professor profissional, promotor de um ensino de qualidade. Um professor 

reflexivo que analisa, reflete e sabe justificar o que faz em consonância com os 

critérios do profissionalismo docente e o conjunto das funções docentes entre as 

quais sobressaem funções letivas, de organização e gestão, investigativas e de 

cooperação.” A atividade do professor não se resume à organização e gestão do 

processo de ensino e da aprendizagem, mas também passa pela participação 

com a escola e relação com a comunidade. Requer do professor uma 

diversidade de competências pessoais e profissionais, mas todas com um 

objetivo comum, o desenvolvimento das potencialidades físicas, cognitivas e 

afetivas dos alunos, por meio da aprendizagem dos conteúdos (conhecimentos, 

habilidades, procedimentos, atitudes, e valores) que, aliás, deve acontecer de 

maneira contextualizada desenvolvendo nos discentes a capacidade de se 

tornarem cidadãos participativos na sociedade em que vivem. 

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

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

competências profissionais que promovam nos futuros docentes um 

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

da profissão” (Matos, 2012a, p. 3). Neste sentido, uma prática reflexiva 

proporciona aos professores oportunidades para o seu desenvolvimento, 

tornando-os profissionais mais responsáveis, pois quando o professor analisa o 

ensino e a aprendizagem, reconstrói os conhecimentos, os sentimentos e as 

ações. Sem dúvida que o desempenho crítico e reflexivo permitiu melhorar a 

minha atuação através da busca das melhores estratégias para o 

desenvolvimento positivo dos alunos. Esta importância será alvo de reflexão 

futuramente. 

Nesta direção, a formação inicial acarreta diversos objetivos, sendo 

fundamental a formação pessoal e social, favorecendo a adoção de atitudes de 

reflexão, autonomia, cooperação e participação, bem como a interiorização de 

valores deontológicos e a capacidade de perceção de princípios; a formação 

científica, tecnológica, técnica ou artística na respetiva especialidade; a 

formação científica no domínio pedagógico-didático; o desenvolvimento 
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progressivo das competências docentes a integrar no exercício da prática 

pedagógica e o desenvolvimento de capacidades e atitudes de análise crítica, 

de inovação e investigação pedagógica (Ministério da educação, 1989, p. 4427). 

Na dimensão pessoal situada anteriormente, verifica-se a importância do “eu” 

pessoal para o “eu” profissional e vice-versa, da formação pessoal e individual, 

dos valores de cada um, concluindo que as diferenças de cada pessoa, de cada 

professor, influenciam a sua prestação profissional, porque também “ensinamos 

aquilo que somos e naquilo que ensinamos encontra-se muito daquilo que 

somos” (Nóvoa, 2009, p. 15). Aliás neste sentido, ao longo das aulas, tentei 

incutir nos alunos valores que acredito fundamentais, sobretudo a interajuda e o 

espírito desportivo.  

Oliveira & Cunha (2006, pp. 2-3) na perspetiva de Freire (1996) 

pronunciam-se sobre a mutualidade presente na formação inicial, em que “os 

que ensinam e os que aprendem são sujeitos de um processo, mais que de 

formação, de construção e de criação. (…) Exige do formador, ali na condição 

de formando, desacomodar-se dos ritos e práticas rotineiras e, através do 

exercício da observação e da análise crítica do próprio cotidiano, co-participar e 

intervir na práxis pedagógica, bem como na organização do espaço escolar, 

tendo como base o referencial teórico apreendido e construído no decorrer do 

curso. Com estas caraterísticas, a disciplina se apropria de dimensões capazes 

de instrumentar formadores e formandos para o confronto de paradigmas, 

estimulando-os à observação das atuações dos variados segmentos, à perceção 

crítica do dia a dia da escola e à análise do real papel que a mesma exerce na 

comunidade. (…) Poderá ainda realizar a leitura de como se estabelecem as 

relações no interior da escola e fora dela, no que diz respeito ao atendimento ou 

não às demandas da comunidade escolar. Finalmente, é reconhecido na 

disciplina um espaço interativo de revisão do fazer pedagógico específico, de 

trabalho interdisciplinar e de enriquecimento profissional, somando-se a esta 

formação a consciência política e social necessária à compreensão e inclusão 

no mundo do trabalho”. Neste sentido, para compreender os nossos alunos e 

atuar corretamente, é fundamental deter uma análise crítica da escola, do 

impacto desta na comunidade, do meio, sem esquecer da análise das nossas 
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ações. A reflexão crítica possibilitou-me o confronto com os paradigmas, através 

do questionamento sobre o impacto da escola na comunidade e sobre as formas 

de agir da escola face às diversas situações que se deparavam, tornou-se 

possível percecionar de que maneira se consente que os alunos atinjam ao 

máximo as suas potencialidades. 

Matos (2012a, p. 2) refere ainda nas normas orientadoras do EP que “a 

natureza complexa, unitária e integral do processo de ensino e aprendizagem, 

bem como as caraterísticas gerais da atividade do professor que decorre num 

contexto balizado pelas condições gerais do sistema educativo, pelas condições 

locais das situações de educação e pelas condições mais próximas da relação 

educativa, obrigam a uma tentativa de integração e de interligação das várias 

áreas e domínios a percorrer no processo de formação e, em particular, no 

Estágio Profissional, de forma a retirar o formalismo das realizações e a 

promover as vivências que conduzem ao desenvolvimento da competência 

profissional”. De acordo com a autora “a competência profissional assenta no 

desenvolvimento de competências pedagógicas, didáticas e científicas, 

associadas a um desempenho profissional crítico e reflexivo que se apoia 

igualmente numa ética profissional em que se destaca a capacidade para o 

trabalho em equipa, o sentido de responsabilidade, a assiduidade, a 

pontualidade, a apresentação e a conduta adequadas na Escola” (2012a, p. 2). 

Em suma, no final do EP, o estagiário deve estar apto para ser professor 

face a qualquer contexto, aqui ou além, deve apresentar as competências 

necessárias para o sucesso educativo.  

 

 

3.2. CONTEXTO LEGAL E INSTITUCIONAL DO ESTÁGIO PROFISSIONAL  

 

O ciclo de estudos conducente ao grau de Mestre em Ensino de Educação 

Física da FADEUP integra o Estágio Profissional.  

A estrutura e funcionamento do EP, neste ano letivo 2012-2013, considera 

os princípios decorrentes das orientações legais respeitante à Habilitação 

Profissional para a Docência nomeadamente as constantes do Decreto-lei nº 
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74/2006 de 24 de março e o Decreto-lei nº 43/2007 de 22 de fevereiro e tem em 

conta as orientações institucionais universitárias como o Regulamento Geral dos 

Segundos Ciclos da Universidade do Porto, o Regulamento Geral dos Segundos 

Ciclos da FADEUP e o Regulamento do Curso de MEEFEBS. Neste sentido, 

permite a uniformização dos critérios e procedimentos da atividade, essencial a 

nível institucional, com o regulamento do respetivo curso, uma vez que o estágio 

pode ser efetuado em diversas escolas com distintos professores orientadores e 

cooperantes. Trata-se de um documento relevante que descreve as normas e 

procedimentos a serem cumpridos e apreciados pela comunidade envolvida, 

proporcionando autonomia em certas questões que podem variar tendo em 

conta o contexto onde se realiza o EP. 

Além disto, também as atividades letivas e não-letivas realizadas na Escola 

respeitam as orientações da Escola Cooperante, nomeadamente o Projeto 

Educativo de Escola (PEE), o Projeto Curricular de Escola (PCE), o Projeto do 

Departamento em que se insere o Grupo de EF, o Projeto Curricular de EF e 

Projeto do Desporto Escolar. 

O EP inclui a Prática de Ensino Supervisionada (PES) e o correspondente 

Relatório de Estágio (RE). O Estágio Supervisionado proporciona uma melhor 

articulação entre os fundamentos teóricos, modalidades de ensino e prática 

pedagógica, que contribui para o desenvolvimento de competências 

profissionais através de conhecimentos adquiridos, na vida académica assim 

como na vida profissional e pessoal. Nesse sentido, o estágio tem por objetivo 

ampliar os saberes e juntamente refletir a partir da ação profissional, sendo uma 

ferramenta essencial de conhecimento e de integração do estudante estagiário 

na realidade social, económica e do trabalho na sua área profissional. Assim o 

estágio supervisionado dá oportunidade de aliar a teoria à prática. Aliado a este, 

surge o relatório de estágio (RE) que requer outro nível de conceção onde se 

considera essencial a reflexão sobre a reflexão, que se deteve sobre a ação e 

sobre a reflexão na ação ao longo do percurso letivo, levando a refletir a 

posteriori sobre os pensamentos que teve após a ação, fundamental para o 

culminar de toda a prática. 
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O EP é então uma unidade curricular do segundo ciclo de estudos 

conducente ao grau de Mestre em Ensino de Educação Física da FADEUP, 

decorre nos terceiro e quarto semestres do ciclo de estudos, correspondendo a 

um total de 120 unidades de crédito, presidida pelo Diretor do Curso. 

A orientação da Prática de Ensino Supervisionada é realizada por um 

docente da FADEUP, denominado Professor Orientador (PO) e pelo professor 

da escola, o Professor Cooperante (PC). A orientação do Relatório de Estágio é 

realizada pelo orientador da FADEUP. Esta orientação é primordial para o 

correto desenvolvimento e organização de todas as tarefas a serem realizadas 

ao longo do ano letivo. 

Cada estagiário pertence a um núcleo de estágio (NE) de uma Escola 

Cooperante. A escola onde estou inserida possui dois núcleos de estágio (1 e 

2), com três estudantes estagiários em cada, sendo que faço parte do núcleo 1. 

O facto de a escola ter seis estagiários permitiu desenvolver uma série de 

atividades bastante dinâmicas e benéficas para toda a comunidade escolar. 

As competências profissionais, associadas a um ensino da Educação 

Física e Desporto de qualidade, reportam-se ao Perfil Geral de Desempenho do 

Educador e do Professor (Decreto-lei nº 240/2001 de 17 de agosto) e organizam-

se nas seguintes áreas de desempenho, sendo que a 2 e 3 se encontram 

agregadas numa só área: 

 I. Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem 

 II e III. Participação na Escola e Relação com a Comunidade 

 IV. Desenvolvimento Profissional 

Posso concluir e assumir que cumpri o regulamento e legislação no que 

concerne às tarefas incumbidas ao estagiário. Neste sentido, foi-me atribuída 

uma turma pela qual fiquei responsável ao nível da conceção, planeamento, 

realização e avaliação. Também cumpri todas as tarefas previstas nos 

documentos orientadores do EP, a tarefa de observar as aulas dos colegas 

estagiários e do PC, elaborar o Projeto de Formação Individual (PFI), participar 

nas reuniões de Departamento e Conselhos de Turma, manter atualizado o 

portefólio digital do EP, assessorar os trabalhos de Direção de Turma (DT), de 
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Coordenação de Grupo e de Departamento, de modo a percorrer os diferentes 

cargos e funções do professor de EF. 

No meu entender, este modelo adotado pela FADEUP obedece ao que se 

pretende com o EP. A forma como é desenvolvido possibilita aos estudantes 

estagiários vivenciar uma panóplia rica e vasta de experiências, promovendo o 

desenvolvimento de competências indispensáveis à prática docente, sendo uma 

mais valia para os professores em formação. 

 

 

3.3. À DESCOBERTA DA ESCOLA SECUNDÁRIA DA LARANJEIRAS 

 

“O ensino como um ato socialmente localizado” (Cunha, 1989, pp. 24-25): 

a autora marca a posição referindo que “a escola é uma instituição 

contextualizada, isto é, sua realidade, seus valores, sua configuração variam 

segundo as condições histórico-sociais que a envolvem. Há toda uma 

confluência de fatores que determinam seu perfil e suas manifestações.” Face à 

influência que o contexto exerce sobre a escola, a autora salienta que “o 

professor com relação à escola é, ao mesmo tempo, determinante e 

determinado. Assim como seu modo de agir e de ser, recebem influências do 

ambiente escolar, também influencia este mesmo ambiente.” 

Por conseguinte, torna-se importante o conhecimento da escola no seu 

contexto para a atuação do professor. Este conhecimento engloba questões 

sociais mais amplas que identificam uma cultura e um momento histórico-

político, fatores internos da escola, compreender as relações entre a escola e a 

sociedade, as instalações desportivas, materiais e o seu funcionamento… 

O EP realizou-se na ESL, situada na freguesia de São Pedro, 3 km a 

nordeste do centro da cidade de Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, 

Arquipélago dos Açores. A ESL foi criada pelo Decreto Regulamentar Regional 

n° 6A/86/A, de 31 de Março, e inaugurada a 17 de Dezembro de 1986. 

Considerada, na época, uma das 200 melhores escolas dos países da 

Organização de Cooperação e de Desenvolvimento Económico (OCDE).  
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A Carta Social de Ponta Delgada indica um cenário onde os valores mais 

baixos de Taxa de Analfabetismo (%) são relativos às freguesias que compõe a 

Cidade de Ponta Delgada, nomeadamente São Pedro (5,6%). Apesar desta 

percentagem, tendo em conta que a população é de 7177 habitantes, 

corresponde aproximadamente a 402 habitantes, um valor que considero 

significativo (Câmara Municipal de Ponta Delgada, 2012). O Projeto Educativo 

de Escola (PEE), 2010-2013, referencia que, “com o passar dos anos, resultado 

da massificação do ensino, as escolas têm-se deparado com crescentes 

problemas de indisciplina e atitudes de desrespeito por parte de alunos que a 

frequentam por obrigação, sem motivação e sem objetivos de formação pessoal, 

o que se reflete nos resultados escolares. Os bons alunos que temos e que 

dignificam a nossa escola acabam, muitas vezes, por ser prejudicados por 

aqueles que a encaram com desprezo. Os problemas típicos da educação dos 

nossos tempos têm-se avolumado e contribuído para uma descrença nas 

capacidades desta instituição. (…) Indisciplina, falta de valores e fracos 

resultados escolares foram os problemas mais referidos nos questionários por 

toda a comunidade educativa.” (Escola Secundária das Laranjeiras, 2010, pp. 3-

4). Em conformidade, ao longo do ano letivo, pude certificar através de conversas 

com os respetivos professores e na frequência das reuniões, que prevalecem 

estes mesmos problemas com os alunos que fazem parte desta escola. No 

acompanhamento direto da turma em que fiquei responsável, estas questões 

são visíveis particularmente na obtenção de fracos resultados escolares. De 

facto, relativamente aos dados facultados no PEE, no que concerne a resultados 

escolares, a percentagem de sucesso mais baixa, é a registada ao nível do 10º 

ano escolar com apenas 53,5% de transições/aprovações. 

Aliás, para solucionar e superar os problemas, em benefício da melhoria da 

qualidade do ensino e do trabalho dedicado ao desenvolvimento das 

competências dos alunos, urge o envolvimento de todos em alcançar objetivos 

comuns, definidos para o efeito no PEE. Este documento realça que a escola 

“pretende ser uma escola de qualidade, onde impere a vivência da cidadania, 

num clima de tranquilidade propício à aprendizagem. Tem como missão formar 

cidadãos com capacidades e competências que lhes permitam um contínuo 
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aperfeiçoamento individual, contribuindo para desenvolver o espírito de 

responsabilidade, autonomia, solidariedade e profissionalismo, com base numa 

sólida formação científica, social e pessoal” (p. 18). 

“A Escola Secundária das Laranjeiras distingue-se pela beleza do edifício 

e espaço envolvente (…), trata-se de um edifício construído especificamente 

para funcionar como escola” (Escola Secundária das Laranjeiras, 2010, p. 3). 

Uma das caraterísticas da escola centra-se na diferenciação dos espaços das 

salas de aula e laboratórios com os espaços mais públicos. Quanto a estes 

últimos, destaca-se a biblioteca, o anfiteatro e o refeitório. Dispõe de um pátio 

interior que permite não só o convívio como o abrigo contra intempéries. As áreas 

descobertas amplas, com espaços verdes, são uma mais-valia, permitindo o 

contacto permanente com a natureza e sua conservação. 

A escola é servida por um complexo desportivo de grande qualidade e 

potencialidade, rodeado de magníficos jardins e zonas de lazer para os alunos. 

O Complexo Desportivo das Laranjeiras (CDL) integra diferentes espaços e 

equipamentos desportivos cuja gestão é autónoma. Em tempo letivo, as 

instalações são preferencialmente cedidas para as aulas de EF, mas, em tempo 

extracurricular, servem também a comunidade. Este Complexo Desportivo das 

Laranjeiras (CDL) considera instalações exteriores e interiores. Nas instalações 

exteriores está integrada uma pista sintética de atletismo e dois campos ao ar 

livre; nas instalações interiores está inserido o polidesportivo, a sala de ginástica 

(ginástica de solo, aparelhos e trampolins), a sala de judo, a sala de musculação 

e a piscina de 25 metros. A nível de material, encontra-se bem equipada, sendo 

aceitável para a lecionação.  

Na realidade, pelos conhecimentos que possuo de instalações e 

equipamento escolar da maioria das escolas necessário às aulas de EF, esta 

escola apresenta uma riqueza excecional.  

Efetivamente, ao longo da lecionação de aulas não tive de ajustar nem de 

me preocupar com a utilização de material relativo à execução dos exercícios. 

Salvo em casos excecionais houve adaptação, sobretudo quando as condições 

meteorológicas não permitiam a realização no espaço destinado, pois refere-se 

aos espaços exteriores, que eram dois entre seis espaços possíveis. É evidente 
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que esta riqueza de material e espaços contribuiu para que o processo ensino-

aprendizagem fosse eficaz. A utilização de uma diversidade de materiais e 

espaços proporcionou a compreensão e aplicação dos conteúdos na sua forma 

global e real. Bons exemplos foram as aulas de atletismo que devido às 

condições meteorológicas tiveram de ser realizadas na sala de musculação e o 

facto de não haver e não poder utilizar a caixa de areia, colchão de salto em 

altura, dardos, blocos de partida… nesta instalação, não permite uma evolução 

tão significativa de todos os alunos, como se as aulas fossem realizadas nas 

respetivas instalações e materiais. Apesar disso, realço que houve uma 

adaptação e adequação dos exercícios, através de meios e outros materiais, 

exercitando com êxito os conteúdos fundamentais. É notável a influência das 

instalações e material da escola para o desenvolvimento das competências em 

todo processo de ensino-aprendizagem. Deste modo, a infra-estrutura de uma 

escola é um fator importante para um bom desempenho do aluno nas aulas de 

Educação Física, de forma a responder às necessidades dos diversos tipos e 

níveis de prática. Sintetizando, “pode-se entender então que para se ter um bom 

andamento e resultado das aulas, é primordial que a escola disponha de 

materiais e equipamentos diversificados e em boas condições de uso” (Costa, 

2008, pp. 29-30). 

Nesta escola as aulas de EF durante o ano letivo funcionaram por mapas 

e em simultâneo por um sistema de rotatividade entre as seis instalações 

existentes e com todos os docentes da disciplina. Durante três semanas cada 

professor leciona as suas aulas em dois espaços. O plano anual foi elaborado 

tendo em atenção o roulement das instalações, que suscitou diversas dúvidas, 

nomeadamente no que concerne à função didática - consolidação, pois fui 

forçada a cambiar a unidade didática constantemente e por vezes cheguei 

mesmo a realizar apenas uma ou duas aulas seguidas na mesma instalação, 

sendo mais difícil consolidar os conteúdos a adquirir, do que se as unidades 

didáticas fossem realizadas de forma contínua.  
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3.4. O NÚCLEO DE ESTÁGIO, A UNIÃO FAZ A FORÇA! 

 

“Todos juntos somos fortes, somos flecha e somos arco. Todos nós no 

mesmo barco, não há nada pra temer. Ao meu lado há um amigo que é preciso 

proteger. Todos juntos somos fortes não há nada pra temer” 

(Autor desconhecido, sd) 

 

A Escola Secundária das Laranjeiras, este ano letivo 2012-2013, integrou 

dois núcleos de estágio cada um com três estudantes-estagiários, oriundos da 

FADEUP, dos quais faço parte. 

No PFI (2012, p. 7-8) realizado no início do ano letivo expus as expetativas 

iniciais relativamente ao núcleo de estágio (NE), referindo a satisfação que nutri 

pelo grupo onde estava inserida. “Dois colegas e amigos que constantemente 

estavam presentes e que realizamos o percurso de licenciatura e mestrado 

colaborando mutuamente, estando sempre prontos a ajudar o outro e uma 

relação de confiança que nos desperta para uma verdadeira partilha de 

experiências e de ideias. Efetivamente os três formamos uma boa equipa de 

trabalho, cooperamos uns com os outros, auto-refletimos e doámos sempre o 

nosso melhor, sendo uma mais-valia”. 

Esta realidade correspondeu às expetativas iniciais, e evidentemente que 

o NE assumiu-se fundamental na melhoria da minha prática pedagógica. O facto 

de sermos conhecidos desde os primeiros passos na FADEUP, ter vindo estagiar 

nos Açores e de residirmos juntos potenciou a criação de um verdadeiro espírito 

de grupo, onde a partilha de saberes e de fazeres se verificou constantemente.  

O que mais define este ponto é o trabalho colaborativo. Contrariamente ao 

trabalho cooperativo onde há “ajuda mútua na execução de tarefas, embora suas 

finalidades geralmente não sejam fruto de negociação conjunta do grupo, 

podendo existir relações desiguais e hierárquicas entre os seus membros; na 

colaboração, por outro lado, ao trabalharem juntos, os membros de um grupo se 

apoiam, visando atingir objetivos comuns negociados pelo coletivo, 

estabelecendo relações que tendem à não-hierarquização, liderança 

compartilhada, confiança mútua e co-responsabilidade pela condução das 
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ações” (Costa cit. por Damiani, 2008, p. 214). De facto, o núcleo onde estive 

inserida para além da relação de amizade e companheirismo, estabeleceu uma 

relação de âmbito profissional, de confiança, lealdade e responsabilidade 

profissional, com o intuito de alcançar uma meta comum, à melhoria da prática 

pedagógica, sem as quais não poderia haver solidez. 

O trabalho colaborativo, sobretudo com a troca de informações sobre a 

forma como planeávamos, como atuávamos tendo em conta as situações, como 

avaliávamos,… fizeram-me refletir, descobrir vantagens e desvantagens e 

identicamente procurar os melhores meios e soluções para determinado assunto 

ou problema. Por conseguinte, esta partilha foi evidente nas diferentes fases do 

planeamento, desde a conceção, realização e avaliação. Nesta direção, Terra 

(2004) menciona que ao compartilharmos a maneira de dar aula, como as 

preparamos, como tomamos decisões frente aos alunos a partir de uma 

determinada atitude, como avaliamos, e até mesmo como reagíamos frente a 

algumas questões político-administrativas, possibilitou construir a identidade 

profissional, as diferentes maneiras de olhar a profissão, o ensino e nós mesmos, 

ampliando assim a inserção, imersão e compromisso no mundo educacional. 

“A partir do que foi exposto, pode-se pensar que o trabalho colaborativo 

(…) apresenta potencial para enriquecer sua maneira de pensar, agir e resolver 

problemas, criando possibilidades de sucesso à difícil tarefa pedagógica” 

(Damiani, 2008, p. 214). 

Considero notáveis as reuniões semanais realizadas com o PC e com os 

meus colegas de núcleo constituindo um excelente trabalho colaborativo, sendo 

um momento fulcral de aprendizagem que permitiu identificar os nossos 

conhecimentos, as nossas dúvidas, a partilha de ideias e opiniões sobre 

situações ocorridas na prática de sala de aula… no qual conjuntamente 

refletíamos e recebíamos feedbacks permitindo reconstruir 

conteúdos/estratégias, elaborar tarefas e materiais, alterar procedimentos, de 

modo a adquirir competências necessárias à compreensão e aplicação de todo 

o processo ensino-aprendizagem, transformando as nossas práticas 

pedagógicas. Foram basilares as conversas informais, as discordâncias, o 

convívio, a colaboração e a amizade formando um conjunto de aspetos 
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essenciais para ultrapassar os momentos mais difíceis e desenvolver 

aprendizagens com sucesso… seguramente um bom e assertivo núcleo. 

 Também realço o trabalho colaborativo com o outro NE, pois a troca de 

informações que se gerou ao longo do ano letivo fez com que refletisse sobre 

outro modo de ser e agir, de adaptar face às turmas e ao programa nacional para 

o ano letivo que lecionavam, sendo uma mais-valia para conhecer práticas 

diferentes daquela com que me deparava. Também a colaboração dos dois 

núcleos nas atividades realizadas a nível do Departamento de Educação Física 

e Desporto (DEFD), possibilitou que aprendesse com todos, que procurássemos 

as melhores estratégias para atingir os mesmos objetivos, direcionando e 

potenciando a nossa ação. 

Neste seguimento, Garcia (1992) refere-se ao trabalho colaborativo através 

da partilha de ideias, de conselhos, de conceções, de destruição de medos e de 

construção de novas perspetivas. 

Concluindo, reconheço que aprendi a partir das experiências de todos, 

através de partilha de ideias e entreajuda, com observação de aulas, levantando 

questões, sugerindo propostas, refletindo, enfrentando situações e tomando 

decisões corretas. Destaco que houve sempre uma enorme vontade de aprender 

e de evoluir em comum, existindo assim uma grande relação de abertura, 

frontalidade e de confiança, contribuindo de forma acentuada para uma 

formação consistente e responsável e consequentemente para o 

desenvolvimento pessoal e profissional contínuo, tendo em vista enfrentar um 

futuro prometedor.   

 

 

3.5. A MINHA TURMA, ONDE CADA ALUNO É ÚNICO! 

 

Segundo Bento (2003) a decisão metodológica sobre o processo ensino-

aprendizagem tem de integrar a combinação do programa com outros métodos 

e meios, partindo das situações atuais da escola, analisadas no ponto anterior; 

mas também das condições concretas em cada turma. Perante isto, só poderá 

haver uma eficaz aplicação dos conteúdos a desenvolver, de forma a construir 
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decisões que promovam o desenvolvimento e a aprendizagem desejáveis, com 

o conhecimento dos alunos que compõem a turma. Isto é, o autor mencionar que 

partindo da ideia da unidade de fidelidade ao programa e de estímulo do 

desenvolvimento dos alunos, e tendo em conta dados tais como o grau de 

expressão de capacidades condicionais e coordenativas, de autonomia dos 

alunos, da sua atitude para com a atividade física e desportiva, do seu reportório 

motor, etc.” 

Rink (2001) sublinha a importância de conhecer bem cada aluno, afirmando 

que deve ser  considerado enquanto sujeito individual onde as caraterísticas 

próprias de cada um (experiências singulares, motivações específicas, 

dificuldades particulares…) são reconhecidas, valorizadas e respeitadas.  

O conhecimento concreto de cada aluno permitirá “escolher 

procedimentos, modos e ações não padronizadas, mas sim criativas e múltiplas, 

que traduzam respeito pelas diferenças de toda ordem entre os alunos, desde 

as raciais, sexuais e econômicas até as relativas ao tipo de família da qual 

provêm” (Penin, 2006, pp. 38-39).  

De acordo com o referido, se pretendo uma escola para todos, e que a 

todos desejo proporcionar condições de sucesso, tenho de incorporar o caráter 

especial e individual de cada aluno tendo realizado no início do ano letivo a 

caraterização da turma, através do levantamento de dados acerca de cada 

aluno, que me permitiram conhecê-los melhor, pertinente para a minha atuação. 

Com este estudo foi exequível intervir de uma forma adequada, atendendo às 

necessidades e especificidades de cada aluno e foi possível compreender 

determinados comportamentos que exprimiam. 

Assim, além das fichas individuais aplicadas aos alunos por parte da 

direção de turma, na primeira aula de apresentação, apliquei inquéritos no 

sentido de recolher informações particulares imprescindíveis para o correto 

desenrolar das aulas de EF. Conjuntamente, a dificuldade em conhecer cada 

aluno com as suas individualidades, foi colmatada através de diálogos com 

professores de EF que lecionaram e lecionam no presente ano letivo esta turma, 

facto que, na minha opinião auxiliou a minha compreensão sobre os discentes. 

Importa referir que na prática pedagógica, de aula para aula e através de 
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conversas mais informais com os alunos, este conhecimento foi melhorando, 

organizando assertivamente a minha atuação.  

No decorrer do ano letivo, estas informações permitiram-me delinear, de 

forma mais consciente, um conjunto de estratégias e ações futuras, de modo a 

adaptar o processo ensino-aprendizagem às necessidades dos alunos e assim 

aumentar o sucesso educativo. Deste modo, houve necessidade de efetuar um 

controlo das mudanças que ocorriam na turma a este nível, reanalisando os 

diversos documentos e fichas para alterar sempre que necessário a minha 

intervenção, tornando-a mais eficaz e personalizada.  

Neste ano letivo de 2012/2013, lecionei o 10º ano de escolaridade da ESL 

constituída por 17 alunos, sendo uma aluna excluída por excesso de faltas. Dos 

16 alunos, 12 estavam inscritos em Educação Física, sendo 5 do sexo masculino 

e 7 do sexo feminino. O intervalo etário situava-se entre os 15 e os 18 anos. A 

média etária deste grupo do 10º ano era, assim, de 16,1 anos. Estes dados 

permitiram-me tirar conclusões em relação ao desempenho escolar, verificando 

que a maioria dos alunos da turma era repetente e prevendo que revelassem 

dificuldades de aprendizagem. No entanto, indicam como principais razões 

dessas dificuldades não se empenharem, nem criarem hábitos de estudo diários 

e considerarem os conteúdos programáticos difíceis. De facto, foi visível 

particularmente na concretização dos questionários de EF, no final de cada 

período, que os alunos não estudavam e não tinham métodos de estudo, 

refletindo-se na avaliação referente aos conhecimentos adquiridos, sendo 

desfavorável para o processo ensino-aprendizagem. 

Tive alguns alunos desta turma que não responderam ou não sabiam que 

profissões gostariam de exercer, revelando que os objetivos de vida ainda não 

estavam delineados, não fortalecendo no desempenho escolar.  

Em contrapartida, referiram gostar de frequentar a escola por entenderem 

ser importante o convívio com os colegas e a obtenção de conhecimentos e 

competências que lhes proporcionem um futuro melhor, revelando certa 

consciência da importância da escola para o seu futuro. 

Faço gosto em referir que a disciplina de EF é apontada como a preferida 

pelos alunos, sendo um fator determinante para a aprendizagem. Dão 
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preferência às modalidades desportivas coletivas, destacando ser motivante o 

trabalho em equipa e a competição e também mencionam as modalidades 

individuais como sendo as que têm maiores dificuldades. Contudo, saliento que 

fiquei surpreendida quando verifiquei que o futebol, apesar de ser uma 

modalidade coletiva, era a mais vezes apontada pelos alunos como sendo a que 

apresentam maiores dificuldades, apesar de afirmarem ser das preferidas. Este 

facto levou-me a ponderar, e a atuar de modo a que a modalidade obtivesse uma 

atenção especial da minha parte de modo a inverter esta situação. 

Em relação à ocupação dos tempos livres, as preferências não são muito 

diversas. Em primeiro lugar, os alunos assinalam a utilização de computadores, 

depois estar com os amigos, ver televisão e seguidamente praticar desporto. 

Este facto foi essencial para atuar salientando os benefícios que a atividade 

física acarreta. No mundo em que vivemos, o sedentarismo e obesidade está a 

tomar conta da sociedade, as pessoas encontram-se ligadas ao mundo virtual e 

tecnológico e praticam pouca atividade física. Neste sentido, na aula de 

apresentação através da exibição de vídeos realcei os benefícios da atividade 

física para a saúde e as recomendações de prática de atividade física. Obtive 

sucesso em alguns casos ao longo do ano letivo quando incentivei a envolverem-

se nos núcleos do Laranjeiras Clube da ESL. 

Ao nível de saúde, a turma não indicava casos graves. A alergia ao cloro 

foi o problema mais indicado pelos alunos que os impossibilitou de realizarem as 

aulas práticas da modalidade desportiva de natação. No terceiro período dois 

alunos efetuaram operações e estiveram impedidos de realizar as aulas práticas. 

Conhecer previamente esta ocorrência permitiu-me arranjar melhores 

estratégias para ultrapassá-los de forma a não serem prejudicados ou 

beneficiados relativamente aos colegas de turma.  

Em destaque a heterogeneidade ao nível das habilidades motoras dos 

alunos, por considerar ser a caraterística que a turma revelava que mais 

influenciou a minha atuação. O facto de deparar com alunos que nunca 

praticaram atividade física fora da escola e outros que praticavam 

constantemente ou já praticaram, e ainda ter uma aluna na turma com 

aproximadamente 140 kg, fez com que a divisão dos alunos em níveis de 
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desempenho tivesse constantemente presente nas aulas. Sem dúvida que 

dificultou a minha atuação mas a presença da reflexão em todos os momentos 

na procura das melhores estratégias, diversificando-as conforme os diferentes 

níveis e sobretudo para incluir a aluna com excesso de peso nas situações de 

aprendizagem, assunto que será aprofundado posteriormente. 

No que concerne a hábitos alimentares quase todos os alunos desta turma 

afirmaram tomar diariamente o pequeno-almoço. No entanto, deparei-me com 

alunos durantes as aulas de EF que não o faziam, pelo que tive de atuar perante 

este comportamento, chegando mesmo a não deixar realizar o teste da milha por 

esse motivo.  

No que concerne ao ambiente familiar, alguns alunos vivem em agregado 

familiar monoparental e apresentam situações de instabilidade familiar, 

influenciando a prestação dos alunos em determinadas aulas, sendo 

determinante este conhecimento para atuar de forma adequada. 

No que concerne às expetativas relativamente à minha turma, no PFI 

indiquei que nos primeiros momentos as expetativas eram realistas, tinha 

consciência que podia deparar-me com “alunos problema” que dificultassem a 

minha atuação. No entanto, mencionei que após conhecer a turma, tinha as mais 

altas expetativas, especialmente no que diz respeito ao bom clima de trabalho e 

aprendizagem e, relacionamento. De forma resumida, a turma correspondeu às 

minhas aspirações, formou-se uma turma unida que integrou um bom clima de 

aprendizagem através da cooperação, interajuda e empenho. 

Sintetizando, todos estes indicadores foram úteis e primordiais como guias 

para a minha atuação, pois assim consegui tratar os alunos com equidade para 

que estes desfrutem de igualdade de oportunidades e sucesso de forma a 

promover o desenvolvimento integrado de capacidades e atitudes que 

viabilizassem a utilização dos conhecimentos em situações diversas. 
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3.6. O PAPEL, FUNCIONAMENTO E A DINÂMICA DO DEPARTAMENTO DE 

EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO 

 

Os departamentos curriculares são definidos como as principais estruturas 

de coordenação e supervisão pedagógica (Ministério da educação, 2008).  

O Departamento de Educação Física e Desporto (DEFD) da ESL é 

composto por todos os professores de EF. De acordo com o Documento de 

Organização e Gestão (DOG) “é uma estrutura que colabora com o conselho 

pedagógico e assegura a articulação curricular” (Secretaria Regional da 

Educação Ciência e Cultura Direção Regional da Educação, 2012, p. 26). A 

colaboração é feita sobretudo a partir do Coordenador de Departamento, uma 

vez que participa diretamente no conselho pedagógico. Nesse sentido, o DEFD 

é a estrutura intermédia (Correia, 2007), aliás é o elo de ligação que permite a 

mudança das práticas e consequentemente é o meio de desenvolvimento da 

escola. Por conseguinte, o papel que desempenha e as suas tomadas de 

decisão contribuem para a melhoria do desempenho da escola.  

O papel que o DEFD tem na escola, pelas atribuições e competências que 

lhe são designadas, é bastante exigente. Destaco de seguida algumas 

competências que considero pertinentes. 

Segundo o Documento de Organização e Gestão (DOG), compete ao 

departamento curricular “adequar o currículo aos interesses e necessidades 

específicas dos alunos, desenvolvendo as necessárias medidas de 

diversificação curricular e de adaptação às condições específicas da unidade 

orgânica” (Secretaria Regional da Educação Ciência e Cultura Direção Regional 

da Educação, 2012, p. 26). De acordo com o Programa Nacional de Educação 

Física do Ensino Secundário (PNEFes) para o 10º ano, as matérias específicas 

abordadas são iguais ao ciclo anterior (Jacinto et al., 2001). Em concordância 

com o DOG, o Programa Nacional de Educação Física do Ensino Secundário 

(PNEFes) refere que o 10º ano é dedicado a revisões e/ou reforço das matérias 

(os alunos podem avançar em determinadas matérias e/ou compensar e 

recuperar naquelas que tiverem maior dificuldade). Considera que no 10º ano 

interessa consolidar e, eventualmente completar a formação diversificada do 
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ensino básico. De acordo com as orientações programáticas e com as 

instalações desportivas ao dispor da ESL, o DEFD aprovou as opções de 

organização curriculares, que julgo serem bastante meritórias. Refiro por 

exemplo o facto de não haver material para lecionar patinagem, esta nunca 

poderia ser uma “matéria nuclear”. No meu entender, o modelo de organização 

curricular adotado é coerente com o PNEFes, permite o desenvolvimento 

multilateral do aluno nos diferentes modos de prática, de operação cognitiva e 

de interação pessoal, caraterísticos das áreas de EF. Juntamente, realço as 

situações particulares como as dos alunos que são dispensados da componente 

prática da EF ao longo do ano letivo ou por determinado tempo, mediante 

apresentação de comprovativo médico, pois o departamento propõe formas de 

atuar e avaliar, fundamentais para os casos que deparei na turma ao longo do 

ano letivo. 

Concomitantemente, Correia (2007, p. 44) indica que o “departamento 

curricular, pelas competências que lhe são atribuídas na gestão e tomada de 

decisões acerca do currículo, surge como um órgão central na escola, capaz de 

envolver os professores na tomada de decisões e de promover o trabalho 

colaborativo entre os mesmos”. 

Neste sentido, é da competência do departamento promover a cooperação 

entre os docentes que o integram (Secretaria Regional da Educação Ciência e 

Cultura Direção Regional da Educação, 2012). Considero que a cooperação que 

existia entre os docentes deste departamento é uma mais-valia, sendo visível 

sobretudo nas atividades desenvolvidas e organizadas pelo departamento. Os 

docentes encontraram-se sempre predispostos a cooperar, com seriedade, 

empenho e responsabilidade, tornando possível o sucesso das mesmas. Nesta 

direção, outro aspeto que considero ser uma vantagem para o departamento é 

a troca de informações durante as reuniões do DEFD e mesmo a troca de 

experiências em conversas formais e informais. Efetivamente, a autonomia 

existente na escola exige boa gestão e organização das estruturas, de forma a 

estimular o trabalho de equipa, traduzido nas relações do próprio grupo, pois as 

decisões têm de ser tomadas de forma consciente e cooperante em prol de um 

bem comum. É através da cooperação entre os docentes que é possível uma 
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articulação e gestão curricular proveitosa, procurando adequar o currículo às 

necessidades específicas dos alunos (Ministério da educação, 2008). 

Compete ao DEFD assegurar a coordenação de procedimentos e formas 

de atuação nos domínios pedagógico e de avaliação dos alunos (Secretaria 

Regional da Educação Ciência e Cultura Direção Regional da Educação, 2012). 

Tendo em conta o PNEFes, verifico que a avaliação ao longo dos períodos é 

bastante coerente com o que se pretende no final do ano. Alusivo ao processo 

de avaliação na categoria das habilidades motoras, julgo tornar-se mais justo e 

preciso se para além das escalas relativas aos níveis de desempenho, os alunos 

forem avaliados em escalas intermédias, de meio nível. Deste modo, a avaliação 

torna-se mais nivelada possibilitando as diferenças entre os alunos que não 

atingem o nível superior, mas que não se posicionam no nível inferior. 

Ao DEFD compete “identificar as necessidades de formação dos docentes 

e promover as ações de formação contínua, internas à unidade orgânica, que 

sejam consideradas adequadas” (Secretaria Regional da Educação Ciência e 

Cultura Direção Regional da Educação, 2012, p. 26). O que diz respeito a este 

ponto, ficou definido no início do ano letivo ações de formação de professores 

para professores tendo em conta as necessidades dos mesmos. No entanto, 

apesar da excelente organização do departamento, estas não foram 

concretizadas, questionando-me como se poderia melhorar este aspeto. Assim, 

em meu entender, se fosse decidido, desde logo, o programa de formações e as 

datas de realização, possibilitaria que todos os professores calendarizassem 

esses dias, sendo uma forma de estruturar as atividades permitindo que se 

efetuassem as respetivas ações de formação. 

No decorrer deste ano letivo estive presente nas reuniões, compreendendo 

a organização, funcionamento e dinâmica do grupo. Foram tratados diversos 

assuntos, definidos e discutidos, desde o desenvolvimento de estratégias de 

diferenciação pedagógica; a articulação com outras estruturas ou serviços da 

escola, propor a adoção de medidas destinadas a melhorar as aprendizagens 

dos alunos; promover a realização de atividades de investigação, reflexão e de 

estudo, visando a melhoria da qualidade das práticas educativas; organizar a 

gestão do espaço e dos bens materiais adstrito ao respetivo departamento; 
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manter atualizado o arquivo do departamento, relativo às planificações anuais, 

programa, instrumentos de avaliação, atas e outros documentos considerados 

relevantes… 

Realço também a organização de atividades de enriquecimento curricular 

e outras atividades curriculares, no âmbito da disciplina. A boa organização do 

departamento, com a atribuição de um responsável (comissário) a cada 

função/atividade, possibilitou uma cultura de organização que permitiu contribuir 

para o sucesso das mesmas. As atividades tinham como objetivo conhecer a 

realidade da escola, o combate à obesidade, detetar os talentos desportivos dos 

estudantes, promover a participação dos jovens num processo formal de 

competição integrada na sua formação, desenvolver a dimensão espiritual, 

fomentar o desenvolvimento dos valores da fraternidade, da partilha e da 

entreajuda, proporcionar aos estudantes a possibilidade de se relacionarem com 

novas formas de aprendizagem utilizando meios técnicos diferentes, incentivar 

a criatividade; promover atitudes de cooperação no agregado familiar de cada 

estudante, proporcionar o convívio interescolar, proporcionar aos estudantes e à 

comunidade em geral a prática direta de uma atividade física e/ou desportiva em 

meio escolar. 

Epilogando, os departamentos curriculares podem ajudar a Escola na 

mudança benéfica, inovando, refletindo sobre as práticas e desenvolvendo um 

trabalho colaborativo com vista à sua eficácia e eficiência, contribuindo assim 

para a melhoria da qualidade do ensino. 

Foi com extraordinário prazer que fiz parte do DEFD, participando 

ativamente nas atividades e reuniões, sentindo-me um verdadeiro elemento 

integrante do grupo. 
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3.7. O PROFESSOR COOPERANTE, A ESSÊNCIA DA PAIXÃO PELA 

PROFISSÃO! 

 

Professor: 

“Não me ensine nada que eu possa descobrir. Provoque minha curiosidade. 

Não me dê apenas respostas. Desarrume minhas ideias e me dê somente 

pistas de como ordená-las. Não me mostre exemplos. Antes me encoraje a ser 

exemplo vivo de tudo o que possa aprender. Construa comigo o conhecimento. 

Sejamos juntos inventores, descobridores, navegantes e piratas de nossa 

aprendizagem.” 

 (Autor Desconhecido, sd) 

 

Segundo Matos (2012a), “o EP 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 promovam nos futuros docentes um desempenho crítico e reflexivo, capaz 

de responder aos desafios e exigências da profissão”. Para isso torna-se 

necessário o acompanhamento de um Professor Supervisor e experiente, o PC, 

capaz de promover o desenvolvimento profissional no estudante estagiário. 

Aliás, o PC é um docente da ESL que acompanhou, orientou e supervisionou 

continuamente o meu trabalho no local de estágio. O seu desempenho foi 

sublime, uma vez que o seu auxílio foi basilar para o desenrolar do EP e se 

repercutiu no desenvolvimento das minhas competências. 

De acordo com as atribuições que constam no Regulamento do EP do 

MEFD da FADEUP (2012-2013) considero que o professor cooperante cumpriu 

com critério e rigor, do qual destaco as imprescindíveis para o sucesso no 

desenvolvimento do estágio profissional. 

Segundo Matos (2012b, p. 6) atribui-se ao PC “apoiar e orientar os 

estagiários, nas atividades do projeto de formação desenvolvidas na Escola, 

promovendo a sua integração na comunidade escolar”. O PC integrou todos os 

estagiários da escola nas atividades desenvolvidas que estavam a seu encargo, 

onde destaco o papel bem determinante que nos atribuiu na organização, 
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possibilitando uma real aprendizagem com ele e com os nossos colegas 

estagiários do núcleo 2 que tinham formas diferentes de pensar, agir e organizar. 

Assim como supervisionar a atividade letiva nas turmas e em todas as 

atividades programadas (Matos, 2012b) permitiu acompanhar todos os 

momentos de glória e insatisfação, orientando e auxiliando o processo, 

possibilitando que as glórias fossem cada vez mais e as insatisfações fossem 

suprimidas.  

Para além disso, o PC foi essencial no desenvolvimento e aperfeiçoamento 

de competências na melhoria da minha prática profissional este ano de estágio 

e futuramente. 

Machado (2010, pp. 93-94) no seu estudo refere que os professores 

cooperantes “assumem a prática reflexiva como fundamental, porquanto permite 

que os estudantes-estagiários estruturem e resolvam os problemas com que se 

vão deparando ao longo do processo e que tomem decisões no sentido de 

reestruturar e melhorar as suas práticas”. Certamente, o PC ajudou a 

desenvolver capacidades de reflexão, no sentido de caminhar para a autonomia, 

de auto-formar e encontrar formas de melhorar a prática, sendo que para isso 

alcancei um nível crítico de reflexão, contribuindo para me tornar responsável 

pelo próprio desenvolvimento profissional. O professor mencionava que tinha 

como objetivo que precisássemos cada vez menos dele, tornando-nos 

professores autónomos, responsáveis e reflexivos.  

Destaco a promoção de atitudes de reflexão crítica para além do contexto 

sala de aula. Isto é, apesar de dar realce ao processo ensino-aprendizagem, o 

PC fazia ver o quão esta é decisiva em todas as ações do professor, 

nomeadamente na relação com a comunidade, conteúdos, contextos, métodos, 

finalidades do ensino, conhecimentos, ou seja a razão de ser professor e o 

papéis que deve assumir (Alarcão, 1996). 

A promoção e desenvolvimento destas competências derivaram de um 

conjunto de estratégias cumpridas pelo PC. Destaco a reflexão oral acerca das 

aulas, efetuada imediatamente após a sua realização, bem como a discussão 

individual ou em grupo, realizada posteriormente em reuniões agendadas ou 

informais. Sem dúvida que estes momentos com todos os estudantes estagiários 
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e com o PC, em que é assegurada a partilha, a troca de experiências, possibilita 

uma riqueza de situações e vivências de grande relevância no processo 

formativo, nomeadamente ao nível da reflexão. Destaco que o PC assume no 

seu discurso estratégias que promovem a reflexão, como o diálogo, o 

questionamento, a justificação, a discussão, resultando em conversas de 

extrema importância para o meu desenvolvimento profissional. 

No PFI mencionei as expetativas no que concerne ao PC, que 

correspondem à realidade, referindo que a primeira impressão foi bastante 

positiva. Afirmei que ao longo deste início de trajeto demonstrou sempre uma 

enorme disponibilidade, dedicação, rigor e competência que são fruto 

imprescindível para o sucesso do meu trabalho. Neste sentido, mencionei que a 

sua boa experiência e competência profissional ajudam bastante na resolução 

de problemas que surgem, principalmente ao nível do planeamento, condução e 

avaliação do processo pedagógico. Por fim, terminei referindo que o professor é 

a pessoa que mais me tem apoiado, incentivando sempre que necessário, 

compreendendo as dificuldades e contribuindo para me aperfeiçoar dia após dia. 

Exaltei a frase de Cora Coralina (sd) por considerar que definia o que o professor 

pretendia desenvolver com os estudantes estagiários: “Se deres um peixe a um 

homem faminto, vais alimentá-lo por um dia. Se o ensinares a pescar, vais 

alimentá-lo toda a vida.” Efetivamente, a nossa profissão é determinada pelo 

contexto onde é realizada e é incerta quanto às melhores estratégias a utilizar. 

Não basta que nos digam quais as melhores estratégias a seguir neste contexto 

onde decorre o EP, mas que ensinem como as conseguir atingir, para que o 

sucesso deste ano de formação sirva também para toda a vida, tornando-nos 

profissionais competentes. Com tudo o que referi anteriormente compreende-se 

a importância do desenvolvimento da capacidade de reflexão crítica na procura 

do melhor caminho a prosseguir. 

Finalmente, considero que foi essencial compreender a importância da 

adoção de atitudes profissionais para investir e usufruir de resultados que 

possibilitem melhorar a minha atuação. Na linha de pensamento de Day cit. por 

Machado (2010), as atitudes profissionais passam por ser crítica, empenhada, 

responsável e autónoma, emergindo um professor diferente; um professor que 
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vai para além do domínio da técnica, que reflete na e sobre a sua prática/ação, 

dentro e fora da sala de aula, prevenindo tempo e espaços de construção de 

novos saberes profissionais, melhorando o processo ensino-aprendizagem, 

contribuindo assim para o sucesso dos alunos, a melhoria e progresso da escola, 

garantindo deste modo o desenvolvimento profissional ao longo da carreira. 

Em suma concluo que durante este ano desenvolvi competências 

necessárias para minha vida profissional, adquirindo sucesso na aprendizagem. 

Realço toda a dedicação e empenho que levo destes momentos tão significativos 

em que o PC esteve sempre presente, sendo bastante pertinentes, contribuindo 

para que enriquecesse e evoluísse, tanto a nível pessoal como profissional. 

 

 

3.8. A IMPORTÂNCIA DA PROFESSORA ORIENTADORA AO LONGO DO 

ESTÁGIO PROFISSIONAL 

 

A orientação da prática de ensino supervisionada para além de ser 

realizada pelo PC da escola onde concretizei o EP, também é realizada por um 

docente da FADEUP, a Professora Orientadora (PO). Assim, a atividade docente 

da PO está relacionada à prática profissional do estagiário, compreendendo o 

acompanhamento pedagógico ao longo do estágio, assim como a orientação do 

relatório final. 

Segundo Matos (2012b) dar cumprimento ao Regulamento de EP é uma 

das atribuições dos orientadores da FADEUP, importante para a qualificação 

profissional. Saliento ainda que o modelo adotado pela FADEUP com a 

subordinação de todas as atribuições permitiu-me vivenciar experiências e 

funções que posso exercer enquanto futura professora de EF, sendo uma mais-

valia para o meu desenvolvimento profissional. 

O primeiro momento em que a professora supervisionou a minha prática 

educativa, associada com as respetivas reuniões com todos os estagiários, com 

o núcleo de estágio e individual foi fundamental, obtendo o primeiro feedback 

sobre a minha atuação. Nesta altura descobri com clareza aspetos que estavam 

no bom caminho e outros que tinha de aperfeiçoar. Ressalto a importância de 
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atualizar constantemente o portefólio digital com o objetivo da professora poder 

acompanhar o meu trabalho de forma detalhada; estratégias para refletir 

criticamente construindo novos saberes e deste modo melhorar a minha ação e 

o esclarecimento de dúvidas relativas ao projeto de investigação-ação. 

No decorrer do EP a professora revelou importantes diretrizes. O seu papel 

foi fundamental em apoiar na conceção e a realização do PFI alertando para a 

importância de refletir sobre as diferentes fases que compunha. 

De acordo com Matos (2012b) atribui-se ao PO orientar o relatório de 

estágio do estudante estagiário. Considero que a orientação foi realizada com 

uma lógica e progressão de fases que permitiram entender e ter uma visão global 

de todas e de cada uma das partes que compõem o relatório. Integrado neste, 

ressalto o projeto de investigação onde aconselhou a melhor opção a seguir, 

propondo novas alternativas de ação e/ou outros conhecimentos no tema em 

causa. 

No PFI efetuado no início do ano letivo, apontei as expetativas 

relativamente à PO, realçando a disponibilidade e atenção que demonstrava, 

empenhada em fornecer toda a informação de que necessitava e ainda 

esclarecendo todas as dúvidas que poderiam existir, na fase inicial do meu 

percurso. Referi ainda que estava apreensiva por considerar que a minha 

comunicação ao longo do EP poderia ser difícil, pelo motivo de me encontrar 

distante, no arquipélago dos Açores, no entanto com os atuais meios de 

comunicação, o correio eletrónico e videochamadas, tornou-se fácil superar a 

distância. 

A realidade correspondeu às expetativas, a PO demonstrou sempre 

disponibilidade para debater todos os assuntos ligados ao EP, através dos meios 

de comunicação acima referidos, aconselhando entrar em contacto, mesmo que 

houvesse poucas dúvidas de modo que pudéssemos avançar rapidamente. 

Deduzindo, foi importante a observação pessoal do meu trabalho pela PO 

e do respetivo feedback no decorrer do EP. Considero uma guia, que me indicou 

os melhores trilhos a prosseguir nesta caminhada, para a melhoria da minha 

atuação e primordial para o rigoroso desenvolvimento e organização de todas as 

tarefas, corretamente a serem realizadas ao longo do ano letivo. 
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4. ÁREA 1: QUATRO FASES, UM TODO! 

 

“O processo de ensino em Educação Física é sempre um processo integral, 

complexo, unitário. Visa desencadear nos alunos uma continuidade e 

progressividade de efeitos psíquicos e biológicos no interesse do aumento 

gradativo do seu rendimento corporal e desportivo e do desenvolvimento como 

personalidades. Como tal, deve ser sentido e vivido pelos alunos, para tal deve 

ser concebido, organizado, realizado e analisado pelo professor. Este 

entendimento é de importância decisiva para a realização da incumbência 

pedagógica da Educação Física”. (Bento, 2003, p. 43) 

Este capítulo diz respeito à área 1, que se refere à organização e gestão 

do processo ensino e aprendizagem, onde a conceção, planeamento, realização 

e avaliação estão necessariamente presentes.  

De acordo com Matos (2012a, p. 3) é necessário proceder às quatro fases 

do ensino para conseguir “construir uma estratégia de intervenção, orientada por 

objetivos pedagógicos, que respeite o conhecimento válido no ensino da 

Educação Física e conduza com eficácia pedagógica o processo de educação e 

formação do aluno na aula de Educação Física”.  

Destaco que as quatro fases que compõem a organização e gestão do 

processo ensino-aprendizagem, não devem ser encaradas isoladamente mas de 

forma integrada como um todo, aliás “o processo de ensino é um sistema, um 

fenómeno unitário. Todos os aspetos e momentos deste processo estão em 

inter-relação, influenciam-se reciprocamente” (Bento, 2003, p. 17). O rigor que é 

exigido ao professor é pautado pela interação dos diferentes momentos, 

fundamental para um ensino coerente. Assim, o processo em si implica a 

articulação permanente das quatro fases da atuação. Nenhuma destas, 

enquanto professor, pode estar dissociada da seguinte e da precedente, como 

se de uma ligação molecular se tratasse, que caso se dissociasse, perderia a 

sua composição e consequente função (Figura 1). 
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Figura 1: Diagrama das fases de Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem. 

 

A organização e gestão do ensino e da aprendizagem com o envolvimento 

que conduz no cumprimento das diferentes fases possibilita a racionalização do 

processo ensino-aprendizagem, por conseguinte, a busca por melhores 

resultados para a melhoria e eficácia do ensino. “Até porque a luta por melhores 

resultados no ensino requer diariamente do professor o confronto com 

problemas teóricos e práticos” (Bento, 2003, p. 10).  

Neste processo foi utilizado o Modelo de Estruturação de Conhecimento 

(MEC) proposto por Joan Vickers (1990), o qual é constituído por três fases: a 

fase de análise, a fase de tomada de decisões e a fase de aplicação. Este modelo 

será alvo de reflexão posteriormente. 

Desta forma, a busca pela melhoria e aperfeiçoamento verificado ao longo 

da lecionação das aulas deve-se sobretudo à exigência e rigor que esta área 

implica. De facto, os conhecimentos que possuo oriundos da formação anterior 

alcançada nos diversos momentos do meu percurso, assumiram-se relevantes 

para que fosse possível realizar um planeamento consciente, definisse os 

objetivos e criasse estratégias no confronto com o contexto onde decorreu a 

ação educativa e a quem ensinei.  

Resumindo, esta área de desempenho foi e será fundamental para o meu 

desenvolvimento profissional pois abrange as funções mais relevantes do 

professor. 
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4.1. CONCEÇÃO: INVESTIGAR, ANALISAR, “SONDAR”… A CONSTANTE 

PROCURA DOS SABERES PELA RACIONALIZAÇÃO DO ENSINO 

 

Para que o professor possa planear as aulas, a fim de atender às 

necessidades dos seus alunos, tem de obedecer à primeira fase da área 1, a 

conceção do ensino. Graça (2001a, p. 110) certifica a importância de responder 

à primeira fase referindo que “as conceções que os professores possuem acerca 

dos conteúdos de ensino e acerca dos alunos com quem trabalham refletem-se 

no modo como pensam e desenvolvem as suas práticas de ensino”  

De acordo com Matos (2012a) aquando ao momento da conceção há que 

ter em conta os dados da investigação em educação e ensino e o contexto 

cultural e social da escola e dos alunos, de forma a construir decisões que 

promovam o desenvolvimento e a aprendizagem desejáveis. Esta fase pretende 

que o professor tome por referência as condições gerais e locais da educação, 

as condições imediatas da relação educativa, a especificidade da EF no currículo 

do aluno e as caraterísticas dos alunos. Importa realçar que anteriormente a este 

documento, citando diversos autores, mencionei a importância de conhecer o 

contexto onde ocorre a ação educativa para que o processo ensino-

aprendizagem fosse eficaz, nomeadamente aprofundadas questões relativas à 

importância do conhecimento do meio, da escola, da turma e dos alunos. 

Neste sentido, como estagiei no arquipélago dos Açores, Ponta Delgada, a 

primeira preocupação foi conhecer o meio onde a escola estava inserida, desde 

as questões sociais, principais hábitos e tarefas nos tempos livres dos jovens, 

emprego e qualidade de vida dos pais… Em conformidade com o ponto relativo 

à escola considero ser um meio complexo, onde se verifica que os valores da 

taxa de analfabetismo são significativos na região, que muitos jovens trabalham 

desde cedo com os pais, que os tempos livres não são aproveitados da melhor 

forma… Este conhecimento inicial tornou-se fundamental porque não tinha 

consciência do género de problemas que podia encontrar na escola, sendo 

essencial para atuar assertivamente neste contexto. 

Posteriormente, na escola, a primeira tarefa a realizar foi conhecê-la, 

especificamente as instalações e materiais disponíveis para as aulas de EF. 
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Assim como mencionei anteriormente no ponto referente à ESL, conhecer a 

riqueza existente na escola ao nível do material e instalações foi imprescindível 

para preparar os vários níveis do planeamento. 

Referente a este campo, a dificuldade passa por conhecer cada aluno com 

as suas individualidades. Depois de ser informada sobre a turma que ficara 

responsável, preocupei-me em fazer uma sondagem da realidade em que se 

encontravam os alunos, qual era o nível de aprendizagem em que se situavam 

e quais eram as principais dificuldades existentes, um conjunto de elementos 

que na minha opinião auxiliaram a compreensão das particularidades de cada 

aluno na respetiva turma. Acrescento que, a sondagem concretizada através de 

conversas com professores de EF que lecionaram e de professores que 

lecionam no presente ano letivo esta turma, não foi suficiente para o 

conhecimento das caraterísticas de cada aluno. Esta dificuldade foi colmatada 

na aula de apresentação através de fichas individuais preenchidas pelos alunos 

(anexo I), direcionadas para aspetos fundamentais nas aulas de EF.  

 

“Relativamente ao preenchimento dos questionários, a meu ver os alunos foram 

coerentes e honestos, fornecendo informações relevantes (…) onde continham 

aspetos cruciais para o início das aulas, particularmente para a avaliação inicial 

dos alunos” (Reflexão de aula n.º 1 e 2) 

  

Importa referir que na prática pedagógica, de aula para aula, através de 

diálogos mais informais com os alunos, o conhecimento de cada aluno foi 

melhorando, aperfeiçoando desta forma a minha atuação. 

Tenho a considerar que as condições de trabalho diferem de escola para 

escola, tendo sempre que adaptar os seus projetos às circunstâncias e 

exigências do meio. A preparação direta do ensino “é complementado e 

interpretado por uma série de documentos e materiais auxiliares que ajudam o 

professor a concretizar e adaptar as exigências centrais às condições locais e 

situacionais da escola” e da turma (Bento, 2003, p. 19). Segundo Matos (2012a) 

esta tarefa requer a análise dos planos curriculares, nomeadamente as 

competências gerais e transversais expressas. Visto isto, torna-se fundamental 

analisar os documentos orientadores da ação do professor de forma a aplicar da 
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melhor forma face ao contexto de cada escola, turma e alunos. Para isso utilizei 

como principais recursos e em articulação coerente o Documento de 

Organização e Gestão (DOG) do Departamento de Educação Física e Desporto 

da ESL; o Projeto Curricular de Escola (PCE); o Projeto Educativo de Escola e o 

Regulamento Interno, resultando numa melhoria da eficácia da resposta 

educativa. 

Segundo Fátima (2000, p. 5) o “PEE “é a filosofia subjacente a uma 

dinâmica de escola”, “define princípios e linhas orientadoras gerais, assentes nas 

caraterísticas da comunidade educativa, de acordo com as orientações 

nacionais”, “estabelece metas prevendo parcerias e tendo em conta os recursos 

disponíveis (materiais, humanos...) ”, enuncia uma “resposta educativa global” 

da instituição, “define as políticas educativas para aquela comunidade 

educativa”, é a expressão dos “princípios, orientações e metas a atingir” pela 

escola, clarifica “os aspetos de gestão e administração” que permitam cumprir a 

ideologia político-educativa da escola, “define e reflete a visão, a ideologia e as 

ações da escola”, “cria a matriz de suporte que vai ser concretizada no P.C.E. e 

no P.C.T.”, é “o tronco comum de onde partem os vários projetos” existentes na 

escola, tais como: formação do pessoal docente e não docente, orientações 

administrativas, organização curricular, ofertas da escola””. Assim, a análise do 

PEE assumiu-se como uma tarefa essencial, pois permite compreender o 

funcionamento da escola, as estruturas de coordenação educativa, os locais 

onde se dirigir face às diversas questões que me podia deparar, as estratégias 

de operacionalização que poderia aplicar face aos problemas urgentes a 

combater... em suma sentia-me preparada para saber como atuar no contexto 

da escola. 

O PCE da ESL é um dos instrumentos fundamentais da operacionalização 

do PEE, constituindo portanto, um documento que “fixa as opções curriculares 

da escola e que visa uma intervenção pedagógico-didática mais eficaz, 

definindo-se em função do PEE e dos currículos nacionais, mas dependendo do 

contexto específico de cada escola e da imprescindível reflexão sobre os 

processos de ensino-aprendizagem que em cada contexto melhor permitem a 

aquisição, pelos alunos, não só das competências essenciais das várias áreas 
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disciplinares e disciplinas, como também das competências gerais e transversais 

à volta das quais o projeto deverá ser organizado” (Escola Secundária das 

Laranjeiras, 2008, p. 3). O PCE refere que “em estreita articulação com o Projeto 

Educativo da nossa escola e com a especificidade do que nos carateriza e 

identifica, propõe-se adequar a uma intenção e uma ação que permita construir, 

no futuro, uma escola de sucesso para todos” (2008, p. 4). Por estas 

caraterísticas é fundamental um PCE que através das opções curriculares 

atenda às necessidades dos alunos e que essas opções tenham objetivos bem 

definidos para a atuação do professor responsável.  

O Regulamento Interno (RI) “é o documento definidor do regime de 

funcionamento da Escola, de cada um dos seus órgãos de administração e 

gestão, das estruturas de orientação e dos serviços de apoio educativo, da 

especificidade de instalações e equipamentos, bem como dos direitos e deveres 

dos membros da comunidade escolar” (Escola Secundária das Laranjeiras, 

2009, p. 1). A análise do Regulamento Interno (RI), principalmente no que 

concerne à disciplina de EF, é essencial para o respeito e cumprimento das 

normas que se rege a escola, sem as quais não se cumpre o ato educativo. 

O DOG (2012-2013) estabelece as normas gerais e os procedimentos a 

observar pela ESL na matéria referente às caraterísticas, organização e gestão 

da Educação Física e do Desporto Escolar (Secretaria Regional da Educação 

Ciência e Cultura Direção Regional da Educação, 2012). De acordo com a linha 

de pensamento de Bento (2003) sendo um documento elaborado ao nível do 

Departamento de Educação Física e Desporto deve ser o mais concreto possível 

para o sucesso da sua concretização. Realmente, este foi o documento que mais 

senti necessidade de rever constantemente pois para além de auxiliar a minha 

atuação com as diversas sugestões que apresenta, tem orientações e normas 

que devem ser cumpridas com rigor. Isto porque apresenta as normas para a 

implementação das opções de organização curricular, domínios e respetiva 

ponderação, referências do sucesso, situações particulares, avaliação sumativa, 

inclui as atividades de enriquecimento curricular, normas gerais para as aulas de 

EF e atividades de complemento curricular e o regimento do Departamento. 
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Por fim, de acordo com Matos (2012a) cabe ao professor nesta fase 

analisar os programas de EF articulando as diferentes componentes: finalidades, 

objetivos, conteúdos e indicações metodológicas. O reforço na análise dos 

programas de EF assumiu-se fundamental para a tomada de decisões, na 

definição de objetivos para cada nível de desempenho que se deparava na turma 

e nas estratégias de intervenção, de modo a orientar a prática.  

“O programa constitui, portanto, um guia para a ação do professor que, 

sendo motivado pelo desenvolvimento dos seus alunos, encontra aqui os 

indicadores para orientar a sua prática, em coordenação com os professores de 

Educação Física da Escola (e das «escolas em curso») e também com os seus 

colegas das outras disciplinas” (Jacinto et al., 2001, p. 8). No entanto importa 

referir que foi complexo articular os conteúdos do programa de EF com a 

realidade escolar, de forma a adaptá-los e adequá-los à necessidade dos alunos. 

Um bom exemplo é no nível avançado na modalidade de futebol que sugere a 

aplicação da situação de jogo 7x7 ou 11x11 (preferencialmente), a qual 

considero bastante exigente e com nível de dificuldade elevado para a realidade 

em contexto escolar. Saliento também a quantidade de conteúdos para o tempo 

disponível das aulas de EF, e ainda porque o 10º ano é um ano de revisão e/ou 

reforço, que apresenta uma diversidade de matérias nucleares a abordar, sendo 

difícil adquirir todos os conteúdos, cumprindo os objetivos na finalidade do ciclo. 

Este enorme desfasamento deve-se ao nível inicial apresentado pelos alunos 

que é bastante inferior ao exigido para este ciclo de ensino. 

Apesar disto, considero que o programa contribuiu positivamente na minha 

ação, a sequência que apresenta é lógica, a estratégia considera que a atividade 

dos alunos e os seus efeitos integram necessariamente os objetivos gerais e 

específicos na tríade de domínios motor, cognitivo e sócio-afetivo… revelando 

ser um guia para a atuação no desenvolvimento dos alunos e da EF.  

No decorrer do ano letivo, houve necessidade de existir um controlo das 

mudanças que podiam ocorrer na turma a este nível, reanalisando os diversos 

documentos e fichas para alterar sempre que fundamental a minha intervenção. 

No seguimento da análise do programa, importa referir que a formação 

inicial e a constante procura na utilização dos saberes próprios da EF e os 
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saberes transversais em Educação, necessários aos vários níveis de 

planeamento assumiu-se importante, pautada por uma lógica de planeamento 

ao longo do ano letivo tendo em conta as categorias transdisciplinares, isto é, 

pela racionalização do ensino. Neste sentido, o modo como o professor concebe 

reflete no modo como justifica e dá suporte à sua ação (Graça, 2001a). 

Concluindo, a partir da análise diagnóstica da realidade existente na turma, 

privilegiando cada situação, o professor tem condições para elaborar a fase 

seguinte, relativa ao planeamento, fundamentado em fatos reais e significativos 

dentro do contexto escolar, contribuindo para uma eficaz e significativa 

construção de aprendizagens. 

 

 

4.2. OS PÊS: PLANEAMENTO E PREPARAÇÃO, A PORTA E O PILAR DO 

PROCESSO! 

 

“A realização eficaz das exigências programáticas exige, a par de uma 

abordagem profunda e consciente, um planeamento estratégico e 

pluridimensional do processo de ensino” (Bento, 2003, p. 30). Deste modo, a 

preparação da realização da prática pedagógica, para além da conceção envolve 

o planeamento do ensino. Antes da realização pretende-se responder a uma 

série de questões de forma consciente e crítica. Se as questões o quê? quando? 

com quem? em quê? foram respondidas na fase anterior, com o planeamento 

questiona-se como ensinar?  

Neste sentido, Graça (2001a) refere-se ao planeamento como uma “janela” 

estrategicamente privilegiada para contemplar o ensino. “A planificação é o elo 

de ligação entre as pretensões, imanentes ao sistema de ensino e aos 

programas das respetivas disciplinas, e a sua realização prática” (Bento, 2003, 

p. 15). Isto é, a partir das indicações e orientações programáticas, do nível de 

desempenho e das capacidades condicionais e coordenativas dos alunos, do 

comportamento e conhecimento dos alunos, materiais disponíveis… elabora-se 

o planeamento compreendendo tomadas de decisão adequadas e adaptadas à 
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situação concreta que permitam o desenvolvimento dos alunos na realização 

prática. 

O planeamento é uma fase crucial para a atuação do professor. Com o 

planeamento pretende-se procurar os melhores métodos, objetivos, formas de 

avaliação, estratégias, progressões de ensino, conteúdos… adequados às 

condições concretas analisadas na fase anterior de forma rigorosa e consciente. 

De acordo com Matos (2012a) para planificar o ensino deve-se ter em conta os 

objetivos adequados às necessidades e diversidade dos alunos e contexto do 

processo de ensino/aprendizagem, recursos, conteúdos de ensino, tarefas e 

estratégias adequadas ao processo ensino-aprendizagem, prever formas de 

avaliar o processo de ensino/aprendizagem, momentos e formas e contemplar 

decisões de ajustamento.  

No seguimento desta análise, o “critério principal de seleção e 

operacionalização dos objetivos e das atividades formativas, na elaboração do 

planeamento e das tarefas que lhe são associadas, é o aperfeiçoamento efetivo 

dos alunos” (Jacinto et al., 2001, p. 27). Para o desenvolvimento dos alunos 

deve-se formular as prioridades de desenvolvimento identificadas, pela 

avaliação diagnóstica e contínua, para que sejam adequadas às necessidades 

de todos e de cada um dos alunos. 

Não é possível programar todos os aspetos inerentes à realização do 

ensino, nomeadamente o trabalho pedagógico do professor na sala de aula, por 

isso o planeamento tem de se constituir como uma previsão, pronto a ser 

alterado no momento da realização. Assim, o facto de ser uma previsão, significa 

que a qualquer momento se pode alterar e melhorar de modo a corresponder às 

situações concretas que se vai deparando ao longo do ano/aula, possibilitando 

atender às necessidades dos alunos. 

 

“Os níveis de planeamento, sendo uma linha orientadora da nossa atuação, 

poderão e deverão ser ajustados e alterados sempre que necessário, em função 

das necessidades, problemas ou imprevistos que poderão surgir no decorrer das 

aulas, ou seja, é preciso ter em consideração que tem de existir um controlo, 

reformulando sempre que houver necessidade face à realidade e às mudanças 

existentes” (PFI, pág. 14) 

 



50 
 

Ao longo do ano letivo os principais motivos que levaram a alterar as 

decisões ao nível do planeamento foram devido ao período de obras nas 

instalações do pavilhão desportivo, às motivações dos alunos e às condições 

atmosféricas. 

 

“A aula da unidade didática de futebol estava planeada para cumprir outros 

objetivos e não os apresentados acima. Contudo, isto sucedeu pelo facto das 

condições atmosféricas permanecerem chuvosas, e o pavilhão se encontrar em 

obras, não permitindo assim cumprir com o planeado no plano anual”. (Reflexão 

sessão n.º 33 e 34) 

 

Nesta direção, esta previsão inicial serviu para organizar a minha intenção 

e o modo de operacionalizá-la, expressando as opções diante do contexto que 

estava inserida. 

Para isto, requer uma “reflexão pormenorizada acerca da direção e do 

controlo do processo de ensino” (Bento, 2003, p. 8). A procura de melhores 

resultados no ensino implica refletir criticamente através do confronto diário com 

problemas teóricos e práticos, que se espelha nas alterações ao nível da 

planificação.  

Para responder aos objetivos do planeamento é necessário construir três 

níveis, anual, unidade temática e aula, onde o plano anual constitui o nível mais 

geral e o plano de aula o mais específico (Gallahue, 1996). Deste modo, os três 

níveis estão interligados e são fundamentais para alcançar uma sequência lógica 

de ensino. 

O planeamento anual (anexo II) com o intuito de ter uma visão global do que 

se pretende realizar ao longo do ano letivo, tendo em conta os objetivos, 

recursos, conteúdos, contextos… permitindo analisar todos os fatores 

intervenientes no processo e optar por decisões que favoreçam o processo 

ensino-aprendizagem. 

Como se verificou anteriormente, este documento determina uma previsão 

anual do desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem, possibilitando 

a ocorrência de alterações sempre que existir necessidade, principalmente se os 

alunos não conseguirem responder ao que inicialmente é proposto. 
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De acordo com o referido, o plano anual para o 10º ano de escolaridade da 

turma B tem um total de 126 aulas, foi elaborado tendo em atenção o roulement 

das instalações, as modalidades propostas no programa de EF deste ano de 

escolaridade, o dever de avaliar os alunos em quatro matérias em cada período, 

de forma a cumprir as normas do DEFD da ESL, atendendo às necessidades e 

diversidade dos alunos. Neste sentido, a necessidade de planear tendo em conta 

todos estes fatores suscitou diversas dúvidas, nomeadamente no que concerne 

à função didática – consolidação, pois fui obrigada a mudar a unidade didática 

constantemente sendo mais difícil consolidar conteúdos do que se as unidades 

didáticas fossem realizadas de forma contínua. Perante as dificuldades, através 

de sugestões por parte do professor cooperante em conformidade com a sua 

experiência e do meu ponto de vista adquirindo cada decisão de modo 

consciente por forma a promover melhor qualidade à aprendizagem dos alunos, 

penso que o planeamento anual foi adequado e intencional. 

 

“Ao analisarmos o roulement das instalações verifica-se que a turma detém de 

apenas duas aulas no espaço do pavilhão e posteriormente permuta para o 

espaço do ar livre com uma interrupção de três aulas entre os dois espaços. Sendo 

que no ar livre apenas posso lecionar futebol e andebol e para que exista uma 

continuidade na unidade didática de forma a facilitar a consolidação dos 

conteúdos optei por lecionar o futebol e andebol neste primeiro período, 

aproveitando o espaço do pavilhão e do ar livre para dar uma continuidade à 

unidade didática. Desta forma, importa referir que optei por iniciar pelo futebol e 

lecionar um maior número de aulas, por ser a modalidade onde os alunos 

apresentam maiores dificuldades. Isto porque, no segundo desporto coletivo 

abordado neste período terá de existir uma interrupção do primeiro para o terceiro 

período, sendo mais difícil a consolidação dos conteúdos, mas como verificamos, 

os alunos não apresentaram tantas dificuldades, penso então que será a melhor 

opção a seguir. Ainda relativamente a este aspeto, tive também em conta as 

motivações dos alunos quando verifiquei que no inquérito o futebol era 

apresentado por muitos alunos como modalidade preferida, mas também 

apresentado como modalidade onde têm mais dificuldades”. (Reflexão Plano Anual 

10º B) 

 

Na elaboração do plano anual deparei com outra questão: que modalidade 

alternativa abordar? Porquê selecionar uma em detrimento de outra? Tomei a 

decisão de optar por iniciar pela seleção e distribuição das matérias obrigatórias 

pelas instalações. Uma vez que as horas letivas em cada instalação funcionam 
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por rotação dos mapas, para cada deparei-me com cerca de vinte horas 

disponíveis. Neste sentido, no pavilhão ou ao ar livre, o número de horas teve de 

ser distribuído pelas quatro modalidades desportivas coletivas, ficando com 

poucas horas para cada. A sala de ginástica, pista de atletismo e natação 

envolviam uma diversidade de conteúdos a abordar. A sala de judo, era a que 

mais horas disponíveis podia usufruir. Esta sala foi aproveitada para lecionar 

ginástica acrobática, mas também permitiu a realização de outra modalidade 

tendo em conta as horas livres. Perante isto, de acordo com as caraterísticas da 

instalação, não era qualquer modalidade desportiva que podia adaptar às 

condições. Os restantes motivos são apresentados de seguida num excerto 

retirado da reflexão da alteração do plano anual. 

 

“Outra alteração ao plano anual diz respeito às cinco aulas que existem neste 

período na sala de judo que foram aproveitadas para lecionar uma modalidade 

alternativa. Apesar de inicialmente ter optado pela modalidade de judo, devido aos 

alunos referirem no inquérito inicial que era a modalidade que mais tinham 

preferência e uma percentagem de dois alunos mencionar ter dificuldades em 

praticá-la, efetivamente depois de refletir sobre o assunto alterei esta decisão e 

optei por lecionar a modalidade de dança. Esta mudança deveu-se ao facto de 

durante o ano letivo a grande maioria dos alunos insistirem para que esta 

modalidade fosse lecionada (fator motivação) e ainda referirem que a modalidade 

de judo tinha sido abordado em todos os anos anteriores (sendo desejável uma 

diversidade de atividades aumento as possibilidade de formação dos jovens), 

contrariamente ao que apontaram nos inquéritos iniciais”. (Reflexão Alteração Plano 

Anual 10ºB) 

 

Desta forma, o planeamento baseado na avaliação inicial, foi reajustado de 

acordo com as informações decorrentes da avaliação contínua.  

Relativamente aos planos das unidades didáticas e aos planos de aula, 

foram elaborados aquando a abordagem de cada modalidade, tendo em conta a 

conceção do ensino, o planeamento anual, a avaliação diagnóstica dos alunos, 

os recursos disponíveis e a matéria de ensino a ser abordada, de acordo com as 

quatro categorias transdisciplinares.  

Por seu turno as unidades didáticas (anexo III) correspondem a um nível de 

planeamento que providencia uma sequência metodológica dos conteúdos e 

organiza as atividades, tanto do professor como dos alunos, de modo a constituir 
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e orientar a ação pedagógica e tornar favorável o desenvolvimento dos mesmos 

(Bento, 2003).  

O plano de aula (anexo IV), terceiro nível do planeamento, constitui a unidade 

mais representativa de planificação, sendo um reflexo de todo o trabalho 

desenvolvido anteriormente, que se correto deverá ser claro, objetivo, de fácil 

leitura e compreensão, proporcionando um bom desempenho. As principais 

dificuldades que advieram consistiram na seleção dos melhores exercícios que 

fossem de encontro aos objetivos da aula e de acordo com os diversos níveis de 

desempenho da turma não dificultando a sua organização nem o meu 

desempenho, contribuindo para ajudar todos e cada um dos alunos, 

proporcionando assim uma aprendizagem sólida dos diferentes conteúdos, e 

que, ao mesmo tempo, motivasse motivem os alunos e despertasse o seu 

interesse. Na minha perspetiva a melhor forma de superar estes problemas 

partiu da utilização de exercícios com a mesma organização para os diferentes 

níveis, mas com objetivos e conteúdos diferentes, facilitando a minha 

intervenção perante os alunos.  

Assim, o plano de aula é um guião por onde nos orientamos, contém todos 

os objetivos e tarefas a realizar na aula mas não prevê todas as variáveis, 

podendo surgir situações que nos farão alterar o que estava previamente 

planeado. Deste modo, é essencial que um professor seja capaz de se adaptar 

às diversas situações. Penso que esta capacidade de adaptação é visível 

quando as aulas foram realizadas ao ar livre, onde elaborei sempre um plano-

opção para a instalação que me devia dirigir quando as condições atmosféricas 

não permitiam a realização na instalação prevista. 

Importa referir a necessidade de planear nos diferentes níveis de acordo 

com todas as categorias transdisciplinares: cultura desportiva, fisiologia do treino 

desportivo, conceitos psicossociais, habilidades motoras. Através disto é 

possível integrar e desenvolver os diferentes conteúdos de forma lógica que 

permita a sua melhoria de modo a adquirir sucesso no processo de ensino-

aprendizagem. 

Nesta direção, o PNEFes refere que “as atividades de aprendizagem que 

se referem aos conhecimentos dos processos de desenvolvimento e 
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manutenção da aptidão física deverão ser consideradas no processo de 

planeamento, desejavelmente de forma integrada nas aulas de Educação Física” 

(Jacinto et al., 2001, p. 30). De facto, foi fundamental ter em conta a integração 

das diferentes categorias transdisciplinares no processo de planeamento, pois a 

intencionalidade desde o início do ano letivo permitiu aplicá-las de forma 

progressiva, proporcionando o desenvolvimento dos alunos. De acordo com o 

PNEFes, as preocupações metodológicas deverão seguir os princípios 

pedagógicos, a inclusividade e a diferenciação dos processos de treino de 

acordo com as possibilidades e limitações de cada um. 

 

“Dentro da zona saudável de aptidão física são apontados também os momentos 

em que trabalhamos certos aspetos da categoria transdisciplinar-fisiologia. Estes 

momentos diferenciam de período para período tendo em conta o contexto, 

objetivos e os conteúdos (…)”. (Reflexão Plano Anual 10ºB) 

 

A integração das diferentes categorias ao longo do ano letivo condicionou 

a seleção das situações de aprendizagem, a forma como se organizam as 

situações e se estrutura cada uma e o conjunto das aulas de EF (PNEFes).  

Concluindo, as decisões devem ser tomadas tendo em conta a etapa 

anterior, para que cada decisão esteja suportada, com um sentido lógico. São 

passos fulcrais para que a realização seja bem sucedida. Deste modo considero 

o Planeamento um pilar fundamental pois permitiu orientar e organizar o meu 

trabalho com a turma, aferir decisões anteriormente tomadas, identificar 

prioridades, adequar o nível dos objetivos procedendo a correções ou alterações 

sempre que necessário. Desenvolvi estratégias sobre o modo mais eficaz de 

intervir e atuar nas atividades construindo com os alunos um clima de aula 

favorável ao desenvolvimento das competências a adquirir, progredindo e 

garantindo sucesso nas aprendizagens. 
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4.3. A ABORDAGEM ÀS MODALIDADES DESPORTIVAS, DO GLOBAL AO 

ANALÍTICO! 

 

 “A atividade deve ser tão global quanto possível e tão analítica quanto 

necessário”. 

(Jacinto et al., 2001, p. 28) 

 

Na organização dos processos de aprendizagem e aperfeiçoamento 

apliquei o princípio segundo o qual o global e o analítico complementar-se-iam, 

jogavam lado a lado de acordo com os problemas deparados na realização da 

atividade global. Segundo o PNEFes “entende-se por atividade global a 

organização da prática do aluno segundo as caraterísticas da atividade referente 

- jogo, concurso, sequência etc. Por atividade analítica entende-se a exercitação, 

o aperfeiçoamento de elementos críticos (parciais) das diferentes competências 

técnicas ou técnico-táticas, em situações simplificadas ou fracionadas da 

atividade referente” (Jacinto et al., 2001, p. 28). 

De acordo com Mesquita (2011) o jogo exige elevada complementaridade 

entre tática e técnica, pois se por um lado o jogador tem que compreender os 

eventos correntes, para tomar decisões acertadas, por outro, tem que possuir 

um vasto repertório técnico que só adquire significância e autenticidade quando 

aplicado apropriadamente na lógica funcional do jogo. Desta forma, as 

habilidades técnicas são abordadas em função da sua relevância para a 

resolução dos problemas de jogo e da capacidade do alunos entenderem a sua 

aplicabilidade no contexto tácito das situações de jogo.  

 

“(…) realizei uns exercícios de caráter mais analítico, principalmente direcionados 

aos alunos com mais dificuldades, onde o desenvolvimento da relação com bola 

é imprescindível. No entanto, os exercícios contemplavam diversos conteúdos de 

forma a desde logo integrar os fatores”. (Reflexão de aula n.º 29 e 30) 

 

Assim, se o parco domínio técnico comprometer a aplicação do nível 

razoável de compreensão tática, considero que se deve utilizar exercícios de 

caráter mais analítico. Os alunos ao compreenderem a sua aplicação na forma 
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global da atividade irão exercitar de um modo analítico, mas considerando o 

objetivo e a importância no jogo.  

Visto isto, de um modo geral as questões técnicas foram mais direcionadas 

para os alunos com muitas dificuldades, onde a parca qualidade técnica não 

permitia a execução tática do jogo. De acordo com as exigências do jogo, o 

desenvolvimento da técnica torna-se fundamental para a aplicação da tática. 

Apesar disto, ao longo das aulas verifiquei que um aluno com limitado 

domínio das habilidades técnicas pode praticar um jogo minimamente 

organizado se tiver um nível razoável de compreensão tática.  

É notável sobretudo nas modalidades desportivas coletivas, onde a 

organização inerente ao jogo justifica que a componente tática e os processos 

cognitivos subjacentes à tomada de decisão sejam considerados requisitos 

essenciais para o desempenho dos alunos. Em suma, a aprendizagem tática é 

aprender a tomar decisões e resolver problemas que ocorrem durante o 

processo, sendo determinante para cumprir o objetivo do jogo. Este requisito 

essencial é visível na medida em que a maioria das ações de jogo ocorre sem o 

contacto com a bola. 

 

 “Em relação ao jogo, verificou-se ainda muita aglomeração, (…) muitas 

dificuldades em perceber o que devem fazer quando não têm a posse de bola”. 

(Reflexão aula n.º 9 e 10) 

 

Na realidade, ao longo das aulas e sobretudo referente aos desportos 

coletivos apurei que os alunos não tinham compreensão do jogo, não sabiam 

analisar as diferentes funções e consequentemente atuar segundo as mesmas. 

As diferenças entre os alunos eram muito mais visíveis em termos técnicos do 

que táticos de jogo, era urgente alterar este facto.  

Assim, o parco conhecimento tático pode comprometer a execução 

eficiente e/ou eficaz das habilidades técnicas. 

Visto isto, a importância dada à tática e ao global refletiu-se a vários níveis, 

começando pela avaliação diagnóstica e terminando na avaliação sumativa do 

nível de desempenho dos alunos. Nesta direção, a realização do planeamento, 

da unidade didática e aula, e toda a minha atuação na aula incluindo o processo 
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de avaliação dos alunos foi influenciado pela importância dada ao global em 

detrimento do analítico. Através da realização da atividade no seu modo pleno 

ou de exercícios próximos da mesma foi possível observar e avaliar a 

componente técnica e analítica e as questões táticas e globais.  

 

“No que concerne à lógica aplicada nesta avaliação diagnóstica, e em 

conformidade com a formação inicial, é realizada através de formas reduzidas de 

jogo permitindo a avaliação da técnica e da tática de cada desporto coletivo. Desta 

forma, ao possibilitar que os alunos participem numa situação de jogo, com 

determinadas regras, permite automaticamente que estes executem diversos 

gestos técnicos em determinados momentos, o que de uma forma geral, inclui a 

tática individual e coletiva. (…) Para além destes benefícios, no meu entender, 

esta forma exige um menor tempo despendido no processo de avaliação inicial da 

turma nas diferentes modalidades coletivas, pelo facto de avaliar de uma forma 

simultânea”. (Reflexão de aula n.º 5 e 6) 

 

“(…) para aferir a avaliação sumativa elaborei ao longo da aula situações 

reduzidas de jogo. Tal como justificado na reflexão da avaliação diagnóstica desta 

unidade didática, o jogo é a forma mais eficaz de avaliar os alunos” (Reflexão de 

aula n.º 37 e 38) 

 

A partir da avaliação diagnóstica referente às habilidades pautada pela 

execução global da atividade, recolhi a informação que necessitava para a 

abordagem das diferentes matérias. Com esta informação defini uma progressão 

de ensino e os objetivos finais centrada nas dificuldades que apresentaram ao 

nível do jogo, sequência na ginástica, salto/lançamento completo no atletismo… 

Pretendia a partir daqui que os alunos melhorassem a sua forma de jogar, que 

realizassem uma sequência em ginástica, que efetuassem o lançamento de 

dardo… Para alcançar este aperfeiçoamento nada melhor que exercitar a 

atividade na sua forma mais global ou em exercícios critério.  

 

“(…) importa referir que apesar das ajudas terem sido salientadas, os alunos que 

não necessitassem de ajuda ou de realizar os exercícios em formas mais 

simplificadas, não tinham necessidade de o fazerem, sendo importante que estes 

avancem para a realização dos elementos na sua plenitude. Posteriormente à aula 

algumas questões se levantaram (…) devem avançar para outros elementos e 

para o objetivo final, na sua forma global, a sequência final? (…) a proposta 

apresentada para as próximas aulas é dividir em cada estação nos três níveis 

existentes da turma e propor exercícios concretizáveis e desafiantes de forma aos 
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alunos evoluírem e trabalharem em objetivos realizáveis, e a organização da aula 

ser a mesma para todos. Ainda em cada nível propor a realização de uma 

sequência de forma a que os alunos que consigam concretizar os elementos de 

forma isolada avancem para a sua aplicação numa sequência com fluidez, de 

forma a treinarem para a avaliação final”. (Reflexão de aula n.º 17 e 18) 

 

Deste modo, centrei os conteúdos em questões globais sem deixar de 

abordar conteúdos analíticos que fossem fundamentais para cumprirem com 

sucesso a atividade global.  

 

“No grupo P2 são visíveis pequenas melhorias principalmente na ação dos 

membros superiores, onde a “entrada é realizada bem à frente e a saída bem 

atrás” por forma a realizar uma ação ampla dos MS, existindo ainda dificuldades 

na coordenação de todas as ações na sua forma global, principalmente em termos 

da respiração na técnica de nado crol” (Reflexão de aula n.º 15 e 16) 

 

Considero que esta abordagem foi fulcral para a melhoria de todos os 

alunos, também pelo facto do 10º ano ser dedicado ao reforço e/ou revisão das 

matérias, onde as matérias nucleares são muitas, por conseguinte desenvolver 

e/ou melhorar os aspetos técnicos não iria criar alterações significativas ao nível 

da atividade global. 

A valorização da componente cognitiva, tática e/ou global na aprendizagem 

das modalidades, contribuiu para o sucesso do processo ensino-aprendizagem, 

sempre presente nas modalidades coletivas e individuais. 

Nesta perspetiva é pertinente referir que os alunos da turma estabeleceram 

ao longo do ano motivação, empenho, aperfeiçoamento… repercutindo 

positivamente no seu desenvolvimento. 

Epilogando, em minha perspetiva houve uma evolução do longo do ano 

letivo em parte derivada da abordagem às modalidades desportivas, onde a 

passagem para níveis superiores deve-se maioritariamente à melhoria da 

execução global da atividade.  
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4.4. “HETEROGENEIDADE MOTORA”, O ENSINO POR NÍVEIS DE 

DESEMPENHO 

 

“(…) objetivo de assegurar (…) qualidade de educação para TODOS os 

alunos”. 

(UNESCO, 2005) 

 

A escola tem como finalidade desenvolver ao máximo as potencialidades 

de cada aluno. Para isso é necessário educar todos os alunos onde todos os 

alunos recebem oportunidades educacionais adequadas às suas habilidades e 

capacidades de aprendizagem. “Todos diferentes, todos iguais” é uma máxima 

que se integra neste contexto, pois todos os alunos têm igualdade de direito da 

qualidade de educação e são diferentes pois para haver qualidade temos de 

atender às necessidades e caraterísticas de cada um.  

Neste sentido, o professor deve promover mudanças de modo que consiga 

possibilitar a todos sem exceção um ensino de qualidade que respeite as 

diferenças e especificidades do ser humano. Desta forma, baseado na 

perspetiva de escola para todos, o professor deverá encontrar meios para 

ensinar todos os alunos, independentemente de suas necessidades físicas, 

mentais, psicológicas e sociais: aliás, a educação é um direito de todos. Por 

conseguinte, é inegável que as práticas de ensino devem acolher as 

peculiaridades de cada aluno. 

De acordo com Mesquita (2003, p. 26) “as necessidades de cada um dos 

alunos têm de ser comtempladas, na medida em que a única forma de atender 

verdadeiramente à igualdade de oportunidades entre indivíduos é equacionar as 

diferenças de cada um”. 

A turma do 10º ano é pautada pela “heterogeneidade motora”, ou seja, os 

alunos apresentam diferenças bastante significativas no que concerne às 

habilidades motoras, como observado anteriormente.  

 

“(…) de um modo geral, a turma encontra-se no nível elementar, o ensino das 

técnicas de nado crol e costas à exceção de uma aluna que avançará para o 

ensino da técnica de bruços, o nível avançado, e os três que se encontraram no 
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nível introdutório. As aulas serão assim planeadas e organizadas de acordo com 

os três níveis existentes na turma”. (Reflexão Avaliação Diagnóstica, MEC Natação) 

 

“Desta forma, apurando as dificuldades dos alunos, concluo que, no que concerne 

às habilidades motoras, de um modo geral se situam no nível introdutório com 

tendência para o elementar. Assim, em termos do futebol, andebol e basquetebol 

situei os alunos no nível um/dois, existindo três alunos que se encontram num 

nível superior. No voleibol, encontram-se no nível um/dois, existindo apenas dois 

alunos que praticam a modalidade e estão num nível muito superior aos 

restantes”. (Reflexão de Aula N.º 5 e 6) 

 

Quando confrontei esta realidade, fiquei apreensiva de não conseguir 

adaptar à diversidade que apresentavam. Questionei-me como ia conseguir 

ajudar todos os alunos, se os dividisse por níveis como faria a instrução, a 

organização… como iria lecionar conteúdos diferentes na mesma aula…enfim 

uma série de situações que no início do ano me causaram alguma ansiedade. 

Deste modo, para atender à “heterogeneidade motora” deparei-me com 

diversas dificuldades. Foram alguns os momentos de tristeza, angústia, 

desilusão, mas que foram superados através de esforço, de empenho e 

dedicação, mas essencialmente através da reflexão crítica na busca de melhores 

estratégias que dessem resposta a esta diversidade que encarava. 

 

“(…) senti alguma dificuldade em ajudar e observar todos os alunos, sendo visível 

maior atenção nos alunos-problema e alunos expert, uma vez que os alunos-

problema precisavam da minha ajuda para realizar exercícios básicos pois 

detinham receio de concretizá-los sozinhos e os alunos-expert executavam muito 

bem os elementos do nível elementar, sendo necessário a minha ajuda para as 

restantes habilidades de níveis superiores, em termos de segurança, para apurar 

o que realmente conseguiam praticar”. (Reflexão de aula n.º 17 e 18) 

 

A estratégia que utilizei nas primeiras aulas foi realizar as mesmas 

situações de aprendizagem, mas diferenciando ao nível dos objetivos, instrução 

e feedback. A utilização desta estratégia derivou por considerar que era possível 

selecionar as mesmas situações que atendessem às necessidades de todos os 

alunos, mas diferenciavam a outros níveis referidos.  
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“Esta intencionalidade de incidir de forma diferente nos diversos níveis da turma 

não foi percetível nesta aula (…) Este facto provocou aos alunos que se 

encontravam em níveis mais avançados exercitassem pouco e que o tempo de 

espera se tornasse elevado. (…) Apesar disto, o jogo planeado é muito 

interessante, pois aumenta a motivação (…) no entanto deve ser exercitado 

quando estes aspetos tiverem mais consolidados (…) necessário incidir na relação 

com bola nos alunos com mais dificuldades e avançar com os princípios nos 

restantes níveis.” (Reflexão de aula n.º 9 e 10) 

 

No entanto, esta estratégia não permitia obter sucesso, pois os alunos 

apresentavam diferenças muito significativas. Foi urgente realizar uma divisão 

por níveis de desempenho, onde os exercícios foram adequados a cada um. 

Bento (2003) refere que o professor deve adotar medidas de diferenciação no 

ensino, evitando o atraso crónico de alguns alunos. 

 

“(…) existem alguns problemas a colmatar, sendo clara a necessidade de planear 

nos três níveis de desempenho”. (Reflexão de aula n.º 7 e 8) 

 

Neste sentido, a estratégia que utilizei posteriormente foi a divisão dos 

níveis de desempenho por situações de aprendizagem adequadas a cada 

divisão. Durante a planificação selecionei uma série de exercícios adequados 

aos níveis em questão e que ao nível da organização fossem aplicáveis.  

 

“No meu entender a organização do espaço de aula e dos exercícios estava bem 

planeada, uma vez que permitiu que os dois grupos trabalhassem em simultâneo 

perdendo pouco tempo nas deslocações de exercício para exercício. 

Primeiramente explicava a um grupo o exercício seguinte que iria realizar no outro 

terço do campo e quando estes entendiam dirigiam-se para o campo e chamava 

o outro grupo que se dirigia para o espaço de aula contrário, instruindo os mesmos 

para o exercício seguinte, enquanto o outro grupo já iniciara o exercício”. (Reflexão 

de aula n.º 11 e 12) 

 

Parecia tudo perfeito, desde a seleção dos exercícios adequados a cada 

aluno às transições planificadas ao pormenor.  

Na realidade, a estratégia não ocorreu como esperava. Apesar de todo o 

planeamento parecer favorável, não previ as questões da minha atuação durante 

a aula. Assim, a minha intervenção esteve comprometida durante toda a aula, 

desde a dificuldade em observar todos os alunos e consequentemente poder 
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ajudá-los pois estavam a realizar ao mesmo tempo exercícios completamente 

diferentes, à instrução com muito tempo de explicação. Por conseguinte, esta 

estratégia revelou-se ser difícil de aplicar na prática. 

 

“Relativamente à minha atuação durante a aula, considero que detive algumas 

dificuldades em observar todos os alunos, nos seus dois grupos distintos. Saliento 

que senti que os alunos precisaram da minha intervenção de modo a chamar a 

atenção para aspetos determinantes dos exercícios. Perante isto, levantaram-se 

diversas questões: Será a divisão pelos níveis a melhor estratégia utilizada na 

aula? Não será mais difícil observar e intervir simultaneamente em todos os 

alunos? Os exercícios serão assim tão diferentes sendo necessária esta 

separação? Neste sentido, concluí que efetivamente os exercícios utilizados na 

aula em termos de organização eram semelhantes, se os alunos tivessem 

realizado todos o exercício com a mesma organização seria mais fácil observar 

todos os alunos, também perderia menos tempo na instrução dos exercícios e da 

minha parte seria maior o tempo de observação.” (Reflexão de aula n.º 11 e 12) 

 

Portanto, a partir da reflexão crítica da aula surgiu a hipótese de realizar a 

divisão por níveis de desempenho, selecionando exercícios que fossem 

semelhantes em termos de organização realizados ao mesmo tempo, mas que 

cumprissem com os objetivos de cada nível. Isto é, dentro da mesma 

organização do exercício pude variar ou alterar a situação de aprendizagem 

adaptando aos alunos em questão. Dando um exemplo do andebol, enquanto 

uns alunos realizavam 3x2 em que os três alunos partindo do fundo do campo 

realizavam até meio campo passes entre si e neste momento resolveriam o 3x2 

aplicando os conteúdos desenvolvidos para estes grupos, outros realizariam o 

mesmo exercício mas em “criss-cross” até meio campo dificultando o exercício.  

Aqui deparava-me com os problemas anteriores resolvidos. Conseguiria 

observar todos os alunos porque realizariam a mesma organização do exercício 

e a instrução estaria facilitada utilizando a estratégia de instruir toda a turma em 

termos de organização e posteriormente salientar e referir os objetivos e 

feedbacks a cada grupo, fazendo com que todos conseguissem captar o fio 

condutor da aula.  

 

“Ao nível da minha intervenção, penso ter sido adequada à aula em questão. Os 

exercícios e a sua organização cumpriram com o objetivo. Na instrução a 

estratégia utilizada possibilitou que não perdesse muito tempo neste momento. 
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Importa realçar que senti mais facilidade em observar todos os alunos de forma a 

ajudá-los a evoluir”. (Reflexão de aula n.º 15 e 16) 

 

Visto isto, uma das dificuldades que deparei foi na seleção de exercícios 

que servissem os objetivos da aula e de acordo com os diversos níveis de 

desempenho da turma, de modo a não dificultar a sua organização e o 

desempenho em apoiar todos e cada um dos alunos. A seleção dos exercícios 

foi uma tarefa bastante minuciosa, pois para além de atender aos objetivos da 

aula para cada nível, procurava exercícios que pudesse adaptar aos vários níveis 

cumprindo a mesma organização e consequentemente possibilitando que 

auxiliasse todos os alunos. O excerto seguinte demonstra a aplicação da 

estratégia ao nível da ginástica: 

 

“(…) dividir em cada estação nos três níveis existentes da turma e propor 

exercícios concretizáveis e desafiantes para os alunos evoluírem e trabalharem 

em objetivos realizáveis, e a organização da aula ser a mesma para todos. Ainda 

em cada nível propor a realização de uma sequência para que os alunos consigam 

concretizar os elementos de forma isolada avancem para a sua aplicação numa 

sequência com fluidez, de forma a treinarem para a avaliação final”. (Reflexão de 

aula n.º 17 e 18) 

 

Considero que esta estratégia foi assertiva permitindo o desenvolvimento 

de todos e de cada um dos alunos, auxiliados pela minha intervenção na aula. 

Assim, foi a estratégia utilizada ao longo do ano letivo para as diferentes 

modalidades desportivas. Estou convicta que dentro do contexto onde estive 

inserida, esta é a estratégia que mais vantagens acarreta para que alcance uma 

qualidade de educação para todos. 

Importa ainda referir que a mudança de estratégias foi aplicada logo nas 

aulas seguintes, possibilitando que rapidamente encontrasse e aplicasse a 

estratégia adequada e que mais vantagem acarretaria neste contexto.   

Apesar de considerar que esta estratégia era eficaz, nem tudo foi “um mar 

de rosas”, nem tudo estava resolvido. Mesquita (2011, p. 31) referiu que “a 

inclusão dos alunos menos dotados, com piores níveis de prestação motora, por 

exemplo, exige a criação de condições que permitam prática acrescida, mais 

instrução, tarefas mais bem estruturadas, mais encorajamento e atenção 



64 
 

individualizada”. De facto, foi um grande desafio, que mobilizou saberes e 

fazeres para atuar da melhor forma, possibilitando uma educação de qualidade 

para todos. 

Nesta direção, para além da divisão em níveis de desempenho, várias 

foram as estratégias utilizadas para conseguir responder às necessidades dos 

alunos. Por vezes dentro do mesmo nível houve necessidade de realizar 

adaptações devido ao desenvolvimento ser realizado mais rapidamente nuns 

alunos do que em outros ou mesmo das caraterísticas particulares da 

modalidade. Algumas das adaptações foram realizadas durante a aula, pois não 

se consegue prever algumas situações que surgem na execução dos exercícios 

durante a aula. 

 

“Também aplico aos alunos que, dentro do mesmo nível, se encontram mais aptos 

e que executam os percursos mais rápido, para que não quebrem o ritmo de aula 

esperando pelos colegas, utilizava a estratégia de realizarem mais percursos ou 

avançava com conteúdos. No meu entender, este facto é essencial pois apesar 

do nível ser semelhante, alguns alunos apresentam mais apetência para 

evoluírem, havendo necessidade de avançar nos conteúdos, de forma a 

continuarem a sua evolução. Dou por exemplo o aluno (…) que apresenta 

bastante capacidade para a técnica de nado crol, mas apresenta mais dificuldades 

na técnica de nado costas, onde incido nesta última técnica ao contrário dos 

restantes alunos que também tenho de incidir na técnica de nado crol”. (Reflexão 

de aula n.º 15 e 16) 

 

No entanto, esta dificuldade agravou-se ao nível da modalidade de 

ginástica sobretudo na aluna com obesidade mórbida, pois não conseguia 

realizar os saltos, havendo necessidade de individualizar nestes momentos o 

trabalho.  

 

“(…) no decorrer dos exercícios, a aluna (…) afastou-se e começou a chorar por 

não conseguir acompanhar os colegas de turma. Esta aluna apresenta 

caraterísticas muito particulares, tem o índice de massa corporal (IMC) muito 

elevado, que lhe dificulta a realização dos exercícios, sendo fundamental criar um 

programa de forma bastante individualizada para esta aluna, de forma a propor 

objetivos concretizáveis e motivar a aluna para a prática, não criando 

constrangimentos”. (Reflexão de aula n.º 17 e 18) 
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A definição dos objetivos (gerais, específicos, de cada aula e de cada 

exercício) para cada nível existente na turma torna-se fundamental no processo 

de planeamento. Os objetivos devem ser claros para que a procura de exercícios 

que os cumpram sejam adequados aos alunos em questão. 

Nesta linha de pensamento Bento (2003, p. 33) ressalta que muitas “vezes 

uma aula bem preparada do ponto de vista material e organizativo, com objetivos 

e instruções para a atividade dos alunos claramente formuladas, não leva aos 

resultados previstos”. Fundamentando que “no decurso da aula constata-se uma 

discrepância entre as exigências da tarefa e o estado concreto de 

desenvolvimento dos alunos; estes não possuem os pressupostos necessários 

para aquele grau de exigências” (2003, p. 33). Para que os alunos obtenham 

resultados elevados é preciso aprender, o mais exatamente possível, o nível 

concreto dos seus conhecimentos e capacidades. 

 

“a questão da aluna (…) necessidade de programar algo individualizado de forma 

a substituir a exercitação nos saltos. Assim, realizei vários circuitos de força física 

geral que contemplavam conteúdos da ginástica, para que a aluna se mantivesse 

a realizar exercício físico e ao mesmo tempo a aperfeiçoar alguns aspetos da 

ginástica”. (Reflexão de aula n.º 25 e 26) 

 

“Na minha opinião os exercícios mostraram ser adaptados a todos os alunos e a 

minha intervenção de igual forma adaptada a cada um dos alunos com as suas 

individualidades”. (Reflexão de aula n.º 29 e 30) 

 

Apesar da individualização do trabalho a aluna com obesidade mórbida 

demonstrava motivação e autonomia para concretizar, sendo bastante positivo. 

Considero que o sucesso da aplicação dos exercícios foi devido à sua 

adequação às dificuldades do alunos e pela transferência dos exercícios para 

conteúdos da ginástica e ainda para a melhoria da aluna dentro dos níveis de 

desempenho, fazendo com que trabalhasse por um objetivo. 

Esta adaptação também foi visível por exemplo ao nível dos saltos no mini-

trampolim, onde a aluna por ter dificuldades em saltar realizou os mesmos mas 

no reuther. Considero que esta estratégia foi bastante positiva. 
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“Concernente aos saltos no mini trampolim (…) precisa de trabalhar para 

conseguir realizar (…) em segurança. Assim, durante a aula foi proposto a aluna 

que realizasse os saltos mais simples no trampolim reuther (salto em extensão, 

meia pirueta e engrupado), pois assemelha-se aos saltos no mini trampolim. A 

aluna apresentou muita motivação nesta nova experiência, sendo bastante 

positivo”. (Reflexão de aula n.º 31 e 32) 

 

A adequação e adaptação dos objetivos deve permitir que todos os alunos 

evoluam, na busca por melhores resultados, potenciando as capacidades de 

cada um. 

 

“(…) para os alunos do nível introdutório em cada estação propunha a realização 

de outros elementos/exercícios concretizáveis de acordo com o nível de 

desempenho e por forma a evoluírem, que não a roda por exemplo, assim como, 

para os alunos que já realizavam corretamente a habilidade motora dessa estação 

passavam a realizar a sequência proposta para o seu nível nessa mesma estação 

de forma a aperfeiçoar os elementos e ter objetivos mais complexos para exercitar, 

não permitindo a existência de tempos mortos a quem conseguisse realizar 

corretamente a habilidade motora”. (Reflexão de aula n.º 21 e 22) 

 

Deste modo, a análise dos conhecimentos, capacidades, habilidades e a 

atitude dos alunos para com a aprendizagem, o grau de disciplina e de atuação 

coletiva, o estado de desenvolvimento do pensamento e da capacidade de 

aprendizagem, constitui por isso uma tarefa principal para o estabelecimento da 

estratégia do professor (Bento, 2003). 

No entanto, referente às categorias transdisciplinares dos conceitos 

psicossociais e cultura desportiva, a turma do 10º ano não apresenta diferenças 

significativas. Considero a turma bastante homogénea, sendo a minha atuação 

semelhante para todos os alunos. 

 

“Referente aos conceitos psicossociais a turma apresenta uma boa relação entre 

todos, beneficiando esta categoria transdisciplinar. Relativamente à cultura 

desportiva dos alunos, apurei que é baixa sobretudo quando os alunos cumpriam 

com o papel de árbitros”. (Reflexão de aula n.º 5 e 6) 

 

Ao longo do ano tive de ter em atenção as caraterísticas de todos os alunos, 

sobretudo ao nível das habilidades motoras. Saliento a importância de todas as 
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avaliações diagnósticas realizadas de modo a atuar conforme as competências 

de cada aluno. 

 

“A AD é um processo de extrema importância especialmente quando existe uma 

heterogeneidade muito acentuada na turma, pois é preciso planear de acordo com 

todos e cada um dos alunos, para que todos e cada um tenham oportunidade de 

evoluir”. (Reflexão de aula n.º 5 e 6) 

 

 “Do ponto de vista das atitudes, importa desenvolver a ideia da 

necessidade imperiosa de criar um ambiente de aprendizagem, na aula de EF, 

efetivo e aberto a todos os estudantes e praticantes cujas habilidades caem fora 

do nível geral ou cujas referências culturais diferem das do grupo maioritário, 

procurando criar um ambiente onde todos possam alcançar o seu máximo 

potencial.” (Mesquita, 2011, p. 29). 

Foi necessário ter em conta que “o desenvolvimento de meios de 

programação dos processos de ensino e aprendizagem apresenta, como uma 

caraterística essencial, a tentativa de individualização, de influenciar a atividade 

de cada aluno. Este aspeto ignora, por vezes, a necessidade de se chamar a 

atenção para o perigo de um empobrecimento das relações coletivas entre os 

alunos”. (Bento, 2003, pp. 51-52). 

Assim, apesar da estratégia de divisão dos níveis de desempenho ser 

dominante, utilizei estratégias que não permitiram o “empobrecimento das 

relações coletivas”. 

 

“Importa ainda referir que de acordo com a avaliação diagnóstica, antes da aula, 

realizei as duplas a serem divididas pelas seis estações em concordância com o 

nível de desempenho de cada um, para realizarem exercícios semelhantes e 

possam trabalhar em equipa, ajudando-se mutuamente”. (Reflexão de aula n.º 21 e 

22) 

 

Deste modo, empreguei certos momentos da aula para que os alunos 

realizassem exercícios todos juntos pelo mesmo objetivo ou através da 

realização de equipas equilibradas. Isto acarretou diversas vantagens, desde a 

motivação dos alunos, à interajuda que se verificou aprendendo uns com os 

outros, ao aumento do espírito de turma… 
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“(…) é fundamental realçar a preocupação que existe, na maioria das aulas, em 

possuir três momentos mais lúdicos e descontraídos, de forma a reunir todos os 

alunos dos diferentes níveis de desempenho existentes na turma, com a 

realização dos mesmos exercícios. Estes momentos têm como intuito incutir o 

espírito de turma, de equipa, de interajuda…, através do aquecimento, de 

momentos por forma a recuperarem energias e de terminar a aula de uma forma 

lúdica”. (Reflexão de aula n.º 15 e 16) 

 

“Optei neste jogo por dividir as equipas de forma equilibrada para que a qualidade 

de jogo nos dois grupos fosse superior, pois auxiliavam-se uns aos outros” 
(Reflexão de aula n.º 29 e 30) 

 

Para além disto, dentro da mesma situação de aprendizagem, utilizei 

diversas variantes que possibilitavam a adaptabilidade às dificuldades de cada 

um dos alunos e por sua vez a sua evolução. 

 

“O jogo continha diversas variantes que aumentaram a dificuldade da 

concretização do exercício de variante para variante, para que possibilitasse uma 

evolução dos alunos com mais e menos dificuldades dentro do mesmo jogo de 

aquecimento”. (Reflexão de aula n.º 9 e 10) 

 

Considero que a procura deste ambiente no contexto da minha turma 

obteve sucesso. Para além disto, por vezes a divisão por níveis de desempenho 

na turma não era realizada apenas tendo em conta a heterogeneidade motora, 

mas também outros conceitos que considero fundamentais para o desenrolar da 

aula, como a autonomia e a responsabilidade. 

 

“(…) planeei dividir os alunos por cada estação conforme o nível de desempenho 

em que se encontravam e a atitude em aula para que os alunos menos autónomos 

fossem auxiliados pelos alunos mais autónomos e que se encontravam num nível 

semelhante”. (Reflexão de aula n.º 25 e 26) 

 

Outra estratégia que considero ter sido um sucesso, foi nas aulas de 

natação utilizar certos momentos onde todos realizavam o mesmo exercício, mas 

que para uns o objetivo era de descontração, para outros o objetivo era de total 

concentração e aprendizagem. 
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“(…) à posteriori realizarem os conteúdos de adaptação ao meio aquático de forma 

integrada, de forma a evoluírem (…)  Aproveitei a complexidade para realizarem 

num momento da aula e  em conjunto com os restantes alunos de níveis 

superiores, funcionando para estes um momento de descontração preparando-os 

para os restantes exercícios e colmatando algumas falhas que ainda existem 

nestes alunos”. (Reflexão de aula n.º 15 e 16) 

  

“(…)mudanças ocorridas na aula em termos da concretização de séries na técnica 

de crol e costas, aproveitando este momento em consonância com os momentos 

em que os alunos do grupo P2 realizavam a técnica completa de crol e mais tarde 

a técnica completa de costas, reunindo os alunos em prol do mesmo objetivo”. 

(Reflexão de aula n.º 19 e 20) 

 

Resumindo, a “heterogeneidade motora” da turma implicou a procura de 

estratégias que respondessem à necessidade dos alunos. Considero que a 

procura, através da reflexão critica, levou-me a seguir caminhos de sucesso. 

Apesar disto, tenho a consciência que o que resultou nesta turma pode não 

resultar em outras com caraterísticas semelhantes, sendo importante a 

constante procura de estratégias adaptadas que resultem no contexto que nos 

deparamos. No entanto, acredito que quando nos confrontamos com uma 

elevada “heterogeneidade motora” não nos devemos esquecer que estas 

diferenças acarretam aspetos bastante positivos. Considero que a evolução dos 

alunos possa derivar da divisão por níveis de desempenho, mas acredito que a 

não divisão em certas aulas, momentos ou exercícios também possibilite que 

todos evoluam. Para além disto, a não divisão permite criar um ambiente 

bastante positivo, espirito de turma, ajuda mútua… sendo aspetos determinantes 

para o desenrolar das aulas. 

 

 

4.5. CONCENTRAÇÃO NO ESSENCIAL, A CHAVE DE UM CICLO DE AÇÃO 

 

“(…) não é possível aprender tudo de uma só vez, sob pena de se incorrer no 

risco de nada aprender” 

(Mesquita, 2011, p. 51) 
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Nas primeiras aulas que planeei e lecionei a minha reação foi colocar em 

evidência, em todos os momentos, todo o conhecimento adquirido nas diferentes 

didáticas. Pretendia que os alunos aprendessem muito e rapidamente. A 

intenção era boa, mas o resultado foi a “eterna sensação de tempo escasso”.  

Rapidamente e ainda nas primeiras aulas, através do questionamento 

apercebi-me de que os conteúdos transmitidos foram demasiados, pude 

reconhecer que alguns alunos não conseguiram reter toda a informação 

transmitida ou não encontravam o fio condutor da aula, correndo o risco de não 

adquirirem os conhecimentos. 

 

“A aula encetou com uma curta conversa com os alunos, refletindo sobre a aula 

anterior, onde questionei o que aprenderam. (…) obtive respostas pouco 

concretas ao que era desejado, apenas alguns alunos referiram o primeiro 

princípio de jogo ofensivo” (Reflexão de aula nº 11 e 12) 

  

Segundo Bento (2003, p. 27), “se pretendemos ensinar com eficácia, se 

queremos formar nos alunos conhecimentos e capacidades sólidas, 

aproveitando o escasso tempo disponível, então temos que definir o essencial 

do ensino e concentrar a nossa atividade e a dos alunos”. 

A concentração no essencial é imprescindível! Esta preocupação é 

acentuada com a limitação da quantidade real de horas disponíveis. Assim, 

considero que um dos propósitos desta tarefa é a “utilização racional e eficaz do 

tempo de ensino” (Bento, 2003, p. 28). 

Concentrarmo-nos no que é fundamental obriga à hierarquização dos 

conteúdos. Há conteúdos que devem ocupar mais tempo porque são mais 

relevantes a incidir ou porque são mais complexos e difíceis de reter, outros que 

devem ser ensinados em primeiro lugar porque são imprescindíveis para 

conseguirem ultrapassar as fases seguintes, de acordo com o desempenho de 

cada aluno. Há questões para as quais pouco tempo resta, ou mesmo não são 

abordadas, porque são pormenores que não são alcançados pelos alunos nesta 

fase ou não são determinantes para o sucesso do mesmo. Deste modo, apurei 

que ao querer ensinar tudo, corria o risco de os alunos nada aprenderem. 
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“(…) sinto-me mais apta para lecionar esta modalidade e para atuar perante as 

dificuldades dos alunos, sendo importante intervir primeiramente sobre os aspetos 

mais gritantes a melhorar para, pouco a pouco, intervir sobre os pormenores de 

cada técnica de nado”. (Reflexão de aula nº 19 e 20) 

 

Foram diversas as estratégias utilizadas para me auxiliarem nesta tarefa 

de me centrar no essencial.  

Considero que ao transmitir e selecionar demasiada informação provocava 

confusão nos alunos e, em certa medida, até a mim própria, uma vez que não 

conseguia hierarquizar as minhas prioridades. Assim, um aspeto que possibilitou 

concentrar-me no essencial foi selecionar os conteúdos mais urgentes a 

aperfeiçoar. Conteúdos estes que, de um modo geral, eram maioritariamente 

globais e menos analíticos.  

Para além da prioridade dos conteúdos, a seleção dos exercícios também 

foi realizada de forma minuciosa permitindo entender e focar os alunos para o 

essencial. Ainda mais específico foi a seleção de poucos objetivos para cada 

exercício. 

Assim, a definição clara dos objetivos e conteúdos de ensino permitiu-me 

focalizar a minha atuação para o essencial, de forma sequenciada e estruturada. 

Mesmo que pudesse referir muitos aspetos nesse mesmo exercício, não corria 

o risco de o fazer, pois aquele objetivo tinha de ser cumprido. Deste modo, os 

feedbacks transmitidos em cada exercício eram poucos de cada vez, ou seja, 

poucos em termos de conteúdo transmitido, centralizando o aluno para o que se 

pretendia. Isto é, a minha atuação tem de ser assertiva, é necessário emitir 

feedbacks pertinentes, com o conteúdo adequado (objetivo e sintético) e no 

momento apropriado. 

 

“Saliento ser importante transmitir poucos feedbacks de cada vez, dando espaço 

ao aluno para conseguir melhorar e centrar-se no essencial e só depois 

avançarmos para pormenores na execução”. (Reflexão de aula nº 7 e 8) 

 

Importa referir que apesar disto, a atuação depende de nível para nível de 

desempenho e de aluno para aluno. Assim, dentro do mesmo nível os erros mais 
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relevantes a corrigir podem ser diferentes, sendo importante focar a atenção do 

aluno para esse mesmo erro e não do colega. 

 

“ (…) esperei sempre focar a atenção do aluno para os erros que mostrava serem 

determinantes na sua execução, sendo diferente de nível para nível e aluno para 

aluno” (Reflexão de aula n.º 7 e 8) 

 

No seguimento da estratégia anterior, outro aspeto auxiliou-me na busca 

pelo aluno no essencial, encontrar o fio condutor da aula aplicando feedbacks 

curtos, claros e concisos. No entanto estes feedbacks eram “especiais” pois 

utilizava palavras-chaves que fossem facilmente interiorizadas pelos alunos. A 

utilização destas palavras-chaves revelaram muitas vantagens, desde focar o 

aluno para o que era urgente melhorar ou continuar, compreender mais 

rapidamente o que se pretendia, tornar-se mais fácil de interiorizar pelo alunos, 

ser mais inteligível colocar em prática, e ainda perder menos tempo em 

instrução/feedback após a primeira explicação. 

 

“(…) penso que na abordagem deste primeiro princípio devia ter realçado as 

palavras-chaves para a sua execução”. (Reflexão de aula nº 9 e 10)  

 

Nesta direção, é fundamental transmitir as palavras-chaves desde o 

primeiro momento com o conteúdo ou tarefa, para que as vantagens na sua 

utilização exerçam imediatamente efeito e facilitem ao aluno encontrar o fio 

condutor da aula. Considero que ao longo da aula devam ser reproduzidas 

diversas vezes até o aluno compreender e aplicar o que se pretende, sobretudo 

nas primeiras aulas. 

 

“(…) destaco o uso de palavras-chave no desenrolar da aula, reproduzindo-as 

diversas vezes para que os alunos interiorizassem o desejado e conseguissem 

colocar em prática”. (Reflexão de aula nº 11 e 12) 

 

Referencio que uma boa forma de centrar a atenção dos alunos ou avaliar 

a minha atuação foi questionando-os. Assim, geralmente, no início e fim da aula 

refletia com os alunos de modo a avaliar a minha atuação e a centrar a atenção 

deles para o que foi determinante na aula.  
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“A aula iniciou com uma curta conversa com os alunos, refletindo sobre a aula 

anterior, onde questionei o que aprenderam. Considero ser importante ter este 

feedback por parte dos alunos para refletir e perceber o que ocorreu para não 

interiorizarem o lecionado e desta forma, conseguir atuar no sentido de melhorar 

a minha intervenção” (Reflexão de aula n.º 11 e 12) 

 

“Finalizei a sessão através de uma curta reflexão sobre o decorrer da mesma onde 

se chamou à atenção para aquilo que é mais gritante melhorar” (Reflexão de aula 

nº 7 e 8) 

 

A concentração no essencial assume uma questão fulcral para a eficácia 

do processo ensino-aprendizagem. Para além de ser determinante na seleção 

dos conteúdos, métodos, estratégias, capacidades, também é essencial ao nível 

dos comportamentos, conhecimentos, atitudes… Deste modo, se a aula não 

corre ou não correu como se esperava devido ao empenho dos alunos ou ao 

comportamento foi urgente centrar a minha atuação (seleção de situações de 

aprendizagem, objetivos…) para os conceitos psicossociais. Assim, para além 

de ser determinante nas quatro fases da área 1 é decisivo nas quatro categorias 

transdisciplinares, ou seja é válido “para todos os aspetos do processo 

pedagógico (…) e para todos os níveis de planeamento e realização” (Bento, 

2003, p. 27). 

 

“Terminei a aula, refletindo com os alunos sobre os pontos positivos e negativos 

da aula, para que saibam o que têm de melhorar para as aulas correrem melhor, 

assim como a prestação deles”. (Reflexão de aula nº 21 e 22) 

 

No seguimento desta análise, percebe-se que o domínio do conteúdo é 

crucial para a qualidade da lecionação em qualquer modalidade. Pois a 

qualidade da lecionação depende da forma como utilizamos o conhecimento. 

Este tem de ser empregado de forma coerente e selecionando aquilo que 

realmente importa naquele momento, naquele aluno. Graça (2001b, p. 109) 

refere “a necessidade de o professor ter um conhecimento da matéria adaptado 

às exigências do contexto de ensino”. Este conhecimento é definido por 

conhecimento pedagógico do conteúdo, em que representa a combinação de 

conhecimentos que o professor domina, mas que só se constitui à medida que 

uma situação real de ensino se realiza (Ramos et al., 2008). Deste modo, o 
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conhecimento pedagógico do conteúdo é a forma de representação e 

transformação da matéria de ensino que a torna compreensível ao aluno 

(Shulman, 1986). 

Em suma, concentrar no essencial é determinante para aumentar a 

qualidade e eficácia do ensino, sendo a chave que abriu caminho para percorrer 

com sucesso todas as etapas que lecionei este ano letivo, uma decisão que 

muito me auxiliou neste processo. O professor deve destacar o mais importante, 

até porque o tempo disponível é reduzido. “Objetivos e matéria em demasia 

impedem uma boa atmosfera de aprendizagem ativa” (Bento, 2003, p. 27). Nesta 

perspetiva, considero que a atuação do professor tem de ser assertiva de forma 

a que o aluno se concentre no essencial, pilar fundamental para um bom 

desempenho e êxito nas aprendizagens durante todo o processo educativo. 

 

 

4.6. ENSINO É COMUNICAÇÃO!  

 

O ensino também é comunicação! “É inquestionável o papel exercido pela 

comunicação na orientação do processo ensino-aprendizagem, qualquer que 

seja o contexto em que se estabelece” (Arques, 2009; Rosado & Mesquita, 2011, 

p. 70). De acordo com os autores, a comunicação apresenta diversas funções: 

informação, controlo, motivação e expressão emocional. Neste contexto, é 

notável a importância da comunicação, pois é através dela que nos relacionamos 

com os alunos, que transmitimos conteúdos, que os motivamos… que, segundo 

Graça (2001a), transferimos e compreendemos os significados das pessoas. 

Considero a comunicação, uma das competências fundamentais do professor. 

No início do ano letivo, deparei-me com um bom desafio: ultrapassar as 

barreiras que dificultavam a ação, no que diz respeito à comunicação. 

 

“(…) senti dificuldades em explicar a organização de cada exercício, pois apesar 

de obter uma resposta positiva dos alunos após a sua explicação, estes não 

efetuavam o que se pretendia, demonstrando que não entendiam o exercício”. 
(Reflexão de aula n.º 9 e 10) 
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Por conseguinte confrontei-me com caraterísticas subjetivas, ou seja, que 

não era percetível entender quais eram as barreiras que na realidade 

dificultavam a comunicação. Julgo que não foi um fator que provocou mal 

entendidos, mas um conjunto de fatores, tornando-se um “desafio comunicativo” 

que ia sendo ultrapassado. Deste modo, neste texto exponho alguns aspetos 

que considero determinantes e que me auxiliaram na melhoria constante da 

comunicação. 

Em consonância com Rosado & Mesquita (2011) aponto de entre diversas 

barreiras na comunicação: a sobrecarga de informação, a linguagem e o receio 

de comunicar.  

No que concerne à linguagem, inicialmente tive receio que os alunos não 

compreendessem o que lhes transmitia, podendo haver palavras com 

significados diferentes e por sua vez também eu sentir dificuldade em entendê-

los. Isto porque o sotaque micaelense é um “sotaque afrancesado”, tão peculiar 

e considerado por linguistas um fenómeno raro e singular na língua portuguesa. 

Perante isto, senti necessidade desde o primeiro momento com os alunos, de 

reforçar a importância deste aspeto para não se tornar uma barreira, como 

exponho no excerto seguinte: 

 

“(…) Uma vez que a minha pronúncia não é semelhante à dos meus alunos, achei 

fundamental referir este segundo dado pessoal, onde solicitei à turma que quando 

não entendessem o que transmitia me perguntassem e pedi compreensão pelo 

facto de sentir necessidade de questioná-los quando não entendesse o que 

expõem”. (Reflexão de aula n.º 1 e 2) 

 

Realmente, na fase inicial do EP, senti necessidade em certos momentos, 

de pedir para os alunos repetirem aquilo que transmitiam. No entanto, considero 

que facilmente ultrapassei esta dificuldade inicial, sobretudo através do 

conhecimento professor-aluno, dos modos de ser, de agir… Aliás, foi importante 

conhecer muito bem todos os alunos, sendo a paralinguagem e a comunicação 

não-verbal aspetos que contribuíram para superar este obstáculo. Apesar disto, 

julgo que foi um fator que não gerou grandes problemas, pois ao fim das 

primeiras aulas havia um claro entendimento entre todos, garantindo que este 

desafio foi ultrapassado rapidamente. 
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Ainda relativamente à linguagem importa referir que, em certos momentos 

verifiquei que os alunos questionavam, não por razões de “sotaque” mas por não 

compreenderem alguns termos mais técnicos. Nesta perspetiva, foi importante 

adaptar a informação transmitida ao nível de compreensão dos alunos. 

No que diz respeito à sobrecarga da informação observou-se anteriormente 

a importância de concentrar no essencial para que os alunos tivessem 

capacidade de processar a informação. A necessidade de selecionar apenas a 

informação mais relevante foi determinante para melhorar o processo de 

instrução.  

O receio de comunicar por parte dos alunos, penso que foi um entrave 

inicial. Situação que derivou talvez da minha postura nos primeiros momentos, 

com a apreensão de ser estudante-estagiária e de os alunos poderem ter 

comportamentos menos adequados. Houve necessidade de ter uma atitude que 

não permitisse maus comportamentos, pois tinha consciência que podia deparar-

me com “alunos problema” que dificultassem a minha atuação. Com o desenrolar 

das aulas, o processo de conhecimento dos alunos foi realizado rapidamente, 

tendo adaptado a minha atuação conforme a atitude dos mesmos, promovendo 

o diálogo e reflexão entre os intervenientes. 

Retratando, considero que todos estes condicionantes dificultaram a 

comunicação inicial com os alunos, juntamente com o nível de atenção e 

retenção, sendo necessário agir positivamente para melhorar o processo de 

ensino-aprendizagem. 

 

 

4.7. A IMPORTÂNCIA DE OTIMIZAR A INSTRUÇÃO 

 

A instrução refere-se a comportamentos de ensino que fazem parte de um 

conjunto de conhecimentos do professor para transmitir informação diretamente 

relacionada com os objetivos e os conteúdos de ensino (Siedentop, 1991). “Dela 

fazem parte todos os comportamentos, verbais ou não verbais (exposição, 

explicação, demonstração, feedback entre outras formas de comunicação) que 

estão intimamente ligados aos objetivos de aprendizagem” (Rosado & Mesquita, 
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2011, p. 73). Deste modo, as competências do professor ao nível da 

comunicação são diretamente influenciadas e determinantes na qualidade da 

instrução. Assim, ao otimizar a comunicação com os alunos, naturalmente 

otimizo o processo de instrução. Simultaneamente às estratégias referidas 

anteriormente para a melhoria da comunicação, foi essencial otimizar o processo 

de instrução com a utilização de outros meios, tornando-o mais eficaz. 

Segundo Rosado & Mesquita (2011, p. 73) “retemos, por exemplo, melhor 

o que vemos do que aquilo que ouvimos; recordamos ainda melhor o que vemos 

e ouvimos; recordamos particularmente bem o que dizemos e o que dizemos o 

fazemos”. 

Neste contexto, as estratégias utilizadas para otimizar a instrução, foram 

métodos que facilitassem a visualização por parte dos alunos dos movimentos a 

efetuar. 

  

“(…) necessário utilizar estratégias para a apresentação das tarefas ser mais 

eficaz, como por exemplo, utilização de imagens ou esquemas. Ainda (…) a 

utilização de um grupo de alunos para demonstrar será bastante positivo, uma vez 

que, apesar de perder mais tempo na apresentação da tarefa, para além de referir 

aspetos de organização do exercício também posso salientar aspetos técnicos e 

táticos do mesmo referenciando problemas que possam ocorrer no grupo aquando 

a sua concretização”. (Reflexão de aula n.º 9 e 10) 

 

Considero que a placa de treino foi um excelente apoio para os alunos 

compreenderem sobretudo as questões de organização e questões táticas dos 

diversos exercícios, através de esquemas preparados anteriormente ou no 

momento quando as circunstâncias o solicitavam, de modo a esclarecer dúvidas 

que pudessem existir. A utilização de imagens auxiliou a nível técnico dos 

movimentos, onde para além da minha demonstração ou de um aluno que 

executava corretamente possuía imagens que ajudavam a entender o que se 

pretendia.  

 

“A utilização de uma placa de treinador para explicar os exercícios tanto ao nível 

de organização como ao nível técnico-tático permitiu que os alunos visualizassem 

o que se pretendia. Considero que este aspeto ajudou bastante na minha 

instrução, permitindo um mais rápido entendimento dos alunos dos objetivos dos 

exercícios, sendo bastante eficaz. Neste sentido, considero que estas estratégias 
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utilizadas auxiliaram a compreensão das diferentes lógicas de cada exercício e 

fixaram o que será mais favorável aplicar em determinadas situações de jogo”. 
(Reflexão de aula n.º 11 e 12) 

 

Para além disto, ao longo das aulas averiguei que o recurso a 

demonstrações por parte dos alunos ou do professor era urgente sobretudo 

quando a situação de aprendizagem era completamente nova para os alunos e 

requeria muita organização da mesma. Semelhante à utilização da placa de 

treinador e de imagens e esquemas, as demonstrações permitem visualizar o 

que se pretende. No entanto, comparativamente às anteriores possibilitam ter 

uma visão “real” do movimento ou exercício, isto é observam-se todas as 

caraterísticas envolvidas, técnico-táticos e de organização, em constante 

movimento. Efetivamente, a demonstração em associação com a exposição 

atinge uma importância crucial pois proporciona ao praticante a visualização 

daquilo que ele tem de executar (Rink, 1985). 

 

“(…) deparei com dificuldades na instrução, pois apesar dos alunos terem 

mencionado que o perceberam, quando foi para concretizar não realizaram o que 

era pretendido, sendo necessário redizer diversas vezes nos vários grupos 

formados, fazendo com que os alunos exercitassem menos tempo do que estava 

planeado. Penso que isto ocorreu pois para além de ser um exercício 

completamente novo e diferente do que era habitual praticarem, havia no mesmo 

exercício diversos indicadores de organização, não facilitando a sua 

compreensão”. (Reflexão de aula n.º 29 e 30) 

 

Isto não quer dizer que as outras estratégias devam ser substituídas pela 

demonstração, mas que dependendo da situação, por vezes a utilização da placa 

ou imagem é suficiente, e saliento que por vezes mais eficaz, embora outras 

vezes haja necessidade de recorrer à demonstração por parte professor ou 

alunos. 

 

“Apesar da utilização da placa de treinador, nos exercícios que realizaram pela 

primeira vez, (…) que levantam muitas questões de organização, o ideal é 

proceder à demonstração, perdendo na sua globalidade menos tempo e dando 

mais qualidade aos exercícios”. (Reflexão de aula n.º 29 e 30) 
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Importa referir que, em conformidade com Rosado & Mesquita (2011, p. 

98), “de uma maneira geral, aconselha-se que a demonstração seja, sempre que 

possível, feita pelos praticantes (evitando-se investir sempre o mesmo praticante 

nessa tarefa), pelo seu efeito de modelação comportamental (gratificação do 

praticante escolhido, criação de um clima relacional positivo de imitação). Para 

além disso, liberta o professor para a focalização da atenção dos alunos nos 

aspetos relevantes a atender, através do complemento da informação verbal. No 

entanto, com alguma frequência deverá ser o professor a fazer a demonstração, 

já que isso pode contribuir para criar uma imagem mais positiva de si e da 

atividade desportiva em causa”. 

Também destaco o recurso a “demonstrações pelo erro”, pois permitiram 

que os alunos compreendessem o erro e analisassem as vantagens e 

desvantagens de modo a não voltar a repetir, e desta forma aprendiam mais 

facilmente como concretizar.  

 

“Saliento ser positivo (…) ter utilizado a estratégia de aproveitar situações 

incorretas durante o jogo dos alunos para os corrigir, fazendo com que 

percebessem melhor o que se pretendia e o que era mais favorável em cada 

situação após acontecer em jogo”. (Reflexão de aula n.º 9 e 10) 

 

No entanto, as demonstrações de aspetos incorretos devem ser realizadas 

por bons alunos ou professor e não por alunos com dificuldades, evitando 

humilhação que essa situação pode acarretar (Rosado & Mesquita, 2011). 

Juntamente com as imagens, esquemas e demonstrações, saliento os 

feedbacks emitidos com a aplicação de palavras-chave de modo a concentrar a 

atenção dos alunos para o que era determinante realizar, observado e 

aprofundado anteriormente. 

 

“(…) o uso de palavras-chave, reproduzindo-as diversas vezes para que os alunos 

interiorizassem o desejado e conseguissem colocar em prática. (…) considero que 

estas estratégias utilizadas auxiliaram a compreensão das diferentes lógicas de 

cada exercício e fixaram o que será mais favorável aplicar em determinadas 

situações de jogo” (Reflexão de aula n.º 11 e 12). 
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“Na realidade, não importa apenas que o aluno ou atleta esteja atento e 

receba a informação em boas condições; não importa, também, unicamente, que 

compreenda a informação e a retenha; é preciso que a aceite, que seja 

persuadido, que adira afetivamente às atividades propostas” (Rosado & 

Mesquita, 2011, p. 73). Nesta direção sublinho a necessidade de referenciar os 

conceitos e as práticas aos contextos que são devidos, contextos autênticos, que 

esclarecem os propósitos funcionais desses comportamentos, a sua 

aplicabilidade na competição, por exemplo, ou, em sentido geral, fora da escola, 

na vida real (Graça & Mesquita, 2007). Este processo deve permitir aos alunos 

apropriarem-se da sua utilidade, constituindo um fator poderoso de motivação 

para as tarefas e atividades propostas. 

Durante as instruções considero essencial o processo de questionamento, 

para que os alunos cheguem às próprias respostas, para que compreendam a 

sua utilidade e adiram às atividades. Geralmente, este processo estava sempre 

presente no início e fim da aula e diversas vezes antes, durante e depois das 

situações de aprendizagem. 

 

 “A aula terminou com uma pequena reflexão, questionando novamente sobre o 

que os alunos aprenderam, obtendo respostas muito corretas e concretas, o que 

considero ser bastante positivo”. (Reflexão de aula n.º 11 e 12) 

 

A otimização da instrução através de estratégias de visualização e da 

melhoria da comunicação foi fundamental para os alunos encontrarem o fio 

condutor da aula e recordarem-se melhor da informação transmitida. Destaco a 

recordação porque com a interligação e integração dos conteúdos foi mais 

percetível para os alunos a aplicação e desenvolvimento dos objetivos. 

Afirmando, o ensino é comunicação, o ensino é instrução. Torna-se 

fundamental aprofundar estes aspetos para otimizar o processo ensino-

aprendizagem.  
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4.8. DA GESTÃO DO TEMPO DE AULA E DO CONTROLO DA TURMA AO RITMO 

DE AULA 

 

A eficácia da aula pressupõe elevados níveis de empenhamento motor dos 

alunos, que por sua vez estão relacionados com a gestão do tempo de aula do 

professor e os comportamentos de indisciplina dos alunos (Nunes & Gomes, 

2001). 

Januário (1996, p. 107) menciona que “a qualidade e quantidade das 

experiências formativas oferecidas aos alunos são influenciadas pela forma 

como o tempo educativo é gerido pelo professor” 

 

“Selecionei esta ordem de avaliação devido a questões de organização e gestão 

de aula e espaço do pavilhão” (Reflexão de aula n.º 5 e 6) 

 

Assim, a eficácia do ensino na promoção de ganhos de aprendizagem 

depende muito da capacidade do docente em transformar o tempo de aula em 

potenciador da aprendizagem, associando o estabelecimento pelo professor de 

rotinas de gestão, de regras e de expetativas de papéis para a atividade, desde 

os primeiros dias do ano escolar (Januário, 1996).  

Bento (2003, p. 107) afirma que “a formação dos alunos deve ser realizada 

em todo o tempo de aula, desde o primeiro até ao último minuto. Sempre que o 

professor conduz a aula sem objetivos educativos, está a desperdiçar tempo”.  

Um dos problemas a combater com que me deparei nas primeiras aulas 

foram os atrasos iniciais dos alunos. Considero ser um aspeto fundamental para 

o bom desenrolar de toda a aula, uma vez que estes atrasos faziam com que 

perdessem a reflexão inicial imprescindível para alcançarem o fio condutor da 

aula. Contudo foi uma questão fácil e rapidamente resolvida, bastando ser 

rigorosa e registar sempre as faltas de atraso reforçando que após três falhas se 

converteriam numa falta de presença, fazendo com que os alunos desde logo 

fossem pontuais. Saliento que com o passar do ano letivo determinados alunos 

chegavam antes da hora, sendo bastante positivo pois demonstravam motivação 

para a aula de EF.  
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Nesta direção, Januário (1996, p. 107) indica que “a capacidade de gestão 

da aula, aproveitando ao máximo o tempo-programa, minimizando os períodos 

academicamente não produtivos, maximizando as atividades dos alunos, 

integrando e ligando com fluidez os vários momentos e atividades da aula, são 

habilidades técnicas de ensino associadas a um ensino eficaz”. 

Outra questão que considero pertinente referir e que minimizou os períodos 

academicamente não produtivos foi a rápida marcação de presenças dos alunos 

no início da aula. Assim, o êxito da marcação de presenças sucedeu com a 

melhoria da ficha de presenças (anexo V) através da marcação de faltas, ou seja, 

em vez de marcar os alunos presentes na aula marcava quem faltava. De 

maneira que os alunos desta turma raramente faltavam às aulas, 

excecionalmente tive de recorrer ao preenchimento da ficha de presenças, não 

perdendo tempo com esta tarefa inicial. Para além desta vantagem, com o 

preenchimento das faltas permitiu-me ter melhor visão da “mancha” de faltas dos 

alunos e de cada um na ficha, atuando imediatamente quando necessário. 

Outra questão que veio potenciar a gestão do tempo de aula diz respeito à 

rotina estabelecida no âmbito da hidratação dos alunos. Na primeira aula foi um 

momento planeado estrategicamente, considerando a intensidade da aula. Julgo 

que planear este momento e o tempo que lhe diz respeito permitiu gerir melhor 

o tempo de aula. 

 

“Assim, optei por realizar a avaliação inicial da turma no voleibol após hidratação 

por ser uma modalidade onde o campo é menor e sem contacto físico, permitindo 

a recuperação dos alunos que se encontram mais cansados, terminando no 

basquetebol” (Reflexão de aula n.º 5 e 6) 

 

No entanto, verifiquei que demoraram mais do que estava planeado, pois 

levou-os à distração no balneário. Perante o sucedido os alunos foram 

informados que tinham de trazer uma garrafa de água para se hidratarem, não 

tendo oportunidade de se dirigirem ao balneário. Considero que esta estratégia 

resultou, o momento de hidratação não foi mais problema, aproveitando melhor 

o tempo de aula. 
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De igual modo, aspeto este aprofundado em pontos anteriores, a estratégia 

empregada na concretização dos testes fitnessgram foi selecionada tendo em 

conta a melhor forma de aproveitar o tempo de aula, evitando tempos mortos. 

 

“Para que a estratégia utilizada para a concretização dos testes fosse sem tempos 

mortos e eficaz (…) foram realizados dois a dois, enquanto um aluno executava o 

outro avaliava o número de vezes que o colega efetuava, dando responsabilidade 

aos alunos” (Reflexão de aula n.º 9 e 10) 

 

Outra estratégia que julgo contribuir para um melhor aproveitamento do 

tempo de aula foi através da melhoria da capacidade de antecipação. A este 

respeito, Siedentop (1991) refere que a gestão em EF requisita competências no 

âmbito do planeamento e instrução do professor e ainda a prática pelos alunos. 

Igualmente, Pieron (1999) afirma que a gestão do tempo de aula tem a ver com 

as tarefas de planeamento e ensino. Assim, estas competências encontram-se 

também ligadas à capacidade de antecipação.  

Após o conhecimento dos alunos é possível realizar tarefas antes da aula 

diminuindo os tempos de espera, como é o caso da elaboração de equipas. Para 

além disto, considero que deve ser realizada antecipadamente, pois os 

elementos de cada equipa têm de ser analisados quando se pretende concretizar 

equipas equilibradas ou por divisão de níveis de desempenho, para que as 

situações de aprendizagem não se encontrem comprometidas. 

 

“(…) a constituição das equipas foi formada previamente à aula evitando perdas 

de tempo, existindo uma congruência da formação de equipas na mudança de 

modalidade para modalidade” (Reflexão de aula n.º 5 e 6) 

 

De um modo geral, concomitantemente pretendia que na mesma aula a 

constituição de equipas fosse a mesma, ou apenas alterava se pretendesse que 

determinada situação de aprendizagem fosse realizada com equipas 

equilibradas ou pela divisão de níveis. Assim, sem esta preocupação constante 

de alterar a divisão dos alunos, fazendo com que as equipas que fossem 

inicialmente formadas continuassem com a mesma constituição até ao final da 

aula, possibilitou ganhar tempo de exercitação. 
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“(…) exercício planeado visto a organização das equipas ser a mesma e deterem 

mais tempo para exercitar” (Reflexão de aula n.º 9 e 10). 

 

Neste sentido, com as estratégias de gestão os professores pretendem 

desenvolver e manter um clima positivo na tarefa em que o tempo mínimo é 

dedicado a questões gerenciais (Siedentop, 1991). 

A melhoria da capacidade de antecipação foi aprimorada ao possuir em 

todas as aulas tarefas complexas, de reflexão e para avaliação, para os alunos 

com eventuais pedidos de dispensa de aula. Assim, possibilitou não perder 

tempo em procurar no momento de aula tarefas que substituem a aula prática ou 

mesmo correr o risco de os alunos não realizarem qualquer género de tarefas 

durante a aula. Considero que este aspeto contribuiu para que estes pedidos 

fossem ao máximo diminuídos assim como o esquecimento do equipamento, 

uma vez que estas tarefas envolviam um trabalho extenso, não apreciado pelos 

alunos, sendo bastante vantajoso. 

Nos excertos seguintes são visíveis estratégias em termos de seleção de 

exercícios, no que concerne à organização, de forma a tornar a aula com elevado 

empenhamento motor e com períodos curtos de transição e consequentemente 

aumentando o ritmo de aula: 

 

“(…) os alunos apresentaram muitas dificuldades em concretizar a situação de 

jogo 1x1, não conseguindo ultrapassar rapidamente os diversos níveis. Este facto 

provocou aos alunos que se encontravam em níveis mais avançados que 

exercitassem pouco e que o tempo de espera se tornasse elevado. Para que isto 

não aconteça, penso que se fosse realizada a situação de jogo reduzida 1x1 sem 

os diferentes níveis a ultrapassar, para além dos alunos encontrarem-se sempre 

em exercitação, facilitava o cumprimento dos princípios de jogo” (Reflexão de aula 

n.º 9 e 10) 

 

Pode-se verificar no excerto anterior que o exercício foi alterado de modo 

a elevar o ritmo de aula e a exercitação, mas o objetivo pretendido manteve-se, 

possibilitando trabalhar em prol do mesmo com um tempo de empenhamento 

motor considerado. 

 

“No meu entender a organização do espaço de aula e dos exercícios estava bem 

planeada, uma vez que permitiu que os dois grupos trabalhassem em simultâneo 
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perdendo pouco tempo nas deslocações de exercício para exercício. 

Primeiramente explicava a um grupo o exercício seguinte que iria realizar no outro 

terço do campo e quando estes entendiam dirigiam-se para o campo e chamava 

o outro grupo que se dirigia para o espaço de aula contrário, instruindo os mesmos 

para o exercício seguinte, enquanto o outro grupo já iniciara o exercício” (Reflexão 

de aula n.º 11 e 12) 

 

Esta estratégia de divisão de níveis de desempenho, no que concerne ao 

tempo de empenhamento motor, ao ritmo de aula e ao controlo de turma esteve 

favorável, contudo outras questões ao nível do feedback e observação do 

professor foram postas em causa (referidas em pontos anteriores). Apesar disto, 

considero que dependendo do objetivo da aula, a estratégia é eficaz e útil nestes 

requisitos. 

 

“(…) no grupo P1 os exercícios de AMA foram realizados ao longo da piscina, 

aumentando a intensidade da aula” (Reflexão de aula n.º 19 e 20). 

 

A simples alteração apontada no excerto anterior promoveu um ritmo de 

aula bastante superior ao realizado no mesmo local. Realço que também foi 

vantajoso porque elevou os níveis de motivação dos alunos. 

Referente a esta temática saliento a modalidade desportiva de ginástica 

pela caraterísticas da mesma, uma vez que inicialmente senti dificuldades em 

intensificar o ritmo de aula.  

Foram diversas as estratégias utilizadas que pretendi responder a três 

questões: gestão do tempo de aula, controlo de turma e ritmo de aula.  

Nas primeiras aulas planeei e organizei dividir os alunos por 3/4 estações, 

porque ponderava ser um número que permitia controlar melhor os alunos e a 

aula e ainda porque possibilitava passarem por todas as disciplinas que 

objetivava. No entanto não foi o que sucedeu: 

 

“Assim, planeei dividir a aula em dois tempos por três estações cada, sendo na 

minha perspetiva a forma mais organizada e possível para que os alunos 

passassem por todos os conteúdos (…) verifiquei que existiram alunos que 

quando não os estava a observar aproveitavam para não exercitar.” (Reflexão de 

aula n.º 17 e 18). 
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“segundo momento da aula (…)a estação de saltos foi necessária mais ajuda, a 

minha presença tornou-se imprescindível, verificando ao longo da aula um 

descuido por parte dos alunos na exercitação do aparelho trave” (Reflexão de aula 

n.º 25 e 26). 

 

Na aula de ginástica também foi utilizado o método de circuito nos saltos 

do mini trampolim e boque: 

 

“(…) isto é, após um salto no mini trampolim o aluno efetuava ajuda ao próximo 

colega, este último ficaria a realizar ajuda, enquanto quem realizou a ajuda 

realizava um salto no boque e assim sucessivamente, prometendo um bom ritmo 

de aula e motivação” (Reflexão de aula n.º 25 e 26) 

 

No entanto, apesar de ter incutido a organização do circuito, considero que 

esta não é a mais eficaz, como se verifica posteriormente: 

 

“(…) importa reforçar que o circuito no mini trampolim e boque não ocorreu como 

estava à espera, apesar das chamadas de atenção. Os alunos diversas vezes não 

cumpriram a rotação, levando a que se verificasse tempos de espera demasiados 

longos pois existiram momentos em que não havia ninguém a exercitar no boque 

mas todos no mini trampolim, nomeadamente ao introduzir o mortal à frente 

engrupado onde todos se sentiram motivados para o executar. Saliento este facto, 

por existir necessidade de alterar a estratégia para que tal não volte a suceder. 

Assim, na minha perspetiva se retirarmos o circuito e dividirmos os alunos em 

cada salto, estes são “obrigados” a exercitar o aparelho e após determinado tempo 

trocam-se as estações, desta forma os alunos têm de exercitar o mesmo período 

de tempo em cada aparelho.” (Reflexão de aula n.º 25 e 26). 

 

Perante o meu descontentamento nos resultados das estratégias 

alcançadas, refleti e cheguei à conclusão que tendo em conta o espaço da 

instalação, era possível a realização de seis estações, o que acarretou diversas 

vantagens. Vantagens estas, como não ser necessário haver um momento 

intermédio durante a aula que se tem de arrumar e dispor o material para as 

próximas estações. E também pela existência de em cada estação ter apenas 

dois alunos permitindo ajudarem-se se fosse necessário, motivarem-se um ao 

outro e ainda maior tempo de empenhamento motor uma vez que não existiam 

filas de espera, nem muitos alunos para provocar distrações. 
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“Para aumentar o ritmo de aula principalmente nos alunos que pouco exercitam, 

questiono-me se será solução a realização de mais estações num mesmo 

momento, talvez o ideal seria seis estações. Considero (…) eficaz para ajudar a 

resolver estes problemas, pelo facto de deter em cada estação de apenas dois 

alunos vai “obrigá-los” a exercitar mais tempo, uma vez que não existem filas de 

espera, nem muitos alunos para provocar distrações. (…) outras vantagens, pois 

dois alunos podem desta forma ajudar um ao outro sempre que precisarem” 

(Reflexão de aula n.º 17 e 18). 

 

De modo a aumentar o ritmo de aula, diminuindo os tempos mortos, outras 

estratégias foram implementadas nesta modalidade desportiva: 

 

“Para auxiliar no elevado ritmo de aula e de forma aos alunos evoluírem e 

trabalharem em prol do objetivo final, para além das imagens dos elementos 

isolados realizei propostas de sequências nos vários níveis de desempenho, de 

forma a ser concretizável a todos os alunos. Isto é, em cada estação tinha o intuito 

de exercitarem uma habilidade motora (AFI, rolamentos, rodas…), no entanto (…) 

para os alunos que já realizavam corretamente a habilidade motora dessa estação 

passavam a realizar a sequência proposta para o seu nível nessa mesma estação 

de forma a aperfeiçoar os elementos e ter objetivos mais complexos para exercitar, 

não permitindo a existência de tempos mortos a quem conseguisse realizar 

corretamente a habilidade motora” (Reflexão de aula n.º 21 e 22). 

 

A estratégia referida foi alvo de reflexão e alcançada sobretudo quando 

deparei que os alunos que já conseguiam concretizar o elemento isoladamente 

não se motivavam a exercitar, sendo que adaptava constantemente durante a 

aula solicitando a estes alunos para realizarem outros elementos ou sequências 

de que necessitavam exercitar. Esta proporcionou maior autonomia dos alunos, 

concebendo que exercitassem sem o meu auxílio e ainda realço que através 

deste método mais facilmente consegui fazer a “ponte” para os níveis de 

desempenho, exercitando em prol dos mesmos.  

 

“(…) o facto de existir em cada estação apenas dois alunos fez com que os alunos 

menos autónomos fossem “obrigados” a exercitar durante todo o tempo de aula, 

demonstraram melhorias em termos das habilidades motoras como dos conceitos 

psicossociais, nomeadamente o esforço e empenho nas tarefas de aprendizagem, 

sendo por sua vez o ritmo de aula elevado para todos os alunos” (Reflexão de aula 

n.º 27 e 28) 
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Também, a avaliação sumativa da modalidade teve como intuito aproveitar 

o tempo para exercitar e ainda manter o ritmo de aula, como refletido no excerto 

seguinte: 

 

“(…) questões se levantaram na forma como organizar a avaliação. Se enquanto 

uns alunos realizavam a avaliação das sequências da ginástica de solo e do 

aparelho trave, os restantes observavam, ocorrendo um momento bastante formal 

positivo, ou se enquanto os alunos realizavam a aula normalmente continuavam 

a exercitar os conteúdos e conforme o apelo do professor, um a um, procederia à 

avaliação das sequências. Tendo em conta estas questões (…) optei por dividir 

os alunos nas seis estações das aulas anteriores onde podiam exercitar os 

conteúdos confirmando a avaliação, e procediam à avaliação das sequências 

conforme eram chamados. Na minha perspetiva esta é a melhor estratégia a ser 

utilizada, uma vez que para além de permitir um momento mais formal, onde 

existia no centro do praticável um espaço só para esta, possibilitava que os alunos 

aproveitassem a aula para melhorarem os restantes conteúdos (…) de forma a 

beneficiarem das poucas aulas na sala de ginástica com a riqueza de material” 

(Reflexão de aula n.º 35 e 36) 

 

Uma questão que considero pertinente referir, a meu ver, sempre que 

possível, deve-se evitar alterar a estrutura e organização da aula, tornando-se 

uma rotina. Assim, em aulas posteriores não perdi tempo em explicações, o que 

se revelou bastante vantajoso. 

 

“Antes de mais, importa reforçar que ao continuar com a mesma estrutura de aula, 

torna-se mais rápido o processo de instrução e organização da aula/material por 

parte dos alunos” (Reflexão de aula n.º 31 e 32) 

 

O professor deve preocupar-se em proporcionar o tempo e a oportunidade 

necessária para aprender, ou seja, para que os alunos possam consolidar as 

suas aprendizagens. A gestão do tempo de aula tem grande importância na 

maximização das oportunidades para a prática e, por consequência, para a 

ocorrência de aprendizagem das habilidades motoras e desportivas abordadas 

nas aulas de EF. 

Em resumo, sem uma boa gestão do tempo de aula e um bom controlo dos 

alunos da turma, dificilmente a meta referida é alcançada.  
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4.9. A NECESSIDADE DE DESENVOLVER A AUTONOMIA E A 

RESPONSABILIZAÇÃO NO ALUNO 

 

Quando falamos em educação, referimo-nos a um fenómeno fundamental 

que ajuda a fundar o homem como sujeito e como pessoa para que possa 

construir a sua autonomia (Bento, 1995). Por conseguinte, um dos objetivos da 

disciplina de EF é que os alunos revelem autonomia na sua aprendizagem. Por 

isso, a atividade educativa para além de ser uma ação consciente, organizada e 

coerente, deve ser participada. 

Nesta direção, Freire (1996) relata que o professor que desrespeita a 

curiosidade do educando, o seu gosto estético, a sua inquietude, a sua 

linguagem, mais precisamente, a sua sintaxe e a sua prosódia; assim como o 

professor que se exime do cumprimento de seu dever de propor limites à 

liberdade do aluno, isto é, um professor autoritário, que por isso mesmo afoga a 

liberdade do educando, amesquinhando o seu direito de estar sendo curioso e 

inquieto, transgride os princípios fundamentalmente éticos de existência 

humana. 

Neste seguimento o praticante é colocado no centro do processo de 

ensino/aprendizagem, e a ênfase é colocada na necessidade de conceder 

espaço de problematização ao praticante e de favorecer a emergência de 

autonomia decisional (Pereira et al., 2009).  

Nesta perspetiva, o educador passa a ser visto como um facilitador do 

processo de aprendizagem, que recorre a estratégias instrucionais, como o 

questionamento e a responsabilização dos praticantes no cumprimento das 

tarefas, para fomentar no praticante a emergência do comportamento prospetivo 

em detrimento do meramente reativo (Pereira et al., 2009). Deste modo, 

pretende-se que o professor impute um papel ativo no aluno no seu processo de 

aprendizagem.  

Esta autonomia requer a responsabilização dos alunos em todas as tarefas 

desenvolvidas sob o risco de se verificarem comportamentos desviantes, quer a 

nível disciplinar, quer a nível da alteração dos valores (Metzler, 2000). 
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“No primeiro momento deparei-me com algumas dificuldades em manter um 

elevado ritmo de aula pois determinados alunos revelaram alguma falta de 

autonomia e distração, sendo necessárias chamadas de atenção” (Reflexão de aula 

n.º 25 e 26) 

 

Desde a primeira aula tentei fomentar o sentido de responsabilidade que 

os alunos deveriam ter no ano em que se encontravam, estimulando a reflexão 

sobre os diversos assuntos, como se verifica no excerto seguinte: 

 

“Posteriormente à minha apresentação (…) referi o que esperava dos meus 

alunos, salientando a importância do trabalho em equipa e por sua vez o esforço 

que cada um deve fazer para dar o seu melhor, para que a disciplina decorra da 

melhor forma. Na minha perspetiva, é fundamental que os alunos percebam que 

detenho boas expetativas em relação à turma, fazendo com que estes 

ambicionem concretizar e/ou superar as expetativas, incutindo um sentimento de 

responsabilidade, assim como promovendo a colaboração com o professor. Desta 

forma, a reação dos alunos perante o discurso pareceu de reflexão” (Reflexão de 

aula n.º 1 e 2). 

 

Particularmente no que concerne à elevação dos níveis de autonomia e 

reflexão dos alunos, o questionamento referido por Pereira et al. (2009) esteve 

constantemente presente. Rosado & Mesquita (2011, p. 109) afirmam que “o 

questionamento pode ser uma estratégia instrucional decisiva para o 

desenvolvimento da autonomia do aluno, para o seu crescimento pessoal, para 

o crescimento do grupo de trabalho, na medida em que lhes permite 

problematizar as situações e os contextos, orientar-se por objetivos, implicar-se 

do ponto de vista cognitivo e afetivo nas aprendizagens. Deste modo, o 

questionamento é promotor de participação ativa, de motivação intrínseca, de 

uma adequada interpretação dos contextos de prática e do sentido dessas 

práticas, estando, consequentemente, ao serviço do desenvolvimento das 

competências motoras, da autonomia e da responsabilidade, eixos centrais de 

uma boa educação desportiva”. A importância atribuída ao processo de 

questionamento verifica-se anteriormente neste documento. 

Nesta vertente, considero importante que os alunos revelem autonomia e 

responsabilidade no seu desempenho. Para que estes conceitos fossem 

assimilados pelos alunos, outra estratégia que proporcionou autonomia e 
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responsabilidade nas suas ações foi o entendimento e conhecimento da própria 

avaliação. 

 

“(…) o aluno toma conhecimento dos critérios de avaliação das aulas de EF. No 

meu entender, devemos transparentar estes critérios para que os alunos saibam 

como e em que serão avaliados” (Reflexão de aula n.º 1 e 2) 

 

O conhecimento da própria avaliação engloba os objetivos gerais e 

específicos de cada modalidade desportiva. Portanto, tinha o intuito de dar a 

conhecer aos alunos a avaliação de cada modalidade desportiva abrangendo a 

divisão dos níveis de desempenho. Deste modo, possibilitava a autoavaliação 

dos alunos, e trabalho em prol dos mesmos. 

  

“Nesta aula, ao contrário das restantes fiz com que os alunos compreendessem 

os vários níveis existentes na modalidade de natação, e percebessem que de 

acordo com o que eles conseguem fazer na avaliação inicial, defini um objetivo a 

alcançar, mas para isso têm de cumprir com o planeado. Saliento esta estratégia, 

como bastante positiva, pois verificou-se que os alunos entenderam que estão a 

trabalhar por um objetivo e que eu tenho expetativas em relação a todos eles, 

fazendo com que os que mais protestam quando estão cansados, evitando por 

exemplo iniciar logo o exercício, mudassem automaticamente de atitude. Também 

a aluna que se encontra num nível mais avançado demonstrou total autonomia 

para realizar o estipulado, o que considero ter sido muito rentável. Os alunos P1 

perceberam que para conseguirem realizar o trabalho dos colegas têm 

necessidade de concretizarem o planeado para que as falhas que apresentam 

sejam corrigidas e possam evoluir”. (Reflexão de aula n.º 13 e 14) 

 

Na linha de pensamento de Rosado et al. (2002b) a integração da 

autoavaliação no processo de avaliação escolar confere ao aluno um estatuto 

diferente, pois dá-lhe uma certa autonomia na aprendizagem e responsabiliza-o 

pela condução do seu percurso, com a ajuda do professor. 

 

“(…) foi visível uma melhoria significativa relativamente a aulas anteriores, sendo 

notável o trabalho dos alunos para os níveis de desempenho, de forma a 

melhorarem em cada conteúdo avaliado e a progredirem para níveis de 

desempenho superiores” (Reflexão de aula n.º 25 e 26) 
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“A participação responsável do aluno na avaliação pode afetar 

positivamente os seus desempenhos e a sua autonomia mas exige que os 

alunos sejam ensinados a se auto-avaliar, que conheçam os objetivos e os 

procedimentos de avaliação e que possuam maturidade para o fazer” (Rosado 

et al., 2002b, p. 45).  

 

“No final da aula questionei se sentiram que deram o seu melhor, e alguns 

referiram que conseguiriam ter feito melhor se se tivessem preparado mais, o que 

foi positivo porque aferi que os alunos mostraram-se conscientes nos aspetos que 

falharam” (Reflexão de aula n.º 35 e 36). 

 

No excerto anterior verifica-se que os alunos atingiram um estado que 

possibilitava a sua autoavaliação e a perceção acerca do que falhavam, sendo 

bastante positivo. A autonomia implica que o aluno esteja consciente do que é 

capaz, das suas limitações e dos seus desconhecimentos; pressupõe que 

procure estratégias e recursos para a resolução dos seus problemas, ao longo 

do processo de ensino – aprendizagem; obriga a comportamentos de iniciativa, 

participação, organização dos seus materiais e das suas ideias, seleção e 

criação de materiais, capacidade de avaliação e reajustamento (Oliveira, 1999). 

 

“(…) penso que nesta unidade didática foi fundamental responsabilizar os alunos 

através dos níveis de desempenho, de forma a torná-los autónomos, permitindo 

que o ritmo de aula fosse elevado” (Reflexão de aula n.º 35 e 36) 

 

Também, através da avaliação contínua pretende-se pressionar os 

estudantes para que façam um acompanhamento regular das matérias tendo as 

avaliações como elemento motivador. Desta forma, é essencial criar-se objetivos 

em todas as aulas para que os alunos cumpram e trabalhem em prol do mesmo. 

Portanto, a autonomia exigida em certas tarefas e a responsabilidade pela sua 

própria avaliação, permitia-lhes motivação na concretização de objetivos 

superiores.  

Para incentivar os alunos a estarem a par dos níveis de desempenho (e de 

outros assuntos) foram enviados por email antes de iniciar a unidade didática da 

modalidade desportiva em questão. 
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“Importa referir que uma das preocupações, alguns dias antes da aula, foi o envio 

por e-mail dos níveis de desempenho das diversas disciplinas da ginástica, de 

forma a que os alunos se situassem no nível em que se encontravam e o que 

teriam de trabalhar nas aulas para alcançar os objetivos” (Reflexão de aula n.º 17 e 

18) 

 

Particularmente na modalidade desportiva de ginástica, para auxiliar o 

trabalho em prol dos níveis de desempenho, foram colocados em todas as 

estações as sequências propostas definidas de acordo com os mesmos, 

promovendo uma autonomia “guiada” ao aluno. 

 

“Nas diversas estações os alunos detinham imagens de exercícios a realizar 

conforme os níveis, assim como se realizariam as ajudas de forma a serem mais 

autónomos nas suas ações, não necessitando da minha ajuda para cumprirem 

com alguns objetivos. (…) Importa referir que foi visível os alunos exercitarem de 

acordo com os níveis de desempenho, tendo sido fulcral a informação dos 

diversos exercícios em cada estação de forma a situar melhor o aluno” (Reflexão 

de aula n.º 17 e 18). 

 

A autonomia é um processo que permite e encoraja o aluno, levando-o a 

escolher o processo mais adequado, para que venha ao de cima quem realmente 

o aluno é, o que pensa, o que quer fazer, que seja definida a linha orientadora 

do seu trabalho e haja uma tomada de significação do próprio aluno sobre o 

processo (Oliveira, 1999).  

Para isso, envolvi os alunos no processo de avaliação, auxiliando-os na 

análise das tarefas que realizavam e a tomarem decisões para progredirem na 

sua aprendizagem. Com esta estratégia permiti escolherem e adequarem de 

forma responsável a melhor sequência a realizar na avaliação.  

 

“(…) pretendo que os alunos elaborem uma coreografia a pares criada por eles, 

desde o primeiro momento realcei a importância de começarem a trabalhar neste 

objetivo final. Importa referir que ao longo do ano letivo averiguei que a autonomia 

dos alunos tem de ser trabalhada, portanto incitei a realização da coreografia que 

teria elementos obrigatórios, de modo a ajudá-los na criação da mesma, ou seja, 

dando uma certa autonomia de forma orientada. Iniciei a abordagem da dança de 

forma simplificada, isolada, ou seja individualmente reproduzindo o que eu 

realizava, de modo a que os alunos conseguissem reter os passos essenciais e 

se concentrassem na execução destes, sobretudo os obrigatórios. Apenas 

posteriormente realizaram a pares, executando numa fase inicial os movimentos 
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pedidos por mim, orientando-os nos mesmos e por fim possibilitando já nesta aula 

um curto espaço de tempo para iniciarem a sua criação com os elementos 

obrigatórios. Neste momento, penso ser importante realçar a motivação 

demonstrada por todos os alunos e o sucesso que todos conseguiram atingir. 

(Reflexão de aula n.º 99 e 100) 

 

O PNEFes afirma que a promoção da autonomia, pode ser promovida 

através da atribuição, reconhecimento e exigência das responsabilidades que 

podem ser assumidas pelos alunos, na resolução dos problemas de organização 

das atividades e de tratamento das matérias (Jacinto et al., 2001).  

Os próprios alunos chegaram a ser responsáveis pelo preenchimento de 

fichas avaliando os seus colegas, método principalmente utilizado aquando a 

realização do Modelo de Educação Desportiva (MED). 

 

“explicando de imediato o seu funcionamento e organização, (…) como o processo 

de preenchimento da ficha que cada equipa terá de realizar durante a aula. 

(Reflexão de aula n.º 71 e 72) 

 

Considero que este aspeto acarretou diversas vantagens como a melhoria 

da observação pelos alunos, promovendo a aprendizagem cooperativa e 

consequentemente do conhecimento da matéria através da troca de informações 

entre eles. 

Tarefas como o papel de árbitros e capitães de equipa foram 

implementadas ao longo das aulas, sobretudo com a implementação do MED: 

 

“alunos que se encontravam de fora, fizeram de capitães e árbitros, realizando 

sempre rotação (…) os capitães foram motivando os colegas de equipa, no 

entanto não forneceram feedbacks prescritivos aos colegas. Os árbitros tiveram 

uma atitude pouco interventiva, sendo os alunos em jogo a realizar muitas vezes 

a função dos mesmos” (Reflexão de aula n.º 9 e 10). 

 

Perante a dificuldade dos alunos verificada no excerto anterior, 

instrumentos de auxílio foram utilizados para incentivar a autonomia, como se 

verifica posteriormente através dos skillcards: 
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“(…) utilização de alunos com o papel de árbitros com skiilcards para eventuais 

dúvidas sobre as regras de jogo, com o papel de treinadores/capitães de equipa 

(…)” (Reflexão de aula n.º 91 e 92) 

 

Outra forma de promover a autonomia, foi permitir aos alunos serem 

responsáveis por certos momentos durante a aula, como é o caso do 

aquecimento, verificado de seguida: 

 

“(…) no aquecimento, foi planeado a utilização de um aluno como agente de 

ensino, de forma a desenvolver a autonomia, responsabilidade e a participação 

no processo ensino-aprendizagem. (…) pretendo em casos pontuais utilizar esta 

estratégia” (Reflexão de aula n.º 31 e 32). 

 

“A utilização dos alunos para registar alguns dados mais objetivos ou para 

procederem à sua própria avaliação, a partir de atividade e fichas de registo 

adaptadas aos alunos, é uma forma de garantir a sua participação ativa na 

avaliação, de fazer conhecer os critérios de avaliação e de promover a auto-

avaliação em qualquer dos domínios de avaliação considerados” (Rosado et al., 

2002b, p. 45). Neste sentido, a participação ativa e efetiva do aluno no processo 

ensino-aprendizagem é uma condição fundamental para a construção do 

conhecimento. 

Complementando, em todo este processo é conferida uma elevada 

autonomia ao aluno, o que exigiu competências de gestão e de organização, 

refletidas posteriormente. 

 

 

4.10. MODELO DE EDUCAÇÃO DESPORTIVA 

 

Ao longo do documento depara-se com diversos modelos instrucionais, no 

entanto será dada enfase ao Modelo de Educação Desportiva (MED) por possuir 

caraterísticas que levantaram questões que considero interessantes no processo 

ensino-aprendizagem. 

Rink (cit. por Mesquita & Graça, 2011, p. 46) afirma que “não há nenhum 

modelo que seja adequado a todos os envolvimentos de aprendizagem, a 
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eficácia de ensino deve ser interpretada através do recurso a modelos de 

instrução que forneçam uma estrutura global e coerente para o ensino e treino 

no desporto. Entre modelos de instrução mais centrados na direção do agente 

de ensino e modelos que concedem mais espaço à descoberta e à iniciativa dos 

praticantes, há que encontrar o justo equilíbrio entre a necessidade 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”. 

Nesta direção, antes de mais importa referir que este modelo foi aplicado 

tendo em conta as caraterísticas que a turma e a escola apresentam, realizando 

um equilíbrio de componentes favoráveis ao processo de ensino e 

aprendizagem. 

O MED desenvolvido por Siedentop (1987), fundamenta-se na educação 

lúdica, através da implementação de ambientes de prática propiciadores de 

experiências desportivas autênticas, conferindo um cunho afetivo e social às 

aprendizagens (Graça & Mesquita, 2007). Por conseguinte, é fundamental na 

formação do aluno pois permitem que os níveis de motivação aumentem assim 

como o desenvolvimento do gosto por uma vida ativa. 

Os alicerces fundamentais do MED baseiam-se nos objetivos da reforma 

educativa da Educação Física Atual (Mesquita & Graça, 2011): o da competência 

desportiva, o da literacia desportiva e o do entusiasmo pelo desporto. (Mesquita 

& Graça, 2011; Metzler, 2000; Siedentop, 1994). A competência refere-se à 

capacidade de discernir e executar habilidades de um modo qualificado 

(psicomotor, com forte apoio cognitivo), ser culto refere-se à capacidade de 

compreender e apreciar formas de desporto e cultura (cognitivo) e entusiasta 

refere-se a realizar desporto e atividade diária uma parte central de vida (afetivo) 

(Metzler, 2000). 

No sentido de garantir a autenticidade das experiências desportivas, o 

modelo integrou seis caraterísticas do desporto institucionalizado: a época 

desportiva, a filiação, a competição formal, o registo estatístico, a festividade e 

os eventos culminantes (Siedentop, 1994). 

As épocas desportivas substituem as unidades didáticas de curta duração 

(Siedentop, 1994). Na linha de pensamento de Metzler (2000) a época desportiva 
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deve ser estendida a, pelo menos, 20 aulas. Esta preferência encontrou suporte 

no argumento de que quanto maior a diversidade de atividades oferecidas, 

melhor informado estará o aluno, maior a possibilidade de ir ao encontro das 

preferências pessoais de cada um, logo maior probabilidade de incluir 

voluntariamente uma atividade desportiva nos seus hábitos de vida (Graça & 

Mesquita, 2007) promovendo experiências significativas (Siedentop, 1994). 

Referente a este ponto, ao longo do ano letivo apliquei diversos aspetos 

que fazem parte deste modelo. No entanto, num determinado momento a sua 

aplicação regeu-se ao seu esplendor global, com a implementação simultânea 

de caraterísticas, num pequeno número de aulas. Tendo em conta o que foi 

referido anteriormente, devido ao reduzido número de aulas, a aplicação do MED 

teve de ser adaptada às condições com que me deparei. 

Para procurar estabelecer um ambiente propiciador de uma experiência 

desportiva autêntica, através da criação de um contexto desportivo significativo 

para os alunos, a aplicação do MED não contempla abordagens 

descontextualizadas (Mesquita & Graça, 2011). Aspeto este sempre presente ao 

longo de todo o ano letivo, refletido e aprofundado em pontos anteriores. 

 

“situações, nas quais considero existir uma progressão em termos de 

complexidade e dificuldade que permitia que os alunos compreendessem a sua 

aplicação no jogo formal (…) os exercícios selecionados foram tão globais quanto 

possível e tão analíticos quanto necessário (…) Ao longo das diversas situações, 

tentei sempre que compreendessem a necessidade que o jogo lhes atribui (…)” 
(Reflexão de aula n.º 91 e 92) 

 

“Na minha perspetiva, a melhoria de jogo deve-se essencialmente à melhoria 

tática, pois é algo que incido ao longo da aula (…) Relativamente à minha 

prestação, ao longo das diversas situações, tentei sempre entendessem o porquê 

de as realizarem, para que compreendam e consigam aplicar em situação de jogo” 

(Reflexão de aula n.º 95 e 96). 

 

Portanto, cada jogo é configurado nos seus elementos táticos estruturantes 

e respetivas técnicas de suporte.  

A implementação de um quadro competitivo formal é efetivada logo no 

início da época pela constituição de equipas, através do estabelecimento de 

mecanismos promotores da igualdade de oportunidades para participar, 
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nomeadamente pelo premiar da colaboração na aprendizagem e treino no seio 

de cada equipa (Mesquita & Graça, 2011). A filiação promove a integração, no 

imediato, dos alunos em equipas e, consequentemente, o desenvolvimento do 

sentimento de pertença ao grupo (Metzler, 2000).  

 

“Primeiramente, a aplicação do modelo de educação desportiva regeu-se à divisão 

de equipas com a realização de exercícios/jogos ao longo da aula que faziam parte 

do quadro competitivo (…)” (Reflexão de aula n.º 91 e 92). 

 

Considero que a melhoria verificada no clima de aula e da motivação 

provocou-se principalmente pela constituição entre as equipas. 

 

“Este último jogo fez parte da pontuação das equipas funcionando como meio de 

motivação” (Reflexão de aula n.º 91 e 92) 

 

O fair play é enfatizado durante toda a época, havendo pontuação para este 

aspeto em separado, ou com impacto na pontuação geral da equipa (Graça & 

Mesquita, 2007). 

 

“(…) deparei-me com algumas situações imprevistas e menos adequados de 

alunos que nunca tinham surgido anteriormente. Um aluno decidiu abandonar o 

exercício sem dizer nada e sentar-se, referindo que os colegas estavam a jogar 

de forma injusta (…) Posteriormente aconteceu o mesmo com uma aluna que 

decidiu não realizar mais a aula porque não gostava das atitudes de alguns 

colegas em jogo. (…) Antes de mais, julgo que sucedeu devido à aplicação do 

MED, àquilo que evidencia e ressalva pois há alunos que não têm muito fairplay, 

sendo um ótimo modelo para incutir este espírito. Perante isto, no final da aula 

(…) fizemos saber que os alunos não podem ter este tipo de atitude (…) incentivei 

a interajuda e fairplay, para que as aulas funcionem da melhor forma” (Reflexão de 

aula n.º 95 e 96) 

 

Com a aplicação do MED, um “bichinho adormecido” que é o fairplay dos 

alunos despertou. Considero que sucedeu devido à existência de um quadro 

competitivo que se prolongava no tempo, ressaltando valores pela primeira vez 

verificados na turma. No meu entender a constituição de equipas heterogêneas 

elevou valores deste conceito particularmente nos alunos de níveis de 

desempenho superiores. Foi um desafio interessante que permitiu ressaltar a 
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importância do fairplay na competição e dos alunos compreenderem as 

dificuldades dos colegas. 

 

“Apresentei a atualização do quadro competitivo referindo que esta aula seria 

decisiva, solicitei que verificassem os parâmetros como o fairplay e empenho em 

virtude de não obterem a pontuação máxima na aula anterior, assim como 

acontece habitualmente. Penso que mencionar estes aspetos é fundamental para 

tomarem consciência e melhorarem no que falharam na aula anterior. Assim, 

importa realçar os conceitos psicossociais a serem desenvolvidos na aula devido 

aos problemas da aula anterior, sendo abordados para que não voltasse a 

suceder” (Reflexão de aula n.º 97 e 98) 

 

Através da constituição de equipas, aplicado ao MED apresenta-se o 

modelo de aprendizagem cooperativa (Aleixo, 2010). Este fomenta a 

cooperação, a ajuda e o entusiasmo pela prática, alicerces da afiliação do 

Desporto para a vida, sendo uma mais-valia particularmente ao nível da partilha 

de experiências em grupo; “na expetativa de que todos os praticantes contribuam 

de acordo com as suas caraterísticas para a otimização da aprendizagem em 

grupo e para o desenvolvimento pessoal e social de cada um” (Aleixo, 2010, p. 

150). Portanto, o MED constitui-se um fiel exemplo das estratégias mais 

implícitas, que proporcionam mais espaço à descoberta e à iniciativa dos alunos. 

 

“Os alunos preenchiam a ficha de trabalho em grupos de três de forma rigorosa e 

para avaliação. Optei por realizarem em grupos de três, de modo a que através 

do diálogo sobre o jogo, aprendam uns com os outros” (Reflexão de aula n.º 73 e 74) 

 

“ (…) a realização de questões sobre a modalidade, dentro de cada equipa, 

avaliando a cultura desportiva e fazendo parte da competição (…) Penso que foi 

uma ótima estratégia para os alertar a estarem com atenção nas aulas devido às 

próximas competições, e de modo a aprender uns com os outros” (Reflexão de aula 

n.º 95 e 96) 

 

Simultaneamente a competição constitui um elemento de auto-avaliação 

importante e um incentivo para o trabalho de preparação. O cronograma da 

competição é um ponto fulcral que permite às equipas organizarem-se para a 

prática e preparação (Metzler, 2000).  
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Corroborando Mesquita & Graça (2011), como forma de valorizar a 

competição, foram realizados registos de resultados técnicos e táticos, 

comportamentos, estatísticas individuais, ou de equipa que marcam a história e 

conferem importância ao que se faz na competição (anexo IX). 

 

“(…) explicando de imediato o seu funcionamento e organização, assim como o 

processo de preenchimento da ficha que cada equipa terá de realizar durante a 

aula” (Reflexão de aula n.º 71 e 72) 

 

A variedade de papéis assumida pelos alunos na constituição de equipas 

(jogadores, árbitros, jornalistas, dirigentes, etc.) evidencia uma redefinição de 

papéis do professor e dos alunos (Mesquita & Graça, 2011).  

 

“Apesar disto, com o decorrer do jogo, através da intervenção correta dos capitães 

de equipa e com a minha ajuda, de uma forma geral, considero que os alunos 

melhoraram, principalmente, em termos táticos, através da compreensão dos 

conteúdos lecionados (…) à utilização de alunos com o papel de árbitros com 

skiilcards para eventuais dúvidas sobre as regras de jogo, com o papel de 

treinadores/capitães de equipa e ainda à valorização do espírito de equipa através 

da interajuda” (Reflexão de aula n.º 91 e 92) 

 

“alunos que se encontravam de fora, fizeram de capitães de equipa e árbitros, 

realizando sempre rotação entre todos” (Reflexão de aula n.º 9 e 10) 

 

As equipas têm nomes, símbolos, cores, capitão, treinador, gritos… 

(Mesquita & Graça, 2011). 

 

“(…) Neste momento realço que os alunos teriam que apresentar os gritos, o nome 

da equipa… o que não sucedeu porque não foram portadores, sendo por isso 

pouco pontuados neste aspeto. Perante isto, referi aos alunos que por terem 

falhado com uma simples tarefa, que tinham antes da aula, tinha sido negativo 

para a prestação de todos e ainda para a pontuação no quadro competitivo, 

aconselhando-os a prepararem-se para a próxima aula” (Reflexão de aula n.º 95 e 

96) 

 

É da natureza do desporto descobrir quem é o melhor para uma 

determinada época (Siedentop, 1994). Cada época tem um evento culminante e 
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procura-se que seja revestido por um caráter festivo (Graça & Mesquita, 2007; 

Metzler, 2000).  

 

“Na entrega dos prémios saliento o momento festivo demonstrado” (Reflexão de 

aula n.º 71 e 72). 

 

O evento culminante fornece os objetivos para os jogadores trabalharem 

(Siedentop, 1994). A temporada termina com um evento culminante que pode 

assumir muitas formas: torneio round-robin, uma competição por equipas, ou a 

competição individual (Metzler, 2000). 

 

“Relativamente ao modelo de educação desportiva, (…) tinha como principal 

objetivo terminar a unidade didática de forma diferente, um momento de festa, de 

motivação e de aprendizagem. Assim convidei estudantes estagiários e 

professores de Educação Física para jogarem com os alunos a situação de jogo 

7x7. Acho que foi uma excelente estratégia, um momento diferente, demonstraram 

muita motivação e julgo ser bastante didático possibilitando que aprendessem a 

jogar melhor e entendessem de forma correta o jogo, verificando a forma de jogar 

e sentindo o apoio dos professores” (Reflexão de aula n.º 97 e 98) 

 

“(…) avaliação sumativa das disciplinas abordadas até ao momento, através de 

um duatlo técnico” (Reflexão de aula n.º 71 e 72) 

 

“Dada a elevada autonomia conferida aos alunos na organização e 

realização das atividades desenvolvidas no decurso das aulas, a aplicação do 

MED exige boas competências de gestão e de organização por parte do 

professor, bem como a aplicação de diferentes modelos instrucionais de acordo 

com a natureza do conteúdo, o nível de prática dos alunos e os objetivos de 

aprendizagem” (Mesquita & Graça, 2011, p. 63). 

 

“(…) ao longo da reflexão referi as dificuldades que senti na instrução dos 

exercícios pois os alunos não compreendiam a organização à primeira 

intervenção, onde tive necessidade de repetir sucessivas vezes, atrasando e 

demorando mais tempo do que esperava nas situações de aprendizagem” 

(Reflexão de aula n.º 91 e 92) 
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De facto, o MED quando aplicado em grande “magnitude”, requer uma 

elevada preparação das aulas em todos os aspetos. Considero a preparação 

prévia imprescindível para a sua eficácia. Através desta consegui responder ao 

que se pretendia com a sua aplicação, conseguindo manter o ritmo de aula. 

Acrescento, que foram necessárias desenvolver estratégias para melhorar 

a questão da gestão e organização, aprofundadas no ponto posterior.  

 

 

4.11. O DINAMISMO, O ENTUSIASMO E ENERGIA DO PROFESSOR: O ENSINO 

ATRAENTE! 

 

“(…) não há mais energia que pulsa e transforma, entusiasmo que 

contagia, dinamismo que mobiliza” 

(Albuquerque, M; sd) 

 

“Procure tornar o ensino atraente! Eis uma das exigências mais importantes 

para um bom e efetivo ensino. Estimulantes e ativantes são sobretudo a 

indicação de objetivos, extraídas ou relacionadas com o campo concreto de 

vivências e experiências dos alunos, ou quando tocam o seu lado afetivo e 

emocional” (Bento, 2003, p. 114). 

Nesta direção, considero que o dinamismo, que envolve a criatividade nas 

aulas, torna a disciplina com mais brilho, ou seja, mais entusiasmante e 

motivante para os alunos e professor. Portanto, a meu ver o poder da força 

dinamizadora é tal que faz os alunos terem vontade de aprender. 

 

“na sua maioria, os alunos estavam motivados para a aula, demonstrando-se 

tristes pela aula terminar cedo, o que é positivo, pois é visível a motivação para as 

aulas de Educação Física” (Reflexão de aula n.º 21 e 22)  

 

“A convicção e a paixão dos professores, o seu entusiasmo, pode constituir 

uma arma negocial poderosa, já que essa energia pode fazer prevalecer a sua 

própria agenda, afetando a dos seus alunos. Se o seu entusiamo contagiar e 

afetar os objetivos, os sentimentos e as emoções dos alunos” (Rosado & 
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Ferreira, 2011, p. 190). Um professor motivado pode alcançar mudanças 

incalculáveis para o crescimento pessoal e acadêmico dos alunos (Siedentop, 

1991). 

 

“(…) manifestaram melhorias, houve evolução da sua performance e os objetivos 

foram, na globalidade alcançados, não existiram tempos mortos, os alunos 

demonstraram entusiasmo e motivação” (Reflexão de aula n.º 7 e 8). 

 

Assim, no meu entender, a motivação é a força positiva que nos move, 

sendo aprimorada através desta atitude no decorrer da aula.  

 Portanto, pretendia manter uma postura energética, entusiasta e dinâmica, 

sem contudo permitir situações menos adequadas na prestação dos alunos. 

 

“Em relação à minha prestação, perante o objetivo da aula, penso que foi 

adequada, energética e interventiva (…)” (Reflexão de aula n.º 3 e 4) 

 

Foram diversas as estratégias utilizadas para promover esta postura. 

Desde circular pelo espaço de aula de forma a ver todos e cada um dos alunos, 

intervindo sempre que necessário e também através de feedbacks 

maioritariamente corretivos.  

  

“(…) tentei sempre ter uma atitude interventiva, circular pelo espaço da aula para 

ver todos e cada um dos alunos, manter uma boa interação (…) considero que o 

meu desempenho como professora, de uma forma geral foi positivo, sublinho 

fundamentalmente no que concerne à transmissão de feedbacks prescritivos e 

individualizados” (Reflexão de aula n.º 7 e 8) 

 

Relativamente aos feedbacks, Rosado (cit. por Graça, 2004, p. 202) afirma 

que “os feedbacks corretivos não têm que ser, necessariamente, negativos, 

podendo ser, com vantagem, organizados de forma positiva. Tal estratégia, 

defende o autor, permitirá melhorar o clima da classe, pelo aumento de 

encorajamentos e de elogios das boas atuações dos alunos, bem como permitirá 

o reforço do que está a ser feito de forma apropriada, permitindo, ainda, reforçar 

os aspetos fortes da prestação dos alunos”. 
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“No que diz respeito à minha intervenção durante a aula, penso que detive uma 

atitude energética, incentivando os alunos na realização de elementos que tinham 

mais dificuldade ajudando sempre os alunos que necessitavam, os feedbacks 

mostraram-se na sua maioria eficazes, sendo adequados a cada aluno com as 

diferentes dificuldades” (Reflexão de aula n.º 21 e 22) 

 

A realização em alguns momentos de atividades com os alunos durante a 

aula, de situações de jogo formal, proporcionou-lhes motivação, considerando 

ser uma estratégia onde se pode verificar o meu entusiasmo.  

Também, através de sucessivas demonstrações, perceciona-se o 

dinamismo com que decorria a aula.  

 

“Ao nível das demonstrações, realizei sempre que necessário o movimento correto 

fora da piscina. A meu ver, as minhas demonstrações foram executadas de forma 

correta, salientando nestes aspetos determinantes para o sucesso do 

desempenho” (Reflexão de aula n.º 7 e 8). 

 

Também referente às situações de aprendizagens sempre que podia 

recorria a tarefas que elevavam os níveis de motivação dos alunos. 

 

“como organização de equipas são análogas, optando primeiramente pelo futebol 

por ser de um modo geral uma modalidade mais motivante para os alunos” 

(Reflexão de aula n.º 5 e 6). 

 

Referencio que para além da postura do professor, selecionar situações de 

aprendizagem dinâmicas, atrativas e diferentes do habitual contribui para incutir 

este espírito. 

 

“(…) o aquecimento foi dinâmico, cumpriu com o objetivo, a utilização de 

exercícios diferentes na parte inicial da aula demonstrou criar motivação nos 

alunos” (Reflexão de aula n.º 35 e 36). 

 

Em síntese, “quaisquer que sejam os objetivos propostos aos alunos, ter-

se-ão sempre mais possibilidades de os alcançar quando reina um ambiente de 

entusiasmo” (Rosado & Ferreira, 2011, p. 193). 
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4.12. A TROCA DE TURMAS 

 

Ao longo do documento destaquei o facto de o processo de formação ser 

contínuo e inacabado, uma vez que, ao longo da nossa profissão irei deparar-

me com ambientes completamente diferentes, tendo de ser a minha atuação 

também diferente.  

Neste contexto foi sugerido, no segundo período, trocar de turma dentro do 

núcleo de estágio, durante uma semana. Assim, fiquei responsável por lecionar 

uma aula de cada um dos estagiários. 

A turma na qual lecionei basquetebol, apresentou caraterísticas bastante 

positivas no que concerne aos conceitos psicossociais. Os alunos revelaram 

empenho e interesse, onde a interajuda e cooperação foram constantemente 

notáveis.  

Lecionar uma turma com esta particularidade tornou-se fácil em diversos 

sentidos, como se verifica nos excertos posteriores:  

 

“maioritariamente estão sempre atentos, compreendendo facilmente o que se 

pretende em termos de organização dos exercícios, sendo as transições 

realizadas rapidamente e sem pontos mortos” (Reflexão da troca de turmas). 

 

“demonstraram-se interessados em compreender o que se pretende com cada 

exercício realizado, sendo vantajoso” (Reflexão da troca de turmas). 

 

Realço que apesar dos aspetos positivos mencionados anteriormente estes 

alunos apresentavam dificuldades ao nível do desempenho motor. Fiquei 

surpreendida quando durante a aula, diversos alunos questionavam o porquê 

dos exercícios, das variantes, do contexto para o jogo formal, demonstrando 

mais uma vez a sua preocupação em melhorar. Portanto, a minha preocupação 

centrou-se na melhoria do seu desempenho e da sua forma de jogar. 

Semelhante ao procedimento na lecionação da minha turma, em todas as 

situações de aprendizagem fiz a “ponte” para o jogo formal, para que 

compreendessem a sua aplicação e encontrassem o fio condutor da aula. 
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Relativamente à aula na qual lecionei natação, o sentimento foi oposto. A 

turma apresentou caraterísticas opostas, desde o desinteresse, a falta de 

empenho e cooperação entre os elementos que a compunha.  

Na aula de natação deparei-me com quatro alunos a realizar aula prática. 

Os restantes referiram alguns aspetos, tais como, o facto de estarem doentes, a 

má disposição… 

 

“não sei definir o sentimento que nutri ao deparar-me com a falta de interesse da 

turma, com quatro alunos a concretizar aula prática…” (Reflexão da troca de turmas) 

 

Neste momento inicial da aula, perante as “situações de impossibilidade 

prática” senti-me desarmada, sem ferramentas para os motivar, para mudar a 

sua postura. No entanto, julgo que isto sucedeu uma vez que como não era a 

minha turma, as regras estavam anteriormente impostas, o modo de ser e atuar 

do professor, fez com que me sentisse perdida no meio de tanta frustração.  

 

“Reforcei a importância de tentarem ao máximo realizar as aulas, uma vez que o 

processo era contínuo e que estavam previstos conteúdos que deveriam ser 

trabalhados para conseguirem alcançar valores que se pretendiam” (Reflexão da 

troca de turmas) 

 

Neste momento inicial pretendia responsabilizá-los pelo processo ensino-

aprendizagem. A atitude destes face ao discurso padeceu de reflexão, sendo 

bastante positivo. Entretanto, considero que os alunos que realizaram aula 

prática empenharam-se, houve um bom clima de aula, o esforço foi gerido 

corretamente e demonstraram motivação. 

 

“Apesar disto, os alunos que realizaram a aula prática demonstraram uma postura 

de interesse, empenho e cooperação” (Reflexão da troca de turmas) 

 

Concluindo, a experiência de lecionar outras turmas, com diferentes alunos, 

diferentes rotinas, diferentes problemas... foi bastante enriquecedora para o meu 

futuro profissional. 

 

4.13. AVALIAR E SER AVALIADO: UM PROCESSO REGULADOR E PROMOTOR 



107 
 

 

“Avaliar significa examinar o grau de adequação entre um conjunto de 

informações e um conjunto de critérios adequados ao objetivo fixado, para 

agarrar uma decisão” 

De Ketele (cit. por Damas & Ketele, 1985, p. 13) 

 

Tudo pode e deve ser alvo de avaliação! A avaliação desafia-nos a 

examinar algo, na procura de tomada de decisões acertadas que promovam ou 

melhorem o cumprimento dos objetivos. 

Rosado et al. (2002b, p. 26) ressalta que os objetos de avaliação educativa 

“podem ser as instituições, as políticas educativas, os professores, os 

programas, a aprendizagem e a própria avaliação. Avaliar o desempenho dos 

alunos, dos professores, a participação dos pais, as condições materiais, o 

funcionamento do sistema educativo, os currículos e os programas, etc., são 

alguns dos campos da avaliação”. Por conseguinte, considero que pelo facto dos 

objetos de avaliação do sistema educativo estarem interligados e relacionados, 

as tomadas de decisão de uns influenciam outros, sobretudo no que concerne à 

avaliação dos alunos. Por exemplo, a identificação das principais caraterísticas 

da turma, realizada no início do ano letivo, desde as particularidades sociais e 

culturais, psicológicas e de aprendizagem dos seus elementos, têm implicações 

para a intervenção junto dos alunos, seja no âmbito da atividade letiva ou na 

direção de turma (Matos, 2012a). Deste modo, a avaliação deve ser realizada de 

forma consciente para dar resposta a um ensino de qualidade, melhorando a 

aprendizagem escolar. 

No âmbito da avaliação da aprendizagem escolar, segundo Bento (2003) 

conjuntamente com a planificação e a realização, a análise e a avaliação são 

atividades necessárias a praticar se o professor pretende assumir corretamente 

as suas funções. O autor realça o facto da análise e avaliação se ligarem, em 

estreita retroação, à planificação e realização. Esta ligação é visível na definição 

de Furlan (2007) que de forma geral, aponta como um meio de obter informações 

sobre os avanços e as dificuldades dos alunos, constituindo um procedimento 

permanente de suporte ao processo de ensino e aprendizagem, de orientação 



108 
 

para o professor planear as suas ações, com finalidade de poder ajudar o aluno 

a prosseguir, com êxito, seu processo de educação. Assim, auxilia o professor a 

tomar decisões ao nível da gestão do programa, sempre na perspetiva de uma 

melhoria da aprendizagem. Tyler (1969) sintetiza, definindo que a avaliação é, 

basicamente, uma comparação constante entre os resultados e desempenho 

dos alunos com os objetivos definidos. De modo geral, com a avaliação 

pretende-se fazer o balanço das aprendizagens do aluno e aquilo que é 

esperado que ele alcance. “Vê-se, então, que o alcance de objetivos guarda uma 

relação de dependência direta com a verificação contínua, sistemática e 

cumulativa dos resultados observados” (Josuá, 1986). 

Nesta direção, esta verificação contínua, sistemática e cumulativa foi 

realizada, ao longo do ano letivo, através da avaliação contínua. Rosado et al. 

(2002b, p. 27) corroboram que, “na realidade, a avaliação está sempre presente 

na medida em que não podemos deixar de nos questionarmos, 

permanentemente, acerca do valor daquilo que fazemos”, sendo a avaliação 

contínua o acompanhamento do processo de ensino-aprendizagem de forma 

regular.  

Após cada aula foi realizada uma reflexão crítica da mesma. Deste modo 

pude refletir sobre o grau de realização dos objetivos, das metodologias, do 

rendimento e aproveitamento dos alunos de forma a haver uma constante 

renovação e melhoria do processo de ensino-aprendizagem.  

 

“ (…) tinha o intuito de iniciar com uma curta conversa sobre os conteúdos 

abordados anteriormente nesta unidade didática, de forma a averiguar se 

interiorizaram estes aspetos, sendo um meio, entre outros, de avaliar 

regularmente o processo ensino-aprendizagem” (Reflexão de aula n.º 29 e 30). 

 

A avaliação decorre em todas as aulas, no sentido permanente, 

contribuindo de forma positiva e eficaz para a tomada de decisões, sendo 

necessário, entre outras coisas, que seja planeada e realizada durante todo o 

processo educativo, de modo a permitir que eventuais falhas sejam detetadas 

antes que os possíveis males por elas causados se tornem irreparáveis (Josuá, 

1986).  
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“(…) apesar de esta aula ser o momento assinalado da avaliação, esta se 

processou ao longo das aulas, aconteceu de forma regular, continuamente, pois 

os alunos podem por algum motivo não realizar a aula ou mesmo devido ao 

nervosismo não conseguirem mostrar o que têm vindo a realizar no decorrer das 

mesmas, sendo imprescindível termos à partida o registo das aulas. Também este 

processo se torna importante de forma a avaliar outros critérios, assim como o 

esforço e a evolução, no decorrer das aulas” (Reflexão de aula n.º 23 e 24). 

 

Assim, enquanto a avaliação contínua, existe, muitas vezes, de forma 

implícita, com um caráter informal (Rosado et al., 2002b), a avaliação planeada, 

que existe de forma instituída, diz respeito à avaliação formativa. “A avaliação 

formativa visa, desta forma, regular o processo de ensino-aprendizagem 

detetando e identificando metodologias de ensino mal adaptadas ou dificuldades 

de aprendizagem nos alunos” (2002b, p. 27). A planificação relativa à avaliação 

formativa verifica-se nos excertos seguintes, realizada sobretudo antes ou após 

uma interrupção da unidade didática, averiguando o processo ensino-

aprendizagem.  

 

“Torna-se fundamental questionar os alunos após uma interrupção para saber se 

influenciou negativamente na continuidade do processo ensino-aprendizagem” 

(Reflexão de aula n.º 29 e 30). 

 

“(…) como foi a primeira aula após a interrupção, teve como principal objetivo a 

avaliação formativa dos alunos, onde apenas exercitaram conteúdos abordados 

anteriormente inerentes a cada nível de desempenho, de forma a averiguar em 

que nível se encontravam e se o processo ensino-aprendizagem foi positivo de 

modo a fazer avançar para outros conteúdos ou se existe necessidade de regredir 

após a interrupção (…)” (Reflexão de aula n.º 7 e 8)  

 

Desta forma, a avaliação formativa foi realizada em momentos pontuais, 

geralmente intercalares e nas duas semanas anteriores ao término de cada 

interrupção de cada unidade didática, de modo a direcionar a minha atuação, 

identificando o nível de desempenho do aluno, relativamente à sua evolução e 

às suas dificuldades e por conseguinte analisar a eficácia do processo ensino-

aprendizagem. 
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Deste modo, a avaliação formativa “trata-se de um “feedback” para o 

professor e para o aluno” (Rosado et al., 2002b, p. 27). Portanto, para além de 

ser importante para uma avaliação justa ao longo das aulas, permite identificar 

o nível de desempenho do aluno relativamente à sua evolução e às suas 

dificuldades. É fundamental para a avaliação do processo ensino-aprendizagem, 

uma vez que analisará a sua eficácia, onde o professor deve alterar as práticas 

sempre que avaliar essa necessidade. 

 

 “(…) avaliações formativas auxiliam a aferir o processo de ensino-aprendizagem 

e a adaptar se não estiver adequado ao real nível e capacidades dos alunos” 

(Justificação da UD Futebol). 

 

A avaliação contínua e formativa foi visível, ao longo do ano letivo, 

sobretudo na necessidade em alterar as unidades didáticas, o plano anual, os 

objetivos propostos… como se pode verificar no excerto seguinte:  

 

“(…) ao longo de toda a unidade didática foram feitos alguns reajustes em função 

das necessidades e feedbacks dos alunos, a fim de se promoverem 

aprendizagens significativas e contextualizadas. O ritmo de aprendizagem é 

individualizado e como tal foi respeitado e a busca incessante de estratégias foi 

uma constante” (Justificação da alteração da UD Atletismo) 

 

Aqui confirma-se que detive uma postura disponível para realizar as 

alterações necessárias às mais diversas ações, com a ajuda da avaliação 

formativa e contínua que me auxiliaram a aferir o processo de ensino-

aprendizagem e a adaptar se não estivesse adequado ao real nível e 

capacidades dos alunos. 

 

 “Importa referir que este documento constitui como uma previsão anual do 

desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem, possibilitando a 

ocorrência de alterações sempre que existir necessidade, principalmente se os 

alunos não conseguirem responder ao que inicialmente lhes é proposto” 
(Justificação Plano Anual) 

 

Para além de existir necessidade de alterar porque os alunos não 

conseguiam responder ao que inicialmente lhes propunha também outros 
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motivos levaram a avaliar e a analisar de modo a tomar as decisões mais 

acertadas, como foi o exemplo das condições meteorológicas instáveis. 

 

“Devido às condições meteorológicas não permitirem a concretização de duas 

aulas na pista de atletismo (…) alguns conteúdos como a partida de blocos ou o 

salto completo para a caixa de areia não puderam ser exercitados. Perante isto, a 

unidade didática está a ser alterada. (…) Importa ressaltar que dependerá se 

próxima aula for cumprida na pista ou no ginásio a forma como vou proceder à 

alteração da unidade didática.” (Justificação Alteração Unidade Didática Atletismo) 

  

Para além da avaliação contínua e formativa (sobretudo intermédia), para 

que fosse possível realizar uma avaliação coerente, precisa e objetiva do 

processo de ensino e aprendizagem, foram considerados também dois 

momentos de avaliação: a avaliação inicial (diagnóstica) e a final (sumativa).  

Reserva-se para a avaliação inicial a função, de iniciar o processo de 

aprendizagem (Rosado et al., 2002b). Na linha de pensamento dos autores, a 

avaliação inicial torna-se fundamental, no sentido de proporcionar a identificação 

de aptidões dos alunos em cada uma das matérias; a deteção das dificuldades 

gerais e especificar a cada um dos alunos; a definição de prioridades de 

desenvolvimento; a constituição de grupos de nível; a definição da estratégia 

global para a concretização do currículo; a organização e o processo da etapa 

seguinte; a recolha de dados necessários que permitam validar, alterar ou corrigir 

os critérios de qualificação definidos… sobretudo no sentido de escolher e definir 

objetivos proporcionados às caraterísticas dos alunos. 

De acordo com o PNEFes, a avaliação inicial é um processo decisivo pois 

permite a cada professor orientar e organizar o seu trabalho na turma, 

apercebendo-se da forma como os alunos aprendem, do modo como se situam 

em relação ao programa previsto para o ano de escolaridade, e das suas 

possibilidades de desenvolvimento (Jacinto et al., 2001). Cujo propósito 

fundamental consiste em determinar as aptidões e dificuldades dos alunos nas 

diferentes matérias do respetivo ano de curso. Portanto, visa determinar “o nível 

inicial em que se encontram os alunos, permitindo orientar o processo de ensino 

e de aprendizagem, escolhendo e definindo os objetivos a seguir segundo as 
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dificuldades e limitações dos alunos e face aos conteúdos programáticos” 

(Justificação Plano Anual). 

Importa referir que para além da avaliação inicial possuir os objetivos 

referidos acima, também pretendia “estimular a motivação, cooperação e 

competitividade” na primeira aula de cada modalidade (Reflexão de aula n.º 5 e 6), 

sendo o combustível fundamental para o desenrolar das aulas de cada unidade 

didática. 

A avaliação inicial foi realizada na primeira aula de cada unidade didática, 

no entanto, ao nível dos desportos coletivos, pela transferência de conteúdos 

que existe e pelas instalações serem as mesmas, optei por realizar a avaliação 

inicial das quatro modalidades na mesma aula, durante a primeira aula de 

pavilhão. 

A estratégia utilizada na avaliação foi ao encontro da estratégia empregada 

na abordagem às modalidades desportivas, ou seja, tendo por referência a 

modalidade na sua estrutura global. Nas modalidades coletivas a avaliação foi 

realizada substancialmente em jogo e nas modalidades individuais a habilidade 

na sua forma mais global. 

 

“No que concerne à lógica aplicada nesta avaliação diagnóstica (…) é realizada 

através de formas reduzidas de jogo permitindo a avaliação da técnica e da tática 

de cada desporto coletivo. Desta forma, ao possibilitar que os alunos participem 

numa situação de jogo, com determinadas regras, permite automaticamente que 

estes executem diversos gestos técnicos em determinados momentos, o que de 

uma forma geral, inclui a tática individual e coletiva. Para além destes benefícios, 

no meu entender, esta forma exige um menor tempo despendido no processo de 

avaliação inicial da turma nas diferentes modalidades coletivas, pelo facto de 

avaliar de uma forma simultânea” (Reflexão de aula n.º 5 e 6). 

 

“(…) a lógica empregada na AD e em conformidade com a formação inicial, os 

alunos são avaliados realizando a técnica de nado na sua forma global, 

principiando pela mais para a menos complexa” (Reflexão de aula n.º 3 e 4). 

 

Para além disto, em conformidade com o PNEFes, a avaliação inicial da 

turma é uma etapa que assume uma importância particular no 10º ano, em 

“virtude de a maioria dos alunos serem oriundos de escolas e de turmas 

diferentes, o que criou a necessidade de construir um clima de relações 
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interpessoais favorável, atenuando a excessiva heterogeneidade da turma, no 

que refere ao nível de desempenho dos alunos, decorrente de currículos ou 

exigências diferenciadas em anos anteriores” (Jacinto et al., 2001, pp. 31-32).  

No que concerne à avaliação final (sumativa), o PNEFes refere, 

nomeadamente, que a avaliação do produto das aprendizagens deve 

corresponder a uma visão sintética do domínio do programa e de cada uma das 

etapas de formação (Jacinto et al., 2001). Assim, de acordo com Rosado et al. 

(2002b), a avaliação sumativa de final do ano representa a possibilidade, numa 

última etapa de trabalho (juntamente com a revisão e consolidação das matérias 

abordadas e recuperação dos alunos com dificuldades mais significativas) de 

avaliar os objetivos anuais e os objetivos do ciclo. 

Através da avaliação sumativa, realizada no final de cada unidade didática, 

indiquei os resultados obtidos no final da aprendizagem, que determinaram a 

eficácia do processo ensino-aprendizagem, bem como a evolução dos alunos 

após a prática.  

Para além de ser realizada no final de cada unidade didática, importa referir 

que, em certas avaliações, no momento da aula, esta decorre logo após o 

aquecimento, momento onde os alunos se encontram mais predispostos a 

darem o seu melhor, aumentando a sua eficácia, como foi o caso do teste da 

milha e também da natação, por exemplo. 

 

“Após a aula uma questão se levantou, o facto de ter permitido aos alunos, no 

momento final da aula, treinarem para a avaliação que ocorrerá na próxima aula. 

Foi visível o “desleixo” pela maioria dos alunos em aproveitar este momento. (…) 

isto sucedeu porque estavam cansados. Assim, o ideal seria que este momento 

fosse realizado logo após o aquecimento, onde os alunos estavam recetivos e 

predispostos a treinarem e exercitarem para a avaliação, mas também pelo facto 

de, a partir deste momento, sentirem e compreenderem as dificuldades que 

apresentam, de forma a empenharem-se no decorrer da aula. O sucedido foi uma 

aprendizagem também para a próxima aula de avaliação que deverá ocorrer no 

momento logo após o aquecimento” (Reflexão de aula n.º 19 e 20) 

 

Como referido anteriormente, o momento planeado para esta avaliação foi 

no final de cada unidade didática. No entanto, na fase inicial do ano letivo realizei 

a avaliação sumativa na última aula da UD, mas deparei-me com alunos que por 
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vezes faltavam, sendo mais difícil proceder à avaliação. Uma vez que, apesar de 

ter o registo ao longo das aulas, aquele momento era especialmente marcado 

pela confirmação desses mesmos registos, sendo um momento decisivo. Desta 

forma, optei por realizar a avaliação na última/penúltima aula. Apesar do formato 

de aula ser o mesmo, com os objetivos específicos de aula referidos na unidade 

didática, direcionava a observação como procedia na avaliação sumativa dos 

alunos. Considero que esta estratégia permitiu que a avaliação fosse mais justa, 

mais fácil de proceder aos registos e permitiu a adoção de uma planificação mais 

equilibrada. 

Após os ganhos realizados ao longo da unidade didática, a estratégia 

concretizada no final desta para a avaliação é semelhante à realizada na 

avaliação diagnóstica. 

 

“Posteriormente planeei a realização de um mini torneio 3x3 (…) Para terminar a 

aula realizariam situação de jogo 5x5 com as equipas equilibradas (…) Estes 

jogos, para além de servirem para avaliar questões dos conceitos psicossociais, 

especialmente o fairplay, motivam os alunos para a prática e avaliam na situação 

de jogo 5x5 questões mais complexas” (Reflexão de aula n.º 37 e 38) 

 

Dependendo da modalidade em questão, na avaliação sumativa optei por 

realizar momentos mais ou menos formais, como se verifica e justifica no excerto 

abaixo: 

 

“A avaliação deve ser um momento sem angústias em que os alunos, 

naturalmente, verificam e dão testemunho do que aprenderam ao longo das aulas. 

Não terá a carga que tem neste momento, se tiverem feito uma aprendizagem 

continuada ao longo do período de aulas. Por outro lado, creio que qualquer 

avaliação não deverá dispensar uma prova final global. Acho que é importante 

haver um momento em que o estudante faz a síntese do que aprendeu. (…) 

Também, a ocorrência deste momento é importante para os alunos, pois é uma 

forma de desenvolverem a capacidade de lidar com momentos formais de forma 

a saber como reagir à pressão ao longo da vida”. (Reflexão de aula n.º 23 e 24) 

 

Portanto, enquanto a avaliação final deve ser entendida como uma forma 

de concretizar um balanço no final de um ciclo de ensino, a avaliação contínua 
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como uma forma de recolher informação para reajustar o processo de 

aprendizagem durante esse ciclo (Rosado et al., 2002b). 

No âmbito da avaliação das aprendizagens torna-se importante realçar que 

a avaliação vai para além do domínio motor. Na linha de pensamento de Rosado 

et al. (2002b) é preciso avaliar aptidões cognitivas, afetivas e motoras, 

correspondendo estas aptidões ao domínio essencial da avaliação. De acordo 

com os autores, no domínio cognitivo, avaliam-se capacidades intelectuais e 

aquisição de conhecimentos, no domínio afetivo, atitudes e valores e no domínio 

motor, aquisição e desenvolvimento de comportamentos motores e habilidades 

desportivas.  

  

“aula (…) dedicada à avaliação inicial das técnicas de nado com o intuito de 

determinar o nível em que se encontram, da cultura desportiva relativa à natação 

e da aptidão física” (Reflexão de aula n.º 3 e 4) 

 

Muitos dos objetivos da EF repartem-se por estes domínios, devendo a 

avaliação considerá-los de forma sistemática. 

 

“(…) como os conteúdos referentes a estas duas disciplinas são inúmeros, planeei 

um aquecimento dinâmico de forma a avaliar à partida as diversas categorias 

transdisciplinares referentes à ginástica (habilidade motoras, fisiologia, conceitos 

psicossociais e cultura desportiva), como por exemplo, realço o nome dos 

materiais e salto ao eixo sobre o colega” (Reflexão de aula n.º 17 e 18). 

 

No processo de avaliação todos os domínios devem ser analisados 

regularmente, na procura e implementação de estratégias que possibilitem e 

facilitem a melhoria do desempenho dos alunos, permitindo apurar o nível de 

concretização e evolução dos objetivos. “Trata-se, no essencial, de avaliar, 

dentro destes domínios, o nível de concretização dos objetivos educativos 

definidos, os ganhos dos formandos, a diversos níveis de generalidade 

(verificando os níveis de concretização de finalidades, objetivos gerais, 

específicos e operacionais) e os obstáculos à sua concretização de modo a 

poder facilitar essas aprendizagens” (Rosado et al., 2002b, p. 27). 
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Deste modo, nos momentos de avaliação referidos, os diferentes domínios 

foram tidos em conta, através da utilização de diversas estratégias expostas 

anteriormente para a avaliação das habilidades motoras. 

Para avaliar a categoria transdisciplinar-conhecimentos, ao longo das aulas 

o processo de questionamento esteve presente. A meu ver é um excelente meio 

de avaliação regular desta categoria, aspeto este aprofundado em pontos 

anteriores. Para além do questionamento, a utilização de alunos no papel de 

árbitros em certas modalidades permitiu-me verificar ao nível do conhecimento 

das regras.  

 

“Relativamente à cultura desportiva dos alunos, apurei que é baixa sobretudo 

quando cumpriam o papel de árbitros” (Reflexão de aula n.º 5 e 6). 

 

Também em momentos oportunos de impossibilidade de realizar a aula 

prática devido às obras do pavilhão ou através da receção de ofícios, foram 

concretizados quiz (questionário) das diferentes modalidades e ainda fichas de 

trabalho. 

 

“realização de um quiz que abordava todas as modalidades lecionadas até ao 

momento. Na minha perspetiva, o quiz é uma forma dos alunos se motivarem 

durante a aula e aprenderem ao mesmo tempo” (Reflexão de aula n.º 37 e 38) 

 

“Relativamente à tarefa atribuída aos alunos, penso que foi determinante para 

averiguar e realizar a avaliação da cultura desportiva dos mesmos, assim como, 

para que tenham a noção do que sabem e do que deviam saber, pois detiveram 

muitas dificuldades no preenchimento das fichas”. (Reflexão de aula n.º 3 e 4) 

 

Concernente às fichas de trabalho referidas, destaco no excerto seguinte a 

pertinência e sucesso da ficha de trabalho preenchida pelos alunos na 

observação de um jogo regional de voleibol no pavilhão do Complexo Desportivo 

das Laranjeiras (anexo X): 

 

“(…)surgiu o pensamento de que seria vantajoso para os alunos assistirem ao 

jogo de voleibol, pois para além de ser a modalidade desportiva em questão, os 

alunos poderiam aprender imenso com a observação de um jogo. Este momento 

tinha como finalidade que os alunos aprendessem aspetos fundamentais desde o 

regulamento da modalidade, aos aspetos técnicos e táticos, a posição dos 
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jogadores em campo, sistema de pontuação… Para isto, e a fim de direcionar a 

observação dos alunos para o que se pretendia, elaborei uma ficha de trabalho 

dividida em dois momentos, um referente à modalidade desportiva de voleibol em 

geral e outro direcionado ao jogo que estavam a observar. Os alunos preenchiam 

a ficha de trabalho em grupos de três de forma rigorosa e para avaliação. Optei 

por realizarem em grupos de três, de modo a que através do diálogo sobre o jogo, 

aprendam uns com os outros. No meu entender, a ficha foi uma estratégia 

bastante positiva, pois com o seu preenchimento os alunos foram “direcionados” 

a refletir e dialogar sobre os diversos parâmetros que se depararam e também 

como meio de preparação para o questionário final do segundo período”. (Reflexão 

de aula n.º 73 e 74) 

 

Outra estratégia alcançada foi a realização de situações de aprendizagem 

que tinham o propósito de melhorar e avaliar a cultura desportiva dos alunos: 

  

“(…) iniciaram com um jogo dinâmico, que tem o propósito de os preparar para a 

prática e de avaliar a cultura desportiva no que se refere aos materiais, aparelhos 

e objetos da ginástica. Ao longo do exercício verifiquei que os alunos de um modo 

geral conheciam os materiais, existindo no entanto algumas lacunas nos materiais 

menos usuais. Desta forma, este exercício tornou-se importante para que os 

alunos ficassem a conhecer todos os materiais que vão utilizar ao longo das aulas 

de modo a facilitar a organização das mesmas”. (Reflexão de aula n.º 17 e 18) 

 

Na avaliação sumativa, no final de cada período foi concretizado o teste 

teórico de EF (anexo VI), seguindo as normas do DEFD da ESL. No excerto 

seguinte menciono e justifico algumas questões que foram tidas em conta 

aquando a elaboração e aplicação do mesmo: 

 

“(…) realizaram o questionário de forma rigorosa e sem distrações. Durante este 

momento verifiquei que tinham muitas dúvidas, as quais julguei não existirem, uma 

vez que as questões foram elaboradas de acordo com o que tinha dado e 

reforçado ao longo das aulas. Acrescentei ainda algumas questões que os alunos 

não souberam responder quando numa aula preencheram a ficha de observação 

de um jogo. Perante a correção dos testes verifiquei que alguns estavam fracos, 

porque não souberam responder corretamente à maioria das perguntas. Assim, 

questiono, como arranjar estratégias para superar estas dificuldades? Realço o 

facto de ter referido ao longo das reflexões a utilização constante do processo de 

questionamento, assim como o reforço em todas as aulas dos conteúdos 

abordados. No entanto, certifico que o nível do aproveitamento dos alunos nas 

restantes disciplinas é considerado fraco, sendo diversas vezes debatido em 

conselho de turma a falta de estudo e de métodos por parte de todos os alunos 

da turma. Mas importa referir que detive de alguns casos que tiveram uma 
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classificação bastante satisfatória, o que revela que os conteúdos foram dados e 

percebidos por estes alunos. Neste sentido, julgo que os alunos antes do teste 

não revêm as matérias. Pois apesar do reforço e da aprendizagem por parte dos 

alunos ao longo de cada unidade didática, é necessário uma revisão dos 

conhecimentos, pois com o tempo são esquecidos”. (Reflexão de aula n.º 85 e 86) 

 

Referente aos conceitos psicossociais fomentei a competição ao longo do 

ano letivo, avaliando desta forma diversos critérios subjacentes. A este nível a 

avaliação não foi difícil porque na generalidade, a turma apresentou uma boa 

relação entre todos, beneficiando esta categoria transdisciplinar. 

 

“Estes jogos, para além de servirem para avaliar questões dos conceitos 

psicossociais, especialmente o fairplay, motivam os alunos para a prática (…) 

Referente ao jogo final, no final da aula tive de proceder a um curto diálogo relativo 

ao fairplay, elemento integrante da avaliação, uma vez que, pela primeira vez, um 

aluno demonstrou ter pouco fairplay durante o jogo”. (Reflexão de aula n.º 37 e 38) 

  

“Apresentei a atualização do quadro competitivo referindo que a aula seria 

decisiva, solicitei que verificassem parâmetros como o fairplay e empenho em 

virtude de não obterem a pontuação máxima na aula anterior, assim como 

acontece habitualmente” (Reflexão de aula n.º 97 e 98). 

 

De modo a avaliar, no âmbito da categoria transdisciplinar fisiologia, realizei 

situações de aprendizagem como circuitos físicos, jogos de condição física… 

que avaliassem esta categoria, sobretudo nos formatos diagnóstico e formativo. 

 

“(…) jogo lúdico que além de ter como objetivo a ativação geral, também permitiu 

avaliar diagnosticamente a categoria transdisciplinar fisiologia, de uma forma mais 

intencional. Neste primeiro momento foi visível a existência de alunos com 

dificuldades nas capacidades condicionais, pois mantinham-se pouco tempo 

deslocando-se na posição de pé-coxinho e pés juntos. (…) do meu ponto de vista, 

o que pretendia neste exercício foi cumprido”. (Reflexão de aula n.º 5 e 6) 

 

De acordo com as normas do DEFD, a categoria mencionada tem de ser 

avaliada sumativamente através da concretização dos testes fitnessgram. O 

momento de aplicação sofreu alterações ao longo do ano letivo e a pertinência 

verifica-se no excerto seguinte: 
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“Os momentos de avaliação dos testes fitnessgram foram alterados com o 

desenrolar das aulas e reflexões. Assim, passaram a ser realizados mais do que 

uma vez dando oportunidade para que os alunos melhorassem o seu desempenho 

e também não efetuados próximo do final do período, antecipando o facto de haver 

algum imprevisto, pois se os alunos faltassem não teriam oportunidade de 

executar noutra aula. Não foram executados no início do período, após as férias, 

porque a maioria dos alunos não praticava atividade física fora das aulas de EF e 

ainda porque se mantinham parados, tendo necessidade de haver algumas aulas 

de exercitação para se prepararem corretamente” (Reflexão de aula n.º 105 e 106).  

 

Desde o início do ano letivo foram diversas as estratégias para concretizar 

os testes. Iniciava, realizando os testes dois a dois, onde um aluno contava e o 

outro realizava, com todos os alunos ao mesmo tempo. No entanto, por vezes 

julgava que os alunos não referiam exatamente o valor que o colega realizava, 

pois sentiam-se pouco controlados. De modo a haver maior controlo a estratégia 

utilizada foi contar quantas repetições fazia um aluno aleatoriamente e marcar 

esse aluno. Com o passar das aulas sempre que me deparava com algum 

engano, expunha, e os alunos sentiam-se controlados e não arriscavam. Para 

além disto outra estratégia foi empregada, como se encontra no excerto 

seguinte: 

 

“No que diz respeito à realização dos testes fitnessgram, assim como mencionado 

em reflexões anteriores, a melhor forma de gerir esta questão de modo a ser 

controlado e não perder muito tempo de aula, será a realização dos testes em 

metade dos alunos da turma no mesmo momento, onde três concretizavam e os 

outros três contavam e apoiavam os colegas, enquanto os restantes alunos 

prosseguiriam com a aula, nas diversas estações” (Reflexão de aula n.º 45 e 46) 

  

Ao contrário, o teste do senta e alcança, por apenas existir duas caixas foi 

concretizado ao longo da aula: 

 

“A parte fundamental da aula iniciou com a realização dos testes tal como tenho 

vindo a fazer. Apenas o teste do senta e alcança foi realizado ao longo da aula 

pelas caraterísticas do mesmo, porque só pode ser realizado um a um. Assim, 

foram chamados um de cada vez em momentos estratégicos para realizar o teste. 

Os alunos que estão de atestado médico ficaram responsáveis por executar o 

teste aos colegas. No meu entender, esta organização é a mais rápida e eficaz. 

Os alunos cumpriram e a maioria alcançou valores superiores, sendo bastante 

positivo”. (Reflexão de aula n.º 115 e 116) 
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No que diz respeito aos alunos dispensados da prática de natação devido 

a questões de saúde, segundo as normas de departamento, tem de se dar 

oportunidade ao aluno de ser avaliado noutra modalidade desportiva. Para além 

disto, é necessário que seja avaliado ao nível dos conhecimentos. Desta forma, 

decidi que os alunos nesta situação teriam de realizar um inquérito e o respetivo 

tratamento de dados a uma equipa desportiva, sendo a meu entender um 

trabalho mais valorizado e motivante para eles do que realizarem uma pesquisa 

sobre uma temática.  

Juntamente com os alunos que não podiam realizar aula prática 

pontualmente por algum motivo, durante as aulas (sobretudo de natação) 

também efetuei avaliação através de relatórios descritivos das aulas ou de fichas 

de trabalho com várias temáticas ou através da participação destes nas 

atividades da aula em diferentes papéis (árbitro, auxiliar do professor, etc.), como 

se verifica nos excertos abaixo: 

 

“(…) não trouxe equipamento, pelo que teve de permanecer nas bancadas, sendo-

lhe solicitado o preenchimento de uma ficha de relatório de aula enquanto 

observava” (Reflexão de aula n.º 19 e 20) 

 

“(…) Neste processo de avaliação saliento que os alunos que possuem atestado 

médico, não concretizando desta forma as aulas práticas de natação, que para 

além de os avaliar na função de gestores e organizadores da aula, foi necessário 

deter de avaliações mais concretas, de modo a possuir um registo “sólido” da sua 

avaliação. Assim, esta aula por ser um momento onde não tenho necessidade dos 

alunos auxiliarem na função de gestores, estes procederam à elaboração de uma 

ficha, de forma a ter mais um instrumento de avaliação. O principal tema da ficha 

é o código de ética. Penso que a elaboração da mesma fez com que os alunos 

refletissem sobre estes aspetos inerentes ao desporto e às aulas de EF. É 

importante, na medida em que “o Código fornece um sólido quadro ético destinado 

a combater as pressões exercidas pela sociedade moderna, pressões estas que 

se revelam ameaçadoras para os fundamentos tradicionais do desporto, os quais 

assentam no fair play, no espírito desportivo e no movimento voluntário. 

Considerações éticas que estão na origem do fair play não são um elemento 

facultativo mas algo essencial a toda a atividade desportiva, toda a política e toda 

a gestão no domínio do desporto e que se aplicam a todos os níveis de 

competência e de envolvimento da atividade desportiva, e tanto nas atividades 

recreativas como no desporto de competição (adaptado de plano nacional de ética 

no desporto, PNED)” (Reflexão de aula n.º 23 e 24) 
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Referente ao preenchimento das fichas de trabalho e do relatório de aula 

pelos alunos, destaco as orientações que possuíam de modo a não perder tempo 

em explicações ou dúvidas durante a aula (anexo XI). 

O portefólio digital é uma tarefa referente a esta área, na qual mantive uma 

atualização regular de tudo que foi realizado no EP. No portefólio constam os 

planos de aula, unidades didáticas, projetos, reflexões, documentos da escola, 

documentos do estágio, fotos, vídeos... entre outros. Foi uma forma de 

organização, avaliação contínua e controlo do trabalho, imprescindível à 

melhoria da minha atuação. Proporcionou estimular o pensamento reflexivo, 

incentivou a reflexão sobre a ação e sobre a reflexão na ação, permitiu fazer 

conexões entre a teoria e a prática, expressando a construção de conhecimentos 

por meio da experiência e do contexto cultural e social onde esta decorre.  

Ao longo deste ponto é visível a importância de avaliar todo o processo 

ensino-aprendizagem. Só assim permitiu a minha evolução e a evolução dos 

alunos. Posso afirmar que a avaliação é a forma mais eficaz para controlar e 

verificar se o processo de ensino-aprendizagem está a ser bem efetuado. 

Avaliação referente ao comportamento, desempenho e evolução dos alunos, 

mas também ao nível do meu desempenho profissional. 

A avaliação foi um importante regulador de toda a minha atividade, foi uma 

atividade permanente, na qual acompanhei passo a passo o processo de 

aprendizagem do aluno. Através desta foi possível analisar o processo, 

retificando as minhas práticas, para que, no final, aquando a análise dos 

resultados obtidos, pudesse verificar se os objetivos estabelecidos foram 

cumpridos, os progressos e as dificuldades.  

Afirmo, em concordância com o PNEFes “a avaliação dos alunos deve, 

constituir um fator coerente da estratégia pedagógica e do plano da Educação 

Física no âmbito das escolas em curso, da escola e do ano de escolaridade. O 

próprio Projeto de Educação Física e o planeamento do processo educativo 

devem integrar a avaliação como fator de dinâmica desse processo. (…) Essa 

integração justifica-se, em primeiro lugar, pelo seu efeito motivador dos alunos e 

dos professores, dado que corresponde às exigências e possibilidades de 

desenvolvimento dos alunos. Em segundo lugar, porque constitui um elemento 
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regulador das atividades educativas, em todos os seus aspetos, permitindo 

apreciar, no pormenor e no conjunto, a dinâmica real da aplicação da estratégia 

delineada” (Jacinto et al., 2001, p. 35). 

 

 

4.14. O REGISTO DA AVALIAÇÃO DOS ALUNOS COM A MELHORIA DA 

OBSERVAÇÃO 

 

O registo da avaliação feita pelo professor é um procedimento importante 

para melhorar o processo de avaliação. No entanto, é um método complexo uma 

vez que existem diversos critérios a serem observados e registados. Desta 

forma, para simplificar a observação e registo da avaliação, foram utilizados 

instrumentos de observação para a realização dos diferentes momentos de 

avaliação, nomeadamente as grelhas de observação. As grelhas de observação 

são uma estratégia geralmente utilizada pelo professor para o registo durante a 

aula, dirigindo a observação para os objetivos estabelecidos, facilitando o registo 

da avaliação.  

A implementação de instrumentos de avaliação adequados pretendem 

refletir o desempenho dos alunos. Importa que os professores possam recolher 

a informação de forma mais válida e objetiva possível, pelo que parece 

fundamental, sendo uma avaliação de referência criterial, que os professores 

construam os seus próprios instrumentos de avaliação (Rosado et al., 2002a). 

Desta forma, interessa saber “construir os sistemas e instrumentos que permitam 

avaliar os diferentes tipos de objetivos de forma rigorosa no contexto complexo 

e difícil que é a realidade da avaliação da sua intervenção profissional 

quotidiana” (Rosado et al., 2002a, p. 101). 

A primeira aula de avaliação diagnóstica realizada à turma foi referente à 

modalidade desportiva de natação. A aula, no geral correu de forma bastante 

positiva, no entanto o objetivo primordial era a avaliação diagnóstica que ficou 

aquém das expetativas, onde diversas questões foram levantadas após a aula. 

Isto deve-se ao facto do registo da avaliação ter sido uma tarefa bastante 

complexa, pois não consegui completar o preenchimento das grelhas de 
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avaliação diagnóstica. A construção e elaboração das grelhas de registo foi 

realizada tendo em conta a formação inicial. No entanto, o contexto da aplicação 

das grelhas de avaliação é consideravelmente diferente, sobretudo o número de 

alunos, não podendo deste modo ser realizado da mesma forma. Apesar de 

julgar os critérios e os itens selecionados pertinentes, esta metodologia tendo 

em conta o número de alunos não foi eficaz. Considero que a grelha era 

demasiado extensa, onde possuía uma ficha para cada aluno, o número de 

critérios que pretendia avaliar eram bastantes e a forma de registar penso não 

ter sido a mais adequada.  

 

“Relativamente a esta ficha utilizada para registar a avaliação inicial das técnicas 

de nado, importa referir a dificuldade que senti no seu registo, principalmente por 

apresentar várias páginas por aluno e a complexidade em observar todos os erros 

que cometiam pormenorizadamente. No entanto, pelo facto de serem poucos 

alunos e de se posicionarem em níveis relativamente semelhantes, onde vários 

conteúdos que apresentam na ficha não foram necessariamente preenchidos, no 

meu entender a avaliação efetuou-se de forma positiva, onde os erros registados 

foram os mais determinantes para que venham a obter sucesso na execução da 

técnica de cada nado.  

Perante isto, penso que se todos os alunos tivessem realizado a aula, este 

processo teria sido complicado. Assim, posteriormente apresentei uma nova 

grelha de avaliação, de acordo com os níveis de desempenho apresentados no 

programa de EF, que se tivesse nova oportunidade realizaria a avaliação 

diagnóstica com esta nova estratégia. Tabela esta, que será utilizada na avaliação 

sumativa, uma vez que, no meu entender, é fundamental utilizar a mesma ficha 

de registo de forma a averiguar a evolução dos alunos e a situá-los no nível em 

que se encontram. 

Na minha perspetiva, para situar os alunos face ao nível de desempenho será um 

bom auxílio, é uma ficha prática onde não implica muito tempo no seu registo, 

sendo realmente eficaz.” (Reflexão de aula n.º 3 e 4) 

 

A meu ver, a grelha construída permitia avaliar os alunos quanto ao seu 

desempenho, no entanto houve aspetos que não foram considerados os quais 

julgo que seriam uma boa ajuda e que foram tidos em conta, com a elaboração 

de novas grelhas.  

Neste sentido, para que a construção seja eficiente, pondero que o primeiro 

aspeto que deve estar bem definido são os objetivos. Na minha opinião os 

objetivos na primeira grelha utilizada estavam corretamente definidos, mas 
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necessitavam de uma seleção que os tornasse mais claros e precisos, indo ao 

encontro do que realmente se pretende ou do que importa avaliar, não entrando 

em pormenores. Esta importância ocorre, uma vez que são a partir destes que 

as grelhas foram construídas e estruturadas. Josuá (1986) insiste, que, ter-se 

claramente delineado os objetivos é imprescindível, como ponto de partida para 

a atividade educacional, seja qual for a amplitude. O autor refere que é em 

função deles que a avaliação tomará forma.  

Além disto, outro aspeto que auxiliou na construção de novas grelhas foi 

desde a avaliação diagnóstica definir os objetivos/critérios de êxito dos diferentes 

níveis de desempenho (introdutório, elementar, avançado), de acordo com os 

níveis do programa. Esta definição proporcionou possuir desde logo a divisão 

dos alunos pelos níveis de desempenho, permitindo ter uma visão geral do nível 

em que os alunos se situam face ao programa nacional.  

Outro aspeto que tive em conta foi conceber uma grelha que ocupasse 

apenas uma página. Considero que auxilia bastante no registo durante a aula, 

uma vez que, com apenas uma página conseguia dar vazão ao registo dos 

diferentes critérios estipulados com facilidade. Saliento outras estratégias na 

estrutura e cores, que melhoraram a visualização, facilitando identificar cada 

categoria no aluno que pretendia proceder ao registo. 

Julgo ser importante referir que, a meu ver, sempre que possível deve ser 

utilizada a mesma grelha de avaliação dos alunos nos diferentes momentos de 

avaliação, de forma a verificar a evolução dos alunos ao longo do tempo. Rosado 

et al. (2002a) refere que é necessário saber construir instrumentos que permitam 

avaliar os ganhos dos alunos, avaliando o grau em que o processo desenvolvido 

alcança os seus objetivos. 

Na elaboração destes instrumentos optei por criar grelhas organizadas e 

sistematizadas que permitissem um registo rápido e preciso dos diferentes 

parâmetros a avaliar. Assim, para cada um dos parâmetros eram definidos 

critérios de êxito, pelo que em função do seu cumprimento, a performance dos 

alunos era classificada em três níveis: não executa, executa com dificuldade e 

executa (anexo VIII). No entanto, a estrutura do próprio instrumento foi configurada 

de acordo com a natureza da modalidade em questão. 
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“No que concerne à ficha de registo da avaliação diagnóstica, no meu entender foi 

elaborada de forma prática, simples e eficaz, tendo em conta os conteúdos a 

avaliar. Com o decorrer das unidades didáticas, penso que existe uma percetível 

melhoria na elaboração das grelhas de avaliação diagnóstica, com o propósito de 

simplificar o processo de avaliação, cujo objetivo é dar indicações (o mais precisas 

possível) do nível de alunos de cada turma, devendo ser simplificada de forma a 

não gerar confusões ou não existir dados ambíguos” (Reflexão de aula n.º 17 e 18) 

 

Com o decorrer das várias construções de grelhas de avaliação das 

diversas unidades didáticas, na minha perspetiva a elaboração melhorou 

bastante pois tornou o seu preenchimento mais eficaz e rápido sem deixar de 

ser fiável (anexo VII). Josuá (1986) ressalta a necessidade do estabelecimento de 

procedimentos de avaliação que sejam práticos e funcionais, de modo que as 

informações averiguadas sejam obtidas. 

Apesar da melhoria constante, na modalidade desportiva de ginástica este 

processo foi mais difícil do que esperava. Considero que sucedeu pelas 

caraterísticas da modalidade, uma vez que os alunos necessitavam 

constantemente da minha ajuda, sendo difícil proceder ao registo de todas as 

disciplinas a serem avaliadas numa mesma aula. Apesar disto consegui detetar 

as questões fundamentais para o desenrolar das aulas subsequentes, sendo que 

o seu registo mais pormenorizado ocorreu nas duas primeiras aulas. 

 

“Relativamente ao objetivo da aula, o registo da avaliação diagnóstica foi 

extremamente complicado, apesar de a grelha ser bastante acessível, o facto dos 

alunos precisarem constantemente do meu auxílio e das minhas ajudas 

juntamente com as diversas disciplinas a ser avaliadas numa mesma aula, 

dificultou o processo. Assim, apenas consegui averiguar, de um modo geral em 

cada disciplina da ginástica, quem são os alunos-problema e os alunos expert. 

Desta forma, apurei três níveis diferentes na turma, havendo necessidade de 

construir três unidades didáticas pelas caraterísticas da modalidade, consoante 

as dificuldades dos alunos. (Reflexão de aula n.º 17 e 18) 

 

Na minha opinião, numa modalidade desportiva com estas caraterísticas, 

há necessidade de prolongar a planificação da avaliação diagnóstica para duas 

aulas, para que não comprometa a sua eficácia. 
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Ainda na avaliação diagnóstica referente às modalidades desportivas 

coletivas, como já referido anteriormente foi realizada simultaneamente com 

todas as modalidades, analisado e refletido excerto da reflexão da aula: 

 

“(…) fichas utilizadas para registar a avaliação inicial das diferentes modalidades 

desportivas coletivas, aquando a sua elaboração em núcleo, tivemos como intuito 

que fossem um bom auxílio e sobretudo práticas e fáceis de preencher durante a 

avaliação inicial onde não implicava muito tempo no seu registo, sendo no nosso 

entender eficazes. No entanto, efetivamente averiguei que eram práticas no que 

concerne a cada modalidade desportiva isoladamente, mas o registo da avaliação 

das quatro modalidades numa mesma aula tornou-se muito complicado tendo em 

conta os 15 minutos que atribui para a situação de jogo de cada uma. Importa 

referir que tive dificuldades em observar os erros que cometiam 

pormenorizadamente em todos os alunos. Durante a mesma, os erros registados 

foram os mais determinantes a melhorar de acordo com o nível apresentado da 

turma, pois não consegui apurar todos os pormenores. Concluo, que o ideal seria 

a construção de uma simples grelha de observação que englobasse os quatro 

desportos coletivos, isto é a elaboração de uma grelha comum, onde se possa 

fazer o registo simultâneo de duas, três ou mesmo as quatro modalidades, 

simplificando o processo de avaliação” (Reflexão de aula n.º 5 e 6) 

 

 Importa não esquecer que é imperativo saber construir instrumentos para 

a medição dos ganhos de aprendizagem cognitivos (conhecimentos científicos, 

literários, técnicos, regulamentares, conhecimentos dos gestos, conhecimento 

de normas de gestão e participação, etc.), para a avaliação de aprendizagens 

gestuais (técnicas e táticas), para a avaliação de capacidades físicas diversas, 

etc (Rosado et al., 2002a). 

Os autores citados anteriormente referem que é também necessário 

instrumentos que permitam avaliar as estratégias, as metodologias e as 

atuações que possibilitem avaliar o grau em que o processo desenvolvido 

alcança os seus objetivos e a natureza dos obstáculos que interferem nesse 

processo. Assim, considero que o instrumento que mais me auxiliou nesta 

avaliação, para além da reflexão na e após ação, foram as filmagens das aulas. 

Com estas filmagens consegui detetar metodologias e estratégias mais ou 

menos eficazes, assim como avaliar a postura, atuação, demonstrações…, ao 

longo da aula. Após esta avaliação foi praticável alterar e melhorar o processo 

ensino-aprendizagem. 



127 
 

Para além da melhoria verificada na elaboração de instrumentos de 

observação outras estratégias para melhorar o registo foram tomadas ao longo 

do ano letivo, sobretudo ao nível da avaliação sumativa, como é o caso da 

previsão da avaliação antes da mesma: 

 

“No que concerne ao registo da avaliação, assim como nas restantes 

modalidades, antes da aula levo uma previsão da avaliação de cada um, de forma 

a que apenas tenha de confirmar durante a aula alguns aspetos que apresento 

mais dúvidas. Assim, não me foi difícil proceder a esta avaliação numa forma 

global, no entanto pormenorizando os conteúdos de forma a ser totalmente 

eficiente torna-se sempre um processo complexo”. (Reflexão de aula n.º 37 e 38) 

 

Uma vez que “neste ambiente, o professor é o instrumento de recolha de 

dados, ficando a validade e fidelidade muito dependentes da sua sensibilidade, 

conhecimento e experiência” (Rosado et al., 2002a, p. 102). Considero que a 

melhoria do registo ao longo do ano letivo tem muito a ver com a melhoria da 

qualidade de observação. “A observação é um processo cuja função primeira, 

imediata, consiste em recolher informações sobre o objeto tomado em 

consideração, em função do objetivo organizador” (Damas & Ketele, 1985, p. 

11). 

Neste sentido, a meu ver, a qualidade da minha observação melhorou, 

sobretudo devido à observação de aulas dos colegas estagiários e do professor 

cooperante ou outro professor da escola, tarefa esta a ser realizada no âmbito 

da avaliação. A observação de aulas permitiu-me aperfeiçoar esta capacidade, 

uma vez que era fundamental a análise de todo o envolvente processo ensino-

aprendizagem, desde estratégias, metodologias, atuações, posturas, 

desempenhos… isto é, numa gama de critérios que me confrontava, tinha de 

direcionar a observação para as questões pretendidas e estipuladas 

anteriormente entre a quantidade de informações disponíveis. Nesta direção, 

Damas & Ketele (1985, p. 11) corroboram que este processo “requer um ato 

inteligente: no campo percetivo que se lhe oferece, o observador seleciona um 

pequeno número de informações pertinentes entre o largo leque das 

informações possíveis”. 
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Um pouco à parte, mas no contexto da tarefa da observação de aulas, 

importa referir que esta também contribuiu para a melhoria do processo ensino-

aprendizagem. Através de observação, foi exequível analisar e refletir sobre 

diferentes metodologias, estratégias, posturas e formas de estar e Ser Professor, 

utilizadas pelos professores observados. A análise e reflexão por diversas vezes 

incluiu a ação, isto é, a utilização de estratégias que resultaram e que foram fruto 

da observação de aulas. Estas derivam de estratégias utilizadas pelos 

professores observados ou mesmo de estratégias encontradas pessoalmente 

aquando a reflexão perante situações observadas. Também foi importante para 

evitar cometer erros que por vezes estes ocorriam aquando a observação das 

aulas. 

Efetivamente, concluo mencionando Damas & Ketele (1985) afirmando 

que, na avaliação e observação, quanto mais o objetivo é claro e explícito, mais 

o ato de seleção se encontrará facilitado e mais circunscrito se torna o objeto 

sobre o qual a atenção é dirigida. 
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5. ÁREA 2 e 3: O SUPER PROFESSOR 

 

“Partindo de um entendimento de escola, como uma comunidade de 

aprendizagem, cuja interação entre os membros e com a própria comunidade é 

fundamental, pode-se, assim, perceber que, hoje em dia, o papel do professor 

é muito abrangente e complexo. Por conseguinte, a sua capacidade 

profissional terá que ir, obrigatoriamente, além das tarefas didáticas de planear, 

realizar e avaliar no contexto do processo ensino e aprendizagem no quadro 

mais vasto da turma. Na realidade, o professor só poderá responder com 

eficácia às múltiplas tarefas para que é solicitado, se compreender e se 

envolver no contexto global de ser professor”. 

(Silva, 2009, p. 9) 

 

A profissão de professor não se resume e finaliza no contexto da sala de 

aula. Ser professor envolve uma multiplicidade de tarefas exigindo competências 

que vão para além das solicitadas no processo ensino-aprendizagem. No 

decurso do estágio um dos traços da identidade que sobrevém é a noção que o 

professor não atua somente no espaço da sala de aula e que as suas 

responsabilidades transcendem o da sua disciplina e mesmo o espaço da escola 

(Batista et al., 2012).  

Na linha de pensamento de Cunha (2008) a diversidade de áreas de saber 

requisitadas possibilitam ao professor adequar a atitude em prol da participação 

na escola e na relação com a comunidade. A aquisição e noção de que as 

funções do professor são múltiplas e diversas, possibilita compreender o papel 

do professor de Educação Física na escola.  

Neste sentido, a participação na escola e relação com a comunidade 

engloba todas as atividades não letivas realizadas, tendo em vista a integração 

na comunidade escolar, contribuindo para um conhecimento do meio regional e 

local, para um melhor conhecimento das condições locais da relação educativa 

e a exploração da ligação entre a escola e o meio. Têm como objetivo 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 
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Educação Física, através de uma intervenção contextualizada, cooperativa, 

responsável e inovadora (Matos, 2012a). 

Desta forma, o trabalho desenvolvido no envolvimento com a comunidade 

escolar tornou a minha experiência muito mais enriquecedora e revelou-se 

preponderante para o meu crescimento profissional. Toda a partilha de 

conhecimentos, de conselhos, de experiências, bem como a observação do 

comportamento dos professores e a própria forma como tomavam de decisão 

demonstrou-se preponderante para a minha aprendizagem e crescimento 

profissional.  

Um aspeto fundamental a reter neste campo de ação é que na escola temos 

que aprender a trabalhar com toda a gente, o trabalho em equipa é crucial para 

que uma instituição tão dinamizadora e com um papel tão importante na 

sociedade tenha o sucesso desejado. Considero que a forma positiva como 

decorreu a minha integração na comunidade educativa contribuiu para um 

envolvimento pautado pela cooperação entre os intervenientes, possibilitando 

dinamizar, inovar e participar ativamente em prol da ESL e dos seus alunos. 

Assim, o professor deve criar laços com a comunidade, disponibilizar-se para 

auxiliar nas atividades desenvolvidas, dinamizar e criar atividades que 

promovam a área da Educação Física.  

Refiro que tive a oportunidade de participar e envolver em todas as tarefas 

que o professor pode desempenhar na escola, permitindo compreender a 

importância da sua ação para além da sala de aula. 

Pelo mencionado até ao momento logo se denota que o contexto local onde 

realizei o EP teve um forte impacto no meu entendimento sobre aquilo que é ser 

professor numa escola real, com problemas e situações concretas que 

preenchem o dia-a-dia dos Professores. 

 

 

5.1. DESPORTO ESCOLAR 

 

No contexto dos princípios que orientam o Projeto Educativo da Escola e 

referidos por Carvalho (1987), o respeito, a justiça, a participação, a 
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solidariedade e a responsabilidade são valores essenciais ao desenvolvimento 

integral do indivíduo enquanto cidadão ativo e participante na sociedade que 

deve ajudar a construir (Escola Secundária das Laranjeiras, 2010). 

A Escola deve promover a ocupação positiva de tempos livres dos alunos, 

no sentido da aquisição de hábitos de prática desportiva, estilos de vida 

saudáveis e desenvolvimento de valores fundamentais como o espírito de grupo, 

a solidariedade e a tolerância (Escola Secundária das Laranjeiras, 2010). 

Assim, no Plano Anual de Atividades da ESL consta uma série de projetos 

inseridos nos eventos do Desporto de Escolar. O NE participou na organização 

dando o seu bom contributo em todas as atividades desde o Mega Sprinter, 

Mega Salto, Corta Mato e a Supertaça Escolar e também inseridas nas 

Atividades Desportivas Escolares (ADE’s), a Taça 3D (Torneio de futebol, 

voleibol e badminton). 

E ainda inserido no Desporto Escolar, existem os vários núcleos do 

Laranjeiras Clube. Perante estas iniciativas, eu e um colega estagiário do núcleo 

2, desenvolvemos um núcleo de atletismo, visto ser uma modalidade que me 

cativa e eu possuir um bom percurso histórico relativo a esta modalidade 

desportiva, como atleta e treinadora.  

A organização destas atividades foi fundamental. Para além de estar 

diretamente ligada à promoção da aquisição de hábitos de vida saudáveis e 

desenvolvimento de valores fundamentais como o espírito de grupo, a 

solidariedade e tolerância nos alunos, senti a dificuldade que atualmente existe 

em conquistar os jovens a participar.  

Neste sentido, foi importante possuir alguma experiência na área, 

permitindo-me conhecer um pouco mais sobre a organização de eventos e 

simultaneamente contribuir para a minha formação profissional. Na minha 

perspetiva esta colaboração veio permitir o aumento de conhecimentos sobre 

alguns fatores como custos, programação, ambiente, serviços, segurança… 

percebendo como é realizado todo o processo antes, durante e depois dos 

eventos. Obtive e assimilei técnicas para atuar em distintos eventos desportivos. 
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5.1.1. ADE’s, Taça 3D: Dos eventos a longo prazo aos eventos pontuais. 

 

Apesar de ao longo do ano letivo ter utilizado essencialmente o diário de 

bordo para analisar e refletir sobre a prática no âmbito da área 2 e 3, elaborei 

uma reflexão final que engloba essas questões. Esta considero adequada ao 

ponto do documento, sendo unicamente regida pela mesma, apresentada 

abaixo. 

 

“As Atividades Desportivas Escolares (ADE’s) constituem-se como “o 

primeiro nível do desporto escolar” e têm enquadramento legal na Portaria n.º 

76/2009, de 23 de Setembro, DLR n.º 35/2006/A, de 6 de Setembro e DLR 

n.º17/2010/A, de 13 de Abril. 

Os objetivos que orientam as ADE’s passam por proporcionar aos alunos a 

prática de atividades físicas e desportivas que deem resposta às suas 

motivações e contribuam para o seu desenvolvimento global, fomentando a 

ocupação criativa dos tempos livres e hábitos de vida saudável; contribuir para 

o desenvolvimento do espírito lúdico, recreativo e desportivo, fomentando a 

vivência de boas relações interpessoais e do correto espírito competitivo onde 

prevalecem valores como a lealdade, a fraternidade e justiça; proporcionar aos 

alunos o enquadramento em tarefas de organização desportiva e contribuir para 

a formação de Seleções da escola no âmbito da participação em eventos e 

competições inter-escolas” (Departamento de Educação Física e Desporto, 

2012). Realço ainda que tem como linha de força fomentar o espírito de união 

da turma, enquanto célula base de acolhimento e interação na escola. 

O planeamento deste ano teve em vista aspetos que foram menos positivos 

no ano anterior, de forma a melhorar todo o processo. 

No ano anterior um dos aspetos menos positivos foi a concretização 

durante o ano letivo de apenas uma modalidade desportiva, o futebol. Perante 

isto e como consta no plano das ADE’s, as atividades a desenvolver devem 

procurar ir ao encontro das motivações dos alunos mais novos, desempenhando 

assim uma função motivadora de incentivo à participação desportiva na escola, 

nas mais diversas funções, nomeadamente como atleta, árbitro, cronometrista, 
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etc. Após o levantamento realizado pelos alunos do 11ºD do Curso Tecnológico 

de Desporto junto das turmas do 7º, 8º e 9º ano, no início do ano letivo 

2011/2012, concluiu-se que a preferência para a prática de atividades 

desportivas recai sobre as seguintes modalidades: 1º Futebol, 2º Voleibol, 3º 

Badminton, 4º Basquetebol. Desta forma e tendo em conta as conclusões, o 

torneio organizado envolveu as três primeiras modalidades selecionadas, por 

serem os desportos mais atrativos para os jovens. 

Contrariamente ao ano anterior em que apenas se realizou um torneio de 

futebol, com a realização de três modalidades durante o mesmo período de 

tempo há necessidade de alterar a duração dos jogos e o quadro competitivo, no 

sentido de conceber torneios mais curtos, com o intuito de se concretizar as 

várias modalidades. Para a concretização do torneio de Futebol a realização de 

jogos de 20 minutos, com 10 minutos para cada parte, o de voleibol de 30 

minutos, com 15 para cada parte, ou chegando aos 25 pontos e o de badminton 

10 minutos, com 5 para cada parte. Desta forma, torna-se num meio de 

rentabilizar melhor o tempo, alcançando um torneio menos extenso, para que se 

consiga efetuar as outras atividades ao longo do ano. Para além disto, penso 

que a duração é adequada para que os alunos tenham um torneio justo. 

Também, o torneio é realizado dividindo as equipas em dois grupos, onde jogam 

todos contra todos dentro do mesmo grupo e dependendo a classificação final 

disputam o primeiro, terceiro, quinto… lugar. Considero esta estratégia a mais 

adequada, pois o objetivo das ADE’S é oferecer atividade física para todos os 

alunos e no que respeita à organização do torneio, este deve incluir todos os 

alunos, isto é, todos os alunos têm oportunidade de participar mesmo após várias 

derrotas até ao final dos torneios.  

Atendendo que a adesão do torneio no ano letivo 2011/2012 foi 

maioritariamente por alunos do sexo masculino e para que as equipas sejam 

equilibradas, sem discriminar ambos os sexos, serão mistas, e no decorrer dos 

jogos têm de estar obrigatoriamente em campo no mínimo dois jogadores de 

ambos os sexos nos desportos coletivos. Este número mínimo deve-se ao facto 

de ao se encontrarem presentes duas raparigas em cada jogo e não apenas 
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uma, evita a possibilidade de haver um jogador isolado e tornar o jogo mais 

participativo e entusiasta para todos. 

Ainda de referir a obrigatoriedade da inscrição nas três modalidades, isto 

é, quem se inscreve em futebol é obrigado a jogar voleibol e badminton, 

aumentando deste modo a adesão por parte dos alunos nas várias modalidades.  

Com o propósito de fomentar o espírito de união de turma, o torneio será 

realizado inter-turmas. O número mínimo de inscrições de cada equipa é de dez 

elementos, com a possível coligação até duas turmas, se ambas não possuírem 

o número mínimo de inscritos.  

A iniciativa foi promovida e divulgada aos alunos através da afixação de 

cartazes contendo toda a informação útil, e reforçada e enquadrada nas várias 

turmas pelos professores de Educação Física. A inscrição nas atividades foi feita 

através de fichas próprias fornecidas pelo professor de Educação Física nas 

suas turmas. Todos os meios de divulgação foram elaborados pelos alunos do 

Curso Tecnológico de Desporto, enquanto propostas de atividade curricular, 

desde o nome do torneio à elaboração dos cartazes. Na minha perspetiva, isto 

fez com que os alunos se motivassem em participar na organização, assim como 

auxiliassem na divulgação junto dos colegas. No entanto, considero que a 

divulgação poderia ter sido ainda mais eficaz se tivéssemos utilizado o blog do 

departamento de Educação Física e desporto, assim como o apoio dos 

respetivos professores nos alunos da turma. 

Apesar de considerar que de acordo com os objetivos a estratégia da 

organização seria adequada e apresentaria sucesso. Durante a realização dos 

torneios surgiram diversos aspetos que contribuíram para refletir sobre a forma 

de organização, levantando diversas questões.  

Na fase inicial do torneio, no processo de inscrições houve uma adesão 

satisfatória por parte dos alunos, onde constavam oito equipas do 3º ciclo e cinco 

equipas do ensino secundário. No entanto, verificou-se que diversas equipas não 

cumpriam o regulamento no que concerne aos elementos de cada equipa terem 

de pertencer à mesma turma ou no máximo a duas turmas no caso de estas não 

conseguirem completar a equipa. Deparou-se com equipas em que havia mais 

de quatro turmas envolvidas ou mesmo turmas repetidas de equipa para equipa. 
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Perante isto, questionou-se a melhor forma de resolver o problema, optando por 

falar com as equipas de forma a tentar solucionar o problema abrindo a exceção 

da junção até três turmas envolvidas. Esta opção surgiu para não expulsar 

alunos/equipas que desejavam participar e que não formavam equipa dentro da 

turma. Penso que foi uma decisão sensata face às justificações das equipas, no 

entanto dificultou uma das finalidades do torneio, o espírito de turma. Julgo que 

isto acontece porque os alunos não têm espírito de turma, havendo necessidade 

dos professores, nas suas aulas, incutirem este espírito fundamental para o 

trabalho em equipa. 

Apesar de conseguirmos avançar com o mesmo número de equipas, que 

se inscreveram inicialmente, ao longo do torneio deparou-se com equipas que 

constantemente não apareciam, fazendo com que diversas vezes não se 

efetuasse jogo, sendo bastante negativo principalmente para a equipa que se 

apresentava para jogar. Isto sucedeu de forma constante sobretudo nas equipas 

do 3º ciclo e na modalidade de voleibol e badminton. Perante isto, analisamos 

porque não compareciam e a única justificação que se encontrou foi que estas 

equipas apenas se inscreveram com o intuito de participar no torneio de futebol, 

não estavam interessados nas restantes modalidades.  

As dificuldades que nos surgiram em mobilizar os alunos, mesmo os que 

se tinham inscrito inicialmente levaram a questionar se esta seria a melhor 

organização de forma a cumprir com o principal objetivo, oferecer atividade física 

a todos os alunos. Assim, algumas questões foram levantadas como: o facto de 

existirem apenas inscrições no início do torneio e este iniciar no 1º período, não 

permitindo que alunos que mais tarde queiram se envolver o façam; o facto de 

existirem alunos que gostavam de participar só em determinadas modalidades, 

e por esse motivo não se envolveram; o facto de haver alunos que queriam 

participar mas que não tinham equipa na turma, ou que não tinham elementos 

do sexo feminino e ainda o facto de apenas envolver três modalidades (apesar 

de serem mais do que no ano letivo anterior) pois uma das linhas de força é que 

a Escola sempre que possível deve dar a conhecer aos alunos outras atividades, 

diversificando a oferta e contribuindo para uma melhor cultura desportiva. 
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Perante o referido anteriormente, penso que a melhor estratégia a seguir 

no próximo ano será a organização de eventos pontuais. Com estes eventos 

para além de permitir inscrições ao longo do ano letivo, permitirá que os alunos 

vão participando nas atividades, não obrigando a participação em modalidades 

indesejadas, também possibilitará a realização de atividades diferentes e 

motivantes. No entanto, esta estratégia levanta questões menos positivas, tais 

como os alunos não participarem em determinadas modalidades e não terem o 

compromisso nem algo que determine para a sua participação e envolvimento. 

Assim, julgo que apesar de existirem eventos pontuais, deve-se valorizar e 

premiar os alunos/equipa que participam em todas atividades ou na maioria 

mesmo sendo uma equipa que não se classifique nos primeiros lugares em 

eventos pontuais. Relativamente às equipas serem obrigatoriamente da turma 

incutindo o espírito de turma, considero que a estratégia seria ótima, mas como 

referi anteriormente os alunos não têm este espírito sendo um motivo que os 

levou a não participarem. Perante isto, a solução que penso ser mais vantajosa 

é seguir a linha anterior, onde os alunos serão premiados se a equipa for 

constituída por elementos da turma, fazendo com que ao máximo tentem cumprir 

com este aspeto e aqueles alunos que não o conseguem realizar embora sejam 

penalizados, podem participar, envolvendo maior número de alunos. 

Ao longo deste processo considero o meu papel determinante para o bom 

desenrolar das atividades, especialmente no que concerne à organização dos 

resultados e quadros competitivos, à elaboração e preenchimento das fichas de 

jogo, e o papel de árbitra, sobretudo na modalidade de voleibol e badminton. 

Epitomando, na minha perspetiva foi um ano de aprendizagem, onde, de 

um modo geral, a estratégia foi ótima e os alunos responderam de forma positiva. 

Contudo, pelo que referi anteriormente há necessidade de alterar a estratégia 

tendo em conta as caraterísticas da escola e dos alunos, sem no entanto deixar 

de cumprir com o melhor que se pretende com estas atividades, ou seja os seus 

objetivos gerais e específicos.” 

(Reflexão final das ADE’s) 
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5.1.1.1. School Volei, do Contexto Escolar ao Desporto Federado 

 

“O school volei é um projeto que contou com o apoio e colaboração da 

Associação de Voleibol de S. Miguel, pretendendo envolver as Escolas Básicas 

e Integradas e do 3º Ciclo do Ensino Básico.  

De acordo com o projeto school volei “a aposta na formação de jovens 

praticantes e na promoção da modalidade, são condições essenciais ao sucesso 

da mesma na região, neste sentido pretendemos levar o Voleibol ao local onde 

os jovens passam a maior parte do seu tempo – A Escola”. Uma vez que um dos 

objetivos da Educação Física é estimular o envolvimento desportivo fora da 

escola, é imprescindível promover a participação dos alunos nesta atividade. 

A sua importância verifica-se nos objetivos estipulados neste projeto. 

Assim, pretende-se “proporcionar oportunidades para que as crianças e jovens 

possam viver experiências agradáveis, fazer novos amigos, aperfeiçoar 

habilidades, adquirir hábitos de autodisciplina, persistência, desenvolvendo em 

si os conceitos de cooperação e competição com lealdade”. Juntamente, 

“aprender a viver com os outros” fomentando as relações pessoais dos jovens 

entre si, com as outras Escolas/Clubes, com os Professores/Treinadores, 

Árbitros e restantes intervenientes na “sociedade” desportiva”. Também 

“fomentar a prática desportiva organizada e devidamente orientada aos jovens, 

dentro do espaço escolar. Ainda, “observar e orientar os jovens praticantes, com 

maior interesse e apetência para a modalidade, a integrar o desporto federado, 

nos clubes com sede próxima da sua Escola”. Por fim, tem como objetivo 

“aumentar o número de atletas federados na modalidade”. 

A participação dos alunos na atividade foi realizada no âmbito das ADE’s. 

O núcleo de estágio ficou responsável por organizar e acompanhar os alunos. 

Desde construir autorizações para os encarregados de educação, cartazes, 

divulgação “porta a porta”, pedir autorização e justificação das faltas dos alunos 

ao conselho executivo... Além disso de modo a selecionar os alunos para a 

participação no torneio, optamos por realizar um treino/seleção dos alunos 

interessados.  
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A divulgação foi feita através da afixação de cartazes e do presente 

regulamento em locais de estilo da Escola Secundária das Laranjeiras, na 

respetiva página eletrónica (www.eslr.edu.azores.gov.pt) e através dos docentes 

nas aulas de Educação Física.  

A atividade realizou-se, dia 13 de março, no pavilhão desportivo da Escola 

Canto da Maia. A nossa Escola fez-se representar na competição com duas 

equipas (Masculinos e Femininos).  

Durante todo o torneio os alunos mostraram-se motivados mas também 

ansiosos, demonstrando atitudes menos adequadas. Perante isto, conversamos 

com os alunos para que percebessem que estavam a representar a escola e 

mais importante do que ganhar era manter uma postura adequada e com 

fairplay. Transmito que a estratégia resultou, mantiveram-se mais calmos e 

organizados, sendo positivo. 

Concluindo, a meu ver a participação dos alunos no torneio correu de forma 

bastante positiva, alcançando no setor feminino, um honroso 3º lugar.” 

(Reflexão School Volei) 

 

O envolvimento nesta organização foi uma experiência enriquecedora, 

como se verifica ao longo do documento, proporcionando a oportunidade de me 

envolver em toda a organização e dinâmica. Assim, adquiri os conhecimentos 

necessários para a concretização de uma atividade com estas caraterísticas e 

dimensão. 

Termino salientando pessoalmente a responsabilidade que senti em 

acompanhar os alunos juntamente com os meus colegas de núcleo, sem a 

presença de um professor da escola, mantendo uma atitude mais exigente face 

a comportamentos menos adequados. 

  

 

 

 

 

 

http://www.eslr.edu.azores.gov.pt/
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5.1.2. Núcleo do Laranjeiras Clube – Atletismo 

 

“Quando se trata de jovens, a preparação desportiva deve ir ao encontro 

das suas caraterísticas de desenvolvimento, impondo-se, por via disso, uma 

delimitação consciente das diferentes etapas desse desenvolvimento, em que 

cada uma dessas etapas deve, respeitando o jovem atleta, conciliar, adequada 

e equilibradamente, a definição de objetivos, a delimitação dos conteúdos e a 

seleção criteriosa dos meios e métodos de treino a utilizar em cada momento 

do seu processo de formação desportiva.” 

(Nélson Brito, António Fonseca & Ramiro Rolim, 2004) 
 

“Quando iniciei o estágio tive conhecimento da possibilidade de 

desenvolver um núcleo de uma modalidade desportiva no Laranjeiras Clube, 

inserido no Desporto Escolar. Estes núcleos têm como “objetivo principal 

contribuir para reforçar a intervenção no processo de formação desportiva dos 

jovens no sentido de promover uma melhoria da qualidade da sua prática 

desportiva” (Secretaria Regional da Educação e Formação, 2012, p. 2). 

Perante isto, eu e um colega estudante estagiário do núcleo 2, organizamos 

e dinamizamos um núcleo de atletismo, visto ser uma modalidade que sempre 

me atraiu, pois possuo um percurso histórico relativo a esta modalidade 

desportiva. Foi sem dúvida estimulante, uma vez que tinha sido difícil para mim 

ter de interromper os treinos na “Escola do Movimento”, na cidade do Porto, 

neste novo ano letivo que se iniciava. Deste modo, surgiu a possibilidade de dar 

continuidade ao meu percurso nesta área à qual tenho grande dedicação, 

experiência e entrega.  

A realização deste documento levou-me a refletir acerca de todo o trabalho 

realizado no decorrer do núcleo. A reflexão engloba, a minha opinião sobre os 

acontecimentos sucedidos, bem como a identificação e justificação dos aspetos 

positivos e negativos, assumindo uma posição crítica. 

Importa refletir sobre todo o trabalho e evolução decorrente ao longo do 

ano. Quando optei por ficar com o grupo não sabia muito bem o que envolvia, 

idealizei algo semelhante ao grupo em que dei treinos na Escola do Movimento. 
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No entanto, foram muitas as dificuldades sentidas por mim, sendo ultrapassadas 

no decorrer do ano letivo.  

O núcleo teve o propósito de promover o ensino e a prática do Atletismo 

através de toda uma gama rica e variada de habilidades técnicas e de uma 

prática multidisciplinar da atividade desportiva. O prazer de praticar foi o fator 

crucial que moveu este núcleo. Pretendi que os jovens praticassem de uma 

forma orientada e segura as diferentes disciplinas do atletismo, contribuindo para 

a melhoria do seu desenvolvimento físico e bem-estar geral.  

Foi fundamentalmente na aprendizagem das técnicas que incidiu o treino 

ao longo do processo. A aquisição das técnicas elementares e dos respetivos 

hábitos motores, foram a base para o desenvolvimento técnico de qualquer 

praticante, sendo determinante ao longo de toda a etapa de formação de um 

atleta. Desejei essencialmente proporcionar novos desafios aos atletas, um 

leque diversificado de experiências desportivas, para que eles aprendessem a 

saber fazer e compreendessem que ao fazer melhor irão ter mais sucesso. Ao 

longo do ano letivo também aumentei o volume e intensidade de treino, 

sobretudo para o grupo mais velho. 

A principal dificuldade que senti no acompanhamento deste grupo foi 

cativar os alunos a experimentarem os treinos, pois verifiquei que eram poucos 

os alunos que estavam motivados a praticar esta ou qualquer modalidade 

desportiva. Este processo tornou-se mais difícil do que esperava, em virtude de 

os alunos não tomarem iniciativa em se envolver. Foram várias as estratégias de 

divulgação utilizadas, desde enviar e-mails a todos os professores para que 

divulgassem nas suas turmas, elaboração de cartazes (anexo XII) e flyers, 

colocação da informação no blog da escola e a divulgação “porta a porta” 

incentivando os alunos a procederem à inscrição. Apesar disto, não 

conseguimos formar o grupo inicial com o número mínimo de elementos para ter 

o apoio da direção regional de desporto. No entanto, porque os elementos que 

tínhamos, apesar de poucos, desejavam continuar com o núcleo, optámos por 

dar continuidade mesmo sem este apoio.  

Outra dificuldade com que me deparei foi ajustar entre todos os 

interessados, horários compatíveis, uma vez que diversos alunos não podiam 
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em certas horas porque permaneciam em aulas, ou ainda porque eram de longe 

e os pais não os podiam buscar mais tarde. Foi uma tarefa extremamente 

complicada, não conseguindo mesmo um horário compatível a todos os atletas, 

fator que não favoreceu o envolvimento de diversos alunos que referiram não 

poder participar nos horários marcados. Perante esta situação, considero que os 

horários estipulados eram os mais favoráveis a todos os interessados. 

Com o decorrer do ano letivo, o número de elementos foi crescendo, sendo 

bastante positivo, pois quem experimentava envolvia-se e demonstrava estar 

motivado, não havendo desistências.  

Relativamente aos treinos propriamente ditos também senti dificuldades, 

não derivadas do conhecimento da matéria ou da seleção de exercícios, mas 

devido ao reduzido número de elementos que continha. Este aspeto fez com que 

a seleção de exercícios fosse diferente dos que gostava de realizar com os 

alunos. No entanto, tentei sempre que possível selecionar os exercícios 

adequados a todos os alunos tendo em conta as suas caraterísticas, facilidades 

e dificuldades.  

A competição foi uma estratégia que apareceu no processo de treino como 

um elemento fundamental para a sua motivação, e como um momento de 

avaliação do trabalho realizado.  

Considero importante realçar, que diversas vezes realizei o treino com eles 

para que concretizassem certas situações mais apelativas e motivantes, estando 

sempre atenta à correção dos alunos, fornecendo-lhes constantemente 

feedbacks. Julgo que este aspeto contribuiu para a melhoria e qualidade dos 

treinos, como para a motivação de todos os envolvidos, porque todos gostamos 

de observar o professor a fazer o mesmo que os alunos, para “suar” um pouco 

com eles, vendo o quanto pode ser difícil a aula, porque há a ideia de que “aí 

fora é fácil”. Para além disso foi um ponto muito alto de motivação, até porque, 

demonstra-lhes o quanto o treinador gosta daquilo que faz, do desporto que 

treina. 

Inicialmente foi necessário adaptar-me ao modo como lidar com os atletas, 

pois o contexto é diferente de um clube desportivo federado e diferente de uma 

aula de Educação Física. Com o passar do tempo, fui promovendo melhores 
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estratégias para lidar com o grupo e com cada atleta, por serem pessoas 

diferentes, e reagirem de modo distinto a cada estímulo. Depois de conseguir 

ultrapassar esta barreira, os treinos tornaram-se mais rentáveis e ao mesmo 

tempo mais divertidos tanto para os atletas como para mim, treinadora.  

Visto isto, a integração dos atletas estava completamente consolidada, sem 

obstáculos, sem complexos como no início do ano letivo. Já conhecia 

individualmente cada atleta; as suas dificuldades, postura, forma de agir; 

permitindo uma intervenção mais eficaz em cada um. A própria forma de 

transmitir indicações e comunicar com os atletas, individualmente e em grupo, 

melhorou bastante não só pelo facto de os conhecer melhor mas também por 

apresentar uma evolução na minha postura como treinadora/professora. 

Ao longo do ano, verifiquei que muitas vezes os jovens não conseguiam 

executar uma técnica, não porque não a entendiam, mas porque ainda não 

estavam preparados fisicamente para a executar corretamente, sendo por isso 

necessário estar atenta especialmente com os atletas que iniciaram a prática 

mais tarde, ou os que raramente comparecem ao treino. A aprendizagem das 

técnicas está intimamente ligada ao próprio desenvolvimento físico dos jovens, 

principalmente no que diz respeito aos níveis de força e de coordenação motora. 

Por conseguinte, é fundamental o desenvolvimento do sistema nervoso através 

da velocidade, coordenação, ritmo, etc. 

As capacidades psicológicas dos jovens atletas, também foram treinadas e 

desenvolvidas, de forma a prepará-los para reagirem da melhor maneira às 

exigências do treino. No grupo foi possível verificar a importância destes aspetos 

psicológicos, sendo objetivo prioritário fomentar o gosto pelo desporto, levando-

os a adquirir confiança neles próprios e estando seguros das suas capacidades. 

Outra dificuldade sentida por mim, que diminuiu no decorrer da época, foi 

em determinados treinos quando o colega estudante estagiário não podia estar 

presente e eu tinha de treinar os dois grupos da formação (mais novos e mais 

velhos), o que fazia com que os planos de treino tivessem de ser um pouco 

modificados para conciliar os dois grupos. Utilizei diversas estratégias, 

principalmente no que se refere ao planeamento do treino com disciplinas como 
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o salto em comprimento, lançamento do peso, velocidade e estafetas, por serem 

mais compatíveis entre os dois grupos.  

Importa referir que no grupo dos atletas mais novos, foi preciso lidar com 

as questões dos pais, esclarecê-los sobre os objetivos, para que percebessem 

todo o processo de treino e o trabalho que desenvolvíamos com os seus filhos. 

Nestas idades, a relação com os pais dos atletas é fundamental, para que estes 

estejam a par de toda a atividade dos seus filhos, que a compreendam, que a 

aceitem e que a incentivem, sendo importante que apoiem e compreendam o 

entusiasmo e empenho dos seus filhos em toda a sua participação desportiva.  

De um modo geral, as condições físicas e o material do complexo 

desportivo foram boas. No entanto senti falta de algum material sobretudo as 

mini barreiras para o trabalho técnico, sendo substituído por material que 

permitiu um trabalho semelhante. É importante referir que durante o inverno, os 

treinos foram realizados no pavilhão, onde as condições físicas e materiais eram 

fracas ou mesmo na sala de musculação onde o espaço era pequeno. Como 

estava habituada a realizar  treinos na pista que possui muito boas condições, 

inicialmente foi difícil adaptar-me ao pavilhão/sala de musculação, pois 

estavamos restritos a um espaço muito pequeno e com fracas condições ao nível 

das disciplinas do atletismo. Assim sendo, foi necessário encontrar as melhores 

estratégias para treinar os atletas, realizando no espaço disponível todos os 

exercícios e conseguindo cumprir com todos os objetivos dos treinos. Estratégias 

como o uso de bolas para o ensino do lançamento do dardo e do peso, exercícios 

em curva para o ensino do salto em altura, jogos com step, os saltos à corda 

como exercícios fundamentais para a melhoria técnica, circuitos técnicos e de 

força… 

Nesta reflexão é visível o que o núcleo contribuiu para a minha formação 

profissional e pessoal, constituindo uma experiência verdadeiramente 

enriquecedora.  

Em modo de síntese, refiro de seguida alguns aspetos que na minha 

opinião me ajudaram a evoluir enquanto treinadora. Deste modo, aprendi a lidar 

melhor com cada jovem, pois são pessoas diferentes que agem de modo 

diferente e é preciso saber trabalhar com cada uma delas, mas só assim todo o 
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processo de treino é alcançado. Também verifiquei que existia uma grande 

discrepância entre os atletas, havendo aqueles que adquiriam os conhecimentos 

mais rápido e outros que eram mais lentos, sendo necessário saber ultrapassar 

esta barreira, para não desmotivar os que ainda sentiam dificuldades e também 

não desmotivar os atletas que já faziam o elemento na perfeição e proporcionar-

lhes novos desafios. Aprendi também a esclarecer da melhor forma todas as 

questões e preocupações dos pais. Enriqueci o meu saber sobre a técnica de 

cada disciplina do atletismo, a técnica de cada exercício, pormenores que 

escapam mesmo sendo atleta/treinadora, especialmente com a melhoria da 

capacidade de observar. Sinto-me mais apta para realizar exercícios 

diversificados para desenvolver cada capacidade, assim como, diferentes jogos 

e estratégias. Desenvolvi a capacidade de arranjar estratégias para treinar em 

espaços mais pequenos e com fracas condições materiais e físicas.  

Resumindo, na minha perspetiva, o facto de o atletismo ser um desporto 

repleto de desafios e servido de valências educativas essenciais, contribuiu para 

uma melhoria significativa dos alunos envolvidos, assim como a motivação para 

a prática desportiva. 

Atendendo ao que foi referido anteriormente posso constatar que no 

decorrer deste ano, através do meu empenho e dedicação, a minha prestação 

evoluiu e cresci como profissional. Sendo o meu balanço individual positivo.” 

(Reflexão final LC-Atletismo) 

 

 

5.1.3. Atividades do Departamento de Educação Física e Desporto 

 

As atividades organizadas pelo Departamento de Educação Física e 

Desporto têm como objetivo detetar jovens dotados, proporcionar a um número 

cada vez mais numeroso de jovens a oportunidade de praticar desporto 

(particularmente o atletismo), contribuir através da prática do desporto para a 

formação humana e desportiva dos jovens e o apuramento para a fase de ilha 

da competição. Neste sentido, refere-se ao mega sprinter, mega salto e ao corta-

mato escolar. 
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Este ponto está organizado em dois momentos. O primeiro diz respeito à 

reflexão dos aspetos comuns das três disciplinas desenvolvidas e o segundo 

momento às questões específicas e distantes de cada organização. Optei por 

estruturar desta forma para não repetir assuntos semelhantes e comuns quando 

reflito especificamente sobre cada atividade. 

Nesta direção, os excertos abaixo são relativos aos relatórios/reflexões 

comuns às três atividades desenvolvidas. 

Nestas provas, ”em termos de organização (antes, durante e depois), 

existia um comissário professor efetivo e dois diretores estudantes estagiários”. 

Durante a atividade, “para além da participação de alguns professores do 

Departamento de Educação Física e Desporto na organização durante o evento, 

a organização contou, também, com a colaboração dos alunos das Turmas 

Curso Tecnológico de Desporto”. 

 “Tendo em vista a preparação das provas, foi realizada no dia 29 de 

Novembro, uma ação de formação para os alunos e estudantes estagiários que 

participaram na organização, cujo preletor foi o professor comissário.”   

“Considero que a organização prévia deste evento foi um elemento 

fundamental no sucesso da prova, o qual facilitou a realização do mesmo, desde 

a excelente divulgação através de cartazes expostos na escola (anexo XII), no 

blog do Departamento de Educação Física e Desporto, através do professor de 

Educação Física…, à elaboração de tabelas fundamentais para o registo durante 

a prova…”. Nesta direção, no meu entender “o balanço da fase escola (…) foi 

globalmente positivo, sobretudo ao nível da organização das provas”. 

“Aqui é de realçar o excelente apoio e cooperação da Câmara Municipal de 

Ponta Delgada, pela colocação de um toldo na zona das provas, como medida 

preventiva, em caso de mau tempo”, o que veio minimizar os danos provocados 

no mega sprinter. 

“Um outro aspeto de realce foi o facto de as classificações terem sido 

divulgadas nos dias seguintes à competição,” e no próprio dia relativamente ao 

corta-mato, uma vez que a atividade foi realizada durante a manhã e este 

processo é mais acessível do que as restantes atividades. As classificações 

foram “afixadas num dos expositores do Departamento, juntamente com a 
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reportagem fotográfica do evento. Ainda a existência de uma cerimónia de 

entrega dos troféus aos três primeiros classificados de cada escalão e sexo. De 

destacar, o apoio do Conselho Executivo em financiar a compra dos troféus 

distribuídos”. “De salientar, o facto de o Departamento ter encontrado 

financiamento próprio para o corta-mato, através de um protocolo de cooperação 

entre a Escola e uma Empresa sediada no concelho de Ponta Delgada”. 

“Concluindo, posso afirmar que o trabalho cooperativo de professores e 

alunos envolvidos, contribuiu fortemente para o sucesso da atividade, assim 

como a colaboração da Câmara Municipal de Ponta Delgada.” (contribuíram 

fortemente para o sucesso da atividade”.) 

 “Relativamente ao nível da participação dos alunos, pode considerar-se de 

nível fraco/médio”, representando no mega salto 6,4% da população escolar, 

num total de 64 alunos. Visto a fraca/razoável adesão dos alunos, “na próxima 

edição seria interessante envolver um maior número de alunos nesta atividade, 

especialmente nos escalões de infantis e iniciados, femininos e masculinos. Para 

contrariar esta tendência, sugere-se que os professores reforcem a divulgação 

da atividade junto dos seus alunos, assim como a sensibilização de participação. 

Na fase ilha a organização dos eventos esteve a cargo do Serviço do 

Desporto de São Miguel e da Associação de Atletismo de São Miguel. Dos 

alunos convocados participaram um número consideravelmente positivo. 

De um modo geral, visto ter sido atleta e treinadora desta modalidade 

desportiva tive facilidade na colaboração, nomeadamente nos aspetos 

referentes ao regulamento das provas e ajuizamento. 

Destaco que tratou-se de eventos bastante enriquecedores, também pela 

perceção de uma realidade que normalmente nos ultrapassa, nomeadamente a 

adesão pelos alunos na atividade. Uma vez que as atividades ao estarem 

“diretamente ligadas à promoção da aquisição de hábitos de vida saudáveis e 

desenvolvimento de valores fundamentais como o espírito de grupo, a 

solidariedade e tolerância nos alunos, senti a dificuldade que atualmente existe 

em cativar os jovens a participar” 
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“Em suma, considero que a atividade assume um grande valor pedagógico, 

pelo que é fundamental a sua manutenção e dinamização nas escolas ao longo 

dos anos”. 

Portanto, apesar de existirem aspetos comuns às três atividades, cada uma 

está carregada de ilações, digo pelo facto de ter assumido diferentes funções, 

especificado posteriormente durante e após os relatórios/reflexões de cada 

atividade. 

 

 

5.1.3.1. DIREÇÃO  DO MEGA SPRINTER 

 

“A atividade n.º 15 do Plano Anual de Atividades (PAA) do ano letivo 

2012/2013 diz respeito ao Mega Sprinter (Fase Escola), inserida no Desporto 

Escolar. O Mega Sprinter foi realizado no dia 14 de Novembro de 2012 na Pista 

de Atletismo do Complexo Desportivo das Laranjeiras com a duração de 1h30 

no horário das Atividades Desportivas Escolares (ADE’s) das 14h30 às 16h00.  

Resumidamente o Mega Sprinter foi uma atividade dirigida aos alunos dos 

escalões de infantis, iniciados, juvenis e juniores. Consistiu numa corrida de 

velocidade numa distância de 40 metros. A partida foi realizada a pé, com dois 

apoios, onde cada participante tem direito a duas tentativas. 

Nesta prova, em termos de organização, existia um comissário professor 

efetivo e dois diretores estudantes estagiários, entre quais fazia parte. Sendo a 

primeira atividade organizada pelo Departamento de Educação Física e 

Desporto, desta dimensão e a ansiedade e responsabilidade era elevada. 

(…) 

No que concerne às dificuldades organizativas, o evento decorreu sem 

grandes problemas organizativos. Apesar disto, a atividade foi condicionada 

devido às condições meteorológicas (tempo chuvoso e ventoso), que 

dificultaram a organização da prova no cumprimento do programa-horário das 

partidas. No entanto, de forma a prever o ocorrido, foram colocados toldos 

(fornecidos pela Câmara Municipal de Ponta Delgada) na zona de chegada, para 

proteger os alunos da chuva, sendo um aspeto bastante positivo. (…)  
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No que concerne ao material necessário para tornar a prova mais próxima 

das provas oficiais com pistola, essa não foi cedida pela Associação de Atletismo 

de São Miguel, onde tivemos de recorrer à utilização do apito para as partidas. 

A Associação argumentou não poder aceitar o nosso pedido em virtude de se 

tornar bastante dispendioso para a mesma. A utilização do apito dificultou a 

organização pelo facto de ser mais complicado controlar os tempos reais da 

prova de velocidade dos alunos, devido ao som do apito ser baixo e menos 

preciso, que a pistola. Perante o sucedido penso que seria uma ótima solução a 

construção de instrumento que substituísse a pistola e fosse mais favorável que 

o apito, através de materiais autoconstruídos, por exemplo com a utilização de 

placas de madeira, como sugere Ramiro Rolim e Rui Garcia (2009) em “Colorir 

o Atletismo-desafios”. 

Relativamente ao nível da participação dos alunos, pode considerar-se de 

nível fraco, representando 5,2% do total da população escolar. No total 

participaram 52 alunos, sendo 31 do sexo feminino e 21 do sexo masculino. 

Confrontando esta participação com a do ano anterior, verifica-se que este ano 

foi inferior (52 versus 75). Ainda que a média de participação das últimas seis 

edições foi de 96. Este ano, a participação foi muito inferior à média. Perante 

este decréscimo que vem sendo acentuado ao longo dos anos e sobretudo 

relativamente a este ano letivo, questionei alguns alunos que se inscreveram e 

que não compareceram no dia da prova de modo a perceber o que os fez desistir. 

Diversos alunos referiram que o mau tempo fora o motivo pela sua não 

participação. Desta forma, considero que o mau tempo não auxiliou na adesão 

junto da população alvo. No entanto, penso ser necessário os professores de 

Educação Física reforçarem junto dos alunos a importância da sua participação 

e que se não existir condições os professores terão de ser os primeiros a 

cancelar a atividade, que não deveriam tomar nenhuma decisão sem consultar 

os mesmos. Além disso reforçar a divulgação junto dos alunos que não se 

inscreveram. 

(…) 

A organização da atividade foi mais uma aprendizagem enriquecedora 

neste ano de estágio profissional. Visto ter sido atleta e treinadora desta 
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modalidade desportiva, antes de iniciar todo o processo, julguei que possuía 

facilidade neste cargo. No entanto, organizar esta atividade envolveu muito mais 

que conhecer os aspetos do regulamento das provas e ajuizamento, “obrigou” a 

uma extensa organização antes, durante e depois da atividade. A extensa 

organização passa pela organização dos alunos por séries e pistas tendo em 

conta o escalão e sexo, pela elaboração da justificação de faltas e da folha de 

resultados, por tratar dos troféus representativos da atividade, pela reportagem 

fotográfica, pelo secretariado, montagem e recolha de material, pelas funções 

dos assistentes e juízes de partida, juízes de chegada e cronometrista, entrega 

e recolha de coletes, pela elaboração de cartazes (anexo XII), logótipos, 

mascotes… A minha função, como diretora, passou por organizar todas as 

tarefas antes do evento, por controlar/auxiliar as funções dos professores de 

Educação Física que colaboraram na organização durante a atividade e pelo 

trabalho após a mesma.  

(…) 

Na minha perspetiva esta colaboração foi imprescindível para a minha 

formação profissional, onde permitiu ganhar conhecimentos e “alertas” sobre 

toda a dinâmica que deve ser criada aquando a organização de eventos 

desportivos escolares. 

Afirmo que, a direção nesta atividade levou-me a assimilar toda a dinâmica 

envolvida antes, durante e depois do evento”. 

(Reflexão Direção Mega Sprinter) 

 

Por tudo o que envolveu, o MegaSprinter foi a experiência, no âmbito da 

área da participação da escola, que me deu mais prazer organizar. Aprendi 

imenso ao nível de organização de eventos e melhorei a minha capacidade de 

antecipação, tendo isso contribuído para a minha formação, principalmente 

porque, após a realização de cada atividade, elaboramos um relatório sobre o 

sucedido verificando os pontos que poderiam ser melhorados e ainda elaboro 

uma reflexão final da atividade tendo em conta esta tarefa e o meu ponto de 

vista.  
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Tenho a referir que pelo facto de ser a primeira atividade realizada no ano 

letivo desta dimensão, tratou-se de um evento bastante enriquecedor, pela 

perceção de uma realidade que normalmente nos ultrapassa, nomeadamente a 

adesão pelos alunos na atividade. 

 

 

5.1.3.2. ORGANIZAÇÃO MEGA SALTO 

 

 “A atividade n.º 50 do Plano Anual de Atividades (PAA) do ano letivo 

2012/2013 diz respeito ao Mega Salto (Fase Escola), inserida no Desporto 

Escolar. O Mega Salto foi realizado no dia 16 de Janeiro de 2013 na Pista de 

Atletismo do Complexo Desportivo das Laranjeiras com a duração de 2h no 

horário das Atividades Desportivas Escolares (ADE’s) das 14h00 às 16h00.  

A prova tinha como objetivo detetar jovens dotados para as provas de salto 

em comprimento, proporcionar a um número cada vez mais numeroso de jovens 

a oportunidade de praticar o atletismo, contribuir através da prática do atletismo 

para a formação humana e desportiva dos jovens, promover a participação dos 

jovens num processo formal de competição integrada na sua formação e o 

apuramento para a fase de ilha da competição Mega Salto. 

Resumidamente o Mega Salto foi uma atividade dirigida aos alunos dos 

escalões de infantis, iniciados, juvenis e juniores. Consiste em realizar o salto 

em comprimento, sendo a “tábua de chamada” marcada através de uma fita-cola 

aderente, onde cada participante tem direito a três saltos.  

(…) 

De realçar a excelente cooperação do Serviço de Desporto de S. Miguel, 

na limpeza das pistas e nivelamento da areia das caixas de salto (…). Um outro 

apoio que merece ser referido é o da Associação de Atletismo de S. Miguel, que 

disponibilizou algum material, nomeadamente fitas métricas e rodos de areia.  

(…) 

Na organização da atividade foi mais uma aprendizagem enriquecedora 

neste ano de estágio profissional. O meu papel nesta atividade contrariamente 

ao Mega Sprinter restringiu-se à organização durante o evento, com o cargo de 



151 
 

juiz. Pelo facto ter sido atleta e treinadora desta modalidade desportiva, possuía 

mérito neste cargo, uma vez que tenho o conhecimento completo dos aspetos 

do regulamento das provas e ajuizamento. Na minha perspetiva a colaboração 

foi imprescindível para a minha formação profissional, onde permitiu desenvolver 

a dinâmica que deve ser criada aquando a organização de eventos desportivos 

escolares. 

Efetivamente uma vez que tinha total conhecimento e à-vontade nestas 

funções, possibilitou realizar um duplo cargo de coordenadora na caixa de areia 

que estava reponsável, por apelo dos restantes professores, sendo bastante 

positivo. Considero que a minha postura foi adequada às exigências requeridas, 

sobretudo no método de organização dos alunos, energia e dinamismo durante 

a realização da prova, possibilitando terminar no horário estipulado”. 

(Reflexão Mega Salto) 

 

Pelo que foi referido, o mega salto contribuiu para a minha formação, 

assumindo-se uma experiência enriquecedora, sobretudo em termos de 

organização durante o evento. 

 

 

5.1.3.3. ORGANIZAÇÃO CORTA-MATO – A MASCOTE! 

 

“A atividade n.º 31 do Plano Anual de Atividades (PAA) do ano letivo 

2012/2013 diz respeito ao Corta Mato (Fase Escola), inserida no Desporto 

Escolar. O Corta Mato foi realizado na Pista de Atletismo e terrenos anexos do 

Complexo Desportivo das Laranjeiras com a duração de 1h45 das 10h00 às 

11h45.  

De modo a não repetir relativamente à organização das atividades, 

realçarei os aspetos distintos e reforçarei o meu papel na mesma. 

(…) 

No que concerne à apreciação do grau de sucesso e adesão junto da 

população alvo O balanço da 13ª edição do Corta Mato Escolar Jovem foi 

positivo, nomeadamente ao nível da organização da prova e ao nível da 
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participação dos alunos. Relativamente a este último aspeto, pode-se considerar 

esta participação de nível razoável.  

(…) 

A fase ilha realizou-se na Reserva Florestal do Pinhal da Paz. O transporte 

dos alunos foi cedido pelo Serviço do Desporto de S. Miguel, através de uma 

carrinha, o que facilitou bastante a nossa participação. 

Nesta atividade, mais uma vez tive uma função distinta e fundamental, 

desfrutei do papel de mascote do evento. Uma vez que foi concretizado em 

dezembro “mascarei-me” de Pai Natal.  

Durante esta função considero que desempenhei um papel adequado ao 

seu objetivo: proporcionar um ambiente de festa. Assim, detive uma postura 

alegre, dinâmica, entusiasmante, movimentando-me por todo o espaço e por 

todos os alunos… provocando a boa disposição de todos. 

A festividade é preponderante nestas atividades, para que os alunos se 

divirtam enquanto praticam atividade física” 

(Reflexão Corta-Mato) 

 

Nesta atividade ressalto que o professor deve estar preparado para 

incorporar diversos papéis, uma vez que considero que a diversão e a festividade 

devem estar presentes nestas atividades e identicamente nas aulas de 

Educação Física, de forma adequada, de modo a motivar os alunos para a 

prática.  

No entanto, importa referir que este papel também pode ser realizado por 

um aluno, sendo um meio de o envolver na participação do processo e 

organização e ainda de cativar os colegas.  

 

 

5.1.3.4. SUPER TAÇA ESCOLAR  

 

“A “Super Taça Escolar” é uma iniciativa do Departamento de Educação 

Física e Desporto da Escola Secundária das Laranjeiras, com o apoio do 

Laranjeiras Clube, que visa proporcionar aos alunos das três Escolas 



153 
 

Secundárias da Cidade de Ponta Delgada, Antero de Quental, Domingos Rebelo 

e Laranjeiras, a participação numa competição formal, em algumas das matérias 

nucleares da disciplina de Educação Física (Basquetebol, Futebol, Voleibol, 

Ginástica e Atletismo). 

De acordo com o regulamento da atividade (2012/2013), a Super Taça 

Escolar tem como objetivos “proporcionar aos alunos a participação numa 

competição inter-escolas, a participação numa competição formal integrada no 

processo de formação; proporcionar o convívio entre escolas; criar laços de 

amizade e companheirismo e promover a interdisciplinaridade na Escola. 

De forma sintetizada, no que concerne às condições de realização e 

participação, a competição realizou-se durante dois dias, onde cada aluno pode 

participar em mais do que uma modalidade/matéria desde que o calendário de 

provas o permitisse; para cada modalidade/matéria, a seleção de alunos esteve 

permanentemente acompanhada de um professor de Educação Física. Neste 

sentido, incentivei a participação de quatro alunos da turma que lecionava. Os 

alunos mostraram-se motivados e consequentemente entusiasmados, 

demonstrando o seu empenho nas aulas de Educação Física, sendo bastante 

positivo. 

Para efeitos de classificação realizaram-se duas competições distintas, 

uma masculina e uma feminina. A classificação final de cada uma delas foi 

calculada em função dos resultados de todas as modalidades previstas no 

regulamento.  

Relativamente aos prémios, foram atribuídas taças às três escolas 

envolvidas nas competições masculina e feminina, e t-shirts aos participantes e 

professores acompanhantes. 

Uma atividade desta dimensão envolveu uma organização consciente e 

cuidada. Realço o cuidado com a distribuição das águas; a disponibilização do 

estojo dos 1ºs socorros; a cerimónia de encerramento, o secretariado, em 

preparar todas as folhas de registo de resultados; em registar as pontuações 

obtidas, em arbitrar, cronometrar e pontuar as diferentes provas; o 

preenchimento dos boletins de prova, em assegurar o financiamento da prova; 

em convocar a conferência de imprensa para apresentação do evento; em 
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dinamizar a atividade junto das outras escolas; em coordenar a organização e 

designar o responsável para cada uma das suas comissões; em elaborar o 

calendário de provas… 

Os professores acompanhantes dos alunos e equipas, pretenderam 

assegurar a programação inerente à seleção das equipas. Assim, os alunos 

participantes nesta competição foram antecipadamente selecionados através da 

realização de treinos. Nesta atividade, a minha função foi preponderantemente 

neste sentido, onde exerci a função de professor responsável juntamente com 

mais dois professores na modalidade de atletismo.  

No atletismo, segundo o regulamento da Super Taça (2012/2013) para 

cada uma das competições masculina e feminina, cada equipa teve que 

apresentar dois alunos por prova. Nos critérios de seleção foi tido 

maioritariamente em conta o seu desempenho na disciplina e a presença nos 

treinos. Visto estarmos perante uma diversidade de disciplinas e de alunos, este 

processo foi mais difícil do que esperava, uma vez que da diversidade de alunos 

motivados apenas podíamos selecionar dois para cada disciplina. Considero 

uma tarefa um pouco ingrata, que me custou muito a realizar. No entanto, o facto 

de conhecer alguns alunos que faziam parte do Laranjeiras Clube – Atletismo 

facilitou o treino e seleção. Também auxiliou na medida em que disponibilizamos 

o horário dos treinos de atletismo para quem quisesse treinar para a supertaça, 

sendo orientados pelos professores responsáveis. Neste momento, foi visível a 

disponibilidade e dedicação que detive em ajudar os alunos que pretendiam 

melhorar e alcançar a seleção. 

Durante os treinos considerei fundamental dar a conhecer aos alunos o 

regulamento das provas, assim como as condições de realização, para que 

estivessem preparados no dia da competição. 

A nossa escola classificou-se em terceiro lugar, tendo qualificado no 

atletismo, um honroso segundo lugar, evidenciando todo o trabalho e cuidado na 

seleção dos alunos, sendo bastante positivo.” 

(Reflexão super taça) 
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O acompanhamento e desempenho nesta atividade foi bastante 

enriquecedor, uma vez que veio comprovar a importância da organização prévia 

do evento e da colaboração de todos os professores. Adquirir conhecimentos ao 

nível da organização de eventos com esta dimensão e de saber lidar com alunos 

que querem competir mas não conseguem atingir os valores que se pretendem 

para que não se desmotivem e se envolvem na prática da atividade física fora 

do horário letivo, foi uma conquista na minha aprendizagem. 

 

 

5.1.3.5. CONCURSO “FLASH DESPORTIVO”: DO CORTE DE ATIVIDADES À INOVAÇÃO 

 

No âmbito das atividades organizadas pelo Departamento de Educação 

Física e Desporto da ESL, integradas no plano anual realizado no início do ano 

letivo 2012/2013, importa referir que os núcleos de estágio propuseram duas 

atividades. Entre as quais apenas foi aprovado o concurso de fotografia, 

intitulado “Flash Desportivo”. 

A outra atividade proposta, denominada “Laranjeiras Meeting”, apesar de 

considerada uma “atividade realmente interessante”, não foi aprovada pelo facto 

de ter sido comunicado da necessidade de reduzir atividades e também por 

envolver vários intervenientes e fatores no seu desenvolvimento não abonando 

a favor do projeto. De forma sintetizada o “Laranjeiras Meeting” pretendia criar 

ou reforçar laços entre alunos, professores, funcionários e pais. O evento era 

composto por atividades com semelhança aos jogos tradicionais ou jogos sem 

fronteiras, sendo atividades de caráter lúdico e acessível a todos, que promovem 

a cooperação e apelam à atividade física. Neste evento seriam realizadas 

inscrições, onde todos os participantes seriam divididos pelas equipas conforme 

as suas idades, de maneira a equilibrar a competição. Cada uma das equipas 

teria uma cor diferente, deveria escolher um nome, criar um “grito de guerra” e 

elegeria um capitão. O Laranjeiras Meeting seria realizado durante um dia, com 

a maioria das competições a serem realizadas no período da manhã, seguidas 

de um piquenique-convívio.  
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Contrariamente, o concurso fotográfico era uma atividade que não 

necessitava do recrutamento de horas letivas e de pessoal docente pela simples 

organização e participação que envolvia.  

O relatório/reflexão do concurso fotográfico, “Flash Desportivo”, segue 

abaixo: 

“A atividade n.º 71 do Plano Anual de Atividades (PAA) do ano letivo 

2012/2013 diz respeito ao concurso fotográfico (Flash Desportivo). O Flash 

Desportivo foi realizado durante dois meses, abril e maio, de 2013, na Escola 

Secundária das Laranjeiras.  

É uma atividade dirigida a todos os alunos, tendo como grupo organizador 

o Departamento de Educação Física e Desporto. 

A atividade fundamenta-se em proporcionar aos estudantes a possibilidade 

de se relacionarem com novas formas de aprendizagem utilizando meios 

técnicos diferentes; incentivar a criatividade estética desportiva e promover 

atitudes de cooperação, de integração e socialização dos alunos. Ainda, 

pretende desenvolver a adoção de estilos de vida ativa e saudáveis.  

Neste sentido, apesar de não se encontrar diretamente relacionada com a 

realização da atividade física, considero que a promove, uma vez que os 

trabalhos, assim como o nome indica, pretendem fotografar momentos 

desportivos realizados pelos participantes ou não, podendo apelar ao 

conhecimento e compreensão de modalidades desportivas, incentivando o seu 

envolvimento. 

O concurso consistia na eleição do melhor trabalho fotográfico a nível 

desportivo, com o objetivo de captar fotograficamente momentos, pessoas ou 

objetos ligados ao desporto em geral, considerados marcantes, representativos 

ou significativos do que é o desporto. Pretendia-se que a partir da fotografia 

relatasse o seu olhar sobre o desporto, tendo presente que "uma boa fotografia 

vale mais que mil palavras". Saliento que cada fotografia devia ser acompanhada 

de uma pequena descrição da intenção e tinha como obrigatoriedade pano de 

fundo qualquer espaço da Escola Secundária das Laranjeiras. 

O concurso apresentava um regulamento elaborado pelos núcleos de 

estágio (anexo XIII), que devia ser respeitado para que os trabalhos fossem 
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admitidos. Na concretização do projeto, esta foi a maior dificuldade que deparei, 

mas também o maior contributo para a minha formação, uma vez que era a 

primeira vez que realizava um regulamento original. Este requereu uma escrita 

cuidada e objetiva, para que fosse de fácil compreensão pelo público-alvo. 

Igualmente a definição de objetivos claros e precisos e a estipulação de todos 

os fatores importantes para que nada falhasse.  

A divulgação deste concurso foi feita através da afixação de cartazes (anexo 

XII) e do presente regulamento em locais de estilo da Escola Secundária das 

Laranjeiras, na respetiva página eletrónica (www.eslr.edu.azores.gov.pt) e 

através dos docentes nas aulas de Educação Física.  

Deparamo-nos com outra dificuldade, a aquisição de prémios apelativos e 

sem custos. Numa fase inicial a ideia era a elaboração manual pelos núcleos de 

estágio de troféus representativos da atividade. Porém, com a colaboração entre 

os professores adquirimos três prémios (anexo XII) e sem custos, o que foi 

bastante vantajoso. Contudo, para que se motivasse e incentivasse à sua 

participação, pretendíamos que o primeiro prémio fosse complementado com 

algo mais apelativo. Daí surgiu a ideia de realizarmos para o primeiro classificado 

um minibook fotográfico, sendo que podia ser uma tarefa cumprida pelos núcleos 

de estágio sem recorrer a custos, sendo bastante positivo.  

Para além disto, segundo o artigo 9.º do regulamento os melhores trabalhos 

premiados seriam expostos na Escola Secundária das Laranjeiras, no final do 

ano letivo, assim como publicados no blogue do Departamento de Educação 

Física e Desporto e na página eletrónica da escola.  

Referente aos prémios (anexo XII), considero apelativos e que responderam 

ao objetivo do concurso, sendo um meio que incentivou a participação dos 

alunos e interesse pela temática. 

No que diz respeito ao desenvolvimento do trabalho cooperativo entre 

professores e alunos, realço que envolvemos nos membros do júri elementos 

representativos dos docentes e discentes. Assim, o júri foi constituído pelo 

Presidente do Conselho Executivo, pela Coordenadora do Departamento de EF 

e Desporto, pelos Estagiários de EF e pelo presidente da Associação de 

Estudantes. Destaco o auxílio da professora de português na correção do 

http://www.eslr.edu.azores.gov.pt/
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regulamento da atividade, onde houve um “vaivém”, de modo a melhorar e 

aperfeiçoar o documento. Informo que os trabalhos foram avaliados 

anonimamente pelo júri. Na avaliação de cada trabalho o júri esteve perante 

critérios específicos e estipulados no regulamento como a originalidade, sentido 

de estética, apresentação, a frase apelativa e interligada à fotografia… 

Relativamente à adesão junto da população alvo, pode considerar-se a 

participação de nível fraco, com um total de 19 alunos. O número reduzido de 

alunos inicialmente a participar veio “obrigar-nos” a prolongar a data de entrega 

de trabalhos. Realço a fraca adesão dos alunos porque no meu entender foi o 

único aspeto que dificultou a organização. Referente a esta temática, verificou-

se que a participação alunos do ensino secundário da escola foi de uma forma 

mais significativa.  

Após este descontentamento, refleti e tentei perceber junto dos alunos da 

ESL o porquê de isto ter sucedido. A meu ver duas questões foram 

determinantes, nomeadamente, o facto de a maioria dos alunos da escola ter 

dificuldades financeiras e não possuir uma máquina fotográfica (particularmente 

os mais novos) e existir pouco incentivo por parte dos professores da turma. 

Relativamente a este último assunto, uma fração de alunos participantes diziam 

respeito à mesma turma. Isto sucedeu porque a professora da escola utilizou 

uma estratégia bastante interessante para incentivar à sua participação. Assim, 

os alunos detinham de duas opções, ou concretizavam o teste final de EF ou 

participavam no concurso. A estratégia resultou porque todos os alunos optaram 

por participar no concurso fotográfico, sendo bastante positivo. 

Relativamente aos trabalhos a concurso, maioritariamente cumpriram com 

o regulamento, apresentando vários trabalhos originais, criativos e bastante 

interessantes.  

Concluindo, no que concerne à apreciação do grau de sucesso o balanço 

é positivo, sobretudo ao nível da organização da prova. Realço a vantagem de 

ser uma atividade sem custos e de fácil organização. No entanto, a fraca adesão 

dos alunos poderá comprometer a continuidade da atividade” 

(Reflexão atividade “Flash Desportivo”) 
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5.2. COLABORAÇÃO NAS ATIVIDADES DA ESCOLA 

 

No decorrer do ano letivo foram diversas as tarefas realizadas pelo núcleo 

de estágio de modo a dar o nosso contributo à escola, colaborando e 

incentivando à atividade física. De um modo geral, estas passam por conceber 

e pôr em prática atividades de complemento curricular da escola.  

Desta forma, colaboramos no desenvolvimento do projeto “Escola 

Saudável”, através do levantamento do Índice de Massa Corporal (IMC) nas 

nossas turmas. No meu entender é uma atividade fundamental, dando a 

conhecer a realidade escolar, de forma a prevenir e combater a obesidade na 

escola.  

Também estivemos integrados na colaboração da divulgação das 

atividades no blog, onde fornecemos toda a informação necessária para seu 

sucesso. Considero ser um meio de divulgação fundamental porque a maioria 

dos alunos atualmente têm acesso à internet e podem reter informação a partir 

daí. 

Inserido neste contributo destaco a participação nas jornadas da 

adolescência. 

 

 

5.2.1. Jornadas da adolescência 

 

“As jornadas da adolescência foi uma atividade realizada no início do 3º 

período, de 9 a 11 de abril, como vem sendo habitual ao longo dos anos, onde o 

Departamento de Educação Física e Desporto da ESL dá o seu contributo.  

No que diz respeito à nossa disciplina, a sua participação teve como 

objetivo apelar ao estilo de vida saudável estimulando atividades de caráter 

lúdico desportivo.  

O programa apresentado incluiu atividades tais como: Insufláveis, Tiro ao 

Arco, Concurso Força Máxima, Grande Penalidade, Lançamento Vendado, 

Exposição de Fotografias, Masterclass, Circuito de jogos, Exposição de vídeos 

e Golf. Estas atividades decorreram durante todo o evento e estiveram abertas 
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a toda a comunidade escolar, pais, encarregados de educação e restantes 

familiares  

A minha colaboração nesta atividade teve três funções em momentos 

diferentes.  

A primeira função foi em termos de organização do evento direcionada para 

o grupo de Educação Física. Foi necessário todo um processo trabalhoso, desde 

a busca e seleção das atividades mais apelativas, motivantes e sem custos, ao 

estabelecimento de redes e parcerias Golfe, Zumba, Associação de Tiro ao Arco 

de Ponta Delgada, C.M.P.D.L, à procura e requisição do material necessário, à 

organização dos horários das turmas, à construção do stand para que fosse 

atrativo a todos os alunos, à disposição e arrumação de todo o material, à 

promoção e divulgação através do jornal, cartazes, página oficial da ESL e blog 

do departamento de EF e Desporto. 

Durante o evento deparamo-nos com dificuldades organizativas. Uma vez 

que, estas atividades foram afetadas pelas condições meteorológicas, requereu 

uma dinâmica e organização entre todos que permitiu a continuação da 

participação dos alunos. Além disso, houve a alteração do horário da atividade 

Zumba devido a falha de comunicação entre o grupo organizador e o 

Departamento de EF e Desporto. 

Destaco ainda a cooperação com a comunidade com o excelente apoio dos 

funcionários de ação educativa e ainda o envolvimento de alunos do Curso 

Tecnológico de Desporto na organização. 

A segunda função regeu-se ao controlo dos alunos durante o evento, 

conduzindo-os de modo a passarem por todas as atividades e para que todos 

pudessem o fazer. Nestes momentos destaco a necessidade de me impor 

quando me deparei com alunos que não queriam sair do matraquilhos, sendo 

necessário tomar uma atitude. Também saliento a minha participação nas 

atividades sobretudo como forma a motivar todos os alunos a envolverem-se. 

A terceira função disse respeito ao acompanhamento dos alunos da minha 

turma à atividade. Aqui realço a participação de todos os alunos em todas as 

atividades e stands, questionando-os dos vários temas que se deparavam, 

levando-os à reflexão. Os alunos demonstraram-se motivados, recetivos e 
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atentos às diferentes apresentações, colocando dúvidas e dialogando com os 

representantes dos stands.”  

De um modo geral, considero que a atividade foi bastante positiva, uma vez 

que o Departamento usufruiu de uma elevada adesão fomentando a participação 

de todos os alunos. Senti que foi proveitoso para os alunos contribuindo para 

incutir estilos de vida ativos. 

(Relatório da atividade - Jornadas da adolescência) 

 

Esta atividade procurou incutir nos alunos um estilo de vida saudável. E 

como as crianças e os adolescentes são os nossos adultos do futuro, justifica-

se uma estimulação dos hábitos saudáveis desde a idade escolar e o mais 

importante é conseguir que estes hábitos perdurem durante toda a vida.  

De salientar, a participação e envolvimento dos alunos e de toda a 

comunidade escolar neste género de atividade torna-se imprescindível para 

alterar os hábitos de vida menos apropriados. Ainda devemos valorizar a nossa 

área nas atividades da escola, como incentivo à prática da atividade física. 

No cômputo geral, a atividade correu de forma bastante positiva, com forte 

adesão da comunidade escolar sob uma orientação exemplar do departamento 

de EF e Desporto. 

 

 

5.3. COLABORAÇÃO COM A DIRETORA DE TURMA 

 

“A profissão do professor também pode passar pelo cargo de Diretor de 

Turma, sendo imprescindível o acompanhamento e compreensão ao longo do 

ano de Estágio Profissional. 

Neste acompanhamento comecei por assistir às reuniões de diretores de 

turma dirigidas pela coordenadora responsável. As reuniões foram fundamentais 

para compreender o papel do diretor de turma ao longo do ano letivo, toda a 

dinâmica que deve ser criada e saber atuar de acordo com as funções 

incumbidas a este cargo. 
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A primeira tarefa da sua competência é a preparação do dossier de turma. 

Dossier que deve estar devidamente organizado, atualizado e permanecer na 

sala da Direção de Turma, para eventual consulta. A atualização constante da 

informação dos alunos é fundamental sobretudo sempre que seja solicitada pelo 

encarregado de educação. 

No dossier consta uma série de informações fundamentais dos alunos da 

turma. Estas informações vão desde a ficha socioeconómica do aluno, a eleição 

do delegado e subdelegado de turma, as avaliações finais e intermédias de 

testes e trabalhos equiparados de todos os docentes da turma, contactos 

realizados com os encarregados de educação, atividades realizadas na turma, 

informações relativas a comportamentos meritórios e a medidas disciplinares 

sancionatórias aplicadas e os seus efeitos, PIT e outros documentos 

considerados pertinentes. 

Dos documentos que fazem parte do dossier de turma, realço os dados dos 

alunos da turma, adquiridos através da aplicação de inquéritos para 

conhecimento socioeconómico e cultural dos alunos no início do ano letivo. Após 

o seu preenchimento permite refletir sobre diversas questões: de onde vêm os 

alunos? Que idades têm? São repetentes? Vivem em locais problemáticos? Os 

pais trabalham? Têm irmãos? Quais são as disciplinas preferidas? Quais as que 

têm mais dificuldade? E relativamente à Educação Física? Quais são as 

metodologias preferidas? Como ocupam os tempos livres? Este conhecimento 

do aluno como pessoa possibilita uma atuação mais adequada tendo em conta 

as caraterísticas essenciais de cada aluno da turma com que iria trabalhar. Foi 

baseado essencialmente nos inquéritos aplicados que realizamos a 

caraterização de turma, durante o início do primeiro período. 

Relativamente aos conselhos de turma, foram realizados apenas no final 

do 1º e 2º Período, uma vez que a turma não apresentou necessidade de 

convocar reuniões de conselho de turma extraordinárias, para a resolução de 

outro género de situações. De um modo geral, os alunos apresentavam 

caraterísticas bastante positivas no que diz respeito ao comportamento, no 

entanto, no que concerne ao aproveitamento foram considerados fracos, onde 

havia cinco alunos com PIT. Desta forma, as reuniões no final do período com 
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todos os professores da turma foram fundamentais para trocar informações 

acerca de diversos alunos, dificuldades e facilidades que manifestaram, para 

conseguir encontrar as melhores estratégias de acordo com as suas diferenças, 

promovendo alterações positivas nos alunos. 

Outra tarefa realizada ao longo do ano foram os contactos com os 

Encarregados de Educação, presenciais ou telefónicos, fornecendo informações 

detalhadas do processo do educando. Antes de mais importa referir que todos 

os contactos ficam registados em impresso próprio e em ata de reunião de 

conselho de turma e arquivados no dossier de turma. Os assuntos tratados 

devem estar devidamente discriminados. Realço esta comunicação, por julgar 

fundamental saber lidar da melhor forma com cada encarregado de educação, 

uma vez que cada apresenta caraterísticas diferentes (disponibilidade, 

estabilidade familiar…), têm uma visão distinta e por vezes distorcida de diversos 

assuntos, assim como a capacidade de reter a informação recebida. Considero 

primordial sensibilizar para a importância do acompanhamento do processo de 

ensino-aprendizagem do seu educando. Foi através desta constante ligação que 

a escola em colaboração com os encarregados de educação se tornou capaz de 

fomentar hábitos de trabalho nos alunos e formar suportes para o sucesso de 

um futuro profissional e pessoal. 

Durante a entrega de notas no final do 1º e 2º período, a transmissão de 

informação essencial dos educandos aos encarregados de educação foi 

indispensável, sobretudo para os alunos em risco de reprovar o ano, para que 

através desta congruência conseguirem alterar atitudes do aluno para progredir 

na avaliação. 

No mesmo seguimento saliento a importância da comunicação com os 

alunos, onde o diretor de turma deve incentivar e desenvolver o sucesso 

educativo dos mesmos, consciencializar os alunos para atitudes de civismo e 

formação pessoal e estabelecer regras de natureza pedagógica e de conduta 

disciplinar, para que sejam evitadas possíveis situações de conflito. Durante o 

ano letivo surgiram situações que tive de intervir tanto na relação professor-aluno 

como de aluno-aluno, sendo sem dúvida fundamentais para a resolução de 

problemas, com a colaboração da constante ligação escola-família. As 
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estratégias utilizadas foram ao nível da comunicação entre os elementos 

envolvidos nestas situações, em contexto sala de aula, juntamente com os 

diretores de turma, possibilitando o entendimento e a melhoria do ambiente entre 

todos. 

Neste sentido, Postic (1984) refere que a atividade dos diretores de turma 

pode ser considerada insubstituível. Afirma que lhes compete, muitas vezes, em 

estreita aliança com os demais professores da turma, resolver os problemas 

mais urgentes, representados por uma panóplia de dificuldades dos alunos. 

Essas situações referem-se a conjunturas nas quais existe uma procura de 

propostas de ensino/aprendizagem originais, adequadas ao público com quem 

se trabalha. Ainda expõe que desta relação educativa se estabelecem relações 

sociais, depositárias de caraterísticas cognitivas e afetivas que se cruzam entre 

o educador e os educandos, através do trabalho escolar, numa dada estrutura 

institucional. 

Outro aspeto que considero fundamental referir prende-se com a 

responsabilidade do Diretor de Turma pelo controlo de faltas e respetivas 

justificações. Neste processo saliento a atenção na justificação de certas faltas 

pelos alunos com mais de 18 anos. 

São os diretores de turma que orientam as atividades de apoio aos alunos 

e coordenam as atividades dos professores da turma, bem como estabelecem a 

ligação Escola – Família. este amplo leque de atribuições dos diretores de turma, 

faz da turma uma unidade nuclear do processo de ensino, estrutura elementar 

de onde tudo deve partir e para onde tudo deve irradiar. 

Perante isto, e não retirando valor aos aspetos mais burocráticos deste 

cargo, julgo que as tarefas relativas as ligações entre os intervenientes no 

processo são as mais complexas. Deste modo, a gestão das relações humanas 

torna-se imprescindível na identificação de conflitos existentes entre alunos da 

turma, a implementação de estratégias promotoras de ambientes positivos e a 

avaliação dessas mesmas estratégias. 

Neste sentido, é fundamental possuir boas qualidades pessoais, traduzidas 

na dedicação, na capacidade de diálogo, na capacidade de negociação, na 

sensibilidade para tratar assuntos delicados. O Diretor de Turma é, assim, 
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assumido como uma figura de gestão intermédia da Escola, com 

responsabilidades específicas na coordenação de todos os professores da 

turma, pela promoção do desenvolvimento pessoal e social dos alunos e sua 

integração no ambiente escolar, bem como pelo relacionamento estabelecido 

entre a Escola, Encarregados de Educação e a Comunidade. Eu, como 

assessora do diretor de turma, retive informações importantes sobre a sua 

função. Considero que o trabalho foi bastante positivo, no qual a diretora de 

turma teve a preocupação de explicar todos os passos a realizar, dando 

autonomia para aprender” 

(Reflexão final do 3º Período) 

 

Depois de tudo o que foi referido anteriormente, posso afirmar que ser DT 

é um cargo muito importante, pois para além de fazer cumprir todos os 

pressupostos legais relativos à turma (documentos, sumários, registos de 

assiduidade, avaliações, planos de recuperação), tem também um papel de 

motivar os restantes docentes no sentido de agirem em colaboração para o 

alcance do sucesso da turma e é responsável por acompanhar todo o percurso 

escolar dos alunos. 

Mais do que os aspetos logísticos retiro de todo o acompanhamento 

efetuado a noção de que no desempenho desta função não se poderia esperar 

que os dois tempos semanais previstos no horário para o tratamento das funções 

administrativas e, ainda, para o atendimento dos EE, venham a ser suficientes, 

porque certamente não serão. Ser DT exige muito empreendimento e dedicação 

e, portanto, será sempre na evolução dos alunos que se poderá buscar a força 

e o alento para o trabalho a desenvolver. 
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6. ÁREA 4: DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL 

 

A última área engloba as atividades e vivências que propiciam a construção 

da competência profissional numa perspetiva do seu desenvolvimento, 

promovendo o sentido de pertença e identidades profissionais, a colaboração e 

a abertura à inovação, partindo da reflexão acerca das condições, do exercício 

da atividade, da experiência, da investigação e de outros recursos de 

desenvolvimento profissional (Matos, 2012a). 

Considero que o estágio profissional com todo o exercício que envolve, é a 

melhor forma de promover o desenvolvimento profissional. O EP proporcionou 

investigar a atividade em toda a sua abrangência, criando hábitos de 

investigação/ reflexão/ ação (Matos, 2012a), com o intuito de responder de forma 

eficaz aos problemas que a prática levantou. A investigação/ reflexão/ ação 

sempre estiveram na base da minha prática, promovendo o desenvolvimento 

profissional permitindo a construção de novos conhecimentos 

Para além da investigação/ reflexão/ ação, nesta área foram desenvolvidas 

tarefas, documentos, formações… com vista ao colmatar de dificuldades e à 

superação de barreiras impostas durante a lecionação das aulas. O projeto de 

formação individual, o relatório de estágio profissional e as ações de formação 

desenvolvidas na escola ao longo do ano de EP contribuíram para o meu 

desenvolvimento profissional. 

O Projeto de Formação Individual (PFI) foi um documento realizado no 

início do ano letivo, no âmbito da área 4 de Desenvolvimento Profissional, que 

propiciou a construção da competência profissional. Neste sentido, é um plano 

de trabalho que tem como ponto de partida a perceção que tinha do estado atual 

- conhecimentos, capacidades, atuações, dificuldades - confrontada com os 

desafios e objetivos que são colocados no Estágio Profissional. Assim, 

pretendeu-se um documento orientador da atividade a desenvolver durante o 

Estágio Profissional, no sentido de potenciar as capacidades e ultrapassar as 

dificuldades. Neste seguimento, a elaboração do Projeto de Formação Individual 

implicou uma reflexão sobre a atividade docente a desenvolver ao longo do ano, 
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tendo em consideração as quatro áreas envolvidas, tornando-se numa 

ferramenta essencial para desenvolver estas competências. 

Neste seguimento, considero que através da investigação e reflexão, 

juntamente com a apresentação do Projeto de Formação Individual e o presente 

documento desenvolvi competências de argumentação e de comunicação, quer 

escritas como orais, que segundo (Matos, 2012a) são competências que fazem 

parte do desenvolvimento profissional. Creio que permitiram desenvolver 

competências de uma escrita adequada e uma articulação coerente de ideias. 

Esta área inclui o presente documento e o relatório final de estágio 

profissional. Na minha perspetiva, a elaboração deste documento foi o colmatar 

do desenvolvimento profissional. Para além de potenciar as competências 

anteriores, realço a capacidade de reflexão e o recurso a uma argumentação 

sustentada. 

No desenvolvimento da atividade docente, considero que manifestei a 

capacidade de cooperação com os diferentes intervenientes, num clima de 

cordialidade e respeito, de entreajuda e sentido crítico, manifestando 

responsabilidade, iniciativa, criatividade e adaptabilidade (Matos, 2012a). A 

partilha dos problemas e o desenvolvimento do espírito de colaboração (em 

geral, na escola, no departamento e no núcleo de estágio)  contribuíram em 

muito para o meu desenvolvimento profissional, na medida em que, novos 

olhares proporcionaram novos saberes. 

No âmbito do projeto de investigação-ação desenvolvido nesta área, 

aprofundei conhecimentos no âmbito da investigação, metodologias, 

estratégias… para que no futuro sempre que me deparar com um problema, 

saiba como proceder de modo a que a ação seja o mais eficaz possível. Assim, 

considero que através da investigação, concebi desenhos de pesquisa 

adequados aos problemas em estudo, situando-os no quadro teórico de 

referências, identificando e justificando as decisões de ordem metodológica, 

nomeadamente a operacionalização dos conceitos em estudo e os processos de 

recolha e tratamento de informação (Matos, 2012a). A meu ver, apliquei os 

procedimentos de recolha e tratamento de dados garantindo as suas qualidades 

gerais de validade e fiabilidade . Analisei e discuti os resultados de forma 
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consentânea com o conhecimento teórico e empírico atuais e/ou propõe 

soluções válidas para a superação do problema abordado . Na minha perspetiva, 

de um modo mais específico, o estudo contribuiu para a minha formação 

profissional, na medida em que forneceu estratégias para saber como intervir e 

auxiliar em situações e casos semelhantes, sendo imprescindível para o sucesso 

na profissão. No entanto, tendo em conta que “cada caso é um caso” e que a 

melhor forma de atuar com este caso poderá ser diferente de outros alunos com 

estas caraterísticas. 

O conhecimento do profissional da Educação Física envolve diversas 

dimensões, na qual o profissional deve saber detetá-las na procura da melhor 

forma para suprimir lacunas na sua formação, como por exemplo através da 

participação em ações de formação.  

Ao longo deste ano letivo, foram realizadas várias ações de formação, 

como forma de adquirir competências necessárias ao exercício profissional. 

Estas ações de formação foram realizadas dentro do núcleo de estágio, no 

âmbito da modalidade desportiva de Futebol, Dança, Andebol e Atletismo.  

Estas ações de formação foram realizadas sobretudo quando o professor 

cooperante ou os respetivos estagiários sentiam necessidade de o fazer. Nestes 

momentos foram debatidos conhecimentos específicos, metodologias, 

estratégias, demonstrações, situações de aprendizagem, organização das aulas, 

material didático… colmatando eventuais lacunas existentes na formação inicial. 

Realço que foram imprescindíveis para o excelente desenrolar das aulas, pois 

permitiram a troca de saberes específicos, onde o professor cooperante 

potenciava o espírito crítico acerca dos diversos assuntos, fomentando a 

capacidade reflexiva. 

“A arbitragem no atletismo”, foi outra ação de formação realizada, mas 

desta vez como público-alvo todos os professores de Educação Física e alunos 

do curso tecnológico de desporto. Na minha opinião, foi uma notável iniciativa do 

Departamento de EF e Desporto, com o objetivo de preparar para a organização 

da fase escola do Mega Sprinter, Corta Mato e Mega Salto. Apesar de ser uma 

modalidade que possuo um extenso currículo, reconheço que contribuiu para o 

meu desenvolvimento profissional como elemento de organização da mesma e 
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não tão direcionado para o conteúdo. Esta ação de formação apesar de 

contemplar uma parte teórica bastante expositiva necessária, onde foram 

abordados temas como o regulamento e organização das provas, contemplou 

um momento de prática que o preletor incentivou a procurarmos a solução para 

diversas questões de organização, que admito ter sido bastante positivo. 

Relativamente à ação de formação “Quebrar rotinas nas aulas de EF”, 

realizada para os professores de EF da escola, possibilitou alargar o meu 

conhecimento acerca da construção de materiais autoconstruídos. Este 

conhecimento será útil sobretudo em ambientes escolares que posso deparar 

em escolas futuras com carência deste tipo de instrumentos. Para além disto 

veio potenciar o conhecimento e exploração da modalidade ringo, modalidade 

esta que pode ser praticada nas escolas e que evidencia ser bastante motivante 

para os alunos. 

Ao nível do desenvolvimento profissional adquirido neste ano letivo, importa 

referir que fui pela primeira vez monitora de natação, lecionando adaptação ao 

meio aquático. Foi uma experiência bastante enriquecedora e apaixonante. A 

meu ver, contribuiu para a melhoria do processo de ensino e aprendizagem tanto 

ao nível da modalidade de natação como nas restantes, na medida em que 

alargou o meu conhecimento acerca da matéria, promoveu novas posturas e 

atuações dependendo do desempenho dos alunos em todos os sentidos e ainda 

ao nível da organização de eventos dentro do respetivo clube. Mais uma vez veio 

comprovar a minha paixão por crianças/jovens e pelo ensino, qualquer que seja 

o contexto de atuação. 

Foi um ano de muita aprendizagem. Faço minhas as palavras de Cunha 

(2007) quando afirma que a formação deve ser alicerçada nos seguintes 

princípios: “uma formação num “continuum” existencial e com forte ligação entre 

a formação inicial e contínua; integrar a formação de professores nos processos 

de alteração, de inovação e de desenvolvimento curricular; integrar a formação 

com o desenvolvimento organizativo das escolas; integrar na formação 

conteúdos fortemente alicerçados nas Ciências da Educação; integrar sempre a 

teoria e a prática em todos os momentos e processos de formação; procurar 

atingir sempre o princípio do isomorfismo (formação recebida e aplicação na 
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prática – correspondência); elevar a individualização; proporcionar espaços e 

momentos curriculares, dando possibilidade ao formando de questionar e de 

refletir as próprias crenças e práticas institucionais.”  

O entendimento do autor reforça a ideia de que a carreira de um professor 

representa um processo de formação permanente, de desenvolvimento pessoal 

e profissional, que compreende conhecimentos e competências construídas ao 

longo da formação mas também a própria formação pessoal com toda a sua 

história de vida e contexto em que exerce a atividade (Gonçalves, 2009). 

Assim, o desenvolvimento profissional não se esgota na formação inicial, 

requer uma formação contínua e complexa. “A finalidade e os objetivos da 

formação contínua são múltiplos e variados, não fosse a formação também 

múltipla e multi-dimensional” (Cunha, 2008, p. 144). A profissão de professor 

abrange diferentes e diversas variáveis (conhecimentos, posturas, 

metodologias…), sendo que a atuação difere de envolvimento para 

envolvimento, de escola para escola, de turma para turma… onde é essencial 

estar em permanente investigação ao longo da carreira docente.  

Neste envolvimento, a formação contínua tem um papel fundamental. 

Onofre (1996, p. 75) refere que “a formação de professores pode ser entendida 

como o processo contínuo e sistemático de aprendizagem no sentido da 

inovação e aperfeiçoamento de atitudes, saberes e saberes-fazer e da reflexão 

sobre valores que caraterizam o exercício das funções inerentes à profissão 

docente”. 

O ato de aprender e de educar é contínuo, situando-se no decorrer da vida 

do indivíduo, daí também se justificar amplamente o estabelecimento de um 

sistema de formação permanente na contribuição para uma nova educação e 

cultura (Cunha, 2008). A complexidade de papéis e de funções que se espera 

que o professor assuma e explique o empenho na formação contínua, dando 

resposta às grandes responsabilidades atuais (Cunha, 2008, p. 144). 

Deduzindo, esta etapa final é apenas o início de outra etapa maior pois um 

professor nunca pára de aprender, a formação profissional é um processo 

contínuo, permanentemente inacabado.  
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6.1. O PAPEL DA REFLEXÃO COMO ATO CENTRAL NA VIDA DO PROFESSOR 

 

A competência profissional está associada a um desempenho profissional 

crítico e reflexivo (Matos, 2012a). A formação não se constrói apenas por 

acumulação de cursos, de conhecimentos e de técnicas, mas sim através de um 

trabalho de reflexividade critica sobre as práticas e de (re)construção 

permanente de uma identidade pessoal e profissional (Nóvoa, 1992). 

A capacidade de reflexão sobre as próprias práticas consubstancia-se no 

principal instrumento que permite superar a condição de estagiário e adquirir os 

atributos de um profissional pedagogicamente competente, capaz de 

providenciar um ensino eficiente e adaptado a qualquer contexto de trabalho. 

“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). Para um ensino de qualidade, a investigação-reflexão-

ação deve estar presente, analisando e investigando a prática profissional onde 

se enquadra, numa articulação consciente e coerente entre a teoria e a prática, 

construindo e reconstruindo novos saberes.  

 

“Terminando, de uma forma geral, e apesar de todos os aspetos acima citados, a 

aula foi bastante positiva para mim, especialmente pelo facto de me despertar 

para aspetos que tenho de melhorar e que tenho de ter em atenção durante as 

aulas” (Reflexão de aula n.º 9 e 10) 

 

Nesta direção, Alarcão (1996) afirma que quando refletimos sobre algo 

queremos compreendê-lo e para isso precisamos de o analisar à luz de 

referentes que lhe deem sentido. O autor citado completa mencionando que os 

referentes são os saberes que possuímos, fruto da experiência ou da 

informação, ou os saberes que investigamos quando necessitamos para 

compreender a situação. 

O professor é uma pessoa e como pessoa pensa e consequentemente tem 

capacidade de construir o seu saber, de gerir a própria aprendizagem (Alarcão, 

1996). “Valoriza-se a experiência como fonte de aprendizagem, a metacognição 
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como processo de conhecer o próprio modo de conhecer e a metacomunicação 

como processo de avaliar a capacidade de interagir” (Alarcão, 1996, p. 175).  

Ser-se reflexivo implica uma investigação ativa, voluntária, persistente e 

rigorosa, evidencia os motivos que justificam as nossas ações e ilumina as 

consequências a que elas conduzem (Alarcão, 1996). Eu diria que “ser-se 

reflexivo é ter a capacidade de utilizar o pensamento como atribuidor de sentido” 

(Alarcão, 1996, p. 175) 

 

“A elaboração desta tarefa também me levou a refletir acerca da minha prestação 

individual em relação a aula de apresentação” (Reflexão de aula n.º 1 e 2) 

 

“A formação deve estimular uma perspetiva crítico-reflexiva, que forneça 

aos professores os meios de um pensamento autónomo e que facilite as 

dinâmicas de autoformação participada” (Nóvoa, 1992, p. 25). Os professores 

são agentes ativos do próprio desenvolvimento e do funcionamento das escolas 

como organização ao serviço do grande projeto social que é a formação dos 

educandos (Alarcão, 1996). De acordo com Nóvoa (1992, p. 27) pretende-se 

preparar “professores reflexivos, que assumam a responsabilidade do seu 

próprio desenvolvimento profissional”. 

 

“Na parte fundamental da aula, é de salientar que o que estava previsto em termos 

de melhorias e de estratégias relativamente à aula anterior foi, de uma forma geral, 

alcançado” (Reflexão de aula n.º 21 e 22) 

 

A reflexão baseia-se na “vontade, no pensamento, em atitudes de 

questionamento e curiosidade, na busca da verdade e da justiça. Sendo um 

processo simultaneamente lógico e psicológico, combina a racionalidade da 

lógica investigativa com a irracionalidade inerente à intuição e à paixão do sujeito 

pensante…” (Alarcão, 1996, p. 175) Requer do profissional que se questione a 

cada momento, na busca do desenvolvimento das suas capacidades e 

superação dos obstáculos que eventualmente possam surgir. 

 

“Concluo referindo que esta foi sem dúvida uma aula de aprendizagem, 

levantando questões fundamentais para a melhoria da minha prática. Espero que 
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as propostas mencionadas sejam alvo de soluções nas aulas que se seguem” 

(Reflexão de aula n.º 17 e 18) 

 

Os problemas que os professores têm de enfrentar e resolver apresentam 

caraterísticas únicas, exigindo portanto respostas únicas (Nóvoa, 1992). “O 

profissional competente possui capacidades de autodesenvolvimento reflexivo” 

(Nóvoa, 1992, p. 27). 

 

“(…) na minha perspetiva, apesar do curto tempo de aula, os objetivos foram 

alcançados, sendo evidenciadas melhorias em alguns aspetos relativamente à 

aula anterior” (Reflexão de aula n.º 21 e 22) 

 

Schön (1992, p. 83) refere que o professor passa por uma série de 

situações: “existe, primeiramente, um momento de surpresa: um professor 

reflexivo permite-se ser surpreendido pelo que o aluno faz. Num segundo 

momento, reflete sobre esse facto, ou seja, pensa sobre aquilo que o aluno disse 

ou fez e, simultaneamente procura compreender a razão porque foi 

surpreendido. Depois, num terceiro momento, reformula o problema suscitado 

pela situação; talvez o aluno não seja de aprendizagem lenta, mas, pelo 

contrário, seja exímio no cumprimento das instruções. Num quarto momento, 

efetua uma experiência para testar a sua nova hipótese; por exemplo, coloca 

uma nova questão ou estabelece uma nova tarefa para testar a hipótese que 

formulou sobre o modo de pensar do aluno. Este processo de reflexão-na-ação 

não exige palavras.  

 

“A aula iniciou na pista de atletismo, no entanto devido à mudança das condições 

meteorológicas, a restante parte da aula decorreu no pavilhão. (…) Após dirigirem-

se às instalações interiores verifiquei que o pavilhão encontrava-se livre, sendo 

possível adaptar o plano ao nível da velocidade” (Reflexão de aula n.º 71 e 72) 

 

Assim, ensinar constitui uma forma de reflexão na ação que implica refletir 

sobre os acontecimentos emergentes do contexto de ação e que orientam a ação 

futura. “Não existe apenas um conhecimento implícito na atividade prática (….) 

frequentemente pensamos sobre o que fazemos ao mesmo tempo que atuamos” 

(Gómez, 1992, p. 104) 
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Por outro lado, “é possível olhar retrospetivamente e refletir sobre a 

reflexão-na-ação. Após a aula, o professor pode pensar no que aconteceu, no 

que observou, no significado que lhe deu e na eventual adoção de outros 

sentidos. (…) Refletir sobre a reflexão-na-ação é uma ação, uma observação e 

uma descrição, que exige o uso de palavras” (Schön, 1992, p. 83). 

 

“No que diz respeito à aula propriamente dita, tive em consideração as 

preocupações referidas nas aulas anteriores” (Reflexão de aula n.º 23 e 24) 

 

As melhorias providenciadas neste processo reportam-se à reflexão 

preconizada após estas situações, nomeadamente a reflexão sobre a ação, que 

acontece a posteriori e tenta perceber o que se passou e a reflexão sobre a 

reflexão na ação que acontece bem depois do sucedido e é fundamental para o 

desenvolvimento do conhecimento profissional do professor ” (Schön, 1992) 

 

 “De um modo geral, concluo que, de aula para aula, há sempre algo que podemos 

melhorar, pois estamos em constante aprendizagem. O importante é que os erros 

cometidos “ontem” não sejam os mesmos de “amanhã”, aperfeiçoando-nos de dia 

para dia” (Reflexão de aula n.º 19 e 20) 

 

Neste ponto verifica-se o contributo da investigação, reflexão e ação na 

melhoria da minha prática profissional. 

 “A reflexão implica a imersão consciente do homem no mundo da sua 

experiência” (Gómez, 1992, p. 103). Tornou-se preponderante refletir sobre a 

minha atuação, analisando, compreendendo e propondo alternativas 

pedagógicas para solucionar os problemas (destrezas estratégicas), que 

ultrapassam os decorrentes da intervenção pedagógica. 
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6.2. PROJETO DE INTERVENÇÃO COM UMA ALUNA OBESA: UM ESTUDO DE 

CASO 

 

6.2.1. Resumo 

O presente estudo teve como objetivo realizar um projeto de intervenção 

com uma aluna obesa, atendendo às necessidades da mesma e 

simultaneamente oferecendo condições para que esta se torne responsável e 

autónoma pela continuidade da intervenção. A abordagem metodológica de 

investigação incide no estudo de caso e processa-se com a investigação-ação, 

onde o ciclo de investigação-ação se coaduna com Elliott (1991). Os dados foram 

recolhidos por meio de instrumentos de pesquisa como o inventário do 

pensamento positivo, a entrevista semiestruturada, os registos de observações 

diárias e diálogos informais. Em relação ao estudo é possível observar-se que o 

programa contribuiu para promover alterações e resultados bastante positivos. 

Aliás, o facto de incluir intervenção ao nível social, mental e físico respondeu aos 

propósitos do estudo. O Modelo de Educação Desportiva foi uma excelente 

estratégia na integração e reforço nas relações com os colegas de turma. 

Melhorar os níveis do pensamento positivo possibilitou a entrega, envolvimento 

e empenho da aluna e por sua vez, a intervenção nas diferentes áreas, contribuiu 

para pensar de forma mais positiva. A atividade física dirigida com 

agradabilidade, diversão e adequação contribuiu para o envolvimento autónomo 

fora da escola. Contudo, a intervenção precisava de mais tempo e de um 

acompanhamento de especialistas. 

  

PALAVRAS-CHAVE: PROGRAMA DE INTERVENÇÃO, ESTUDO DE CASO, 

INVESTIGAÇÃO-AÇÃO, OBESIDADE, ATIVIDADE FÍSICA 

 

 

6.2.2. Abstract  

This study aims to perform an intervention project with a student obese, 

attending to the needs and simultaneously offering the same conditions for it to 

become autonomous and responsible for the continuity of the intervention. The 
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methodological approach of the research focuses on the case study and 

proceeds with the action-research, where the cycle is consistent with Elliott 

(1991). The data were collected by means of survey instruments such as the 

inventory of positive thinking, a semi-structured interview, records of daily 

observations and informal conversations. About the study can be seen that the 

program helped to promote changes and very positive results. Moreover, the fact 

that the intervention include social, mental and physical responded to the 

purposes of the study. The Sport Education Model was an excellent strategy in 

integrating and strengthening relationships with classmates. Improve levels of 

positive thinking enabled the delivery, involvement and commitment of the 

student and in turn, the intervention in different areas, helped to think more 

positively. Physical activity directed with pleasantness and appropriateness 

contributed to the autonomous involvement outside of school. However, the 

intervention needed more time and monitoring of experts. 

 

KEYWORDS: INTERVENTION PROGRAM, CASE STUDY, RESEARCH-

ACTION, OBESITY, PHYSICAL ACTIVITY 

 

 

6.2.3. Introdução 

 

Nas últimas décadas, a prevalência de sobrepeso e obesidade tem 

aumentado de forma preocupante em todo o mundo (Raj, 2012; Sahade et al., 

2012; Springer et al., 2013). Esta preocupação é justificada pelos malefícios 

ocasionados pelo excesso de gordura corporal à saúde do indivíduo obeso 

(Nahas, 2010; Park et al., 2013; Sahade et al., 2012). Pessoas obesas tendem 

a viver menos (Nahas, 2010; Simopoulos & Van Itallie, 1984). Considera-se a 

obesidade como uma inevitável causa da morte prematura (Cobbold & Lord, 

2012; Hjartaker et al., 2005; Karam et al., 2007).  

Esta “doença sinistra” (Bento, 2010) encerra graves implicações, 

repercutindo-se para além do plano biológico (Bento, 2010; Chan & Wang, 2013). 
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Deste modo, para além dos danos à saúde física, tem incidências negativas no 

plano social, afetivo e psicológico (Bento, 2010; Chan & Wang, 2013). 

Na sociedade atual, onde se enaltece a função instrumental do corpo, da 

imagem e da aparência, em que o corpo é pautado pelo culto da magreza 

escanzelada, esguia e famélica, não há lugar para a obesidade (Bento, 2010). A 

obesidade está associada a manifestações geradas como o estigma e a 

discriminação (Muller, 2013). Os indivíduos obesos tornam-se alvo de 

julgamento de outros, emergindo uma progressiva perda de auto-estima, 

confiança em si e nos outros, transtornos afetivos e de ansiedade (Bento, 2010; 

Muller, 2013). Bento (2010) corrobora que “a doença torna-se a nova identidade, 

a única companhia e um fardo assaz pesado; isolam-se e evitam o contacto com 

as pessoas. Como resultado, surgem a fuga, o acabrunhamento, o retiro, o 

solipsismo e o desencanto em relação à vida”.  

Combater ou amenizar os fatores não é tarefa fácil. A obesidade é 

multideterminada, conjugando fatores biológicos, ambientais e comportamentais 

(Mendez & Grissom, 2013; Nahas, 2010; Sahade et al., 2012). Apesar de haver 

uma influência genética forte na composição corporal, a alimentação 

excessivamente calórica, o sedentarismo e os problemas psiquiátricos são as 

principais causas do aumento de massa corporal (Mendez & Grissom, 2013; 

Nahas, 2010). Deste modo, os melhores procedimentos para reduzir e manter 

os níveis de gordura corporal encontram-se ligados a alterações 

comportamentais, resultantes do estilo de vida (Dalle Grave et al., 2013; Mota & 

Sallis, 2002; Pazzagli et al., 2013; Reinehr, 2013). 

Em consequência com o acima referido é fundamental que as mudanças 

comportamentais não se limitem apenas a uma causa, mas ao seu conjunto, 

intervindo em várias disciplinas (medicina, nutrição, psicologia, exercício físico) 

(Mendez & Grissom, 2013; Rippe & Hess, 1998; Stang & Bayerl, 2003). Nahas 

(2010, p. 107) refere que “quando a redução de massa corporal se dá com um 

significativo aumento na atividade física, observa-se uma perda mais significativa 

de gordura corporal, preservando-se a massa muscular”. Indica que “ao 

contrário, quando a perda de peso decorre apenas da dieta hipocalórica, a perda 
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de tecido magro (principalmente músculo) chega a 50% do total de peso 

perdido”.  

Por todos os benefícios que acarreta, autores consideram o exercício físico 

como a chave para a prevenção e tratamento da obesidade, centrando-se na 

sua intervenção (Jakicic & Otto, 2006; Rippe & Hess, 1998; Scheen et al., 2001; 

Voulgari et al., 2013). 

Promover para um estilo de vida ativo, ajudando a prevenir e tratar a 

obesidade, representa uma das funções educacionais relevante e de 

responsabilidade preponderante que a Educação Física tem a realizar (Gabbard, 

2001; Nahas, 2010; Story, 1999). “Neste sentido, é importante construir 

currículos que atendam às necessidades dos indivíduos, tanto as atuais como 

as futuras. Se um dos objetivos é fazer com que os alunos venham a incluir 

hábitos de atividades físicas em suas vidas, é fundamental que compreendam 

os conceitos básicos relacionados com a saúde e a aptidão física, que sintam 

prazer na prática de atividades físicas e que desenvolvam um certo grau de 

habilidade motora, o que lhes dará a perceção de competência e motivação para 

essa prática” (Nahas, 2010, p. 158). Assim, o papel do professor de Educação 

Física  é crucial para apoiar alunos com sobrepeso e obesidade (Jodkowska et 

al., 2010). A escola é o local ideal para a promoção da atividade física em 

crianças e adolescentes, sendo que a disciplina de EF proporciona grande 

potencial na educação para a atividade física e saúde (De Rose Jr, 2001). 

Desta forma, os programas de Educação Física bem estruturados, onde a 

inclusão de alunos com obesidade está abrangida, podem ser importantes na 

escolha atual e futura de um estilo de vida ativo” (Li & Rukavina, 2012; Nahas, 

2010).  

Aliás, como as intervenções em hábitos alimentares e de atividade física 

envolvem as mudanças de comportamento permanentes, apenas a informação 

não é suficiente (Nahas, 2010); é preciso estimular mudanças de atitudes e 

proporcionar condições para que essas mudanças no estilo de vida possam 

ocorrer (Martin et al., 2013; Nahas, 2010; Olander et al., 2013; Whitlock et al., 

2008). 
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Os fatores psicológicos influenciam o tratamento da obesidade (Madsen et 

al., 2006) e a manutenção da perda de peso (Ohsiek & Williams, 2011). As 

questões psicológicas são cruciais na escolha de estilos de vida saudáveis 

(Jacobson & Melnyk, 2011). Isto é importante quando se procura maneiras de 

motivar e apoiar os indivíduos obesos (Madsen et al., 2006). 

A maneira de pensar pode influenciar as emoções (Bamford & Lagattuta, 

2012). Pensar de forma positiva pode influenciar e trazer benefícios para a vida 

(McGrath et al., 2006; Ventrella, 2006). O pensamento positivo  ajuda a lidar 

emocionalmente com muitas situações na vida, em que as pessoas enfrentam a 

pressão ou a adversidade (Wong, 2012), é particularmente evidente na área da 

saúde (McGrath et al., 2006).  

Neste sentido, o pensamento negativo desempenha um papel crucial nos 

desajustes psicológicos, tais como depressão, ansiedade, raiva e stress (Wong, 

2012), no entanto, é associado negativamente com o bem-estar psicológico, 

como a felicidade (Bamford & Lagattuta, 2012; Wong, 2012). Neste seguimento, 

o pensamento positivo é negativamente relacionado com desajustes 

psicológicos, como depressão (Wong, 2012) e positivamente relacionado com 

bem-estar psicológico, como satisfação com a vida e felicidade (Bamford & 

Lagattuta, 2012; Wong, 2012). 

Ventrella (2006) refere que quem pensa de forma positiva é detentor de 

uma variedade de atributos positivos. O autor realça que estes atributos são 

caraterísticas congénitas (físicas, mentais, emocionais ou espirituais) e 

contribuem para o nível de sucesso de cada um de nós. No entanto, menciona 

que na maioria de nós, estas caraterísticas inatas têm sido encobertas por 

variados graus de condicionantes negativas. Dando o exemplo que uma criança 

otimista começa a ver o mundo de forma mais pessimista depois do seu otimismo 

e entusiasmo serem repetidamente confrontados com negativismo. 

O estudo de caso aqui proposto fundamenta-se nas dificuldades sentidas 

e acrescidas na organização e gestão do ensino e da aprendizagem nas aulas 

de Educação Física pelo facto de uma aluna apresentar um peso de 140 kg e 

também pelas dificuldades e desmotivações desta na concretização de 

exercícios em determinadas aulas. Um bom exemplo foi o facto de no início da 
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primeira aula da modalidade desportiva de ginástica a aluna ter pedido para se 

dirigir rapidamente à casa de banho, dizendo a chorar que não conseguia 

acompanhar os colegas.  

 

“Importa reforçar que no decorrer dos exercícios, a aluna afastou-se e começou a 

chorar por não conseguir acompanhar os colegas de turma”. (Reflexão de aula 17 e 

18) 

 

Ao tomar como referência as caraterísticas e atitudes da aluna, com este 

estudo pretendeu-se realizar um trabalho prático de intervenção real, cujo 

objetivo se centrou em atender às necessidades da aluna, oferecendo condições 

para que a aluna se tornasse responsável e autónoma pela continuidade da 

intervenção. Perante isto, pretendi diagnosticar o que poderia realizar para 

superar as dificuldades da aluna, ou seja, uma investigação que tivesse como 

objetivo primordial identificar as caraterísticas que a aluna apresentava, de forma 

a aceder àquilo que a motivava e ao que a desmotivava, para saber como 

intervir, partindo do princípio que “saúde é um estado de completo bem-estar 

físico, mental e social” (OMS, 1948). Na posse dos resultados foi planeada e 

proposta a intervenção, utilizando estratégias do pensamento positivo que 

auxiliassem na implementação, de forma de estimular e proporcionar condições 

para que as mudanças comportamentais acontecessem. Deste modo, 

juntamente com a atividade física surgiu o pensamento positivo como chave para 

o sucesso. 
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6.2.4. Metodologia 

 

“A Investigação-ação é um excelente guia para orientar as práticas 

educativas, com o objetivo de melhorar o ensino e os ambientes de 

aprendizagem na sala de aula.”  

(Arends, 1997) 

 

A investigação-ação é considerada a metodologia “poderosa” que 

proporciona condições para melhorar e reforçar a prática (Karim, 2001).  

Esta metodologia, tal como o nome indica, pressupõe uma ação que visa 

mudar ou melhorar a situação indesejada, e investigação no sentido de 

aprofundar a compreensão do problema por parte do professor (Ketele & 

Roegiers, 1999).  

Nesta direção, a investigação-ação está embutida nas práticas concretas 

(Elliott, 1994), pois é uma metodologia de investigação orientada para a melhoria 

da prática no campo da ação. 

Desta forma, esta metodologia inicia-se tendo como base situações com as 

quais o professor está insatisfeito ou que deseja melhorar (Arends, 1997), onde 

são reveladas uma série de tensões e desafios (McAllister & Stockhausen, 

2001). As tensões, problemas e os desafios são expostos à análise, discussão 

e reflexão de evidências sobre a prática, oferecendo potencial informação para 

interpretar, renovar ou reformular (McAllister & Stockhausen, 2001) na 

perspetiva de melhorar o ensino (Arends, 1997) e consequentemente a 

qualidade das experiências de aprendizagem dos alunos (Elliott, 1994). Geram-

se novos conhecimentos, gera-se teoria, para desenvolver a prática, 

proporcionando processos de transformação pedagógica (Elliott, 1994). 

Um dos desafios da investigação-ação é a de ser capaz de analisar de 

forma sistemática (Norton, 2009; Winter & Munn-Giddings, 2001). “We can easily 

slip into thinking that in order to be systematic, research needs a rigid plan which 

predetermines both the issues and the forms of evidence to be sought. But if 

research is to be an activity which can arise from practical experience, then it 

needs to be systematic only in the general sense of being planned and carried 
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out in accordance with ‘general principles’, e.g. that hunches should always be 

checked out and differing opinions compared. Practice-based research, 

therefore, needs not only to be systematic but to be responsive to the shifts in 

perspective and focus as the process unfolds; it needs to be flexible enough to 

accompany the complex and developing interactions arising from practice, 

without interrupting or distorting them” (Winter & Munn-Giddings, 2001, p. 10). De 

acordo com Norton (2009), no decorrer de um processo de investigação-ação, à 

medida que se aprende através da experiência, os planos iniciais podem tornar-

se obsoletos. 

A fim de alcançar o equilíbrio entre a pesquisa ser sistemática e ser flexível, 

Lewin (cit. por Winter & Munn-Giddings, 2001, p. 10) sugere que a investigação-

ação “proceeds in a spiral of steps, each of which is composed of a circle of 

planning, action and fact-finding about the result of the action”.  

Tendo em conta a flexibilidade conferida à metodologia, o alcance é 

imenso, autores como Elliot (1991), O’Leary (2004), McNiff e Whitehead (2002), 

Kemmis e McTaggart’s (1988) recomendam diferentes modelos por forma a 

adequar os processos aos interesses das pesquisas. 

Efetivamente, para concretizar o processo de investigação-ação, selecionei 

um ciclo de investigação-ação que se coaduna com Elliott (1991) apresentado 

por Koshy (2005, p. 6). 

Elliot (1991) sugeriu um ciclo de investigação-ação com início na 

identificação de uma ideia catalisadora da intervenção, seguido por uma fase de 

reconhecimento que abrange tanto a análise como a descoberta de novos factos. 

Um plano geral é então formulado dando lugar a uma fase de aplicação 

monitorizada seguida por um período de reconhecimento renovado e explicativo 

de quaisquer falhas que ocorreram durante a execução do plano inicial. A ideia 

geral é então revista, o plano ajustado e um novo ciclo de pesquisa segue rumo 

(Koshy, 2005). 
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Figure 2: Elliot’s action research model (Koshy, 2005, p. 6). 
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Para além da metodologia referenciada, o projeto proposto trata-se de um 

estudo de caso. O estudo de caso trata-se de uma abordagem metodológica de 

investigação especialmente adequada quando procuramos compreender, 

explorar ou descrever acontecimentos e contextos complexos, nos quais estão 

simultaneamente envolvidos diversos fatores (Yin, 1994). Aqui é visível o facto 

de a abordagem se adaptar à investigação em educação. De acordo com Duarte 

(2008) e Yin (1994) utiliza-se quando o investigador se depara com situações 

complexas, quando procura respostas para o “como?” e o “porquê?”, quando 

procura encontrar interações entre fatores relevantes próprios dessa entidade, 

quando o objetivo é descrever ou analisar o fenómeno, a que se acede 

diretamente, de uma forma profunda e global, e quando o investigador pretende 

apreender a dinâmica do fenómeno, do programa ou do processo. 

Desta forma, o estudo de caso é frequentemente referido quando se 

pretende “estudar o objeto no seu contexto real, utilizando múltiplas fontes de 

evidência (qualitativas e quantitativas) e enquadra-se numa lógica de construção 

de conhecimento, incorporando a subjetividade do investigador” (Meirinhos & 

Osório, 2010, p. 64). É uma estratégia que requer ao investigador reflexão 

ponderada (Duarte, 2008; Meirinhos & Osório, 2010). 

 

CARATERIZAÇÃO DA ALUNA 

O projeto foi desenvolvido com uma aluna de 16 anos de idade, pertencente 

a um 10º ano de escolaridade da Escola Secundária das Laranjeiras. A aluna 

apresentava caraterísticas particulares, já que tinha o índice de massa corporal 

(IMC) de 51,24. O excesso de peso da aluna (139,5 Kg) dificultava a realização 

de determinados movimentos e exercícios. 

 

CARATERIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS 

Para a realização do estudo foram utilizados como instrumentos de 

pesquisa um inventário do pensamento positivo, uma entrevista semiestruturada, 

registos de observações diárias e diálogos informais. 

O inventário do pensamento positivo foi extraído do livro “O poder do 

Pensamento Positivo nos negócios” de Ventrella (2006). “Este inventário foi 
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desenvolvido ao longo dos anos por um psicometrista para determinar a 

frequência com que cada pessoa se empenha no pensamento positivo” 

(Ventrella, 2006, p. 35). No inventário existe um total de 50 declarações que 

descrevem os pensamentos e comportamentos do pensamento positivo. 

Pretende-se indicar com que frequência pensa, sente ou age da forma descrita 

em cada declaração, classificando-a de 0 a 5. As dez caraterísticas de quem 

pensa de forma positiva estão descritas abaixo (Ventrella, 2006): 

 Otimismo: Acreditar e ter a expetativa de que os resultados serão 

positivos, mesmo perante uma dificuldade, desafio ou crise. 

 Entusiasmo: Possuir elevados níveis de interesse, energia positiva, 

paixão e motivação pessoal. 

 Crença: Confiar em si, nos outros e/ou num poder espiritual superior que 

o apoie e guie quando necessário. 

 Integridade: Agir com base num compromisso pessoal de honestidade, 

abertura e justiça; viver pelos e para os seus padrões pessoais. 

 Coragem: A prontidão para assumir riscos e ultrapassar receios, mesmo 

quando o resultado é incerto. 

 Confiança: Estar pessoalmente seguro das suas competências, 

capacidades e potencial. 

 Determinação: A perseguição incansável de um objetivo, propósito ou 

causa. 

 Paciência: A predisposição para aguardar por uma oportunidade, 

disponibilidade ou resultados. 

 Calma: Manter-se sereno e procurar diariamente o equilíbrio para 

responder às dificuldades, aos desafios ou a crises; ter tempo para refletir 

e pensar; 

 Concentração: Atenção dirigida para o estabelecimento de objetivos e 

prioridades. 

 

No que diz respeito à entrevista semiestruturada elaborada por mim e 

validada por pesquisadores mais experientes (anexo XIV), teve como objetivo 

obter informação relevante sobre a vida da aluna, de forma a verificar e identificar 
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dificuldades e motivações, com a finalidade de serem esclarecedoras e 

reveladoras para o estudo.  

A entrevista semidirigida ou semiestruturada é em parte diretiva, ao nível 

dos temas, dos objetos sobre os quais se quer recolher informação e em parte 

não diretiva, no interior dos temas (Albarello, 1997). Assim, por um lado, permite 

estruturar o pensamento do entrevistado em torno dos objetos perspetivados, e 

daí o aspeto parcialmente «não diretivo». Por outro lado, a definição dos objetos 

de estudo eliminou do campo de interesse diversas considerações para as quais 

o entrevistado se podia estender, “ao sabor do seu pensamento”, e exige o 

aprofundamento dos assuntos que podiam não ser explicitados pelo 

entrevistado, e daí, desta vez, o aspeto parcialmente «diretivo». Nesta direção, 

Ketele & Roegiers (1999) referem que a concretização de alguns pontos de 

referência (passagens obrigatórias) para o entrevistador permitem informação 

de boa qualidade, uma vez que é orientada para o objetivo visado. 

Neste sentido, o discurso «por pacotes» (Ketele & Roegiers, 1999), 

apresenta grandes vantagens, nomeadamente o facto de as informações que se 

pretendem recolher refletirem melhor as representações do que numa entrevista 

dirigida, dado que a pessoa entrevistada tem mais liberdade na maneira de se 

exprimir (Albarello, 1997). Arends (1997) destaca que desta forma possibilita ter 

a certeza daquilo que o entrevistado verdadeiramente pensa. Ou seja, permite 

obter informações mais completas e precisas sobre o assunto tratado (Albarello, 

1997), isto é, a abordagem proporciona explorar em profundidade, informação 

sobre as atitudes e opinião (crenças, intenções, forma como vê o mundo, ideias) 

do entrevistando (Albarello, 1997; Lessard-Hebert et al., 1994). 

As entrevistas exploratórias servem para encontrar pistas de reflexão, 

ideias e hipóteses de trabalho, trata-se, portanto, de “abrir o espírito” (Quivy & 

Campenhoudt, 2005). 

Termino a caraterização do instrumento/entrevista resumindo-o como um 

modo de explorar livremente o pensamento do outro, permanecendo ao mesmo 

tempo no quadro do objeto de estudo (Albarello, 1997). 

No que concerne aos registos de observação diária e aos diálogos 

informais, estes pretenderam ser utilizados com o objetivo de elucidar os 
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problemas e de ter perfeito conhecimento das reações da aluna. Arends (1997) 

refere que as notas e os diários revelam-se particularmente úteis na recolha de 

informação, quando o objeto da observação é um aluno específico.  

 

PROCEDIMENTO 

 

Em concordância com o ciclo de investigação-ação apresentado 

anteriormente, sugerido por Elliot (1991), o procedimento iniciou-se na 

identificação de uma ideia catalisadora da intervenção. Neste caso, diz respeito 

à atitude inicial da aluna com obesidade mórbida em aulas de Educação Física. 

 

“(…) exercícios, a aluna afastou-se e começou a chorar por não conseguir 

acompanhar os colegas de turma”. (Reflexão de aula 17 e 18) 

 

Partindo desta ideia, seguiu a fase de reconhecimento, que abrange a 

recolha de dados e análise em cada etapa da investigação-ação, sugerido por 

Elliot (cit. por Koshy, 2005). 

 

Recolha de dados 

Foram realizados todos os procedimentos necessários para a aplicação do 

programa de intervenção em contexto escolar, passando pela autorização por 

parte da Direção da Escola e requerida ao encarregado de educação. Foram 

informados dos objetivos do projeto, dos instrumentos utilizados e dos 

procedimentos a realizar. 

A fase de reconhecimento principiou no início do ano letivo quando deparei 

com dificuldades no processo ensino-aprendizagem, ou seja, tanto nas 

dificuldades que a aluna apresentava constantemente bem como na organização 

e gestão do processo. A partir daqui, durante as aulas a observação e o registo 

diário estiveram sempre presentes. As informações foram passadas para o papel 

imediatamente após os acontecimentos ocorrerem (Arends, 1997). 

Foi então que sucessivas vezes me apercebi do pensamento negativo da 

aluna face à sua prestação e decidi aplicar o inventário referido, como forma de 
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canalizar a minha intervenção neste âmbito complexo que é o pensamento, 

averiguando uma forma de ajudar a aluna a mudar de atitude. 

Referente ao inventário, aquando da aplicação, a aluna dispôs de todo o 

tempo necessário para responder ao instrumento de avaliação, tendo sido 

assegurada a confidencialidade dos dados. 

Antes da aluna iniciar o seu preenchimento, referi a importância de ser 

sincera e honesta o quanto possível. Aconselhei-a a seguir o primeiro instinto, 

não tentando descortinar uma pergunta em profundidade. Ou seja, recomendei 

seguir a própria interpretação da pergunta e responder com a reação inicial em 

relação à forma como se aplica nela (Ventrella, 2006). No entanto, estive sempre 

disponível para esclarecer as dúvidas que podiam surgir. 

De forma a verificar o impacto e eficácia do programa de intervenção foi 

fundamental a existência de pelo menos dois momentos de avaliação: pré e pós 

a aplicação do mesmo.  

No sentido de dar resposta aos objetivos do estudo, após a aplicação do 

inventário, como forma de promover alterações positivas mais significativas, 

apliquei a entrevista semiestruturada, com o objetivo de saber sobre o que a 

aluna pensava e o que a motivava e desmotivava. Esta entrevista teve em conta 

a definição de saúde da Organização Mundial da Saúde (OMS, 1946) que refere 

que “a saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social”. Para 

além disto, Matos & Sardinha (1999) referem que para intervir na modificação de 

comportamentos quanto à adoção de um estilo de vida que inclua a prática de 

atividades físicas, é necessário: 1) compreender a história do comportamento 

visado (prática de atividades físicas); ii) identificar “determinantes sociais 

situacionais, cognitivos, emocionais e comportamentos abertos modificáveis”; iii) 

e por último, desenvolver estratégias para mudar os comportamentos através de 

mudanças no indivíduo e no envolvimento. 

No que concerne à entrevista semiestruturada, uma vez realizada por mim 

e auxiliada por pesquisadores experientes, na sua formulação tive em conta 

alguns pontos cruciais. A sua construção pretendeu corresponder aos objetivos 

referidos anteriormente na caraterização do instrumento, ou seja, possibilitou 

explorar livremente o pensamento da aluna, permanecendo no objeto de estudo. 
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Para isso, as questões e a sua ordem foram coerentes no decurso da 

entrevista e não interferiram com a formulação de um pensamento que a aluna 

podia fazer acerca de algo, isto é, seguindo a ordem das perguntas a que melhor 

correspondia à lógica que a aluna discursava.   

De modo a facilitar a congruência durante a entrevista, organizei, ordenei e 

agrupei as questões por temas, orientando as questões, a propósito dos quais 

obtive informações e evitei misturar assuntos. Nesta direção, as questões 

relativas aos temas que figuram no guião de entrevista são a concretização do 

objeto de estudo (Albarello, 1997). Esses pontos iriam ser propostos se a aluna 

não os abordasse espontaneamente.  

Assim, formulei as questões de modo a que fosse a aluna a avançar com 

os temas e as ideias, sem sugerir hipóteses ou pistas de resposta. Só se a aluna 

não avançasse para os assuntos interessados, é que sugeria pistas. Nesta 

direção, as questões não foram diretas, também para não correr o risco de dizer 

na pergunta o que pretendia na resposta. Assim, as perguntas generalizadas 

faziam com que a aluna pensasse na resposta levando-a a falar sobre o assunto. 

Deste modo evitei questões dicotómicas que poderiam ser respondidas em 

alternativa, ou com respostas sim ou não. De acordo com Albarello (1997), 

começar por uma questão ampla permite ver como o tema mais preciso da 

investigação surge no pensamento do locutor, se ocupa nele um lugar central ou 

periférico e se remete para outros temas.  

Na elaboração das questões, apresentei em cada grupo a mesma lógica, 

ou seja, perguntando primeiro o que fazia e depois o que gostaria de fazer, 

remetendo para o futuro, para o plano de intervenção. 

Para além disto, a sua ordenação pretendia iniciar por temas mais “leves”. 

Assim, encetei pelos hábitos de vida e saúde (tempos livres, alimentação e por 

fim os “cuidados com a saúde”), a seguir as questões sobre a família, depois as 

questões de âmbito social (sobre os amigos, a influência dela nos outros e a 

importância da opinião de outros), e por fim as perguntas mais pessoais e que 

apontavam para o futuro (sobre ela mesma, sobre a sua felicidade, coisas que 

gostaria de mudar e o que desejava para o seu futuro). Saliento a importância 
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do último grupo de perguntas, pois era fundamental perceber o que a aluna 

gostaria no futuro para poder intervir. 

Na entrevista tive em conta o excesso de peso da aluna, para minimizar o 

desconforto que ela pudesse sentir. 

A entrevista foi implementada em janeiro. Para obter toda a informação 

transmitida na entrevista, utilizei um gravador como forma de escuta ativa 

(Arends, 1997). 

No que diz respeito ao momento de implementação da entrevista, tinha 

como objetivo inicial fazer desaparecer receios que pudessem existir na aluna 

(Albarello, 1997). Assim, assegurei que não era punida por dar respostas 

honestas (Arends, 1997) e que o conteúdo era anónimo.  

Neste sentido, foi fundamental instaurar um clima de confiança inicial para 

que a ótica semidiretiva detivesse sucesso (Albarello, 1997; Grawitz, 2001), uma 

vez que pretendia que expusesse aspetos da vida pessoal e que sem à-vontade 

e apreensões não seria provável (Albarello, 1997). 

No decorrer da entrevista reformulei a informação obtida sob a forma de 

clarificação ou de resumo, a propósito de conteúdos que se referiam ao objeto 

de estudo. Por exemplo com a utilização de termos como: «se bem compreendi, 

queres dizer que…», «por outras palavras», «assim, na tua opinião». Estas 

intervenções tiveram lugar quando uma sequência do discurso não me parecia 

concluída, para exprimir que as ideias eram bem compreendidas e verificar essa 

compreensão. De modo a enfatizar a prudência relativamente à informação 

obtida, em dias seguintes após a entrevista, esclareci e/ou aprofundei 

determinadas informações aquando a transcrição da entrevista a partir do 

gravador e facultei à aluna para que aprovasse o que tinha transcrito (Albarello, 

1997). 

Para além de ter como principal objetivo o referido, funcionando como 

prudência, evidentemente que foi positivo porque é um modo da aluna 

percecionar o meu interesse pelo que ela dizia e que a compreendia, querendo 

ajudá-la a exprimir-se ou a aprofundar os seus pensamentos (Albarello, 1997). 

Neste seguimento, considero fundamental o facto de durante o decorrer da 

entrevista ter enfatizado a importância que as ideias dela tinham para mim 
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(Arends, 1997). Assim como através de expressões faciais positivas, “de 

aceitação”, respeito e interesse. Desta forma, foi possível que discorresse ao 

“sabor do pensamento”, sendo fundamental. 

Contudo, o meu papel como entrevistadora, nesta ótica semidiretiva, 

permitia que a aluna seguisse a linha de pensamento e simultaneamente zelava 

pela pertinência das afirmações relativamente ao objeto de pesquisa (Albarello, 

1997; Grawitz, 2001). 

No entanto, apesar de partir das questões e da respetiva ordem com o 

decorrer da entrevista a ordem era alterada consoante a reatividade da aluna 

(Ketele & Roegiers, 1999), de modo que as intervenções fossem puramente 

incitativas, destinadas a não quebrar a continuidade do discurso da mesma 

(Albarello, 1997). Para além disto, algumas questões não foram colocadas 

porque a aluna respondeu sem ser necessário questionar, sendo bastante 

vantajoso e demonstrando o acompanhamento que detive na progressão do 

pensamento da aluna, vinculando o meu apoio e compreensão e convidando 

deste modo a exprimir o seu pensamento profundo. 

Porém, senti necessidade, em momentos pertinentes e de maneira própria, 

de intervir e interrogar sobre diversos assuntos expostos pela aluna e que não 

estavam previamente definidos, levando a aluna a aprofundar o seu pensamento 

ou explorando uma questão nova de que não falara espontaneamente. Todavia, 

respeitei a exposição do pensamento (Albarello, 1997). 

No fim da entrevista perguntei, se no entender da aluna, não omitira nada 

de importante, qual a sua impressão sobre o modo como a entrevista decorrera 

e se sentia à vontade, com o intuito de verificar se se exprimiu como pretendia 

(Albarello, 1997). 

Concluindo, foi essencial que a entrevista decorresse de forma aberta e 

flexível e que tivesse evitado fazer perguntas demasiado precisas (Quivy & 

Campenhoudt, 2005). Considero que o objetivo foi alcançado com sucesso. 

 

Dando continuidade, apresento as restantes fases do processo divididas 

nos diversos temas organizados, uma vez que considero a melhor organização 

para facilitar a visualização da evolução ao longo de cada objeto do estudo. Por 
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exemplo, relativamente ao tema do bem-estar físico, inclui a análise de dados, 

enquadrada nesta fase de reconhecimento, o plano de intervenção e os 

resultados. Importa referir que, de modo a organizar e objetivar melhor a 

informação no final da análise de cada tema defini objetivos concretos e 

específicos para dar resposta no plano de intervenção. 

A divisão nos diversos temas foi realizada tendo em conta os dados 

fornecidos pela entrevista, inventário do pensamento positivo, aulas de 

Educação Física, diálogos e conversas informais.  

Assim, o tratamento da informação na análise dos dados foi realizado tendo 

em conta cada tema, cada objeto do estudo, para organizar a informação 

adquirida e atuar da melhor forma. 

A análise de dados, seguida do plano e resultados será então apresentada 

de seguida dentro de cada tema dividido. 

 

Bem-estar físico 

 

Exercício físico/Educação Física 

 

Análise de dados 

Nos tempos livres, a aluna revela estilos de vida maioritariamente 

sedentários como estar no computador e ouvir música. No entanto, demonstra 

consciência que perde demasiado tempo livre (3h semana / 6h fim de semana) 

em atividades pouco úteis. 

 

“O computador é um vício, tenho que me controlar e saber quando tenho de parar. 

Não considero um instrumento totalmente útil” (entrevista) 

 

Apesar disto, quando era mais nova (com 7 anos) praticou balé. A aluna 

decidiu envolver-se no ballet porque queria ganhar flexibilidade. Após atingir o 

objetivo que pretendia, desistiu. Demonstra necessidade em definir objetivos 

para se empenhar em cumprir algo. 
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“Eu fui para o ballet porque queria ser flexível como as “meninas” e quando 

consegui ter flexibilidade deixei, sobretudo quando comecei a ter mais treinos 

porque não gostava de dançar, apenas pretendia fazer os exercícios”. (entrevista) 

 

Apesar de não praticar atualmente atividade física fora das aulas de 

Educação Física, a aluna tentou diversas vezes envolver-se em ginásios, sem 

sucesso. Ou seja, refere que acaba por desistir ao fim das primeiras aulas, por 

não gostar, ter dificuldades e se tornar muito cansativo. 

 

“Nas atividades livres já pratiquei ginásio mas abandonei. Porquê? No ginásio 

desisti porque era muito cansativo”. (entrevista) 

 

Desta forma, verifica-se que a aluna dá importância ao exercício físico, 

referindo mesmo que para se tornar mais saudável considera que devia praticar 

mais desporto fora da escola, porém as dificuldades que lhe surgem na prática, 

tornam-se superiores ao seu pensamento, desistindo e não conseguindo concluir 

com êxito e concretizar este seu desejo. 

 

“Em termos da refeição, penso que as faço saudáveis, há pessoas que consomem 

mais calorias do que eu. O meu problema é o desporto que a não ser na escola 

eu não pratico. Assim, considero que para me tornar mais saudável devia praticar 

mais desporto” (entrevista) 

 

Durante a entrevista refere que no seu dia-a-dia geralmente consegue fazer 

tudo, não havendo aspetos a considerar difíceis de realizar. No entanto, ressalva 

que quando as aulas de Educação Física eram realizadas na pista e incluía 

corrida tornava-se muito difícil por ter muito peso. 

Nesta direção, também salienta que a modalidade desportiva que menos a 

alicia é o Atletismo pelo facto de se cansar muito.  

 

“A que menos me alicia é o Atletismo, principalmente quando é realizado na pista, 

porque me canso muito na corrida. Estas opções advêm do facto de quando estou 

a correr sinto o meu coração a bater muito e na natação não sinto”. (entrevista) 

 

Neste sentido, a modalidade preferida é a natação porque considera que 

apesar de se esforçar cansa-se menos que as outras. 
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“Na natação também me canso e esforço-me, mas é um cansaço mais suave, não 

sei explicar… não fico tão aflita” (entrevista) 

 

Importa referir que ao longo da entrevista a preferência por uma 

modalidade em detrimento de outra recai na auto perceção que a aluna tem da 

competência em realizar a modalidade. Deste modo, a natação é o desporto 

predileto da aluna uma vez que tem elevada perceção de competência 

desportiva nesta modalidade.  

 

"Também porque acho que sou melhor na natação do que na corrida, atletismo” 

(entrevista) 

 

“Na escola gosto de natação, mas até aqui não era… comecei a preferi-la este 

ano, porque já não posso dizer que não sei nadar” (entrevista) 

 

Nesta direção depois da modalidade desportiva de natação segue a 

ginástica por ser competente ao nível da flexibilidade. 

 

“Também gosto muito de ginástica porque posso mostrar a minha flexibilidade”. 

(entrevista) 

 

Em duas aulas de Educação Física, no início do ano letivo, aconteceu a 

aluna pedir para ir à casa de banho com os olhos em lágrimas e após conversa 

no final da aula referir que não estava a conseguir realizar os exercícios. Por 

vezes sentia-se mal durante a aula, referindo estar muito cansada e ter de parar. 

 

“a aluna num determinado momento da aula pareceu-me desmotivada por não 

conseguir realizar certos exercícios (pediu para ir a casa de banho e tinha os olhos 

a deitar lágrimas). (Diário de bordo)  

 

“Importa reforçar que no decorrer dos exercícios, a aluna afastou-se e começou a 

chorar por não conseguir acompanhar os colegas de turma”. (Reflexão de aula 17 e 

18) 

 

Nesta direção, nas aulas de Educação Física surgiu a dificuldade da aluna 

em realizar exercícios para desenvolver conteúdos. 
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“Primeiramente a questão da aluna que não consegue realizar estes aparelhos 

(…)” (Reflexão de aula 25 e 26) 

 

A aluna demonstra pensar no futuro pretendendo emagrecer e concluir os 

estudos para ingressar num curso profissional, demonstrando consciência da 

realidade. 

 

“A partir de agora quero emagrecer e depois concluir os meus estudos (…)e 

depois tirar um curso profissional, de apoio à infância, posteriormente queria ir 

para o Brasil ou para a Itália” (entrevista) 

 

Considera que seria uma pessoa mais feliz se emagrecesse. Refere que 

se pudesse mudar alguma coisa seria o aspeto físico, porque gosta da sua 

maneira de ser. No entanto, é difícil motivá-la a perder peso, precisa de ajuda 

extrínseca (bomba, operação…).  

 

 “Para perder peso eu já me senti motivada (perdi 30kg), mas depois engordei 

(mais 10kg), mas também já estive mais “gordinha” que agora. Para me motivar 

sempre achei que devia fazer uma operação, já estou há mais de um ano à espera 

para a fazer, mas sempre que estava para a fazer, desistia. (…) Já tentei e 

consegui quando tinha um balão gástrico e isso motivava-me e ajudava um pouco, 

porque também sabia que enquanto tinha o balão, tinha de fazer desporto e fazia. 

Quando tiraram o balão não sabia que me fazia mal comer “coisas doces”, eu comi 

depois tive problemas e fiquei com uma depressão, tomei antidepressivos, depois 

estive com problemas na tiróide e tudo isto contribuiu para aumentar de peso e fui 

muito abaixo e desisti”. (entrevista) 

 

A aluna salienta que estas alterações mudariam a sua vida, sobretudo 

porque desta forma conseguia fazer os exercícios físicos como as restantes 

pessoas e porque não se sentiria julgada a nível social. 

 

“Não ia mudar muito, porque ia continuar a ter os mesmos amigos, a conviver com 

as mesmas pessoas, a fazer as coisas que faço, mas por exemplo há exercícios 

físicos que eu quando não consigo fazer como os colegas deixam-me mal, e se 

mudasse o meu aspeto físico ia conseguir ficar bem, como eles. Ajudava-me a ser 

como os outros, mais ao nível do meu desempenho motor, e também não teria 

tantas pessoas a criticarem-me”. (entrevista) 
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Objetivos 

Um dos principais objetivos a este nível foi envolver a aluna em atividade 

física fora da escola. Conseguir realizar este propósito era “meio caminho” para 

promover a continuidade da intervenção ou seja, um estilo de vida ativo no futuro. 

Pois a prática regular de atividade física favorece a diminuição da obesidade 

(Loureiro, 1999). 

Para concretizar este grande objetivo, era necessário alterar a ideia que a 

aluna tinha, de que sempre que fazia atividade física cansava-se demasiado 

sentindo-se mal ou que não conseguia realizar os exercícios pelo elevado grau 

de dificuldade, sentindo-se constrangida.  

 

“sendo fundamental criar um programa de forma bastante individualizada para 

esta aluna, de forma a propor objetivos concretizáveis e motivar a aluna para a 

prática, não criando constrangimentos”. (Reflexão de aula 17 e 18) 

 

Assim, pretendi traçar um plano prático de exercício físico dando resposta 

a estas questões, definindo objetivos concretizáveis para que a aluna se 

empenhasse em enfrentá-los, mesmo que para isso tivesse de percorrer uma 

longa viagem.  

Torna-se fundamental planear e adequar o plano às capacidades da aluna, 

aumentando gradualmente de intensidade, para que a atividade fosse seja 

realizada de forma agradável. A harmonia na gestão do esforço será alvo de 

motivação por parte da aluna. 

Pretendi que a aluna se sentisse mais competente desportivamente, 

porque de acordo com o que foi dito anteriormente, justifica-se, já que a 

preferência por uma modalidade desportiva está relacionada com a perceção de 

competência que tem de si. 

Neste seguimento, ao nível das aulas de Educação Física também 

pretendo seguir esta harmonia, na procura de estratégias que correspondam às 

necessidades da aluna. 
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Plano de Intervenção 

 

Para traçar o plano prático de exercício físico utilizei algumas estratégias 

que favorecessem a sua aplicação.  

Assim, uma vez que a modalidade preferida da aluna era natação, utilizei-

a como meio para este plano. Planeei realizar fora do horário letivo, aulas de 

natação com a aluna, sendo as aulas planeadas, lecionadas e avaliadas por 

mim. 

Para além disto, para dar alguma autonomia à aluna num exercício físico 

que não envolvesse instalações, solicitei que realizasse marcha comigo ou com 

os amigos. De preferência com os amigos para não depender de mim e começar 

a intervenção autonomamente por iniciativa da mesma. Durante este exercício 

físico sugeri realizá-lo com música, por ser algo que aluna aprecia. Autores como 

Hardman et al. (1989); Sardinha (1999); Tucker & Friedman (1990) mencionam 

que atividades envolvendo baixas intensidades de esforço como o andar podem 

exercer efeitos benéficos em vários fatores de risco. 

Neste plano defini horários e objetivos concretizáveis para que se 

empenhasse e responsabilizasse no seu cumprimento. Os exercícios 

selecionados e a carga tinham de ser adaptados às capacidades da aluna, 

aumentando gradualmente de intensidade, para que a atividade fosse realizada 

de forma agradável. Para além de pretender que as atividades físicas fossem 

desenvolvidas de forma apropriada, tinha o intuito de serem divertidas e 

conterem uma grande variedade de movimentos (De Rose Jr, 2001; Strong et 

al., 2005). 

Nesta direção, para melhorar a morbilidade e reduzir a mortalidade mais 

importante do que enfatizar a intensidade do exercício, será necessário 

privilegiar o volume e a frequência (Kokkinos et al., 1995; Sardinha, 1999; 

Williams, 1997).  

Também, segundo as recomendações para o exercício físico relacionados 

com a saúde, aconselha-se realizar na maioria dos dias da semana em pouco 

tempo em detrimento de muito tempo em poucos dias. Isto sucede porque, para 

além do exercício aeróbio possuir efeitos bastante benéficos, também porque o 
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volume é um elemento prescritivo com poucos constrangimentos funcionais, não 

se constituindo assim um fator limitativo para qualquer programa de exercício de 

pessoas com uma reduzida aptidão cardiorrespiratória (Sardinha, 1999). 

Pate et al. (1995) enfatiza a necessidade das populações adotarem 

regularmente uma atividade moderada/intensa durante pelo menos 30 minutos 

por dia, de preferência todos os dias da semana. No entanto, a recomendação 

atual para a prática da atividade física na adolescência é de que todo o jovem 

deveria envolver-se, diariamente, por cerca de 60 minutos ou mais em atividade 

física moderadas e/ou vigorosas pelo menos cinco vezes por semana (De Rose 

Jr, 2001; Pate et al., 2002; Strong et al., 2005).  

Deste modo, planeei realizar estas aulas em dias em que a aluna não 

tivesse Educação Física. Geralmente à semana realizava natação por ter as 

instalações disponíveis e ao fim de semana realizava marcha comigo ou com os 

amigos.  

Para envolver a aluna em exercício físico fora da escola, fez parte do plano 

investigar a realidade, ver a oferta que existia e propor à aluna para 

experimentar. Este envolvimento foi com o intuito de auxiliar na continuidade da 

intervenção ao nível da atividade física. Neste contexto, as estratégias de 

intervenção cujo objetivo são a promoção da prática de uma atividade física, 

devem enfatizar a participação, a decisão, a autonomia e não a dependência” 

(Matos & Sardinha, 1999). Também, importa referir que a atividade física 

histórica não tem benefícios permanentes, que em qualquer altura da vida se 

justifica abandonar o sedentarismo (Blair et al., 1995; Paffenbarger et al., 1993). 

No que concerne às aulas de Educação Física, as estratégias utilizadas 

foram diversas, sobretudo relativamente à modalidade desportiva de ginástica, 

uma vez que foi a modalidade que a aluna demonstrou constrangimentos. A 

ginástica é uma modalidade que implica em determinadas disciplinas elevada 

exigência de preparação física, mesmo nos conteúdos mais simples. Neste 

sentido, a aluna não conseguia executar mesmo os exercícios mais simples 

porque as exigências eram elevadas.  

 

“Referente aos saltos, esta é a primeira aula após a avaliação que vou introduzir 

conteúdos. Torna-se importante refletir sobre algumas questões colocadas antes 
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da planificação da aula. Primeiramente a questão da aluna que não consegue 

realizar estes aparelhos, havendo necessidade de programar algo individualizado 

de forma a substituir a exercitação nos saltos”. (Reflexão de aula n.º 25 e 26) 

 

Importa referir que pretende ser um treino individualizado que responda às 

necessidades da aluna na modalidade em questão.  

Assim, em certas disciplinas ou conteúdos a estratégia utilizada foi mais 

individualizada, através da realização de circuitos que continham exercícios de 

força física geral que contemplassem conteúdos da ginástica ou que a aluna 

pretendia desenvolver para melhorar a sua prestação na modalidade. Nestes 

exercícios tentava ao máximo ser o mais transferível para a modalidade em 

questão. 

 

“Assim, realizei vários circuitos de força física geral que contemplavam conteúdos 

da ginástica, para que a aluna se mantivesse a realizar exercício físico e ao 

mesmo tempo a aperfeiçoar alguns aspetos da ginástica”. (Reflexão de aula n.º 25 

e 26) 

 

No entanto, em certas disciplinas ou conteúdos, a estratégia não era 

pautada pelo individualismo, pois a aluna apesar de na generalidade ter mais 

dificuldades conseguia acompanhar os alunos de nível inferior. 

 

“Apesar do referido na aula anterior para a aluna, penso que na ginástica de solo 

não há necessidade de individualizar muito o trabalho, pois a aluna consegue 

executar alguns elementos do nível introdutório e quando não conseguia existiam 

elementos mais simples e concretizáveis, para que ela se mantivesse sempre a 

exercitar, por exemplo a bolinha nos rolamentos”. (Reflexão de aula n.º 21 e 22) 

 

Resultados 

 

No que diz respeito às aulas extras da modalidade desportiva de natação 

o plano inicial foi implementado, no discurso seguinte salientarei fases, aspetos 

e momentos que considero pertinentes para o estudo em questão. 

No decurso deste momento evidencio a primeira aula por ter sido o primeiro 

impacto com a aluna neste contexto. 
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A maior dificuldade que deparei inicialmente foi em gerir a intensidade da 

aula, como se verifica no excerto seguinte pela quantidade de exercícios 

planeados para a primeira aula com a aluna: 

 

“No entanto, o plano não foi cumprido na totalidade, uma vez que cada repetição 

demorou mais do que programado. Por sua vez, teve de existir uma adaptação no 

momento, optando por selecionar os exercícios mais simples e globais. Esta 

opção derivou do facto de a aluna ter regredido relativamente à sua prestação na 

aula da modalidade desportiva de natação. Considero que ocorreu pela paragem 

ter sido longa. Pormenores que julguei estarem resolvidos tiveram de ser 

incididos.” (Diário de bordo) 

 

Considero que após a primeira aula neste contexto o problema foi 

ultrapassado, onde os exercícios selecionados, o tempo para cada e a 

intensidade estiveram adequados à aluna. 

 

“existiram poucos tempos mortos, a aluna esteve em constante exercitação uma 

vez que incuti desde logo a importância de realizar mais lentamente e com menos 

paragens, fazendo com que conseguisse gerir o esforço” (Diário de bordo) 

 

No excerto anterior também é visível que incuti o exercício aeróbio referido 

anteriormente como bastante benéfico. 

Relativamente às situações de aprendizagem, como referido no 

planeamento, o principal objetivo era a aluna gostar e se divertir. Para isso, 

planeei de aula para aula exercícios diversificados e mesmo motivantes, mas ao 

mesmo tempo agradáveis. 

 

“As situações selecionadas eram bastante apelativas, uma vez que os exercícios 

para além da natação pura, incluía momentos de hidroginástica, sincronizada, 

pólo aquático…” (Diário de bordo)  

 

Assim, considero que as aulas decorreram com um bom clima de trabalho, 

onde a busca da motivação foi constante. 

Importa referir ainda que, para além da agradabilidade da aula, pretendi 

que a aluna realizasse de forma competente, ou seja, corrigia-a constantemente. 
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“No que diz respeito às situações de aprendizagem, considero adequadas à aluna, 

conseguia cumprir de forma rigorosa, onde existiu uma clara evolução no modo 

de nadar”. (Diário de bordo) 

 

Na primeira aula a aluna referiu ter gostado bastante, mas que preferia 

realizar acompanhada, para a motivar mais, como se verifica no excerto 

seguinte: 

 

“Ao nível da motivação, no final da aula foi referido pela aluna que gostou da aula, 

mas que não é a mesma “coisa” do que realizar com mais elementos, para não 

realizar sozinha. Tendo em conta o referido para a aluna, questionei que se tivesse 

alguma amiga que quisesse concretizar a aula, mediante autorização dos 

encarregados de educação podia realizar com ela. Para além disto, na próxima 

aula se não trouxer com ela alguém realizarei a aula com a aluna de forma a 

motivá-la.” (Diário de bordo) 

 

Na terceira aula extra realizei a aula prática com a aluna, com o objetivo de 

a motivar e para que a intensidade aumentasse gradualmente. 

 

“Cumpri a aula com a aluna. Relativamente a este aspeto realço que houve uma 

clara motivação da aluna quando verificou que ia realizar a aula com ela e durante 

os exercícios, sobretudo por ser a terceira aula a intensidade elevou um pouco. 

No entanto, deparei com algumas dificuldades acrescidas, uma vez que ao 

posicionar-me na piscina a realizar os exercícios por vezes não conseguia 

observar a aula como pretendia, senti a necessidade de realizar algumas 

paragens para verificar como realizava. O facto de não estar constantemente a 

observar a aluna, possibilitou maior autonomia e menor pressão sobre a mesma 

no cumprimento dos exercícios, permitindo que a aluna refletisse sobre os 

feedbacks, dando tempo para proceder à correção. Tendo em conta este aspeto, 

considero que nas próximas aulas tem de existir um equilíbrio entre realizar ou 

não os exercícios ou mesmo a aula com a aluna. Assim, na minha perspetiva a 

melhor estratégia depende das situações e momentos de aula ou dos objetivos da 

mesma ou mesmo da atitude da aluna. Na próxima aula, estarei preparada para a 

qualquer momento entrar na piscina, concretizar as situações e sair da mesma 

podendo observar a aluna” (Diário de bordo) 

 

Por diversas vezes uma amiga veio realizar as aulas com a aluna e deste 

modo pude observar e agir sem dificuldades. 
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“Nesta aula após cumprir com algumas burocracias uma amiga veio realizar a 

aula. Relativamente à minha prestação a observação dirigiu-se para a aluna em 

questão sem deixar de corrigir a “aluna-amiga”. Houve um bom clima de aula, uma 

motivava a outra, uma competia com a outra de forma saudável, sendo bastante 

positivo”. (Diário de bordo) 

 

No que concerne à marcha, tentei que a aluna realizasse com amigos e em 

última instância comigo. Penso ser fundamental não depender de mim, para que 

possa continuar com a intervenção no futuro.  

 

“No que diz respeito à aluna realizar marcha com as amigas ou comigo, a aluna 

antes de implementar o plano referiu que duas amigas queriam realizar marcha 

com ela, pedi-lhe que nos reuníssemos para cumprir com a melhor forma. As 

alunas demonstraram-se muito motivadas para realizar as caminhadas com a 

aluna cumprindo os critérios que sugeri” (Diário de bordo) 

 

Assim, ao longo das sessões tentei dar ferramentas e aconselhar a aluna 

no modo como deve proceder ao longo das caminhadas. O aumento da 

intensidade com a mudança de percurso foi uma estratégia bastante vantajosa. 

 

“Tentei ao máximo acompanhar as caminhadas, sempre questionando como 

decorreram e se cumpriram com o plano. Considero que foi bastante produtivo, 

raramente houve falhas, apenas não conseguiram realizar duas sessões de 

caminhada por impossibilidade de horário nesses dias. 

Considero este resultado muito positivo, uma vez que, tornou-se uma rotina para 

as alunas, uma “rotina positiva”. Referiram que continuarão com as sessões sendo 

bastante positivo” (Diário de bordo) 

 

Mais direcionado para as aulas de Educação Física, as estratégias foram 

implementadas e o resultado foi positivo.  

Assim, através da procura, auxílio dos meus colegas estudantes 

estagiários, do professor cooperante, da criatividade considero que as 

estratégias utilizadas foram bastante positivas, e um bom exemplo consta no 

excerto seguinte: 

  

“Concernente à introdução dos saltos no mini trampolim da aluna, reforço que esta 

apresenta melhoria em relação à avaliação diagnóstica. No entanto, ainda precisa 

de trabalhar para conseguir realizar saltos no mini trampolim em segurança. 
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Assim, durante a aula foi proposto a aluna que realizasse os saltos mais simples 

no trampolim reuther (salto em extensão, meia pirueta e engrupado), pois 

assemelha-se aos saltos no mini trampolim. A aluna apresentou muita motivação 

nesta nova experiência, sendo bastante positivo”. (Reflexão de aula n.º 31 e 32) 

 

A este nível importa referir que no “âmbito social” (analisado, implementado 

e avaliado posteriormente), a estratégia implementada esteve ligada e 

relacionada com este tema. 

 

Saúde / Alimentação 

 

Análise dos dados 

Nas aulas de Educação Física deparei com situações que me fizeram 

refletir quando a aluna se sentia mal após pouco exercício físico. Assim, 

questionei se a aluna tomava o pequeno-almoço, obtendo uma resposta 

negativa. 

De facto, ao longo da entrevista a aluna menciona raramente tomar o 

pequeno-almoço e dar pouca importância ao respeito dos intervalos entre as 

refeições. No entanto, tem consciência que o devia fazer, mas refere que quando 

o faz fica mal disposta. Apesar disso considera-se saudável pois tem uma 

alimentação equilibrada. 

 

 “O pequeno-almoço não o costumo tomar, eu sei que é “algo que eu pus na minha 

cabeça”, mas quando o faço fico mal disposta. (…) Geralmente cumpro os 

intervalos das refeições, mas dou pouca importância a isso” (entrevista) 

 

A aluna dá pouca importância aos cuidados com a saúde, não tomando os 

medicamentos receitados pelo médico. Esta atitude deve-se ao facto de sentir 

que a medicação e os horários a cumprir na toma dos diversos medicamentos a 

deixavam cansada.  

 

 “Antes importava-me mais da minha saúde… sou sincera, agora desleixo-me e 

deixei de tomar os meus medicamentos. Deixei por mim, não foi pelos médicos, 

sei que a responsabilidade é minha. Sei que a minha saúde está a ficar pior por 

causa disso, mas deixei porque sentia que era a medicação que me deixava 

cansada e ainda fiquei cansada de ter de a tomar constantemente e de cumprir 
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todos os horários (tomar de manhã, almoço, jantar…). Fiquei mesmo cansada e 

deixei de tomar por minha iniciativa. Entretanto já fui ao médico e ele não gostou 

do que eu fiz e faço, insiste que tenho de tomar os remédios para ficar melhor. 

Como estou pior, o médico teve de aumentar a dose, e eu sei que a culpa é minha. 

Estou a pensar mudar isso mas não é agora!” (entrevista) 

 

Objetivos  

Convencer a aluna a tomar pequeno-almoço e combater a desistência da 

medicação. 

Utilizar situações vividas pela aluna para transmitir a importância de 

estabelecer objetivos e enfrentá-los, mesmo que para isso tenha de percorrer 

uma longa viagem.  

 

Plano de intervenção 

Mostrar as vantagens que apresenta no facto de tomar o pequeno-almoço 

e a medicação e utilizar estratégias ao nível do pensamento positivo. Ventrella 

(2006) refere que a motivação vem do que se pretende conquistar com uma 

atividade, quanto mais valiosos forem os potenciais benefícios, maior será a sua 

motivação. E quanto maior for a sua motivação, provavelmente mais 

determinado permanecerá em cumprir o seu objetivo. 

Para além disto pretendo estabelecer contacto com a encarregada de 

educação (mãe) sobretudo pela relação que tem com a aluna. Em concordância 

com Loureiro (1999); Weiss & Kien (1987) é fundamental o envolvimento de 

membros da família, uma vez que são fontes de reforço para a mudança de 

comportamentos. 

 

Resultados 

A primeira tarefa que realizei foi manter-me em contacto com a 

encarregada de educação, realçando as vantagens que a aluna tinha em tomar 

o pequeno-almoço, para que trabalhássemos em prol deste objetivo. A 

encarregada de educação demonstrou toda a disponibilidade e paciência para 

tentar alterar este comportamento da filha, sendo bastante vantajoso. 

A aluna tentou diversas vezes e tomou o pequeno-almoço, mas sem 

resultados positivos. 
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“A aluna refere enjoar sempre que toma o pequeno-almoço e que fica mal 

disposta.” (Diário de bordo) 

 

Tendo em conta o sucedido tentei que elevasse o otimismo, aconselhando 

a que escrevesse uma afirmação positiva para superar o obstáculo. Para 

interiorizar e aceitar o facto de que possui toda a força (auxiliada pela crença que 

possui) de que precisa para lidar com o que tem de enfrentar (Ventrella, 2006). 

Pretendia melhorar a determinação em mudar o comportamento, salientei 

à aluna para se lembrar do seu objetivo, pois é um ótimo fator de motivação 

(Ventrella, 2006). Que se concentrasse nos benefícios da concretização do seu 

objetivo.  

No entanto, apesar de ter tentado tomar o pequeno-almoço, continuava 

com reações negativas.  

Perante isto, estabeleci contacto com a encarregada de educação 

aconselhando a dirigir-se a um nutricionista que a pudesse auxiliar neste 

problema.  

No que diz respeito a esta categoria não consegui resultados positivos. 

Concluo que a intervenção me ultrapassa, sendo necessário a atuação de um 

especialista da área.   

 

 

Bem-estar social 

 

Análise dos dados 

No âmbito social a aluna refere que este ano foi um ano diferente, um ano 

que mudou a atitude e que se considera feliz porque tem amigos. Apesar disto, 

por vezes tem recaídas, demonstrando ser um pouco insegura quanto àquilo que 

a faz feliz. 

 

“não me considerava feliz porque eu não me dava com ninguém, não tinha 

amigos, pensava que ninguém me ajudava, depois este ano comecei a dar-me 

mais com as pessoas, a turma ajudou-me muito, arranjei um namorado… Sou 

mais feliz porque tenho mais amigos, eu não sei o que se passou comigo mas 

mudei a minha maneira de ver as coisas muito depressa. Às vezes tenho as 
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minhas recaídas, penso que está tudo contra mim e que não sou feliz…, mas 

passa, é algo que dura um ou dois dias” (entrevista) 

 

A aluna refere que, em dias que está mais “frágil”, dá importância à opinião 

dos outros, demonstrando mais uma vez insegurança e baixa autoestima. 

 

“Nestas situações fico “chorona”, dou muita importância e influencio-me muito pelo 

que os outros me dizem nos dias que estou mais frágil” (entrevista) 

 

A pessoa que a aluna mais admira e que tem melhor relacionamento fora 

da escola é a mãe. Por ser uma pessoa que enfrenta tudo e pelo que já sofreu e 

soube continuar em frente. Menciona que a amizade que têm é fundamental para 

se apoiarem uma à outra, em tudo que for necessário. 

 

“A minha Mãe, porque é uma lutadora, enfrenta tudo e não desiste facilmente. Já 

teve diversas dificuldades, no meu nascimento e no do meu irmão, esteve muito 

mal e entrou em coma, tem um problema de visão e está com dificuldades visuais. 

Também foi muito dada a depressões, chegou a pesar 150 kg e hoje pesa 80, 

felizmente devido a uma operação que fez nos Açores. Apesar disso, passa o dia 

normalmente e ainda me vem buscar de carro mesmo não podendo” (entrevista) 

 

Refere que a turma ajudou bastante, que são bons amigos e brincam todos 

com todos. Mas esta mudança também tem a ver com a mudança da atitude da 

aluna, onde era mais sociável e brincalhona.  

 

“Eu melhorei o meu relacionamento com os outros este ano, porque nas minhas 

antigas turmas eu não me dava com as outras pessoas, eu era muito fechada 

porque me sentia diferente. Este ano mudei por mim, agora dou-me bem com 

todos, “nem eles nem eu temos queixa”. Esta mudança foi bastante positiva 

porque as pessoas também não gostavam de me ver sempre no mesmo canto e 

a não falar com ninguém, agora consigo ter mais amigos. Penso que o que fez ter 

esta mudança positiva foi o facto de eu ser mais sociável e brincalhona. Também 

nas outras turmas havia alguém que gozava com o meu aspeto físico e eu ficava 

triste, agora faço disso uma brincadeira. Sobretudo nesta turma porque sei que 

não é a gozar, sei que estão simplesmente a brincar, “quando me dizem que eu 

pareço uma foca, eu sei que estão a brincar e não a desmotivar”. (entrevista) 
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A aluna refere que os amigos se preocupam com ela e ela com eles. 

Demonstra que este apoio, esta preocupação mútua, possibilita que os dias 

corram melhor e que os problemas sejam facilmente resolvidos.  

Neste sentido, realça que gosta de ajudar os amigos, sobretudo quando 

estão tristes, minorando o problema. Faz com que vejam soluções e possam 

enfrentar os problemas e mesmo assim sorrir, porque nem tudo é mau. Faz ver 

o lado bom da vida. 

 

“pessoas que pensam que estão cheias de problemas e quando descobrem os 

meus problemas e vêm que eu ainda consigo sorrir, brincar com eles..., começam 

também a fazer o mesmo e esquecem um bocadinho os seus problemas. Penso 

que ajudo as pessoas a compreenderem que nem tudo é mau, havendo pessoas 

que ainda estão piores do que nós. Ajudo a verem pelo lado positivo”. (entrevista) 

 

A aluna considera que um bom amigo é preciso ser sincero, não ter receio 

de dizer o que está mal, fazendo ver as consequências, mas também ver os 

benefícios, reforçar o que está bem. Assim apoiam-na de todas as maneiras, 

quando ela se sente mal ajudam-na e quando está com dúvidas dão-lhe 

conselhos. Espera dos amigos aquilo que tenta ser para eles. 

 

“Um bom amigo tem de ser sincero, gosto de uma pessoa frontal, que diga se 

estou a fazer as coisas bem ou se estou a fazer mal”. (entrevista) 

 

“Julgo que o facto de ser sincera contribui um bocado para isso. O facto de me 

preocupar com elas exerce uma influência positiva tentando motivá-las a 

ultrapassar os problemas, e dizendo-lhes que há quem esteja ainda pior que eles. 

Gosto de fazer ver as coisas”. (entrevista) 

 

A aluna tem pessoas que a apoiam e incentivam pensamentos positivos e 

estilos de vida mais ativos, o que é bastante positivo.  

 

“Desde a minha família, os meus amigos, a professora…, e dou muita importância 

a todos porque me querem ver bem e aconselham-me para que eu me sinta 

melhor”. (entrevista) 
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Apesar de ter uma excelente relação com os amigos, o gosto de estar no 

computador e internet sobrepõem-se ao gosto de sair com eles. 

 

“Não gosto de sair com eles, de passear com eles, de sair com eles à noite…, mas 

gosto de conversar com eles. Só estou com eles na escola, ou então no jardim à 

frente da escola. Apesar de ser convidada para sair com eles, prefiro ficar em casa 

e estar no computador e ir à internet.” (entrevista) 

 

Objetivos  

Apesar da aluna já demonstrar uma melhoria excecional relativamente aos 

anos anteriores, pretendo melhorar e reforçar a socialização e relação com os 

outros, de forma a evitar as recaídas referidas. Sobretudo conviver mais com os 

amigos, sair com eles, passear com eles.  

 

Plano de intervenção 

O Modelo de Educação Desportiva (MED) desenvolvido por Siedentop 

(1987), fundamenta-se na educação lúdica, através da implementação de 

ambientes de prática propiciadores de experiências desportivas autênticas, 

conferindo um cunho afetivo e social às aprendizagens (Graça & Mesquita, 

2007). Tendo em conta as caraterísticas deste modelo, considerei que a 

implementação nas aulas de Educação Física favorecerá a socialização e 

relação da aluna com os colegas de turma. Portanto, é fundamental na 

intervenção da aluna, pois permite criar relações afetivas com os colegas de 

turma, que os níveis de motivação aumentem assim como o desenvolvimento do 

gosto por uma vida ativa. 

Apesar de ter enquadrado a implementação do modelo neste tema, por 

considerar mais direcionado a estas questões, este acarreta mais vantagens. 

Os fundamentos do MED baseiam-se nos objetivos da reforma educativa 

da Educação Física Atual (Mesquita & Graça, 2011): o da competência 

desportiva, o da literacia desportiva e o do entusiasmo e pelo desporto (Mesquita 

& Graça, 2011; Metzler, 2000; Siedentop, 1994). A competência refere-se à 

capacidade de discernir e executar habilidades de um modo qualificado 

(psicomotor, com forte apoio cognitivo), ser culto refere-se à capacidade de 
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compreender e apreciar formas de desporto e cultura (cognitivo) e entusiasta 

refere-se a realizar desporto e atividade diária uma parte central de vida (afetivo) 

(Metzler, 2000).  

Deste modo, tendo em conta as caraterísticas da aluna, considero 

proveitoso ao nível do aumento da autoestima, competência, entusiasmo… 

questões mais enquadradas no âmbito psicológico. 

No que concerne a sair com os amigos em detrimento de estar no 

computador, foi reforçada nas sessões com a aluna e o facto de realizar marcha 

com as amigas incutiu este aspeto. 

 

Resultados 

Na generalidade, considero que a implementação do MED acarretou 

diversas vantagens para a aluna em questão. 

De facto, proporcionou um ambiente de interajuda constante, sobretudo 

dentro da cada equipa. 

  

“Foi notável a interajuda entre os elementos de cada equipa, favorecendo a 

aprendizagem, onde todos aprendem com todos, em prol de um objetivo comum” 

(Reflexão de aula n.º 71 e 72) 

 

A existência de um quadro competitivo que valorizava outros conceitos que 

não os das habilidades motoras, fez com que a aluna se sentisse mais 

competente. A aluna é interessada, empenhada e atenta, auxiliando a equipa 

particularmente ao nível da cultura desportiva. Desta forma, o facto de possuir 

qualidades que contribuíssem para o sucesso da equipa, fez sentir-se parte 

integrante da equipa. 

 

“O facto de privilegiar os conceitos psicossociais, a cultura desportiva, a 

festividade de cada equipa… levou a que a definição de competência desportiva 

de cada um fosse alterada numa abordagem holística, onde todos conseguiam 

contribuir com algo positivo e vantajoso para a equipa” (Reflexão de aula n.º 91 e 92) 
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Resumindo, o MED possibilitou que a aluna criasse laços mais fortes com 

os elementos da turma e ainda que elevasse a autoestima e competência da 

aluna, enquadrado no tema seguinte. 

Relativamente às sessões semanais em que incuti a importância de sair 

com os amigos, de passear com eles, de conviver… para além de não passar 

tanto tempo à frente do computador, é um modo de se divertir, de conhecer sítios 

e lugares. Não me deparei com resultados imediatos, no entanto, nas férias o 

contacto manteve-se com a aluna e esta referiu ter saído com os amigos e mais 

importante ter ido à praia com eles. Realço as idas à praia, uma vez que a aluna 

mencionou nunca ter ido à praia porque tinha “vergonha” do seu corpo, sendo 

bastante positivo, porque demonstra uma autoestima superior. 

 

 

Bem-estar mental 

 

Análise dos dados 

A este nível importa referir que a aluna participou num concurso de 

escrever poemas e ganhou, demonstrando qualidades nesta categoria, que se 

repercutem numa elevada autoestima e confiança. 

No entanto tinha um sonho que pensa ser impossível de realizar, ser 

fotografada e exposta. Isto porque, para além de gostar de fotografia e gostar de 

ser fotografada, gostava de se ver nos posters e revistas. Reconhece que tem 

uma auto-estima baixa, mas não se acha feia.  

 

“(…) gostava de participar em fotografia, há quem ache uma loucura, outros 

incentivam-me. Isto porque gosto muito de ser fotografada e penso que as 

pessoas mais “fortes” também são bonitas e eu não lamento porque apesar de ter 

uma auto-estima baixa, não me considero feia. (…) é um sonho “tolo”. Gostava de 

mostrar a diferença, para as pessoas mais fortes se sentirem felizes, lindas e 

capazes” (entrevista) 

 

“porque a sociedade acha que as pessoas elegantes é que são bonitas, que 

devem estar em fotos de cartazes ou em revistas, não sei… Por mais que tentasse 

não ia conseguir porque a sociedade não me deixaria” (entrevista) 
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Como parte integrante do bem-estar mental segue a análise do inventário 

do pensamento positivo preenchido pela aluna. Esta análise de resultados foi 

feita consoante o proposto pelo autor do livro retirado, Ventrella (2006). 

Assim, num âmbito geral dos resultados, verifica-se que a aluna apresentou 

pontuação baixa nas caraterísticas de quem pensa de forma positiva, sendo 

urgente alterar estes valores negativos.  

Analisando categoria a categoria, os valores mais baixos e que ressaltam 

maior preocupação referem-se ao entusiasmo. Assim como ao nível do 

otimismo, confiança, coragem e calma exibiu pontuação muito baixa.  

Numa análise mais profunda de cada afirmação, num total de 50 

afirmações, numa escala de 5 valores, não atribuiu nenhum 0 nem nenhum 1 e 

apenas atribuiu um 5 referente à crença (“sei que existe um poder que me 

transcende e ao qual eu posso ir buscar forças”), sendo esta última das 

categorias com pontuação mais elevada. Penso que este facto demonstra pouca 

convicção da aluna nas afirmações.  

Uma vez que todas as categorias se encontram interligadas e o aumento 

de uma pode possibilitar o aumento de outras, julgo que a forte crença pode ser 

um meio para auxiliar a aluna ao nível do pensamento positivo, ajudando-a na 

superação dos problemas e dificuldades. 

A pontuação 2 foi atribuída 11 vezes durante o inventário, entre os quais 3 

vezes na categoria entusiasmo e 3 vezes na categoria calma, as restantes vezes 

uma em cada categoria. Contudo, a categoria determinação, concentração e 

integridade foram as que nunca foram pontuadas com o número 0, 1 e 2. 

Analisando as categorias mais baixas, ao nível da calma, a aluna não foi 

coerente pontuando 4 duas vezes e 2 três vezes. Perante isto, analisei cada 

afirmação e interpretei que a aluna considera que “às vezes” não se consegue 

controlar, mas que “a maioria das vezes” não entra em pânico, ou seja, penso 

que apesar de a aluna perder o controlo das emoções, consegue não atingir o 

seu limite. 

Na categoria entusiasmo, pontuou 2 três vezes, 3 uma vez e 4 uma vez. 

Esta discrepância fez-me analisar cada uma das afirmações, sobretudo pelo 

facto de ser a categoria que a aluna pontuou menos ao nível do pensamento 
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positivo. Neste sentido, à afirmação “mostro energia em relação aos projetos que 

entusiasmam os outros” a aluna atribuiu 4. Esta afirmação é a única que refere 

“os outros” nesta categoria, o que fez com que concluísse que a aluna não tem 

entusiasmo próprio, talvez por se sentir dispensável, mas quando é algo para os 

outros, que entusiasma os outros, a aluna demonstra mais energia para cumprir 

com as tarefas.  

Concluo esta análise referindo que nas restantes categorias a aluna 

apresenta maior coerência na atribuição das pontuações. 

 

 

Figura 3: Resultados do inventário do pensamento positivo antes da intervenção. 

 

A meu ver, os resultados do inventário coadunam-se com a entrevista. Na 

generalidade, demonstra o pessimismo da aluna perante a vida e as situações 

que se defronta. Por exemplo, ter considerado a importância do apoio, interesse 
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e preocupação da mãe para o sucesso do plano de intervenção, uma vez que a 

aluna sabe que é algo que vai entusiasmar a mãe e também fá-lo por ela. 

 

Objetivos 

Pretendo realizar ações que se aproximem do sonho da aluna, fundamental 

para uma melhor confiança, autoestima, coragem, otimismo e determinação. 

A este respeito, Matos & Sardinha (1999), referem que a qualidade de vida 

do indivíduo é o grau de coincidência entre o real e as suas expetativas, onde se 

realça mais a experiência vivida do que as condições reais de vida ou a opinião 

de outrem, refletindo a satisfação de objetivos e sonhos próprios de cada 

individuo. Assim, para contribuir para a qualidade de vida da aluna, a satisfação 

de sonhos faz parte da avaliação. 

Também tenho como objetivo que a aluna melhore em todas as 

caraterísticas do pensamento positivo, principalmente ao nível da confiança, 

coragem, calma e entusiasmo, fundamentais ao longo da vida.  

Importa referir que através dos restantes objetivos referidos nos diferentes 

temas, pretendo que auxiliem na melhoria do pensamento positivo. 

 

Plano de intervenção 

O sonho de ser fotografada e exposta, através da participação no concurso 

de fotografia que decorrerá na escola, de forma a aluna transmitir a mensagem 

que pretende. Se a aluna não ganhar o primeiro prémio pretendo realizar um 

minibook fotográfico na escola. 

Ao nível do pensamento positivo, realizar sessões com a aluna, conversar 

no final das aulas de Educação Física ou por vezes quando necessário antes da 

aula iniciar, seguindo as “dicas para fortalecer” as categorias sugeridas no livro 

de Scott Ventrella (2006).  

No decorrer das aulas utilizar sobretudo feedbacks corretivos e positivos, 

para manter a aluna em constante motivação. Rosado (cit. por Graça, 2004) 

afirma que os feedbacks corretivos quando organizados de forma positiva, 

permitirão melhorar o clima da classe, pelo aumento de encorajamentos e de 

elogios das boas atuações dos alunos, bem como permitirão o reforço do que 
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está a ser feito de forma apropriada, permitindo, ainda, reforçar os aspetos fortes 

da prestação dos alunos. 

 

Resultados 

Nesta categoria salientarei de que forma procedi às “dicas” acima referidas, 

que considero fundamentais para o desenrolar da minha intervenção. 

Um bom exemplo foi a participação no concurso fotográfico, onde a aluna, 

numa fase inicial, não estava interessada, referindo não ter hipótese em ser 

premiada. De modo a criar entusiamo na participação do concurso, reforcei as 

vantagens que acarretaria. Independentemente da situação com que se podia 

deparar, realcei para reparar nos benefícios de lidar com ela (para ela e para os 

outros envolvidos) e projetar na mente de que forma iria implementar a sua 

abordagem (Ventrella, 2006). Considero que foi uma forma que encorajou a 

aluna a envolver-se no concurso, salientando os aspetos positivos 

nomeadamente pôr em prática o sonho dela. 

Apesar de não ter ganho o concurso ficou bem classificada, sendo bastante 

favorável para a aluna. No entanto, demonstrou que gostava de ganhar o 

primeiro prémio para concretizar o minibook fotográfico. Tendo em conta o 

referido, tal como demonstrado no planeamento, realizei com a aluna um 

minibook fotográfico com fotos tiradas à frente da escola e do jardim, para que o 

sonho se tornasse mais próximo do real. 

 

“A aluna demonstrou divertir-se imenso durante a sessão, as fotografias ficaram 

bastante atrativas e criativas, foi visível a felicidade da aluna” (Diário de bordo) 

 

Juntamente, sobretudo ao nível da atividade física e das aulas de EF, como 

tinha conhecimento que a aluna possuía uma crença relativamente forte, 

aproveitei (a sua crença) para a aluna agir corajosamente quando a situação 

assim o exigia. 

Para aumentar os níveis de confiança, ao longo de várias situações da vida 

aconselhei a concentrar-se nos seus anteriores sucessos e não nos seus 

fracassos ou erros. Assim, por exemplo, ao nível da atividade física o facto de 

querer ganhar flexibilidade, tendo conseguido e também no concurso de escrita 
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de poemas que ganhara, podendo verificar-se a qualidade que a aluna apresenta 

em certos momentos da sua vida.  

 

“o meu problema é que tive mais fracassos que sucessos (…) talvez aconteça 

porque tenho pouca paciência (…)” (Diário de bordo) 

 

A intervenção ao nível da calma foi direcionada para o controlo das 

emoções. Saliento que houve uma nova “fase de reconhecimento”, surgindo 

outro ciclo de investigação-ação. Uma vez que senti mais dificuldades em intervir 

nesta categoria, planeei uma sessão com a psicóloga da escola. Em termos 

práticos e gerais a psicóloga aconselhou escrever as preocupações num papel 

e decidir fazer alguma coisa em relação a elas no momento certo. 

 

“A aluna referiu ter sido muito bom falar com a psicóloga, que desabafou e que 

está a tentar seguir os conselhos, para ver se consegue sentir-se mais calma”. 

(Diário de bordo) 

 

Mais um aspeto aconselhado de modo a manter a calma foi que tentasse 

lidar com os problemas direta e imediatamente, uma vez que evita que os 

problemas se alastrem e corroam o nosso centro de calma. Praticar no sentido 

de lidar com as questões rapidamente antes que estas se descontrolem. 

(Ventrella, 2006) Um bom exemplo de colocar em prática diz respeito a um 

desentendimento que teve com uma colega de turma. 

 

“Fui ter com a minha amiga e disse-lhe o que não concordava, o que pensava que 

devia mudar para que as coisas dessem certo. A partir deste momento tudo ficou 

mais calmo, e com o tempo ficou tudo bem e resolvido” (Diário de bordo) 

 

Para manter a calma e confiança ao longo de várias situações na vida, 

aconselhei-a preparar-se. Ventrella (2006) refere que por vezes desenvolver 

confiança não é mais do que estar totalmente preparado. Isto inclui ensaiar e 

praticar para fortalecer as suas competências, antecipar falhas e resolver 

defeitos. 
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De um modo geral, analisando o segundo momento de aplicação do 

inventário do pensamento positivo, verificou-se uma melhoria bastante 

significativa. 

Verificando categoria a categoria, destaco a melhoria conferida ao nível do 

entusiasmo, matéria mais debatida e tratada por mim. No entanto, realço que ao 

nível da calma não houve melhoria, embora também não tivesse regredido. 

Analisando cada afirmação, considero que a aluna presentemente é mais 

convicta das suas afirmações, demonstrando mais determinação no seu modo 

de ser e agir, sendo bastante positivo. 

 

Figura 4: Comparação dos resultados do inventário do pensamento positivo antes e após 

a intervenção. 

 

 

6.2.5. Discussão dos resultados 

Com este estudo pretendeu-se realizar um projeto de intervenção com uma 

aluna obesa, atendendo às necessidades da mesma e simultaneamente 

promovendo condições para que se torne responsável e autónoma pela 

continuidade da intervenção. 
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Assim como se pode verificar nos resultados do programa, de um modo 

geral promoveu alterações comportamentais positivas na aluna. 

A nível da atividade física a aluna garantiu querer continuar a intervenção 

envolvendo-se nas aulas de natação de manutenção e pretende prosseguir com 

as caminhadas. 

Considero que este resultado foi alcançado pela agradabilidade, 

adequação, diversão e prazer que as sessões realizadas proporcionavam. Matos 

& Sardinha (1999, p. 169) referem que “sentir-se satisfeito com o programa, e o 

programa dar prazer aumenta a adesão”. 

Para além disto, considero que a inicial moderação com o aumento da 

intensidade e a regularidade das sessões possibilitaram que a aluna se 

organizasse nas restantes tarefas solicitadas no dia-a-dia. Nahas (1999, p. 71) 

menciona que tanto para obesos como não obesos, a proposta é a mesma, “de 

moderação, regularidade e prazer nas atividades realizadas, para que elas 

possam integrar-se ao dia-a-dia de todas as pessoas”. Apesar disto Matos & 

Sardinha (1999) mencionam parecer não haver relação entre intensidade e 

duração do exercício e a adesão. 

Um aspeto relevante, que em meu entender contribuiu para o sucesso das 

sessões de atividade física foi o facto de ser individualizada, ou em grupos de 

dois, uma vez que a atenção era constante. A este respeito, Berger & McInman 

(1993), referem que uma conveniente localização dos espaços destinados à 

prática é uma influência importante, bem como o tamanho da classe, salientando 

melhores resultados quando o treino é efetuado em grupos pequenos. Por 

conseguinte, Berger & McInman (1993) ao citarem Andrew (1981), referem a 

importância da tomada de atenção dos monitores no que diz respeito aos 

praticantes, quer dizer, se estes notarem falta de atenção por parte dos 

monitores, existe maior probabilidade do abandono da atividade.  

Revelo que a aluna durante toda a intervenção teve o total apoio da mãe, 

contribuindo para que a aluna se envolvesse e se integrasse com sucesso num 

projeto deste âmbito. Matos & Sardinha (1999) corroboram que há maior adesão 

se há apoio dos cônjuges ou um familiar. 
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Epilogando, Matos & Sardinha (1999) referem que a não adesão a 

programas de exercício físico tem sido relacionada com fatores situacionais e 

envolvimentais, fatores relativos ao próprio exercício físico e fatores relativos aos 

indivíduos. 

No que diz respeito à alimentação os resultados não foram tão satisfatórios. 

Neste sentido, penso que para haver alterações favoráveis implica a intervenção 

de um especialista que a possa ajudar da melhor forma. 

No que diz respeito ao bem-estar social, a aluna demonstrou progressos 

significativos passando a sair com os amigos e com o namorado chegando a ser 

a praia o principal destino. 

Na minha perspetiva isto também ocorreu pelo reforço da relação entre os 

colegas de turma, através da contribuição da aplicação do Modelo de Educação 

Desportiva (MED).  

Por conseguinte, concordo que o MED proporciona a inclusão de todos os 

alunos, em particular da aluna em questão. Alexander et al. (1996) referem que 

umas das convicções do MED, é a de sustentar que as condições de prática 

devem proporcionar a todos, oportunidades substantivas de aprendizagem, ou 

seja, contribuir para uma participação equitativa dos alunos. Os autores realçam 

que os relatos de professores forneceram evidências de um maior nível de 

participação equitativa de alunos em ambas as sessões práticas. No estudo 

realizado por Alexander & Luckman (2001), mais de 90% dos professores do 

ensino básico e de 70% dos professores do ensino secundário “concordaram” 

ou “concordaram muito” que o modelo satisfaz a inclusão de meninas. 

Apesar de tudo, Hastie (1998) verificou o reforço dos estereótipos de sexo, 

sendo atribuídas aos rapazes posições de poder, tornando-se evidentes 

algumas noções de sexo, sobretudo em momento de competição, no evento 

culminante. Segundo o autor, apesar do MED ter postulado gerar a inclusão e 

proporcionar a todosoportunidades iguais de participação, não controla 

efetivamente a implementação da equidade. 

Importa salientar que na implementação deste modelo, a nível social, 

proporcionou um clima de cooperação, interajuda e apoio entre todos. No estudo 

de Grant (1992), os professores descreveram que o MED aumentou o nível de 
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interação e cooperação entre os alunos e serviu para mudar o seu pensamento 

sobre os objetivos mais gerais da educação centrada no aluno e assim como o 

desenvolvimento pessoal e social, poderiam ser alcançados. 

Alexander et al. (1996) refere que os professores perceberam que o modelo 

estava a desenvolver qualidade como liderança, trabalho em equipa, de apoio e 

de busca ativa de participação socialmente responsável e equitativa para além 

do que era evidente no ensino anterior. 

Para além disso, criava o gosto e o desejo de envolver-se na atividade física 

fora da escola. MacPhail & Kinchin (2004) analisaram a experiência de jovens 

estudantes no MED e as suas interpretações, tendo verificado um forte foco na 

afiliação e na festividade. 

Relativamente a uma das estratégias que utilizaria se o tempo de 

intervenção fosse mais prolongado, seria a implementação deste modelo na 

modalidade desportiva de ginástica. Apesar de ter alcanço estratégias bastante 

criativas, motivantes e integradoras, penso que a aplicação deste modelo 

possibilitava uma envolvência bastante vantajosa ressaltando os conceitos a que 

se rege. 

No que diz respeito ao bem-estar mental, observou-se na aluna bastantes 

melhorias apresentadas ao nível do pensamento positivo. 

De facto, uma atitude positiva perante a vida, perante o desporto e a 

mudança de comportamento, contribuiu para que a aluna se empenhasse e 

envolvesse em todas as tarefas propostas. 

No entanto, realço a categoria calma por não ter alterações. Talvez 

relativamente a esta categoria, seria urgente focar a minha atenção, uma vez 

que considero que as estratégias implementadas e a minha intervenção não 

recorreram a aspetos que promovessem a categoria em questão. Ou talvez a 

intervenção devia ter sido mais cedo, uma vez que a sessão com a psicóloga 

decorreu perto do fim da intervenção, ou mesmo a promoção de mais sessões 

ao longo da mesma. 

Resultados do estudo de Oettingen & Wadden (1991), corroboraram que 

expetativas otimistas favorecem a perda de peso e preveem a adesão aos 
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programas. Um crescente corpo de literatura sugere que o pensamento positivo 

melhora a saúde mental e bem-estar (Taylor & Brown, 2005).  

No entanto, os resultados deste estudo (Oettingen & Wadden, 1991) 

sugerem que o impacto do pensamento positivo nem sempre é positivo, uma vez 

que quando são em exagero criam-se fantasias e recriam-se decisões não 

relativas a probabilidade da ocorrência de certos eventos desejáveis ou 

indesejáveis. 

Antes de terminar, importa referir que os objetos melhorados podem ter 

influenciado uns e outros, por exemplo, para além de através do pensamento 

positivo pretender que a aluna se envolva e pratique atividade física, 

identicamente a melhoria da atividade física pode por sua vez melhorar a forma 

como a aluna pensa.  

Tenho consciência de que o programa necessitava de mais tempo e de um 

acompanhamento de especialistas, de modo a reforçar e complementar 

mudanças positivas e significativas na vida da aluna, mantendo hábitos 

saudáveis e a continuidade da prática regular de atividade física que lhe 

proporcionaria um futuro com grandes melhorias na saúde e na qualidade de 

vida. 

Também pelo reduzido tempo de intervenção verificaram-se poucos ciclos 

de investigação-ação. No entanto, a reflexão na ação e após a ação é evidente 

a sua presença constante. 

Afirmo que, foi um processo significativo e frutuoso na caminhada da aluna 

que contribuiu para o seu bem-estar físico, social e mental, sendo fundamental 

e pertinente a sua progressiva continuidade, prevenindo os riscos de que “a 

obesidade está associada à mortalidade precoce e às diversas doenças 

crónicas, além de acarretar repercussões psíquicas e estigma social negativo.” 

(Nahas, 1999, p. 69)  
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6.2.6. Conclusão 

 

O estudo permitiu concluiu que o programa de intervenção com a aluna 

obesa promoveu alterações e resultados bastante positivos.  

Considero que o facto de o programa incluir intervenção ao nível social, 

mental e físico conseguiu dar resposta aos propósitos do estudo, caminhando a 

aluna para elevar os níveis de saúde. 

No presente estudo, foi evidente a importância da investigação-ação e da 

reflexão na e após a ação para o sucesso do programa, particularmente na 

diversidade de estratégias para superar as dificuldades da aluna nas aulas de 

Educação Física/exercício físico. 

Nesta linha de raciocínio acrescento que a criatividade auxiliou na 

promoção de estratégias incluindo a aluna nas tarefas, sendo muito favorável. 

Efetivamente o MED contribuiu para integrar a aluna obesa participando de 

forma ativa em todo processo de ensino/aprendizagem e para reforçar as 

relações com os colegas de turma. A aluna apresentou sucesso na integração 

social, melhorando a autoconfiança passando a sair com os amigos, tendo 

desfrutado da praia. Acredito ser uma boa opção, significativa da sua mudança 

pois esta atividade ao ar livre pode permitir-lhe cumprir os objetivos a que se 

propôs, ideais para o seu bem-estar.  

No que concerne à melhoria das categorias do pensamento positivo, 

concluo que elevar estes níveis possibilitou a entrega, envolvimento e empenho 

da aluna ao longo do programa e aliás julgo que a intervenção nas diferentes 

áreas também contribuiu para a aluna pensar de forma mais positiva. 

Tenho a salientar, que o acompanhamento, interesse e apoio da mãe foi 

evidente e colaborou com a motivação e entrega da aluna. 

A satisfação dos sonhos possibilitou que elevasse a auto-estima da aluna. 

O programa de bem-estar físico dirigido com agradabilidade, diversão, 

adequação, permitiu o desenvolvimento de capacidades tornando a aluna 

responsável e autónoma, tendo a liberdade de tomar decisões na prática de 

atividades desportivas fora da escola. Realmente a continuidade deste processo 

deve ser enriquecido e considero a marcha um excelente meio para realizar 
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exercício físico com a aluna obesa, pois pode ser concretizada em qualquer 

lugar, assim como caminhar e nadar… que a aluna sente prazer em realizar. 

Além disso, estou certa de que havia necessidade de prolongar o plano, 

uma vez que considero essencial para obter bons resultados que devia ser 

acompanhada aquando a “manutenção”.  

Sou de opinião que o programa necessitava de um acompanhamento de 

especialistas que auxiliassem a intervenção, apesar de ter recorrido ao 

conhecimento das áreas para conseguir dar resposta às exigências. 

Desta forma, espero ter contribuído eficazmente para o bem-estar e 

qualidade de vida da aluna, fazendo a diferença de forma positiva.            
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7. UM OLHAR SOBRE O FUTURO 

 

“Ser educador é ir além do ato de transmitir conhecimento 

é doar um pouco cada dia de si, para colaborar com o outro. 

É envolver-se com todos sem comprometer seus sentimentos, 

é dar um pouco ou muito de si mesmo todo dia. 

Ser educador é vivenciar a cada dia um novo desafio, 

o desafio de ensinar, de aprender. 

Ser educador é construir a cada dia 

uma parte de um mundo novo ideal, 

na maioria das vezes irreal, mas, 

o que importa é a sensação de construção 

de novos ideais, novos objetivos. 

Ser professor é ser construtor de um novo mundo.” 

(Arraes, sd) 

 

Terminada mais uma etapa, posso dizer que o sonho de ser professora de 

EF foi alcançado e afirmar a certeza de querer fazer do meu futuro profissional 

o ensino. Depois de percorrer toda a experiência que o EP me ofereceu, 

identifico-o como a etapa mais rica e importante de toda a minha formação inicial. 

Para mim, o EP foi um longo caminho percorrido, delicado, cheio de 

obstáculos e frustrações, mas prazeroso. Como tal, foi um ano carregado de 

dificuldades, com obstáculos mais ou menos difíceis de ultrapassar, mas com 

empenho, determinação e paixão tudo se tornou mais fácil na superação dos 

problemas.  

O confronto com a profissão acarretou elevadas expetativas. A experiência 

que daqui ressaltava antevia um percurso repleto de trabalho árduo, de 

contratempos, de sacrifícios, de estratégias, de superação e de procura 

incessante pela excelência. Todos estes conceitos tiveram lugar cativo no 

decorrer deste ano. Foi no confronto com a prática, nomeadamente, na minha 

atuação nas aulas, que surgiram os principais problemas do meu EP, sendo 

estes reportados nos capítulos anteriores. Face a estas adversidades a procura 



232 
 

de soluções e estratégias mereceu da minha parte um esforço e dedicação 

constante, sendo recompensada cada vez que ultrapassava um obstáculo, um 

problema, uma angústia. De facto, não há sentimento mais reconfortante do que 

a superação dos nossos dilemas, ainda mais quando estes se reportam a uma 

dimensão tão importante como é a do EP, nos quais os alunos são influenciados 

pela nossa prestação. 

Com o passar do tempo, dei por mim a ultrapassar os desafios que iam 

surgindo, melhorando aos poucos em cada planeamento, em cada intervenção 

e em cada reflexão. A ansiedade e inquietação iniciais foram transformadas em 

serenidade e em segurança. 

A reflexão foi fundamental para todo este processo, tendo sido uma grande 

contribuição para o meu desenvolvimento profissional e pessoal. Foi através 

desta que consegui analisar e avaliar a minha prática pedagógica, permitindo 

procurar soluções para ultrapassar os diferentes desafios e criar novas 

estratégias de ação, mais adequadas às situações. 

Este desenvolvimento é conseguido através de investigação-ação, onde o 

professor se torna capaz de detetar e analisar as dificuldades que sente de modo 

a conseguir melhorar a sua intervenção pedagógica. 

O êxito que considero ter alcançado nesta caminhada só foi possível com 

o contributo de quem me acompanhou. Ao PC, não me canso de vangloriar o 

apoio incondicional e o impacto positivo que exerceu na minha prática, a ele se 

deve uma grande porção do profissionalismo que alcancei.  

É igualmente importante o reconhecimento da turma que me foi atribuída, 

os meus alunos, sem os quais tudo teria sido diferente. O melhor de todos os 

sentimentos foi, sem dúvida, saborear cada vitória com o aluno, quando este 

conseguia superar-se a si próprio. Proporcionar que o aluno acredite em si e se 

esforce para ultrapassar as suas dificuldades é o que me faz continuar a querer 

ser professora de Educação Física.  

Identicamente o núcleo de estágio foi determinante na forma como melhorei 

a minha ação. A troca de experiências, o apoio e conselhos, bem como a própria 

observação das suas aulas contribuiu para um crescimento em conjunto. 
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Não posso esquecer o carinho com que toda a comunidade escolar me 

recebeu e com quem todas as convivências se tornaram bastante 

enriquecedoras em grande parte devido à partilha de experiência profissional e 

aqui destaco o grupo de EF com quem o contacto mantido ao longo do ano foi 

permanente. 

 Esta onda de contributos reflete-se também à PO. Não posso deixar de 

realçar a disponibilidade com que a Professora sempre me recebeu, bem como 

toda a ajuda providenciada, fazendo-me refletir sobre questões pertinentes nesta 

área de intervenção. 

 Este ano foi marcado por um conjunto de emoções, fruto dos momentos 

altos e baixos por que passei. Foram estas emoções e momentos que definiram 

o meu estágio. Desta experiência ganho um recorde pessoal valiosíssimo, que 

se prende com as constantes superações que permitiram a formação da minha 

identidade, do meu conhecimento e da minha competência profissional.  

Este recorde não foi apenas extensível à componente profissional. O 

crescimento pessoal também foi fortemente exponenciado. Com o EP aprendi 

que um erro não significa um fracasso e que o motivo que nos derruba é também 

o motivo que nos dá a força para nos erguermos cada vez mais alto. No entanto 

não temos hipótese de cair se nos mantivermos sempre sentados, é preciso 

arriscar e ousar. 

Neste documento procurei reproduzir tudo o que é inerente ao Estágio 

Profissional, contudo existiram vivências, mistura de emoções e sentimentos que 

se tornam difíceis de transcrever devido à sua intensidade. 

Por conseguinte, esta etapa final é apenas o início de outra etapa maior 

pois um professor nunca pára de aprender, a formação profissional é um 

processo contínuo, permanentemente inacabado. Penso que será fundamental 

continuar a investir na minha formação, através da procura constante de 

informação para poder evoluir ainda mais. 

O Estágio Profissional dá-se assim como concluído. Agora sinto que estou 

preparada para começar uma nova etapa da minha vida, mantendo vivo o sonho 

de um dia exercer a profissão que sempre ambicionei. 
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O futuro é incerto, mas a esperança me afirma que “o dia de amanhã será 

melhor que o de hoje.” Esta etapa final é acompanhada por um novo ponto de 

partida. Espero acima de tudo que este ano de estágio seja o primeiro de entre 

outros da minha carreira profissional.  

 

“Talvez a grande lição dos vinte e pouco anos seja aprender que o equilíbrio só 

acontece quando você abre mão de coisas importantes. Que perder doí, que 

vencer envolve sacrifícios que você nunca imaginou passar … Mas é também a 

hora de se arriscar, de tentar, de quebrar a cara e de esquecer de uma vez por 

todas que algo pode ser definitivo! Tudo é definitivo até mudar!” 

(Homenagem a Marlon Correia, 2013) 
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9. ANEXOS 

Anexo I – Ficha de caraterização do aluno  

 

DADOS RELATIVOS À EDUCAÇÃO FÍSICA 
 

MODALIDADE(S) PREFERIDAS NA AULA DE EDUCAÇÃO FÍSICA? 

 

FUTEBOL                    VOLEIBOL                    BASQUETEBOL                    ANDEBOL  

  

ATLETISMO                    GINÁSTICA                   JUDO                   NATAÇÃO             
 

OUTRAS: ______________________________________________________________________ 

INDICA AS MODALIDADES QUE SENTES MAIS DIFICULDADE: 

______________________________________________________________________________ 
 

NA ESCALA DE 1 A 10, QUAL É A TUA MOTIVAÇÃO PARA A PRÁTICA DAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA? 

 
POUCO MOTIVADO                                            MOTIVADO                                                    MUITO MOTIVADO 
 
1                     2                  3                  4                  5                    6                    7                 8                  9                  10 
 
(ASSINALA COM UMA CRUZ) 
 
 

DADOS RELATIVOS À PRÁTICA DESPORTIVA E TEMPOS LIVRES 
 

JÁ PRATICASTE ALGUMA MODALIDADE DESPORTIVA FEDERADA? SIM             QUAL? ___________________ NÃO  
 
ATUALMENTE PRATICAS ALGUMA MODALIDADE FEDERADA?  SIM              QUAL? _____________________ NÃO 
  
                                                                                                       QUANTAS VEZES POR SEMANA?_____________________ 
 

INDICA TRÊS ATIVIDADES, POR ORDEM DE PREFERÊNCIA, COM QUE OCUPAS OS TEUS TEMPOS LIVRES: 
 
1ª____________________________   2ª_____________________________ 3ª___________________________ 
 

DADOS RELATIVOS À SAÚDE 

 

TENS ALGUM PROBLEMA DE SAÚDE?       NÃO                          SIM               
 
SE SIM, ASSINALA COM UM X. 
 
VISUAL                 MOTOR                AUDITIVO                CARDÍACO               ASMA                    ALERGIA  
 
OUTRO: ____________________________ 
 
ESTE PROBLEMA DIFICULTA-TE A REALIZAÇÃO DA AULA DE EDUCAÇÃO FÍSICA?           NÃO                  SIM            
 
Observação_____________________________________________________________________________________ 
 
JÁ FOSTE HOSPITALIZADO(A)          NÃO                   SIM             PORQUE MOTIVO? ____________________________ 
 

_________________________________________________________________________________________ 
 
TOMAS ALGUM MEDICAMENTO REGULARMENTE?    NÃO                        SIM               
 
SE SIM, QUAL? ________________________________ 
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Anexo II – Plano Anual 

 

Semana Nº M 1ºB 2ºB 
ME
SO 

Matérias 
1ºB+2ºB 

AF              
AS 

ZSAF AC 
An Ba Vo Fu Gis Gia Ac At Ju Na 

17 a 21 Set 1 1 PV NA AIT 0           2 AP+AIT       
24  a 28 Set 2 1 PV NA NA 2           2 AIT+NA       

1 a 4 Out 3 1 PV NA FU       2           0 TAF*FU   CFG   

8 a12 Out 4 1 PV NA         2           2 TAF*FU+NA   R   

15 a 19 Out 5 2 NA GI AIT         1 1       2 AIT*TAF+NA NA     

22 a 26 Out 6 2 NA GI NA         1 1       2 GI*DA+NA   FL+R   

29 O a 2 Nov 7 2 NA GI GI         1 1       2 GI+NA NA FS   

5 a 9 Nov 8 3 GI AL FU       2 1 1         FU+GI FU+GI VV+FI   

12 a 16 Nov 9 3 GI AL GI       2 1 1         FU+GI   C MSp 

19 a 23 Nov 10 3 GI AL A N 1     1 1 1         FU+GI GI+FU     

26 a 30 11 4 AL JU A N 1     1     2       A N+AC       

3 a 7 Dez 12 4 AL JU FU 1     1     2       A N+AC AC*TT   FU  

10 a 14 Dez 13 4 AL JU AC       0     1       AC*AA AA   CM 

Final 1ºP           5     13 6 6 4     12 1ºB + 2ºB AF ZSAF AC 

3 e 4 Jan 14 5 JU PI AIT             0 2     AIT       

7 a 11 Jan 15 5 JU PI AT             2 2     AC+AT   VEL   

14 a 218 Jan 16 5 JU PI AC             2 2     AC+AT     MS 

21 a 25 Jan 17 5 JU PI               2 2     AC*TAF+AT AC+AT FL  

28 J a 1 Fev 18 6 PI PV       2         2     AT+VO      

4 a 8 Fev 19 6 PI PV VO     2         2     AT*TAF+VO   R  

14 e 15 Fev 20 6 PI PV AT     2         0     VO VO C  

18 e 22 Fev 21 6 PI PV       2         2     AT+VO AT    

25 F a 1 Març 22 1 PV NA NA     2             2 VO*TAF+NA NA CFG  

4 e 8 Març  23 1 PV NA VO     2             2 VO+NA VO   VO 

11 a 15 Març 24 2 NA GI AC             2     2 NA+AC TT+AC VEL AC 

18 a 22 Març 25 2 NA GI               0     2 NA NA+AA   NA 

Final 2ºP               12       8 14   8 1ºB + 2ºB AF ZSAF AC 

8 a 12 Abr 26 3 GI AL A N 2       1 1         GIA*GIS+A N A N    

15 a 19 Abr 27 3 GI AL 
GIS*
GIA 

2       1 1         GIA*GIS+A N GI VEL  

22 a 26 Abr 28 4 AL JU AIT 2               2   AN+AIT A N   AN 

29 A a 3 Mai 29 4 AL JU JU 0               2   JU*TAF   C  

6 a 10 Mai 30 4 AL JU A N 0               2   JU     ST 
13 a 17 Mai 31 5 JU PI AT               2 2   JU+PI*TAF AT CFG  

21 a 24 Mai 32 5 JU PI                 2 2   JU*TAF+PI JU FL  

27 a 31 Mai 33 6 PI PV AT   2           2     PI*TAF+BA   R  

3 a 7 Jun 34 6 PI PV BA   2           2     PI+BA AT*TT   AT 

11 a 14 Jun 35 6 PI PV     2           2     PI+BA BA+AA   BA 

Final 3ºP           6 6     2 2   10 10           

          Matérias     

          An Ba Vo Fu Gis Gia Ac At Ju Na     

        1ºP 5 2 2 10 6 6 4     12     

        2ºP     12       8 14   8     

        3ºP 6 6     2 2   10 10       

        Total 11 8 14 10 8 8 12 24 10 20     
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Anexo III – Unidade Didática de Natação 

   Nível Elementar 

   1.º Período  2.º Período 
DATA   21-Set 28-Set 12-Out 17-Out 24-Out 31-Out   01-Mar 08-Mar 13-Mar 20-Mar 

Aula nº 1 e 2 3 e 4  5 e 6 7 e 8 9 e 10 11 e 12   13 e 14 15 e 16 17 e 18 19 e 20 

Duração 90' 90' 90' 90' 90' 90'   90' 90' 90' 90' 

Conteúdos                  Sessão   3 e 4 7 e 8 13 e 14 17 e 18 19 e 20 23 e 24   85 e 86 89 e 90 91 e 92 95 e 96 

C
ro

l e
 C

o
st

as
 

Ação dos MI de crol e costas 

AD 

I/E E     

AS 

        

AS 

Ação dos MI de crol coordenada com 
a respiração I/E E E   

  
      

Ação dos MS de crol e costas   I/E E E   E     
Ação dos MI de crol coordenada com 
ação unilateral dos MS e respiração     I/E E   E     
Ação dos MI de costas coordenada 
com ação unilateral dos MS     I/E E 

  
E     

Viragem           I/E E E 

Partida   I/E E           

Técnica completa de crol e costas I/E E E E   E E E 

B
ru

ço
s 

Ação dos MI             I/E E   
Ação dos MI coordenada com a 
respiração             I/E E   

Ação dos MS               I/E E 
Ação dos MI coordenada com ação 
unilateral dos MS e com a respiração                 I/E 

Viragem               I/E E 

Partida             I/E     

Técnica completa                 I/E 

C
u

lt
u

ra
 

d
es

p
o

rt
i

va
 Caraterização I/E E E      

  

E E  E  
AS 

Regras    I/E  E          

Fi
si

o
lo

gi
a 

d
o

 T
re

in
o

 

D
es

p
o

rt
iv

o
 

C
ap

ac
id

ad
es

 

co
n

d
ic

io
n

ai
s Resistência   E       E       

Força     E         E   

Velocidade               E   

Flexibilidade                  

C
ap

ac
id

ad
es

 

co
o

rd
en

at
iv

as
 

Capacidade/velocidade reação   E         E     

Destreza Geral     E         E   

Diferenciação cinestésica   E         E     

Orientação Espacial                   

C
o

n
ce

it
o

s 
P

si
co

ss
o

ci
ai

s 

Socio Afetivos         E       E 

Psicológicos         E        E 

              

  LEGENDA           

  Avaliação Diagnóstica AD           

  Avaliação Final AF           

  Introdução I           

  Exercitação E           

  Consolidação C           
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Anexo IV – Plano de aula Atletismo 

P
a

rt
e

 


 Objetivos 

comportamentais 
Conteúdos/Situações de aprendizagem Componentes Críticas 

Organização Professor-
alunos 

In
ic

ia
l 

3´ 
10h27 

- Os alunos são informados 
dos objetivos da aula 

Conversa inicial com os alunos e visualização de 
vídeos acerca do conteúdo a lecionar 

  

10’ 
10h37 

- Os alunos realizam 
ativação geral de forma 
dinâmica e adotando uma 
correta postura corporal. 
- Os alunos realizam 
técnicas de deslocamento e 
coordenação com o 
alinhamento corporal, os 
apoios dinâmicos no solo e 
descontração do trem 
superior. 

Os alunos realizam corrida contínua lenta e 
conforme solicitado executam: 
- Rotação de braços à frente e atrás; 
- Afastar e fechar braços horizontal e 
verticalmente; 
- Skipping baixo, médio e alto; 
- Passo cruzado à frente e atrás;  

- Passo cruzado alternadamente.  
- Steps; 
- Índio; 
- Griffés russos (intercalar corrida com D – E); 

- Manter o ritmo de corrida 
- Adoção de uma postura corporal correta; 
- Elevada frequência gestual. 
Adoção de uma postura corporal correta: 
- Ação de grifé 
- Dorsiflexão do pé 
- Tronco e cabeça no alinhamento do corpo 
- Descontração do trem superior 
- Elevada frequência gestual 
- Apoios ativos. 

 

Bola medicinal 
- Segurar a bola com os MS estendidos à frente e 
lançar (2x); 

- Imprimir força no momento de 
lançamento. 

 

Plano de Aula 

Professor: Raquel Sousa   
Ano:10º Turma: B 

Aula nº: 16 e 17 de 24 
Data: 24 de Maio de 2013 

Hora: 10h15 
Duração: 90 minutos (70 minutos úteis) 

Nº de alunos: 13 
Espaço: Pista 

Unidade Didática: Atletismo 
Função Didática: Introdução e exercitação  

Material: Dardos, bolas medicinais, cones, elásticos, barreiras. 

Objetivo da aula: Realizar exercícios referentes às disciplinas de salto em altura e lançamento do dardo.  
Lançamento do dardo: Lançamento sem balanço dirigido para o local de queda, lançamento sem balanço na lateral. 
Salto em altura: Ligação corrida-impulsão vertical, salto à tesoura, corrida em curva, técnica aérea fosbury flop. 
Cultura desportiva: Aplicar o regulamento específico do salto em altura e lançamento do peso. 
Teste fitnessgram: Teste da milha (1609m) 
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- Segurar a bola com os MS ao peito (2x); 
- Segurar a bola com os MS estendidos e lançar de 
costas (2x); 
- Segurar a bola acima da cabeça e lançar com um 
MI ligeiramente à frente do outro. (2x) 
- O mesmo mas lançar com um afundo. (2x) 

 18’ 
11h55 

- O aluno realiza o teste de 
resistência, mediante o 
proposto na bateria de 
testes do fitnessgram. 

RESISTÊNCIA – teste da milha (1609m) 
O aluno encontra-se em pé junto à linha de partida. 
Ao sinal de partida “aos seus lugares, partir, o aluno 
começa a correr tentando cobrir a distância (1609m 
no menor tempo possível). É registado o tempo em 
minutos e segundos gastos no percurso. No caso de 
o aluno não conseguir terminar a prova registar 
00:00:00 (horas:minutos:segundos). Após o teste os 
alunos deverão continuar a caminhar respeitando 
um período de arrefecimento e retorno à calma. 
- Curto período de alongamentos de retorno à 
calma. 

- Andar é permitido, embora os alunos 
sejam instruídos no sentido de correrem 
tão rapidamente quanto possível para 
executarem a distância no mais curto 
espaço de tempo. 

 

F
u

n
d

a
m

e
n

ta
l 

5’ 
11h00 

O aluno realiza salto de 
tesoura, criando uma 
aceleração nas últimas 
passadas, efetuando a 
chamada no local correto e 
com o pé mais afastado do 
colchão. 

Saltos de tesoura com três passos de corrida 
Os alunos realizam saltos de tesoura do lado 
direito e esquerdo utilizando apenas 3 passos de 
corrida de balanço. A fasquia vai subindo 
progressivamente. 
(quem tem dificuldades realiza por cima de um 
elástico preso a duas barreiras para a relva) 

- Criar aceleração subindo na vertical; 
- Impulsão com o membro inferior mais 
afastado do colchão. 
- Tentar ficar em pé depois do salto. 

         

3’ 
11h03 

O aluno realiza corrida em 
curva com apoios ativos e 
joelhos elevados. 

Corrida em serpentina  
Os alunos realizam uma corrida em curva com os 
joelhos altos. 

- Apoios ativos e MI elevados. 

 



ccxlviii 
 

 

7’ 
11h10 

O aluno coordena a corrida 
de balanço em curva com a 
chamada realizando-a com 
o pé certo e no local certo.  

Flop vertical 
Os alunos simulam um salto do lado esquerdo e 
direito coordenando a corrida de balanço em curva 
com a chamada transformando a velocidade 
horizontal em impulsão vertical, ou seja, tentando 
cair perto do locar de impulsão. 

- Impulsão com o membro inferior mais 
afastado do colchão. 
- Apoios ativos e MI elevados (não travar); 
- Corrida rápida; 
- Elevar o membro inferior livre para fora; 
- Elevar os com os membros superiores  

10’ 
11h15 

O aluno realiza a técnica de 
fosbury flop com três 
passos de balanço, 
cumprindo com os 
objetivos anteriores e 
elevando a bacia 

Técnica completa Fosbury flop com pequena 
corrida de balanço 
Mantendo a estrutura anterior, evoluir para o salto 
completo com uma pequena corrida de balanço. 

- Impulsão com o membro inferior mais 
afastado do colchão. 
- Apoios ativos e MI elevados (não travar); 
- Elevar o membro inferior livre para fora; 
- Elevar os membros superiores. 
- Elevação da bacia. 

 

2’ 
11h17 

- Realizam mobilização 
articular específica e 
predisposição para a 
realização do gesto técnico. 
 

Com dardo 
- Com dardo apoiado nos ombros efetuar rotações 
do tronco segundo o eixo longitudinal. 
- Com os membros superiores em extensão 
segurando no dardo realizam movimentos de 
extensão e flexão 
- Com os membros superiores em extensão 
segurando no dardo realizam movimentos de 
adução e abdução. 

- Realização dos movimentos na máxima 
amplitude. 
 

 

7’ 
11h24 

- Os alunos realizam a ação 
da mão lançadora 
imprimindo força no dardo 
e assimilando a passagem 
alta acima do ombro.. 
 

Lançamento do dardo dirigido para o local de 
queda. 
Realizar lançamentos com dardo para o local de 
queda imprimindo força de forma a “perfurar” o 
dardo.  
- Posteriormente lançar um pouco mais longe mas 
com as mesmas orientações. 

- Parte da posição frontal para o local para 
onde quer lançar; 
- Iniciar com o braço lançador elevado; 
- Dardo dirigido para o local de queda; 
- Realizar a pega corretamente; 
- Imprimir força no dardo corretamente. 
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8’ 
11h32 

- Os alunos realizam 
lançamento com o corpo 
lateralmente de forma a 
rodarem a bacia antes do 
lançamento e passando a 
mão por cima do ombro. 
- Posteriormente realizam 
com a extensão da ação do 
braço lançador antes do 
lançamento. 
 

Lançamento do dardo com o corpo na lateral. 
Realizar lançamentos com dardo com o corpo na 
lateral. Partir do apoio na perna de trás e transferir 
o peso para a perna da frente através da rotação da 
bacia. 
- Posteriormente obrigar a estender o braço 
lançador atrás. 

- Parte da posição lateral para o local para 
onde quer lançar; 
- Pé esquerdo avança em relação ao 
direito; 
- Partir do apoio na perna de trás e 
transferir o peso para a perna da frente 
através da rotação da bacia. 
- Inicia o movimento com a perna direita 
fletida; 
- Iniciar a ação do braço lançador depois de 
o pé direito, anca e o peito se voltarem 
para o local de queda; 
- Passar a mão lançadora acima do nível da 
cabeça e na projeção vertical do ombro. 
- Termina o lançamento com a perna 
esquerda em extensão. 
- Posteriormente antes de iniciar o 
lançamento o braço lançador deve estar 
em extensão; 

 

F
in

a
l 

3’ 
11h35 

- Retorno à calma 
- Conversa final sobre a aula referindo aspetos 
positivos e negativos e sobre a próxima aula.  
- Grito de turma 
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Anexo V – Ficha de registo de faltas 

REGISTO DE PRESENÇAS NA DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA TURMA DO 1º PERÍODO 

F Falta D Dispensa FD Falta Disciplinar F Falta de Material FP Falta de Pontualidade 

    Setembro Outubro Novembro Dezembro Total 

Nº Nome 19 21 26 28 3 10 12 17 19 24 26 31 2 7 9 14 16 21 23 28 30 5 7 12 14 D FD F FM FA 

1 Adriano Faustino                                                             

2 Ângelo Pavão                                                             

4 Bernardo Tavares                                                             

5 Bruno Botelho                                                             

6 Cláudia Moura                                                            

7 Daniela Anjos                                                             

8 Débora Lima                                                             

9 Joana Santos                                                             

10 João Paz                                                             

11 Nádia Medeiros                                                             

12 Natércia Moniz                                                             

13 Rafael Cabral                                                             

14 Vanessa Marques                                                             
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Anexo VI – Teste de Educação Física 

- GRUPO I - 
1. Assinala as alíneas como sendo verdadeiras (V) ou falsas (F) e 
corrige as FALSAS no verso da folha. (6 Valores) 

a) Nas partidas, posso pisar a linha mas não posso ultrapassá-la.  

b) As vozes de partida numa corrida de velocidade são: “aos seus 
lugares”, “preparados” e o tiro. 

 

c) Na partida de blocos o polegar deve formar um “v” com os 
restantes dedos. 

 

d) Na partida de blocos, à voz “aos seus lugares” devo colocar-me 
na posição de quatro apoios elevando o joelho do MI de trás. 

 

e) No salto em comprimento, o salto é considerado nulo se pisar 
o solo antes da tábua de chamada. 

 

f) Depois da corrida preparatória para o salto em comprimento 
deves travar antes da chamada para conseguires realizá-la na 
tábua. 

 

g) A distância realmente alcançada no salto em comprimento é 
medida desde a marca deixada na areia mais próxima da tábua de 
chamada por qualquer parte do corpo, até ao último local de 
contacto na tábua durante a chamada. 

 

h) No Voleibol, uma bola é considerada fora quando toca o solo 
sobre as linhas limite do campo. 

 

i) Uma equipa não pode dar menos de 3 toques na mesma 
jogada. 

 

j) Uma equipa vence o encontro quando ganha 3 sets.  

k) O quinto set termina quando uma equipa obtém 25 pontos.  

l) A finalidade do jogo é enviar a bola por cima da rede.  

m) A bola pode ser tocada com qualquer parte do corpo.  

n) No voleibol se o serviço for executado antes do sinal do 
árbitro, o serviço é anulado e repetido 

 

o) Os jogadores fazem rotação quando a sua equipa ganha 
ponto. 

 

p) Um set é ganho quando uma equipa atinge os 25 pontos, 
embora a diferença tenha que ser igual ou superior a 2 pontos. 

 

q) A técnica de crol é caraterizada por ser ventral, alternada, 
contínua e assimétrica. 

 

r) Crol, costas, bruços e mariposa são as quatro disciplinas da 
Natação. 

 

2. Desenha e legenda o campo de voleibol (dimensões/medidas, 
zonas e linhas). (2 valores) 
 
 
 
 
 
 
 
 

- GRUPO II -  
1. Assinala a alínea correta. (4 Valores) 
1.1) Na corrida de resistência… 
a) Deves começar a corrida em grande velocidade gerindo o esforço 
através da aceleração e desaceleração, conforme o cansaço; 
b) Correr com os Membros Superiores (MS) ao lado dos Membros 
Inferiores (MI); 
c) Deves correr a um ritmo uniforme e constante. 
1.2) A corrida da milha consiste em: 
a) Realizar o maior número de voltas em 12 minutos. 
b) Realizar 1609m no menor tempo possível. 
c) Realizar 1690m em 12 minutos. 
d) Nenhuma opção está correta. 

 
 

1.3) A pista de Atletismo mede: 
a) 200 Metros. 
b) 1000 Metros. 
c) 400 Metros. 
d) 450 Metros 
1.4) O salto em comprimento obedece às fases de salto pela ordem:  
a) Corrida de balanço, chamada, voo ou fase aérea e queda ou receção. 
b) Salto, voo, queda e receção. 
c) Corrida de balanço, fase aérea, chamada e receção. 
1.5) No voleibol… 
a) Uma equipa é constituída por 10 jogadores. 
b) É um desporto coletivo. 
c) O serviço é feito na zona do serviço com o pé a calcar a linha de 
fundo. 
d) Nenhuma opção está correta. 
1.6) No voleibol, no passe por cima a duas mãos, os braços devem estar 
em extensão, na direção da bola, com as mãos firmes e as palmas 
dirigidas para: 
a) A frente, dedos unidos para envolver a bola. 
b) Trás, dedos afastados para envolver a bola. 
c) A frente, dedos afastados para envolver a bola. 
d) A frente, com as mãos formando um quadrado.  
1.7) Na Natação qual o significado da Sigla AMA: 
a) Adaptação ao meio aéreo. 
b) Ambientação ao meio aquático. 
c) Adaptação ao meio ambiente. 
d) Adaptação ao meio aquático. 
1.8) Quais as técnicas onde as viragens são abertas? 
a) Crol e Costas; 
b) Bruços e Mariposa; 
c) Costas e Bruços; 
d) Bruços e Crol. 

- GRUPO III –  
1. Responde de forma sucinta e objetiva às questões no verso da 
folha. (8 Valores) 
1.1) Refere três aspetos técnicos fundamentais na execução do salto 

em comprimento e três aspetos técnicos na corrida de velocidade com 

partida de blocos. 

1.2) Na execução dos exercícios técnicos de corrida, (skippings) indica 

três aspetos técnicos importantes para realizares bem os exercícios. 

1.3) Indica, pelo menos dois aspetos regulamentares (regras) que cada 

atleta tem de cumprir, numa prova de velocidade, sob pena de ser 

desclassificado. 

1.4) Indica os testes que realizamos nas aulas que medem a força 

inferior e superior, a flexibilidade e a resistência, respetivamente. 

1.5) Enumere 4 gestos técnicos do Voleibol. 

1.6) Refere dois aspetos técnicos fundamentais na execução do serviço 

por baixo ou por cima no Voleibol. 

1.7) Refere três aspetos técnicos fundamentais de uma técnica de nado 

abordada na aula à tua escolha.  

1.8) Na ginástica acrobática, no exercício de pares que se segue, quem 

é o base e quem é o volante? Justifica a tua resposta.  

 

 

 

 

BOA SORTE 

“ a sorte acompanha os estudiosos …”

DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO  FÍSICA _ Teste: 10.º  

Nome: __________________________________________________________________ 
Encarregado de Educação:___________________________________________________ 

Classificação:________________________________  
Professor Estagiário: Raquel Sousa( _____________) 
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Anexo VII – Ficha de avaliação de Ginástica Acrobática   

N
ív

e
l 

 

GINÁSTICA ACROBÁTICA 
TURMA: 10º                                                                                             ALUNOS 

            TURMA 

 Originalidade e Criatividade 

I Apresentam pouca inovação na estética e nos elementos de ligação              

E Apresentam criatividade na estética ou nos elementos de ligação              

A O grupo é criativo e original ao nível da estética e dos elementos de ligação              

 Coreografia 

I Coreografia sem música e com as figuras de nível introdutório e com mais de 1’ de duração              

E Coreografia com música e com as figuras de nível elementar e com mais de 1’ de duração              

A Coreografia com música e com as figuras de nível avançado e com mais de 1’ de duração              

 Figuras 

I Realizam as figuras com atitude e segurança, mas com indefinição e/ou desmoronamento.              

E Realizam as figuras com equilíbrio, definição, atitude e com correções técnicas              

A 
Executa os saltos com os segmentos corporais alinhados, muito boa atitude e muito boa 
amplitude 

           
 

 

 Apreciação Individual 

I 
Participa ativamente na coreografia, mas não participa nas figuras de pares e trios 
obrigatórias 

           
 

 

E 
Participa ativamente na coreografia e participa nas figuras de pares e trios obrigatórias com 
atitude e tecnicamente correto 

             

A 
Participa ativamente na coreografia e participa nas figuras de pares e trios obrigatórias com 
boa atitude, tecnicamente correto e com fluidez e estética nos movimentos. 

           
 

 

AVALIAÇÃO SUMATIVA              

Previsão              
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Anexo VIII – Ficha de avaliação de Natação  

Natação ALUNOS                                                                                 

1 Coordena a inspiração/expiração (12 repetições)               1 1 1 

2 Flutua em equilíbrio               1 1 1 

3 Apanha objectos do fundo               1 1 1 

4 
Desloca-se segurando uma prancha e batendo as 
pernas 

              0,5 0,5 1 

5 Salta para a água de pés do bloco de partida               1 0 1 

INTRODUTÓRIO (% de aquisição) - Executa pelo menos 4 critérios                      

1 Salta do bloco de partida de pé 2 2 2 2 1 1,5   1,5  0 0,5 

2 Coordena a técnica de crol 50m 2 1,5 2 2 1,5 1,5   0,5  0,5 0,5 

3 Coordena a técnica de costas 50m 1,5 1,5 1,5 2 1,5 1,5   0,5 0,5  0,5 

ELEMENTAR (% de aquisição) - Executa pelo menos 2 critérios                      

1 Realiza 50m crol com partida e viragem       3      3       

2 Realiza 50m costas com partida e viragem             3       

3 Realiza 50m bruços com partida e viragem             2,5       

4 Realiza 25 mariposa com partida                     

5 Realiza 100m estilos                     

AVANÇADO (% de aquisição) - Executa pelo menos 3 critérios                      

  AVALIAÇÃO FINAL 2 1,5 2 2,5 1,5 1,5 3 1,5 1,5 1,5 

 Previsão 1,5 1,5 1,5 2 1,5 1,5 2,5 1,5 1 1 
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Anexo IX – Tabelas de registo pelos alunos na aula 

EQUIPA AZUL (AVALIA A EQUIPA VERDE) 

 

ASPETOS TÉCNICOS 
    

PÉ BLOCOS PÉ BLOCOS PÉ BLOCOS PÉ BLOCOS 

Posiciona-se corretamente na partida         

Elevada frequência dos movimentos         

Atinge a velocidade máxima         

Apoios corretos         

Sem desaceleração nítida         

Inclinação do tronco à frente no fim         
 

PROVA: SALTO EM COMPRIMENTO 

ASPETOS TÉCNICOS / MARCA (m) 

    
1º SALTO 2º SALTO 1º SALTO 2º SALTO 1º SALTO 2º SALTO 1º SALTO 2º SALTO 

(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) 

Corrida progressiva         

Impulsão no local de chamada         

Alinhamento corporal         

Step         

Receção a pés juntos         

PROVA: VELOCIDADE 
Partida de Pé Partida de Blocos 

Tempo  Class. Tempo Class. 

1ª e 5ª Série Natércia ___:___:___ ___:___:___  ___:___:___ ___:___:___  

2ª e 6ª Série Débora ___:___:___ ___:___:___  ___:___:___ ___:___:___  

3ª e 7ª Série Vanessa  ___:___:___ ___:___:___  ___:___:___ ___:___:___  

4ª e 8ª Série Rafael ___:___:___ ___:___:___  ___:___:___ ___:___:___  
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Anexo X – Ficha de Trabalho (Observação jogo de voleibol) 

 

 
Responde de forma sucinta e objetiva às questões. 
1. Desenha e legenda o campo de voleibol (dimensões, zonas e linhas): 
 
 
 
 
 
 
 
2. Qual a duração do jogo?_________________________________________________ 
3. Quantos jogadores podem ocupar o terreno de jogo?_________________________ 
4. Como se processa o sistema de pontuação?_________________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
5. Quando e como se processa a rotação das posições dos jogadores em campo?_____ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
6. O jogo é dirigido por quantos árbitros e onde se posicionam?___________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 
Relativamente ao jogo que estás a observar 

7. Quais são as principais regras que observas?_________________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
8. E os principais gestos técnicos utilizados pelos atletas? Porque é que esses gestos 
são os mais solicitados?___________________________________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
9. Realiza uma apreciação global do jogo observado:____________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 

- JOGO DO CAMPEONATO REGIONAL DE INICIADOS MASCULINOS - 

Nomes:____________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________ 

Classificação:___________________ 
Professor Estagiário: Raquel Sousa 
______________________________ 
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Anexo XI – Normas da realização do relatório da aula pelos alunos 

 

NORMAS PARA A REALIZAÇÃO DO RELATÓRIO DA AULA DE ED. FÍSICA 

 

O relatório constitui um texto escrito, onde os alunos apresentam o que aconteceu 

durante as 3 partes da aula (parte inicial; parte principal e parte final).  

Devem indicar sempre o início e o final de cada parte, no espaço já definido 

para tal. 

 

Parte Inicial - Os alunos devem apresentar os seguintes aspectos: 

 Informação dada pelo professor à turma. 

 O que os alunos fizeram durante o aquecimento. 

 

Parte principal -  Os alunos devem apresentar os seguintes aspectos: 

 Exercícios realizados. Sugere-se que a apresentação seja feita de forma sucinta 

e simplificada, podendo ser apresentados em forma de esquema. 

 Intervenção do professor nas actividades dos alunos. 

 

Parte Final - Os alunos devem apresentar os seguintes aspectos: 

 Exercícios realizados (regresso à calma). 

 Informação final dada pelo professor à turma. 

 

Comportamento Disciplinar da Turma:  

 Devem ser referidos aspectos como disciplina, ordem, atenção, respeito e 

empenhamento dos alunos e do professor. 

  

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO RELATÓRIO DE AULA 

Haverá cinco níveis classificativos: 

Nível 1 (Mau): Relatório muito incompleto. 

Nível 2 (Insuficiente): As normas são cumpridas de forma insuficiente. Erros 

ortográficos e expressão escrita incorrecta. Má apresentação. 

Nível 3 (Suficiente): As normas são cumpridas na sua quase totalidade, 

expressão escrita sem erros ortográficos. Apresentação aceitável. 

Nível 4 (Bom): Todas as normas são cumpridas, sem erros ortográficos, 

expressão escrita correcta e boa apresentação. 

Nível 5 (Muito Bom): Todas as normas são cumpridas, expressão escrita cuidada 

e sem erros ortográficos. Indicação dos exercícios de forma sucinta e de fácil 

compreensão. 
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Anexo XII – Prémios atribuídos e cartazes ilustrativos das atividades 
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Anexo XIII – Regulamento do concurso fotográfico “Flash Desportivo” 

 

Regulamento do concurso Flash Desportivo 

Preâmbulo 

O concurso de fotografia “FLASH DESPORTIVO”, aberto a todos os alunos da Escola Secundária das 

Laranjeiras, é uma iniciativa do Departamento de Educação Física e Desporto, integrada no 

Plano Anual de Atividades. 

Artigo 1.º  

Divulgação do concurso 

A divulgação deste concurso será feita através da afixação de cartazes e do presente 

regulamento em locais de estilo da Escola Secundária das Laranjeiras, na respetiva página 

eletrónica (www.eslr.edu.azores.gov.pt) e através dos docentes nas aulas de Educação Física. 

Artigo 2.º 

Objetivos 

Com este concurso, pretende-se levar os participantes a: 

1) Identificar momentos e/ou situações representativas do que é o desporto; 

2) Registar fotograficamente manifestações significativas da atividade desportiva, 

conscientes de que “uma imagem vale mais do que mil palavras”; 

2) Produzir uma legenda, visando transmitir o que se pretende comunicar com a imagem. 

Artigo 3.º  

Condições de participação 

1- O concurso está aberto a todos os alunos. 

2- Cada concorrente poderá participar com mais de um trabalho, até ao limite de cinco. 

3- A cada concorrente não poderá ser atribuído mais do que um prémio. 

Artigo 4.º  

Natureza dos trabalhos  

1- Apenas serão admitidos a concurso trabalhos inéditos, atuais. 

2- Todos os concorrentes deverão submeter à apreciação do júri: 

a) Uma fotografia; 

b) Uma frase/legenda clarificadora do objetivo que determinou o registo do momento/da 

situação desportivo(a) nele(a) representado(a).  

Artigo 5.º  

Apresentação dos trabalhos  

1- Os trabalhos deverão ser apresentados em formato digital e numa página A4. 

2- As fotografias têm de respeitar as seguintes normas: 

a) Ter, como pano de fundo, um espaço da Escola Secundária das Laranjeiras; 

b) Ser acompanhadas por uma legenda constituída por, no máximo, 30 palavras. 

3- Dos trabalhos devem constar os seguintes elementos de identificação: 

 Identificação do aluno (nome, ano e turma); 

 Identificação da escola; 

 Logótipo da escola;  

 Data da realização do trabalho. 

5- Os direitos de autor dos trabalhos entregues à guarda da ESL serão por ela respeitados. 

 

 

 

 

http://www.eslr.edu.azores.gov.pt/
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Artigo 6.º  

Local e prazo de entrega dos trabalhos 

1- Os trabalhos devem ser enviados até ao dia 30 de abril para o seguinte endereço eletrónico: 

flashdesportivo.esl@gmail.com; ou entregues ao professor de Educação Física até à mesma 

data. 

Artigo 7.º  

Composição do júri 

1- O júri será constituído pelo Presidente do Conselho Executivo, pela Coordenadora do 

Departamento de Educação Física e Desporto, pelos Estagiários de Educação Física e pelo 

presidente da Associação de Estudantes. 

2- O júri reserva-se ao direito de não atribuir prémios se a falta de qualidade dos trabalhos o 

justificar. 

3- Cada membro do júri selecionará as três fotografias para os três primeiros lugares. 

4- Em caso de empate, vencerá a fotografia que tiver mais escolhas como primeiro lugar. 

5- Se se mantiver o empate, o júri reunirá para decidir o desempate. 

6- Das decisões do júri não haverá recurso, cabendo aos elementos que o compõem a resolução 

de casos omissos neste regulamento. 

7- Os elementos do júri e da organização do concurso não podem concorrer. 

Artigo 8.º  

Critérios de Avaliação 

Os critérios de avaliação dos trabalhos concorrentes são os a seguir indicados: 

a) Respeito por todas as normas relativas à identificação do concorrente, ou seja, o trabalho 

contém todos os dados de identificação necessários: identificação da escola (1 ponto) e 

logótipo (1 ponto); identificação do aluno: nome, ano e turma (2 pontos); e data de realização 

(1 ponto); 

b) Adequação da fotografia produzida ao tema do concurso (10 pontos); 

c) Adequação da legenda produzida à fotografia (10 pontos); 

d) Qualidade fotográfica (15 pontos);  

e) Criatividade (10 pontos) e sentido estético (10 pontos); 

f) Correção linguística (5 pontos) e ausência de rasuras (5 pontos); 

g) Respeito pelo prazo de entrega do trabalho (10 pontos). 

Artigo 9.º 

Prémios 

1- Os melhores trabalhos serão expostos na ESL, no final do ano letivo. 

2- Os prémios serão: 

1º Prémio – Troféu representativo da atividade e um Minibook fotográfico; 

2º Prémio – Troféu representativo da atividade; 

3º Prémio – Troféu representativo da atividade. 

3- Os trabalhos premiados serão publicados no blogue do Departamento de Educação Física e 

Desporto e na página eletrónica da escola. 

Artigo 10.º 

Disposições gerais 

1- Serão admitidos a concurso os trabalhos que respeitem o presente regulamento. 

2- A organização reserva-se o direito de cancelar o concurso, caso o número de participantes 

seja inferior a cinco. 

3- A organização não se responsabiliza por eventuais extravios. 

4- Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos por deliberação do júri do concurso. 

mailto:flashdesportivo.esl@gmail.com
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Anexo XIV – Entrevista semiestruturada 

 

Entrevista 

 Esta entrevista é reservada à Professora Estagiária Raquel Sousa para fins de estudos 

académicos. 

 

Objetivo: Identificar que caraterísticas a aluna apresenta, de forma a aceder àquilo 

que a motiva e ao que a desmotiva, para compreender como intervir, utilizando 

estratégias do pensamento positivo. 

 

- Questões sobre hábitos / saúde: 

1. Quais são as tuas preferências nos tempos livres? 

     1.1. O que pensas da utilidade do computador? Quanto tempo dispensas durante um 

dia para esta atividade? E durante o fim-de-semana? Que atividades costumas realizar 

ou ver? 

     1.2. Que importância dás à televisão nos teus tempos livres? Quais os programas que 

habitualmente vês? Qual é a tua opinião em relação a esses programas? 

2. Que meio de transporte habitualmente usas? O que optas quando são percursos de 

curta distância?  

3. Fora da escola que tipo de atividade física praticas ou gostavas de 

praticar/experimentar?  

      3.1. Na escola qual é a atividade física que mais te alicia? E qual a que menos te 

fascina? O que pensas que te leva a preferir determinada modalidade em detrimento de 

outra?  

4. Costumas fazer as principais refeições do dia? Qual os horários das tuas principais 

refeições? Cumpres intervalos para as refeições principais? Qual a importância que 

atribuis a respeitar os horários/intervalos? 

5. Que importância atribuis aos cuidados com a tua saúde? 

      5.1. O que achas que podes fazer para te tornar mais saudável? 

      5.2. Há pessoas que te têm incentivado a seres uma pessoas mais ativa e confiança? 

Se sim, qual o grau de importância que dás a estas pessoas? 

 

- Questões sobre a família 

6. Ajudas os teus pais em casa? Que tipo de tarefas costumas realizar? 

      6.1. Como gostavas de colaborar com a tua família? 

 

- Questões de âmbito social: 

7. Que caraterísticas consideras importante num bom amigo? 
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8. O que costumas fazer com os teus amigos? Gostas de passear com eles?  

9. Pensas ter influência nas pessoas à tua volta? Que tipo de influência pensas exercer 

nas pessoas à tua volta? Que caraterísticas possuis que possam contribuir para isso? 

10. Que importância dás à opinião dos outros? Como reages? 

11. Com quem tens um melhor relacionamento na escola? E fora da escola? 

     11.1. O que pensas que contribui para esse relacionamento? 

12. Como gostavas que fosse o teu relacionamento com os outros? 

 

- Questões pessoais: 

13. Qual é a pessoa que mais admiras? 

     13.1. Tens algum ídolo? O que mais aprecias nele? 

14. A que género de concursos gostavas de participar? 

       14.1 Com quem irias…porquê? 

       14.2. Se ganhasses um prémio, com quem compartilhavas? 

       14.3. Se conquistasses um prémio monetário, como o utilizarias?  

15. No teu dia a dia há aspetos que consideras difícil de realizar? Quais? Qual a causa 

dessas dificuldades? 

 

- Questões que apontem para o futuro (plano de intervenção): 

16.Existe algo que sempre quiseste fazer, mas ainda não fizeste? 

16.1.O que te impede de fazer o que queres para ti? 

17. Há algo (em que penses) que poderia fazer-te sentir melhor? O que poderá contribuir 

para uma maior motivação? 

18. Consideras-te uma pessoa feliz? O que achas que podes fazer para tornar os teus 

dias mais satisfatórios e sentires-te mais feliz? 

19. Se pudesses mudar alguma coisa em ti, o que seria?  

19.1. Como é que essas alterações mudavam a tua vida? De que forma? 

20. Se alguém te quisesse apoiar, como pensas que te podia ajudar?  

21. Para onde queres que a tua vida caminhe agora e no futuro? 

 
 
 


