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RESUMO 
 

O Estágio Profissional surge no culminar da formação inicial e visa 

possibilitar aos estudantes estagiários uma operacionalização dos seus 

conhecimentos num contexto real de prática, permitindo-lhes uma (re)construção 

de saberes e uma integração na comunidade escolar. Esta possibilidade decorreu 

na Escola Básica Júlio Dinis de Grijó, integrado num núcleo de quatro elementos, 

sob a orientação do professor cooperante e do professor orientador. 

Pretende-se narrar e refletir sobre as experiências vivenciadas e as 

aprendizagens relativas ao desempenho do papel de professor, recorrendo a 

conceções acerca dos diferentes temas. Com recurso ao percurso de vida do 

estagiário, pretende-se perceber quanto do desenvolvimento individual está ao 

dispor de uma estrutura educativa.  

Carateriza-se o contexto real do estágio, dando particular evidência às 

condições para o exercício da profissão docente em Educação Física. 

Apresentam-se as áreas principais do estágio profissional, relativamente à 

construção de todo o processo de ensino-aprendizagem, onde são descritas as 

principais dificuldades sentidas durante o decorrer do mesmo e a forma como 

estas foram ultrapassadas evidenciando as suas repercussões na aprendizagem 

dos alunos. Inserido ainda nesta área encontra-se o estudo de investigação-ação 

sobre a otimização das aprendizagens na ginástica de solo em função das 

estratégias adotadas pelo estudante estagiário. São também expostas as 

atividades que permitiram a sua integração na comunidade escolar e algumas das 

formas de desenvolver competências num profissional docente, através da 

investigação, observação e reflexão. O documento termina com uma exposição 

das perspetivas futuras perante a nova etapa. 
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ABSTRACT 
 

The Practicum Training appears in the end of the initial teacher education and 

pretends to give the pre-service Physical Education teachers an operationalization 

of their knowledge in the real context of practice, give them an (re)construction of 

knowledge and integrate them in the school community. This possibility was 

happened in the Júlio Dinis’ basic school, in Grijó, integrated in a group of four 

elements, and oriented by a cooperator teacher and a supervisor teacher.  

It pretends to present and reflect on the experiences and learning 

opportunities about the teacher function’s performance, using conceptions about 

different themes. Using as a resource the life path of the trainee, it pretends to 

understand how much of the individual development can be afforded by the 

educational structure.  

It features the real context of the Practicum Training, giving special emphasis 

to the conditions for the teaching profession in Physical Education. Shows the main 

areas of the practicum for the construction of the whole process of teaching and 

learning, which describes the main difficulties felt during it and how these were 

successfully overcome, highlighting their impact on student learning. Still inserted 

in this area the study of action research is based on the optimization of learning in 

gymnastics, depending on the strategies adopted by the pre-service Physical 

Education teacher. They are also exposed the activities that allowed my integration 

into the school community and some of the ways to develop professional skills in 

teaching through research, observation and reflection. The Report ends with a 

presentation of future perspectives, before the new stage that is yet to come. 

 

KEYWORDS: PRACTICUM TRAINING, PHYSICAL EDUCATION, 

TEACHING STRATEGIES, LEARNING OPPORTUNITIES, PROFESSIONAL 

DEVELOPMENT.  
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INTRODUÇÃO 

1. INTRODUÇÃO 
 

O presente documento pretende retratar os momentos vivenciados durante o 

Estágio Profissional (EP) fazendo referência a todos os aspetos que dizem 

respeito ao “Ser Professor” e às suas funções, assumindo o título do documento 

«Estratégias Interventivas – Um Passo para Alcançar a Excelência» como uma 

forma de o transmitir. A excelência é um caminho e através da prática de ensino 

supervisionada pretende-se dar início ao seu trajeto. Partindo em busca de novos 

conhecimentos, conceções, experiências e estratégias que possam tornar o 

estudante estagiário cada vez mais competente, capaz de promover o sucesso 

nos alunos. Este ano de estágio permitiu a consciencialização de que as 

estratégias adotadas pelo professor são a principal influência das aprendizagens 

(ou não) dos alunos, a sua intervenção não deve ser exclusivamente o 

desenvolvimento das habilidades motoras mas sim o desenvolvimento integral do 

aluno. A relação existente entre estes dois agentes do ensino deve preceder de 

um conjunto de meios adotados pelo docente para que dessa forma consiga 

alcançar os alunos tendo em conta as suas diferenças. Perante esta situação cabe 

ao professor moldar-se a cada um dos seus apoiando-os, motivando-os e inclusive 

exigindo. Dando seguimento ao caminho a percorrer este documento servirá como 

uma mais-valia para a obtenção do grau de Mestre em Ensino de Educação Física 

nos Ensinos Básico e Secundário pela Faculdade de Desporto da Universidade do 

Porto (FADEUP). 

Pretende dar-se ênfase a um dos aspetos primordiais da realização deste 

EP, o local onde a dimensão prática ocorreu, atribuindo dessa forma o devido 

valor à instituição escolar que se entende essencial no ensino. Na Escola Básica 

Júlio Dinis de Grijó pertencente ao concelho de Vila Nova de Gaia, distrito do 

Porto, ocorreram grande parte das experiências e vivências que serão 

apresentadas ao longo da presente narrativa. Deste processo de construção da 

identidade profissional na formação inicial fizeram parte do núcleo de estágio (NE) 
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três colegas, que ao longo de dez meses consecutivos também foram 

acompanhados e orientados pelo professor cooperante (PC) e professor 

orientador. 

Ao alcançar o EP é percetível que esta tão enriquecedora etapa de formação 

inicial está prestes a terminar. Ao longo da formação académica adquiriu-se uma 

“bagagem” de conhecimentos que têm como intuito tornar os estagiários capazes 

de no futuro atuarem como profissionais em educação, sim porque antes de 

aprenderem a ser professores de educação física (EF) têm que saber SER 

professores. Portanto o EP tem como objetivo possibilitar ao EE uma integração 

no contexto real, assumindo o papel de um profissional docente de forma 

progressiva e orientada. A aquisição das competências inerentes a este papel 

envolve a necessidade deste ser crítico e reflexivo nas suas ações tornando-se 

assim capaz de responder eficazmente aos desafios e exigências impostas pela 

profissão.  

Todos os estagiários desta escola tiveram o privilégio de lhes ser atribuída 

uma turma pela qual ficariam encarregues por acompanhar, partilhando vivências 

e ensinando um conjunto de conteúdos e conhecimentos. Com a responsabilidade 

de uma turma do 8ºano de escolaridade compete ao EE a criação de estratégias e 

instrumentos que possibilitem a orientação de toda a sua atuação e de todo o 

processo de ensino-aprendizagem, nomeadamente os documentos relativos à 

conceção, planeamento, realização e avaliação tendo sempre como pano de 

fundo o sucesso das aprendizagens dos alunos. Para que toda esta coletânea de 

documentos fosse passível de ser colocada em prática com rigor e eficácia foi 

necessário um supervisionamento constante dos professores responsáveis ao 

longo desta curta etapa. Compete aos EE serem ativos na procura do 

aperfeiçoamento e eficácia da sua atuação com vista à promoção de um ensino 

com qualidade, desenvolvendo características fulcrais como um pensamento 

crítico sobre a atuação, refletindo e analisando-a de forma coerente em busca de 

serem cada vez mais competentes.   
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Importa assim referir que o presente RE pretende ser um espelho da atuação 

recorrendo às constantes práticas reflexivas, na ação, sobre a ação e sobre a 

reflexão na ação, uma vez que estas desempenham um papel central no ensino. 

Através destas práticas pretende-se que o EE adquira competências que o levem 

à construção de uma identidade profissional estas que serão retratadas ao longo 

do RE. Os problemas e ânsias surgidos ao longo do estágio serão apresentados 

no RE juntamente com a sua forma de resolução optando por tentar tomar as 

melhores opções de acordo com o contexto. 

Portanto ao longo deste documento serão apresentadas todas as vivências e 

experiências e a forma como estas foram encaradas demonstrando dessa forma 

como se processou o percurso inicial para o alcance da excelência. O traçar deste 

caminho foi efetuado com um enorme sentimento de pertença à escola e aos 

alunos, foram experienciados momentos de grande alegria, mas também de 

frustração, no entanto todos eles possibilitaram uma compreensão de que o papel 

docente não é meramente uma transmissão de ensinamentos é sim partilhar, 

reviver e crescer. Algo que no início significava apenas uma simples troca de 

palavras rapidamente gerou novos sentimentos, alterou-se a imagem do professor 

de EF para aquele que está mais próximo dos alunos, que investe o seu tempo, 

passando intervalos com eles, participando nas suas atividades, tornando-se 

assim um amigo em quem eles podem confiar.  

Surgiram ao longo do estágio diversos momentos, no entanto serão 

referenciados aqueles que realmente merecem ser partilhados pois foram 

especialmente esses que permitiram uma evolução e construção de uma 

identidade profissional. 

O RE terá como ponto de partida este capítulo que pretende transmitir a 

importância da sua elaboração e de forma resumida dar a conhecer a sua 

estrutura. Após este capítulo inicial, apresenta-se a «Dimensão Pessoal» (capítulo 

2) onde é relatado o percurso de vida de um EE e a justificação da escolha desta 
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profissão juntamente com as suas expectativas em confronto com a realidade do 

contexto de estágio.  

O terceiro capítulo «Enquadramento da Prática Profissional» pretende dar a 

conhecer os aspetos primordiais que norteiam a integração do EE no exercício da 

vida profissional e que delimitam a sua atuação nomeadamente a apresentação 

do contexto onde decorreu a prática pedagógica (espaços desportivos escolares e 

disponíveis no meio escolar envolvente, a turma a seu cargo e as suas principais 

características, a população com necessidades educativas especiais inseridas em 

grande número na presente escola e por fim as ofertas existentes ao nível do 

desporto escolar que se pretendem ser aliciantes e acessíveis a todos os alunos).  

O quarto capítulo referente à «Realização da Prática Profissional» pretende 

apresentar as várias etapas que regem a atuação docente. O planeamento do 

processo de ensino-aprendizagem (PEA), as necessidades e exigências da sua 

operacionalização, que não se resumem a uma transmissão de saberes mas a um 

desenvolvimento de estratégias capazes de fazer chegar o conhecimento aos 

estudantes. A realização de um estudo de investigação-ação que surge no 

seguimento das dificuldades verificadas em colocar todos os alunos em 

empenhamento motor através de uma aula com uma boa rentabilização, com vista 

à otimização das oportunidades de aprendizagem na modalidade de ginástica de 

solo com o intuito de promover um ensino com qualidade e o sucesso dos alunos. 

Com esta investigação-ação pretende-se ir ao encontro mais uma vez do que se 

ambiciona transmitir pelo título do presente RE encontrando estratégias capazes 

de promover uma aprendizagem com êxito e um ensino com vista a excelência. A 

participação nas várias atividades desenvolvidas ao longo do ano de estágio, que 

possibilitaram ao EE a sua inserção na comunidade escolar. Integrado ainda na 

«realização da prática profissional» serão tratados temas com elevada importância 

para o desenvolvimento profissional nomeadamente as ilações retiradas da 

realização do estudo de investigação-ação que pretende mostrar ao EE que se 
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deve manter sempre ativo em busca da excelência, a importância da observação e 

da reflexão como fatores essenciais para o alcance do sucesso. 

No término do processo de construção da identidade docente, serão 

apresentadas as suas conclusões referindo quais os aspetos que continuarão a 

fazer parte da sua atuação futura no âmbito da docência.   
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DIMENSÃO PESSOAL 

2. DIMENSÃO PESSOAL 
 

2.1 Reflexão Autobiográfica 
 

O ser humano encontra-se em constante mutação e construção. Este 

processo de construção, compreende as interações que estabelecemos com os 

outros, que influenciam o que somos e nos diferencia uns dos outros, tendo em 

conta que cada um recebe do meio diferentes estímulos e os encara de formas 

distintas.  

Todo o caminho traçado e percorrido definiu aquilo que hoje sou. Fui 

concebendo ao longo da vida o sonho de ser professora de EF, para transmitir os 

meus conhecimentos e ideais, assistir ao crescimento e desenvolvimento dos 

meus alunos, vendo-os a tornarem-se alguém e sobretudo criando hábitos de vida 

saudáveis uma vez que o desporto não chega a todos da mesma forma e com a 

mesma facilidade.  

Desde criança que senti necessidade de praticar uma modalidade, no 

entanto na minha região, S. João da Madeira, as ofertas disponíveis nos desportos 

coletivos, eram escassas. Quando menciono desportos coletivos, refiro-me à 

quantidade e qualidade de vivências que esses desportos proporcionam. As 

vivências associadas à prática desportiva preparam-nos para a vida em 

sociedade, para a criação e a manutenção de relações com os colegas de equipa 

e amigos, na experiência da vitória e da derrota, nas partilhas e atividades que são 

realizadas. Todos os momentos proporcionados pelo desporto promovem nos 

alunos dependências saudáveis, cativa-os para serem melhores e potencializa as 

suas capacidades. Durante o ensino básico, uma vez que não me foi possível a 

prática de um desporto federado, inscrevi-me no desporto escolar, onde 

permaneci durante um período de três anos na equipa de futsal da escola, por 

influência da professora de EF, a responsável pela modalidade.  
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Decidi no 9º ano seguir o Curso Tecnológico de Desporto, estes que foram 

os três anos mais bem passados da minha formação. Organizei eventos e envolvi-

me em atividades com um conjunto de diversas entidades. Ao longo dos três anos 

de ensino secundário, passei pela experiência de ser monitora de grupo num 

campo de férias, onde pela primeira vez contactei com a responsabilidade de ter a 

meu cargo um conjunto de crianças. Os professores que me acompanharam nesta 

fase decisiva tiveram um papel crucial na escolha da profissão docente, pois 

demonstraram que o ser professor não se restringe à transmissão de 

conhecimentos, mas também, a uma partilha constante de experiências e 

aprendizagens, um desafio constante, o fazer ser pessoas acompanhando o seu 

crescimento. 

Após estas enriquecedoras experiências, ingressei no Instituto Superior da 

Maia com o intuito de realizar a Licenciatura em EF e Desporto. Nesta fase, 

apercebi-me de que cada vez estava mais próxima de alcançar o meu objetivo, o 

de um dia ser profissional docente no âmbito da EF.  

As formas de ser, de estar e de atuar, ou seja todo o dinamismo, o interesse, 

a preocupação, a presença, os conhecimentos e as experiências, proporcionadas 

pelos professores que me formaram, foram incutindo em mim a ideia de que ser 

professor é mágico e gratificante. Perante todas as características apresentadas 

por estes professores, fui aprendendo e sentindo a necessidade de as 

desenvolver em mim mesma. Dessa forma fui cultivando um sentimento de 

pertença ao sentir a necessidade de fazer parte do processo de crescimento dos 

alunos com que fui criando laços ao longo do estágio. Este que é um interesse 

sempre presente na minha vida, o de fazer parte do processo de evolução de uma 

criança que se torna enriquecedor e nos faz sentir influentes.  

Foi então que decidi prosseguir estudos e ingressar no 2º ciclo Mestrado em 

Ensino da EF nos Ensinos Básicos e Secundário, na Faculdade de Desporto da 

Universidade do Porto. Confrontei-me pela primeira vez com a realidade escolar 

através da prática pedagógica ao lecionar, em conjunto com os meus colegas, 

diferentes modalidades desportivas. Desta forma, fui adquirindo a noção das 
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necessidades que os alunos apresentam nas diferentes modalidades desportivas 

e a heterogeneidade patente nas escolas.  

Vivenciei outras experiências enriquecedoras no meu processo de formação 

profissional docente, que se relacionam com o cargo de treinadora de andebol no 

escalão de minis feminino e ainda a lecionação da modalidade de dança no 

programa de atividades de enriquecimento curricular. 

Ao contrário das disciplinas teóricas, a disciplina de EF permite ao docente 

transformar pessoas não só a nível físico como também ao nível social, intelectual, 

entre outros. Esta disciplina quando bem organizada pode ser articulada com as 

restantes áreas curriculares promovendo um ensino global. A EF permite ao ser 

humano crescer fazendo com que este tenha conhecimento das suas capacidades 

e virtudes. O docente de EF apresenta uma atitude de querer participar com os 

alunos nas suas atividades, ao cruzar-se com os seus alunos no recreio 

cumprimentando-os e disfrutando de momentos com eles, fazendo-se sentir, 

cativando-os assim para esta disciplina tão importante que é a EF. Esta área de 

formação permite chegar mais próximo dos alunos, fazendo parte da sua vida, das 

suas decisões, dos seus momentos mais marcantes desde a infância até à 

juventude.  

Todo este conjunto de aspetos foram influenciadores da minha decisão, 

formar pessoas, muito mais que transmitir conhecimentos.   

Fruto de todas as experiências apresentadas, mas também pela minha 

formação familiar, hoje considero-me uma pessoa com valores e com interesses 

em mudar o mundo, começando pelas crianças, que vão tomar conta do mundo 

amanhã, adaptando os ideais atuais de educação e transmitindo-lhes a noção de 

que eles próprios são construtores da sua aprendizagem. 

Apesar das adversidades que a profissão docente atravessa, optei por dar 

continuidade ao meu processo de formação. Neste sentido pretendo não desistir 

do meu sonho e encontrar brevemente a possibilidade de exercer funções 

docentes.  
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Todos os momentos que vivenciei foram propiciadores daquilo que hoje sou 

e do rumo que pretendi dar à minha vida, não só porque o desporto é vital na vida 

do ser humano mas também é criador e reforça os laços entre as pessoas que o 

praticam.  

Através de todas as experiências apresentadas aprendi a ser mais reflexiva 

nas minhas ações, indo ao encontro das necessidades e dificuldades dos meus 

alunos/atletas, proporcionando-lhes momentos de diversão em troca da sua 

concentração e empenho.  

 

2.2 Expectativas e impacto com o contexto de estágio 
 

Nesta última etapa da formação inicial, foram surgindo expectativas e novas 

emoções. A ansiedade e o sofrimento por antecipação perante o confronto com a 

realidade apoderaram-se de mim. Esta etapa, que consiste num “choque de 

realidades”, isto é, no confronto entre o conhecimento que adquirimos ao longo da 

nossa formação e o que na realidade conseguimos aplicar e produzir nos nossos 

alunos. Nesta fase vivenciamos as nossas primeiras dificuldades, experiências e 

divergências e tomamos as nossas primeiras decisões no âmbito do ensino.  

Ao longo do período de espera para que as aulas iniciassem fui 

desenvolvendo várias expectativas sobre vários assuntos relacionados com a 

minha presença na escola. Entre as quais começo por mencionar os meus futuros 

alunos, que esperava que fossem bastante ligados ao desporto, interessados, 

empenhados e esforçados, uma outra ideologia que criei relacionava-se com as 

instalações desportivas e os seus recursos materiais que ansiava que a escola (a 

minha primeira casa) contivesse tudo o que nós precisávamos e necessitávamos 

para as nossas aulas decorrerem sempre da melhor forma, ansiei estar entre um 

grupo de EF que nos acolhe-se com todo o agrado e nos apoia-se e por último, 

não menos importante relaciona-se com o professor que estaria ao nosso lado ao 

longo de todo o nosso processo de formação, o PC, este que concebia como uma 
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pessoa compreensiva, exigente e sobretudo que estivesse sempre disponível para 

nos ensinar e apoiar.  

 

Após toda esta idealização fomos confrontados com o contexto real do nosso 

do estágio profissional e para nos inteirarmos de todo este processo, assistimos 

às reuniões de preparação do ano letivo. A partir daí comecei a sentir ser parte 

integrante de todo o processo de ensino aprendizagem, a tomar conhecimento dos 

assuntos com particular relevância para todos os professores, nomeadamente o 

novo estatuto do aluno e a conhecer alguns membros da comunidade escolar, 

estes que poderiam ter sido mais acolhedores e compreensíveis ao longo do ano 

letivo. Não generalizando a minha opinião, pretendo fazer referência e enaltecer o 

apoio e conforto transmitido pelo grupo de EF e pela diretora de turma.  

O grupo de EF mostrou-se sempre colaborante na disponibilidade dos 

espaços conforme as nossas necessidades, o que facilitou a nossa atuação ao 

longo da prática, tendo em conta o pavilhão que a escola possui, como também 

numa partilha constante de vivências fora do contexto da lecionação. No entanto 

tenho consciência de que esta não será a realidade que futuramente será 

encontrada nas escolas.  

A escolha do desporto escolar, não invalidou a minha presença nas 

atividades desenvolvidas pela direção de turma, nomeadamente nas reuniões de 

avaliação e nas reuniões com os encarregados de educação. Esta professora, 

demonstrou uma vontade constante de se fazer sentir, mostrando-se prestável, 

disponível e empenhada, recolhendo frequentemente pareceres relativos à turma. 

Todo este envolvimento motivou de certo modo a minha atuação, influenciando 

toda a minha atividade, uma vez que me permitiu fazer parte de um conjunto de 

atividades em prol da turma. 

A turma do 8ºano, constituída por 26 alunos, pela qual fiquei responsável, 

apresentou inicialmente bastantes carências ao nível da prática desportiva, das 

capacidades coordenativas e condicionais e ainda uma certa resistência à 

realização dos exercícios propostos nas aulas de EF. Neste sentido foram 
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definidos como objetivos, incutir nos alunos o gosto e interesse pela prática 

desportiva através das aulas de EF passando posteriormente por um programa de 

apoio à disciplina e também pela transferência desse interesse na prática 

desportiva num contexto extraescolar. Os objetivos foram alcançados na sua 

generalidade, excetuando a presença nas atividades que envolviam dispêndio de 

tempo fora das aulas de EF. Apenas alguns alunos e alunas se inscreveram para 

participar nos torneios organizados pela escola. 

Inicialmente senti uma certa dificuldade em aproximar-me dos meus alunos e 

a cativá-los para realizar as aulas, nesta altura o PC referiu que esta experiência 

seria um teste para mim. Neste momento, senti que iria passar por muitas 

frustrações e inquietações. A presença assídua do PC fez-me ser capaz de 

perceber que não somos perfeitos e que estamos sempre em experimentação, 

contudo, devemos lutar para alcançarmos a excelência.  

O apoio constante, a disponibilidade e paciência por parte do PC foi 

imprescindível. Este que não se baseou em dar as respostas, mas a incentivar 

uma busca constante dos melhores caminhos, obrigando-nos a pensar, através de 

uma procura incessante de respostas para o nosso ensino.  

Uma outra grande revelação durante esta etapa está intimamente 

relacionada com a importância da reflexão. Fui sentindo ao longo do ano a 

verdadeira importância de refletir e de efetuar flashbacks à nossa atuação, que 

não se resumem à descrição mas englobam todo um conjunto de aprendizagens e 

ponderações. A reflexão coloca-nos em confronto com o que na realidade ocorreu, 

a nossa atuação. Assim podemos diagnosticar os problemas procurando formas 

de os suprimir e ainda formas de superar os nossos receios ao encontrarmos 

estratégias para tal. Neste sentido surge a ideia de que a reflexão não requer um 

momento específico para ocorrer, mas pode e deve ser uma, com o intuito de 

organizar as nossas ideias de forma a atuarmos com eficácia. Com o passar do 

tempo começa-se a constatar que a reflexão permite alcançar a competência. 
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Foi difícil colocar em prática a ideia de organização escolar que nos foi 

transmitida ao longo da formação inicial, “(…) assegurar aprendizagens reais e 

significativas e não apenas tempo de escolaridade (…)”(Carvalho, 2007, p. 27). 

Apresentei algumas dificuldades sobretudo nas primeiras modalidades a lecionar, 

atletismo e basquetebol. Senti que não ia conseguir transmitir aos alunos o 

verdadeiro significado das aprendizagens e de definir quais os principais 

conhecimentos a reter de cada modalidade. Devemos ter em conta que o 

professor não deve apenas descarregar a matéria, deve sim criar formas de torná-

la compreensível e acessível a todos os alunos. Tal como refere Marques (2003, 

p. 11) “a escola é o local, por excelência, da produção e da difusão do 

conhecimento e os professores são a chave para a qualidade do conhecimento”. 

No 2º período apercebi-me de que o meu ensino sofreu uma alteração, 

consegui tornar real a ideia de que os nossos alunos poderão ser o que nós 

queremos e a aplicação desta ideia ao longo das aulas, permitiu-me receber um 

elogio por parte dos professores que me orientam, a “preocupação que eu 

apresento em que os alunos aprendam”.  

Um outro aspeto merecedor de referência está intimamente relacionado com 

a minha presença às aulas dos meus colegas estagiários e do PC. Aumentei os 

meus saberes ao longo destas observações informais, aprendi com os erros dos 

meus colegas, aprendi novas e diferentes formas de atuação, adquiri a 

capacidade de evitar certos erros e ainda criei novas formas de ensinar 

determinados conteúdos com o apoio do PC que se mostrou sempre disponível. 

Este professor aproveitou as oportunidades que iam surgindo para nos ensinar 

determinados conteúdos em que apresentávamos mais dificuldades. Juntamente 

com os meus colegas de estágio vivenciei um conjunto de atividades que me 

fizeram crescer e criar um laço forte com os mesmos e com os alunos da escola. 

Constatei de imediato nas aulas de EF que existe uma disparidade entre o 

treino e o ensino. A motivação e o interesse são fatores bastante influenciadores 

de todo o PEA. O desenvolvimento de estratégias para criar laços de proximidade 
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com os alunos, o envolvimento nas atividades que os próprios criam durante e fora 

dos intervalos, as atividades desportivas dinamizadas ao longo do ano, entre 

outras, serão formas de criar nos alunos uma vinculação com a disciplina de EF. 

A postura da generalidade dos meus alunos sofreu alterações, à medida que 

o ano letivo ia decorrendo, a sua dedicação, a sua necessidade de contar as suas 

peripécias, a demonstração dos seus desencantos, triunfos e felicidades entre 

outros aspetos, reconhecem todo o nosso esforço e empenho. Sentir o interesse 

dos nossos alunos pela chegada da hora da aula de EF, sentir que lhes servimos 

de apoio, sentir a motivação e empenho dos mesmos ao longo das aulas mesmo 

com as dificuldades que estes sentiam é extremamente gratificante. 

A realidade com que me deparei transmitiu-me a noção de que o ensino não 

passa apenas pela transmissão de conhecimentos, mas também por uma 

reciprocidade de aprendizagens.  

As intervenções dos alunos são por vezes precedentes de alguns problemas, 

que por vezes não temos consciência, mas que momentos após damos conta de 

que os alunos realmente tinham razão. Por exemplo numa aula de basquetebol, 

realizei um exercício em que não apresentei todas as trajetórias que os alunos 

deveriam efetuar. Durante a explicação uma aluna questionou como regressavam, 

eu simplesmente não dei importância a esta questão, no entanto, é certo que 

momentos mais tarde procedi à correção do lapso no exercício. Uma outra 

situação foi quando um aluno solicitou para jogar em campo inteiro, neguei o seu 

pedido. Este acontecimento obrigou a turma a realizar um exercício em espaço 

reduzido quando este poderia ser realizado em campo inteiro com adaptação das 

equipas. A adaptação do exercício surgiu momentos após ter verificado que a 

intervenção do aluno foi oportuna.  

Todas as vivências pelas quais passei permitiram-me crescer, aprender e ser 

eficaz em todos os momentos da minha atividade. Fui criando um sentimento de 

pertença a tudo o que me rodeava. Surgiram momentos de grande apreensão e 

outros de descompressão que hoje tenho consciência de que todos me levaram a 

ser cada vez melhor e a poder traçar o caminho para o sucesso. 
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Comecei a dar mais valor às relações que foram sendo criadas, assimilando 

dessa forma que todas as pessoas nos transformam e nos fazem crescer. 

Considero esta experiência como o início de uma carreira à qual me dedicarei de 

corpo e alma de modo a dar continuidade ao processo que iniciei nesta etapa da 

vida.

19 
 





 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ENQUADRAMENTO DA PRÁTICA 
PROFISSIONAL   

 
 



 

 

 

 
 



ENQUADRAMENTO DA PRÁTICA PROFISSIONAL 

3. ENQUADRAMENTO DA PRÁTICA PROFISSIONAL 
 

 “A relação ensino/aprendizagem é o objeto da didática, mas não se podem 

deixar à margem os fatores psicológicos e sociológicos que intervêm no processo” 

(Barros et al., 1992, p. 1269). A organização do PEA requer a recolha de todo um 

conjunto de informações. As informações relativas às dimensões: cultural, 

socioeconómica e sócio afetiva dos alunos e do seu meio envolvente, são 

relevantes para todo o encadeamento e organização do PEA, pois suportam o 

conhecimento relativo ao local em que o professor está vinculado. Estes 

conhecimentos possibilitam ao docente adquirir uma postura e atitude que lhe 

permita adaptar e integrar a realidade vigente. Qualquer área de docência mas 

sobretudo a de EF, requer que tomemos conhecimento de tudo o que possa afetar 

os estilos de vida dos alunos, as ofertas de clubes desportivos e associações onde 

a escola se insere, as atividades desportivas que a comunidade desenvolve e as 

atividades dinamizadas pela própria escola essencialmente ao nível do desporto 

sem descurar o fator social. 

A escolha da Escola Básica Júlio Dinis de Grijó, para realizar o estágio 

profissional, deveu-se sobretudo à proximidade com a minha área de residência. 

Não tinha conhecimentos relativos às características desta instituição educativa 

nem era conhecedora do seu meio envolvente. Esta escola é sede do 

agrupamento vertical de Escolas Júlio Dinis e localiza-se na vila de Grijó, freguesia 

pertencente ao concelho de Vila Nova de Gaia, do distrito do Porto. 

 

3.1 Espaços Desportivos 
 

Relativamente às infraestruturas desportivas, a vila de Grijó possui um 

pavilhão municipal desportivo, equipado para a prática de modalidades como 
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andebol, basquetebol, voleibol, futsal, ginástica, taekwondo e karaté. As que 

atualmente são praticadas na instalação são o karaté, taekwondo, futsal e 

ginástica de manutenção, esta última destina-se à população em geral e visa 

combater os problemas da sociedade atual em busca do bem-estar físico, mental 

e social. A ocupação desta instalação é apenas efetuada por uma EB1 para a 

realização das atividades de enriquecimento curricular devido ao grau de 

proximidade. Este tipo de instalação tem várias valências sendo uma delas o vasto 

leque de modalidades possíveis de serem praticadas e ainda a aproximação da 

prática ao real, ao colocar os alunos a realizar as aulas de EF nas melhores 

condições, podendo por vezes incentivar os mesmos a pertencer algum 

clube/associação para praticar alguma modalidade.  

Um outro local existente e disponível para a prática desportiva, encontra-se 

situado junto à escola EB 2/3 Júlio Dinis, o Estádio Municipal de Grijó. Este 

espaço, ao abrigo do protocolo realizado com a presente escola, é utilizado para a 

realização das aulas de EF e ainda pelas atividades de complemento curricular 

desenvolvidas pelos professores. Este estádio acolhe crianças e jovens para a sua 

formação desportiva na modalidade de futebol. Os clubes associados a este 

espaço desportivo são: a Associação Desportiva de Grijó e a escola de futebol 

Dragon Force.  

Tal como foi referido na instalação desportiva anteriormente apresentada, 

este espaço torna-se cativante para os alunos, uma vez que pode ser comparado 

a um estádio oficial de futebol e é ainda um espaço que possui características 

diferentes das que os alunos estão habituados. Para além de se poder lecionar 

aulas de futebol, este extenso espaço possui condições para se realizarem outras 

modalidades de forma adaptada, por exemplo andebol, voleibol ou rugby. Desta 

forma posso afirmar que o espaço pode ser um facilitador ou um impeditivo da 

realização de exercícios físicos com qualidade, cabe ao docente proceder a uma 

boa gestão dos espaços disponíveis e dos alunos e por fim uma boa gestão das 

tarefas a realizar.  
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Fazendo ainda referência aos espaços desportivos da vila de Grijó, presente 

nas proximidades da escola básica Júlio Dinis, encontra-se um parque ao ar livre, 

onde toda a população pode realizar atividades de recreação e lazer. O corta-mato 

escolar realiza-se neste espaço disponibilizando aos alunos consoante o seu 

escalão etário uma diversidade de percursos. Tem ainda a vantagem de 

apresentar um fácil acesso à comunidade escolar, permitindo dessa forma que os 

alunos se preparem para a atividade durante a realização das aulas de EF, 

conhecendo os percursos e treinando em situações iguais às da atividade.  

A escola, apesar de a nível de espaços cobertos não apresentar um pavilhão 

desportivo com as condições necessárias para conter duas turmas em simultâneo, 

ao nível de infraestruturas ao ar livre apresenta-se bem apetrechada. O protocolo, 

já referido, existente com o Estádio Municipal de Grijó, permite aos alunos da 

escola a prática da modalidade de futebol e outras modalidades num campo 

sintético com balizas portáteis capazes de se adaptarem às necessidades do 

ensino.  

Em termos de infraestruturas, como foi referido, a escola possui um pavilhão 

com as condições mínimas de lecionação. Este é bastante limitado apenas com 

21m de comprimento e 12m de largura, não permite a realização das modalidades 

coletivas, pois apenas apresenta duas tabelas de basquetebol e contém 

unicamente as marcações de um campo de badminton. Assim sendo, as 

modalidades como esgrima, dança, andebol, futebol, desporto de raquetas, 

voleibol e outras poderão ser lecionadas neste pavilhão mas com algumas 

condicionantes. Esta instalação necessita de reparações, sobretudo no piso, no 

aumento da arrecadação, no isolamento térmico e nos balneários. O aumento da 

arrecadação deve-se ao facto de as dimensões da mesma não serem suficientes 

para abranger os materiais que se encontram dispostos numa das laterais do 

pavilhão nomeadamente 5 mesas de ténis de mesa, colchões de ginástica e de 

judo e 2 plintos. A presença deste material limita em termos de espaço, coloca em 

causa a segurança dos alunos e leva à degradação do próprio material. A 
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reparação do piso é necessária para que por exemplo em desportos que seja 

necessário o uso do drible a bola ao contactar o chão realize um movimento de 

retrocesso, o que em determinados locais do pavilhão isto não se verifica. O 

isolamento térmico tem como objetivo impedir que em dias de chuva o pavilhão 

não fique húmido e por consequência faça com que o piso fique escorregadio e 

pode provocar lesões. Quanto aos balneários, a sua reparação relaciona-se com o 

aumento das dimensões, pois atualmente não existe espaço suficiente para 

acolher duas turmas em simultâneo. Por exemplo a turma pela qual fiquei 

responsável, com um total de 20 raparigas, necessitam de ocupar o espaço dos 

chuveiros para se equiparem. 

Apesar de ser um espaço reduzido o pavilhão desportivo permite a 

realização de todas as modalidades como foi referido com algumas 

condicionantes, possui altura suficiente para se realizar por exemplo voleibol 

quando algumas bolas circulam com demasiada altitude, possui uma aparelhagem 

com colunas distribuídas pelo pavilhão e uma parede de Bouldering. Para a 

lecionação de turmas com número de alunos reduzido as condições são as 

melhores, uma vez que permite ao docente controlar bastante a turma uma vez 

que o som fica concentrado no espaço. 

A escola possui ainda um espaço exterior, com uma pista de atletismo, uma 

caixa de saltos, três campos de basquetebol, 1 campo de andebol com as 

medidas oficiais e ainda 2 campos de mini andebol. Este espaço encontra-se em 

bom estado de conservação, permitindo aos alunos a prática das aulas de EF ao 

ar livre e também a sua ocupação nos intervalos, exceto o da hora de almoço. 

Durante os intervalos, o espaço é ocupado pelos alunos, conforme o dia da 

semana e o respetivo ano letivo, isto é: à 2ªf é ocupado pelo 5º ano, à 3ªf pelo 6ª 

ano e assim sucessivamente até 6ªf que é ocupado pelo 9º ano. É de referir que 

face ao desenvolvimento dos pisos desportivos, o alcatrão existente já não se 

ajusta à prática desportiva, tornando-o bastante perigoso em caso de quedas. 

Encontram-se ainda acessíveis aos alunos durante todo o período de aulas duas 
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mesas de ténis de mesa contudo os materiais necessários para a realização desta 

modalidade estão ao encargo dos alunos.  

Ao nível do material, a escola apresenta o necessário para a realização de 

um vasto leque de modalidades, proporcionando assim aos alunos uma 

pluralidade de experiências. É de referenciar ainda o material pouco comum que 

esta possui, para a prática de modalidades como corfebol, judo, esgrima, 

speedminton, jogos tradicionais, ténis de mesa e de campo e também vários 

equipamentos para as diversas modalidades desportivas. Durante o presente ano 

de estágio os materiais utilizados apenas foram os de judo e esgrima ambos em 

contexto de desporto escolar, os de jogos tradicionais no âmbito de uma atividade 

dinamizada pelo NE (Prova de Orientação com Jogos Tradicionais), do programa 

«viver saudável» e ainda os de ténis de mesa ao longo de todo o período de 

aulas. O facto de existir esta diversidade de materiais e pessoas conhecedoras 

das regras das diferentes modalidades permite aos alunos que estes experienciem 

e contactem com modalidades novas pouco comuns. 

A escola dispõe de uma diversidade de atividades extracurriculares e 

projetos, nomeadamente: desporto escolar, biblioteca, clubes, oficinas, entre 

outros, para em parceria com as disciplinas obrigatórias, alcançar a ambição 

educativa descrita no projeto educativo do agrupamento (PEAJD)1: “contribuir para 

o desenvolvimento global e harmonioso dos alunos, desenvolvendo as 

competências previstas para cada nível de ensino”.  

É de salientar que a nível desportivo a escola apresenta a oficina de 

desporto que pretende ocupar os tempos livres dos alunos, nomeadamente as 

horas de almoço. Esta oficina decorre três vezes por semana entre as 14h30 e as 

15h15 à 3ª e 6ªf e entre as 14h30 e as 16h15 à 4ªf e encontra-se acessível a 

todos os alunos que queiram inscrever-se. Durante o seu funcionamento os alunos 

experienciam a prática de modalidades desportivas de modo a elevar a sua 

1 Projeto Educativo de Agrupamento de Escolas Júlio Dinis 2010/2011 
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aptidão física e os seus conhecimentos nas mesmas e ainda desenvolver a sua 

socialização e integração. A organização desta oficina segundo o professor 

responsável consiste sobretudo na organização de torneios de ténis de mesa no 

pavilhão desportivo.  

Ainda a nível desportivo a escola apresenta o desporto escolar em diversas 

modalidades. Neste sentido vamos ao encontro da afirmação presente no PEAJD2 

(p.14) “As profundas e extremamente rápidas mutações da sociedade requerem 

uma redefinição do papel da escola, não podendo esta continuar a direcionar a 

sua intervenção apenas para o intelecto, mas devendo, sobretudo, comprometer-

se com o desenvolvimento global do aluno, ajudando-o a ser interveniente ativo, 

crítico e agente da sua própria integração”.  

 

3.2 Turma do 8º ano 
 

A grande vinculação deste ano de estágio profissional está relacionada com 

a turma pela qual fiquei responsável. Uma turma do 8º ano de escolaridade, 

constituída por 20 raparigas e 6 rapazes. Dos vinte e seis alunos, quatro 

apresentam retenções em anos anteriores. A faixa etária dos mesmos apresenta-

se entre os 13 e os 16 anos de idade como referem Gallahue & Ozmun (2005) 

estes alunos encontram-se no período da adolescência. Os alunos nesta fase 

sofrem variadas alterações sobretudo ao nível do peso e altura que tal como 

apresenta o autor acima referido “com o amadurecimento do sistema sexual-

reprodutor, há um crescimento somático dramático”. Como nos esclarecem 

Gallahue & Ozmun (2005, p. 414 e 421) “todas estas alterações nos alunos 

adolescentes levam a um período de questionamentos, desafios, de exploração e 

de exame crítico das ações dos colegas, amigos e adultos”.  

2 Projeto Educativo de Agrupamento de Escolas Júlio Dinis 2010/2011 
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Ao longo desta fase os alunos ao sofrerem este conjunto de transformações 

somáticas arrastaram consigo transformações não só psicossociais como físicas. 

Estes por vezes não têm consciência das suas competências motoras 

condicionando dessa forma a sua confiança motora e auto estima.  

No dia da apresentação, os alunos estavam tão expectantes quanto eu. 

Apresentaram-se referindo se realizavam ou não a prática de algum desporto. 

Logo me apercebi que ao contrário daquilo que estava à espera, a generalidade 

dos alunos não praticava, uma vez que apenas um referiu ser atleta federado na 

modalidade de futebol. Uma aluna referiu estar inscrita em duas modalidades 

desportivas do desporto escolar (ginástica e futsal) que dá um total de 4 treinos 

por semana (5h30 por semana), e 6 alunos referiram praticar entre ginástica, 

futsal, dança e ginásio entre 2 a 4 vezes por semana (3h por semana). A prática 

destas modalidades desportivas por parte dos alunos deve-se por gostarem da 

modalidade e pelo convívio que esta envolve. Os restantes dezassete referiram 

não praticar nenhuma modalidade desportiva. Ainda na aula de apresentação, dei 

início à aplicação dos testes de fitnessgram nomeadamente ao cálculo do índice 

de massa corporal. Com os resultados recolhidos pude constatar uma 

consequência da inatividade: catorze alunos presentes na zona saudável de 

aptidão física (ZSAF), dez alunos com excesso de peso e ainda uma aluna obesa. 

Com o término e posterior estudo dos resultados obtidos nos testes de fitnessgram 

pude constatar que teria que definir objetivos. Iniciando por incutir nos alunos o 

gosto pela realização da prática das aulas de EF com empenho, a participação 

num grupo de desporto escolar ou no programa viver saudável e ainda a 

vinculação a um desporto fora do contexto escolar.  

Para os conhecer melhor e reunir o máximo de informação possível, distribuí 

questionários em que apresentavam quais as disciplinas favoritas, a nota de EF do 

ano passado entre outros aspetos que iam influenciar a sua e a minha atuação. 

Perante os resultados obtidos, percebi que 7 alunos apresentam a EF como uma 

das disciplinas preferidas, e 1 aluna apresenta a EF como a disciplina que menos 
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gosta, o que vem reforçar a necessidade da aplicabilidade dos objetivos acima 

definidos. Percebi também que no geral os alunos gostam da disciplina de EF (21 

alunos), de acordo com as modalidades lecionadas no letivo de 2011/2012 os 

alunos apresentaram um vasto leque de preferências, apresentando voleibol e 

futebol como as mais escolhidas. O Voleibol é uma modalidade que terão 

novamente no programa ao contrário do futebol. Relativamente ao histórico de 

notas nesta disciplina os alunos não apresentaram níveis inferiores a 3, onze 

alunos apresentaram o nível 3 como classificação final de 3º período, nove alunos 

como nível 4 e cinco com nível classificativo de 5.  

Outras informações recolhidas no questionário estão relacionadas com a 

existência de algum problema de saúde ou impossibilidade praticar exercício 

físico. Três alunos referiram ter problemas que poderiam influenciar a realização 

das aulas de EF, nomeadamente um aluno que referiu ter asma, a partir desse 

momento solicitei a este aluno para se fazer acompanhar da sua bomba, uma 

outra aluna referiu ter uma hérnia no esterno e referiu não poder realizar inúmeros 

exercícios, como esta não se fez acompanhar de declaração médica exigi que a 

mesma me apresentasse uma declaração, como esta não confirmou o que a aluna 

referiu a aluna apresentou-se apta para a realização das aulas de EF, por fim o 

caso mais grave reporta uma aluna com necessidades educativas especiais. A 

aluna apresenta um atraso de desenvolvimento psico-motor com cardiopatia 

associada, diabetes, epilepsia e problemas visuais, com uso permanente de 

óculos. Fui alertada sobre estes problemas na primeira reunião de turma, no 

entanto não mencionaram como deveria proceder caso a mesma apresenta-se 

alguma crise. Só no 3º período me forneceram um formulário de como proceder 

perante os possíveis sintomas quando a aluna apresentou uma crise. Assumo que 

deveria ter tomado a iniciativa logo no início do ano de precaver estas possíveis 

situações procurando informações sobre os seus problemas.    

No decorrer das aulas os alunos foram revelando as suas características. 

Faladores, pouco dinâmicos, com falta de repertório motor, ausência de vivências 
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a nível desportivo e alguma resistência à prática de exercício físico, que impediu 

de certo modo a evolução das capacidades e superação das dificuldades. 

Perante estas condições, inicialmente estava apavorada ao ver a quantidade 

de alunos que tinha de orientar e com os quais tinha que lidar ao longo deste ano 

de estágio para fazer cumprir os objetivos traçados.  

Ao dar início à lecionação das respetivas modalidades, pude constatar os 

escassos conhecimentos que os alunos retiveram de anos anteriores. Neste 

seguimento, surgem algumas questões para tentar perceber as razões desta 

situação. Constatei ao longo deste ano que inúmeros alunos não sabem saltar à 

corda, realizar uma extensão de braços ou um rolamento à frente engrupado, isto 

que são consideradas aquisições básicas. A falta de vivências desportivas tem 

repercussões notórias no repertório motor dos alunos. “Há que ter em conta que a 

educação de infância constitui o fundamento básico de todas as aprendizagens 

posteriores” (Barros et al., 1992, p. 1270). A autora afirma que o ensino da EF até 

aos 12 anos deve ser orientado para a educação corporal através do jogo, 

desenvolvendo dessa forma aspetos motores e cognitivos. Os alunos apresentam 

dificuldades em participar nas atividades, pois não possuem conhecimentos que 

lhes permitam a realização dos conteúdos básicos de cada modalidade. A falta de 

disponibilidade por parte dos pais em acompanhar os seus educandos e a falta de 

gestão das horas de estudo por parte dos últimos podem ser fatores prejudiciais 

ao desenvolvimento motor dos alunos. Os alunos apenas se envolvem nas 

atividades desportivas fora do contexto escolar se sentirem o apoio dos pais, 

poderá também ser uma opção dos encarregados de educação colocar os 

educandos numa modalidade apenas quando estes apresentam bons resultados 

escolares. Caso nenhuma destas situações se verifique, o objetivo do professor de 

EF que é promover o incentivo de uma modalidade desportiva nos seus alunos, 

encontra-se afetado, uma vez que os alunos podem não adquirir ou perder o 

interesse pela prática desportiva. 
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 Tal como refere Barros et al. (1992, p. 1266) “o primeiro encontro social do 

corpo tem lugar na família, desde a mais tenra infância, a proteção e o regaço, a 

estimulação ou o desinteresse demonstrado pelos membros da comunidade 

familiar pelo novo membro terão uma grande importância no tipo de convivência 

que este manterá no futuro com o seu próprio corpo.” 

Não só os aspetos referidos, mas também todo um conjunto de fatores são 

considerados limitadores da coordenação motora e autonomia corporal dos 

alunos, estes que por não terem conhecimento da execução dos conteúdos, não 

conseguem reter as imagens, o que faz com que seja notória a ausência de 

hábitos e capacidade para realizar as habilidades motoras relacionadas com a 

prática de EF.  

A falta de hábitos a nível desportivo pode advir também segundo Barros et 

al. (1992, p. 1267) “da pouca importância que se concede aos resultados 

académicos obtidos pelos filhos em áreas como a educação plástica, a educação 

musical e a EF, em comparação com o resto.” A sua desvalorização influencia os 

resultados que foram apresentados anteriormente recolhidos através do 

questionário e dos testes de fitnessgram. 

Ao observar as aptidões dos alunos da presente turma, concluo que para a 

sua generalidade os programas não se encontram adaptados às realidades 

vigentes. A lecionação das diferentes modalidades foi um pouco complexa uma 

vez que não conseguimos evoluir o quanto nos propusemos. 

Apesar de algumas frustrações e desmotivações vivenciadas, devido à falta 

de empenho e dedicação por parte dos alunos nos exercícios propostos, foi 

gratificante constatar a evolução de alguns alunos nos resultados dos testes de 

fitnessgram no 2º período, nomeadamente de força média e superior. 

Relativamente à força média inicialmente apenas 8 se apresentavam na zona 

saudável e 1 na ótima, com os resultados obtidos no 2º período verificamos que 5 

dos alunos que se apresentavam na ZSAF alcançaram a zona ótima e 8 dos que 
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se encontravam fora da zona saudável no 2ºperíodo alcançaram a ZSAF. Na força 

superior apenas 7 alunos se encontravam na ZSAF e 1 na ótima, no 2º período 2 

dos alunos que se apresentavam na zona saudável evoluíram para a zona ótima e 

3 alunos que se encontravam fora da zona saudável alcançaram a ZSAF. Os 

alunos que não foram aqui referenciados apresentam-se fora da zona saudável de 

aptidão física.  

A melhoria da aptidão física destes alunos poderá relacionar-se com a sua 

maturação biológica (somática) e também com o empenho e esforço apresentado 

nas aulas de EF. Para alguns alunos é devido à sua participação no desporto 

escolar e em escasso número à participação no programa viver saudável. Os 

restantes alunos que não conseguiram alcançar os objetivos definidos devem-se 

às questões de dispensas às aulas, falta de empenho e concentração nas tarefas. 

Toda esta alteração de comportamentos está inerente à autonomia 

profissional, relacionada com a capacidade de tomar decisões responsáveis, 

dentro de uma dada situação. As decisões tomadas ao longo deste ano de 

estágio, algumas eficazes outras menos, possibilitaram a compreensão de que 

temos a nosso cargo um conjunto de seres humanos em fase de construção da 

sua personalidade com características diversas e que devemos focar-nos na sua 

evolução e educação. Todas as decisões tomadas no PEA serão influenciadoras 

dos percursos que os alunos decidem percorrer. Posso afirmar que todo o meu 

empenho, dedicação e rigor no planeamento permitiram o alcance de um dos 

objetivos delineados, nomeadamente o aumento da aptidão física dos alunos com 

a elevação progressiva das cargas nas aula. Penso ainda que as aulas de EF 

podem ser influenciadoras destes resultados, uma vez que alguns alunos não 

realizam nenhuma atividade fora do contexto escolar.  

Rosado (cit. por Mesquita I. Rosado, 2009, p.18) refere que “praticar 

desporto é, em primeiro lugar, uma experiência moral e espera-se que, do 

envolvimento nessa prática moral, resultem cooperação, amizade, generosidade, 
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magnanimidade, compaixão, sentido de pertença, autenticidade, transcendência, 

Humanidade, por fim”. Ao longo das aulas intervim constantemente com um grupo 

de alunos, para que eles realizassem os exercícios, apesar da resistência posso 

afirmar que apresentaram uma evolução em termos motores e sociais 

demonstrando melhorias a nível de cooperação e entre ajuda.  

Todos os comportamentos apresentados pelos alunos ao longo desta 

experiência, fizeram-me perceber a grande discrepância entre o treino e a EF 

escolar, nomeadamente o desinteresse e atraso constante por parte de alguns 

alunos no início das aulas. Para colmatar estes atrasos constantes, uma estratégia 

possível a adotar pela escola, seria a de realizar trabalho comunitário na própria 

escola após reincidência nos atrasos, com um máximo de 3 faltas de atraso ao 

primeiro tempo da manhã na mesma semana. 

Perante todas as adversidades ao longo deste longo ano de estágio, posso 

ter consciência que todos os momentos me fizeram crescer e ser cada vez mais 

eficaz no ensino, no entanto como referem as Normas Orientadoras do Estágio 

Profissional3, “o estágio profissional visa promover as vivências que conduzem ao 

desenvolvimento da competência profissional”. 

Com todas estas experiências reforcei o meu sentido de pertença, como 

membro ativo da comunidade escolar sentindo assim que funciono como um 

agente de mudança da própria sociedade uma vez que estou a preparar as novas 

gerações para o futuro.  

Rosado (cit. por Rosado & Mesquita, 2009, p. 11) referem que “a educação 

desportiva, enfatiza competências de vida tidas como fundamentais: o valor do 

auto-conhecimento, do auto-controlo, da auto-realização, de valorização do 

esforço, da preserverança, do auto-aperfeiçoamento e da harmonia pessoal. (…) 

realça, ainda, numa dimensão de transferibilidade, o desejo de que esses valores 

3 “Normas Orientadoras do Estágio Profissional” do 2º Ciclo de Mestrado em Ensino de Educação 
Física nos Ensinos Básicos e Secundário. Documento interno elaborado pela professora Zélia 
Matos para a unidade curricular estágio profissional 2011/2012 da FADEUP. 
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se transfiram para outras esferas da vida da pessoa, formando não 

exclusivamente o desportista, mas o Homem”. 

A competência é um processo e é alcançada após muitos anos de contacto 

com a realidade escolar e pela passagem de várias experiências em diferentes 

contextos. 

 

3.3 Alunos com necessidades educativas especiais 
 

Para dar continuidade ao enquadramento do contexto real de prática onde 

estive inserida durante o EP apresento as populações ditas especiais que esta 

escola acolhe. 

Evidenciando a ideia presente no PEAJD4 (p.20) sobre a “permanente 

estruturação deste agrupamento de escolas num propósito cada vez mais 

inclusivo” apresento duas situações distintas relativas a esta estratégia de 

inclusão, uma referente às populações com necessidades educativas especiais e 

outra relativa à comunidade de etnia cigana. 

Nesta escola, frequentam vinte alunos que apresentam necessidades 

educativas especiais, doze com adequações curriculares individuais que se regem 

por adaptações curriculares e oito com um currículo específico individual que se 

regem pelos programas a nível nacional mas com adaptações ao nível da 

avaliação. Estes alunos possuem também um currículo adaptado ao nível 

desportivo, para além de integrar a turma em que estão presentes em apenas 

algumas disciplinas como por exemplo a educação para a cidadania e EF ainda 

realizam aulas de motricidade em conjunto com alunos com níveis de deficiência 

distintos.  

4 Projeto Educativo de Agrupamento de Escolas Júlio Dinis 2010/2011 
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Ao contrário da população acima descrita, que se encontra integrada na 

escola, exponho a situação da comunidade de etnia cigana. Esta comunidade 

possui três acampamentos nas proximidades da escola, habitados por 114 

pessoas, dos quais 16 encontram-se matriculados na EB Júlio Dinis. Para esta 

população débil ao nível de formação académica, apresenta-se um projeto de 

integração na comunidade não apenas escolar mas também na sociedade em 

geral, designado como o Projeto “Gipsy um Caminho para a Inclusão”. No PEAJD5 

(p.32) é apresentado como um projeto de melhoria, no entanto este não foi posto 

em prática por não existir qualquer afetação de recursos humanos. Devido a esta 

escassez e à falta de estratégias, estes alunos surgiram várias vezes como 

problema nas reuniões de departamento e subdepartamento, pois apresentam 

diversas problemáticas, nomeadamente faltas de assiduidade e de material, falta 

de orientação, entre outros aspetos que desvalorizam a educação às minorias. 

Como os alunos não se apresentavam às aulas, por não conseguirem 

acompanhar a matéria passaram a circular em grupo e a colocarem-se à parte da 

sociedade, o que impossibilitou que se pudesse tomar alguma medida. Segundo 

informações recolhidas nas reuniões, nas escolas EB1 e JI este projeto está a 

funcionar muito bem uma vez que os alunos encontram-se a frequentar as aulas e 

concomitantemente a apresentar melhorias no rendimento escolar. Também ao 

nível dos hábitos de higiene verifica-se o cumprimento dos mesmos não só por 

parte dos alunos como também pelos seus encarregados de educação.  

Perante os problemas encontrados nesta população, a escola deve ser ativa 

na procura de estratégias, por exemplo evitando colocar os alunos em aulas que 

estes não conseguem acompanhar as matérias, integrando-os em matérias 

adequadas ao seu intelecto, incentivando-os a participar nas aulas de EF e 

posteriormente educando-os a ter cuidados de higiene pessoal.  

5 Projeto Educativo de Agrupamento de Escolas Júlio Dinis 2010/2011 
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Cada vez mais a sociedade apresenta maior diversidade e multiculturalidade, 

nesse sentido deve existir um investimento na formação dos professores que 

integram esta realidade social que é plural e complexa.  

Tal como nos apresenta Pereira (2004, p. 2) “Numa sociedade cada vez mais 

heterogénea, tanto em termos étnicos como culturais, a imersão num currículo 

multicultural é também vantajosa para os alunos oriundos da maioria, porque 

ganham conhecimentos sobre as outras culturas e desenvolvem atitudes de 

tolerância e respeito para com as diferenças”. Este novo currículo que se entende 

como multicultural se for tido em conta e aplicado na nossa escola não irá 

apresentar vantagens apenas para os alunos de etnia cigana mas sim para todos, 

uma vez que passam a aprender a respeitarem-se mutuamente e a aceitarem as 

diferenças de cada um. 

Ao longo do estágio profissional, apenas observei uma turma em que a etnia 

cigana fez parte da realização das aulas de EF, tratava-se de uma turma de 5º 

ano. Foi notória a interação e o esforço por parte do professor e dos colegas da 

turma com estes alunos. De modo a valorizar esta educação multicultural a autora 

Pereira (2004, p. 20), refere que “outra das estratégias de formação apontadas é a 

promoção de ambientes de aprendizagem cooperante e de grupos coesos, pois 

tem-se verificado que assim se ajuda os alunos a melhor analisar as suas atitudes 

e convicções relativamente aos vários grupos étnicos, favorecendo, desta forma, 

uma efetiva mudança.” 

Para que esta estratégia possa ser efetivamente promotora de uma mudança 

a mesma autora (p.2) refere que “as sociedades democráticas devem oferecer um 

sistema educativo capaz de assegurar a todos os alunos as mesmas 

possibilidades e oportunidades de atingirem o máximo das suas potencialidades.”  

“Perante as modificações profundas dos quadros tradicionais de existência, 

impõe-se a melhor compreensão do outro, do mundo e de si mesmo. A educação 

aparece como a estratégia, por excelência, para a construção desse mundo em 
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direção a uma maior compreensão mútua, a uma maior responsabilização, a um 

maior espírito solidário, a uma plena aceitação do outro nas suas diferenças” 

(Pereira, 2004, p. 17). A educação surge como forma de transmissão de valores e 

crenças de gerações para gerações, através dela podemos mudar mentalidades e 

aprender a aceitar as diferenças de cada um. No entanto é necessário por vezes 

alterarmos a nossa atitude perante as situações para dessa forma compactuarmos 

com este currículo multicultural. 

 

3.4 Ofertas de Desporto Escolar 
 

Tal como foi referido anteriormente a escola apresenta ofertas ao nível de 

clubes de desporto escolar, nomeadamente de ginástica, de judo, de esgrima e de 

futsal.  

Apesar de não ter nenhum histórico ligado à modalidade de ginástica a nível 

federado ou mesmo no desporto escolar, na faculdade onde realizei a licenciatura 

em Bolonha, com a redução da carga horária da unidade curricular fui obrigada a 

realizar treinos regulares, o que me fez sentir preparada para investir no 

acompanhamento efetivo do desporto escolar do grupo de ginástica, que se 

encontra subdividido em ginástica de grupo e ginástica acrobática. As suas 

competições são realizadas em conjunto, uma vez que alguns elementos da 

acrobática pertencem à ginástica de grupo. Apesar das poucas competições 

realizadas os alunos mostraram-se motivados sobretudo na ginástica acrobática. 

A prática de uma modalidade desportiva possibilita aos alunos e também aos 

professores a vivência e reforço do espírito de grupo, a aprendizagem mútua e 

também uma partilha constante de experiências.  

As modalidades de judo e de futebol têm um quadro competitivo mais 

completo, possibilitando aos alunos praticantes a participação em encontros e 
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torneios. Devem ser encontradas estratégias para colmatar esta escassez de 

atividades, pois a troca de experiências, com outros grupos de escola é favorável 

à aprendizagem e à vida em sociedade.   

Denotei que os objetivos para o clube de ginástica não estavam bem 

definidos. Uma das estratégias a adotar pela escola seria a de lecionar as 

modalidades do desporto escolar no 1º período para garantir a participação dos 

alunos no clube. Uma vez que no 3º ciclo a ginástica só é abordada no 2º período, 

os alunos que queiram fazer parte deste grupo, nesta altura, irão influenciar toda a 

dinâmica de trabalho, pois no geral estes não possuem bases para a realização 

desta modalidade, o que requer uma dedicação extra do professor, preparando-os 

para a exigência dos treinos e competições. Um fator facilitador está relacionado 

com a presença de dois estagiários nesta modalidade, para além do professor 

destacado, o que ajuda a aprendizagem e desenvolvimento motor dos alunos, 

permitindo-lhes evoluir mais rapidamente. Aos alunos que se quiseram inscrever 

no 2º período foi retardada a participação na competição por não possuírem as 

bases que lhes permitissem participar na mesma.  
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4. REALIZAÇÃO DA PRÁTICA PROFISSIONAL 
 

O momento tão falado e tão esperado por um EE na área da docência ou 

seja, o contacto com a realidade docente finalmente chegou…chegou cheio de 

dúvidas, de ânsias e de inquietações.  

Surgiram um sem número de conflitos no meu interior, questionei-me 

diversas vezes se me encontrava realmente preparada para assumir uma função 

tão importante quanto esta, a responsabilidade de ser docente de uma turma 

durante um ano letivo numa escola onde não conhecia ninguém, nem mesmo a 

própria escola. Todos estes conflitos surgem com a antevisão da influência que a 

minha atuação docente poderá fomentar nos alunos ao nível da sua 

aprendizagem, do seu comportamento e crescimento. Em especial quais serão 

realmente as aprendizagens dos alunos, o que é que fui capaz de modificar neles 

e em mim, tendo em vista uma atuação promotora de um ensino eficaz e coerente. 

O momento tanta vezes aqui tratado é chamado de EP, etapa em que nos 

propomos a colocar em prática toda a teoria aprendida ao longo da formação 

académica. Apesar de ter consciência e de sentir que há um longo caminho a 

percorrer para alcançar a competência docente, este ano letivo permitiu-me 

mobilizar conhecimentos e adquirir novos através das atividades desenvolvidas 

entre elas a lecionação de aulas, as reflexões das mesmas, as observações dos 

meus colegas e PC e a participação no desporto escolar. Com o passar do tempo 

e com os progressos conseguidos em diversas áreas, inclusive a nível social, 

consegui perceber que a minha atuação em alguns momentos poderia ter sido 

repensada e com isso mais eficaz. 

O local onde estamos, a escola como nos apresenta Marques (2003, p. 12) 

deve ser entendida como “uma organização que ensina e que aprende e deve ser 

vista como um espaço multidimensional, onde tudo o que acontece, seja em que 

43 
 



REALIZAÇÃO DA PRÁTICA PROFISSIONAL 

área for, tendo implicações no processo de desenvolvimento e de aprendizagem 

dos alunos”.  

Sinto que nós, EE, ao longo do ano valorizamos a escola por toda a riqueza 

de conhecimentos que ela nos transmitiu e que a ela também transmitimos, aos 

nossos alunos, aos funcionários e aos docentes, uma vez que foi dentro dela que 

tudo foi gerado. Toda a bagagem adquirida fará parte da nossa vida, do nosso 

processo de formação pessoal, intelectual e social e do nosso sucesso.  

 

4.1 Área 1: Organização e gestão do ensino e da aprendizagem 
 

Com a chegada deste momento surgiram novos locais por onde passei e 

frequentei inúmeras vezes ao longo deste ano, conheci novas pessoas e fiz parte 

de toda uma instituição escolar e da sua comunidade.  

Começando pela escola, esta que foi apresentada anteriormente, oferece 

boas condições apesar de não serem aquelas com que sonhei. Apresenta um bom 

recinto desportivo exterior, um protocolo com o estádio municipal de Grijó e possui 

ainda um pavilhão desportivo com as condições mínimas de lecionação.  

Em relação ao grupo de EF, composto por cinco professores sendo um deles 

substituto de um professor que se ausentou por lesão que leciona há vários anos 

nesta instituição. Este grupo foi aquele com quem nos cruzamos várias vezes ao 

dia e com quem partilhamos esta nossa aventura, rodeado de pessoas 

acolhedoras, compreensíveis e sempre disponíveis. Um dos professores que fez 

parte desta minha etapa de formação era meu conhecido por ter feito parte de um 

outro momento importante da minha vida, a apresentação da prova de aptidão 

tecnológica para conclusão do ensino secundário. Fui estabelecendo uma relação 

mais próxima com dois professores, o que referi anteriormente não só pelo motivo 

apresentado mas também por lecionarmos em simultâneo. Esta relação foi 
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desenvolvida com um outro docente bastante importante nesta fase, uma pessoa 

com quem partilhei inúmeros momentos, horas de treino, de competição e 

sobretudo de dedicação em comum ao clube de desporto escolar de ginástica de 

grupo e acrobática. Se a minha personalidade evoluiu durante este ano de estágio 

devo-o em parte a este último professor e ao meu PC, estes que sempre me 

incentivaram a ser positiva nos meus pensamentos. 

Os elementos do NE, estes todos rapazes. Um conhecido por nos cruzarmos 

na faculdade, outro por ter feito parte da turma do 1º ano de mestrado e por último 

um companheiro das competições regionais de andebol, com quem me confrontei 

várias vezes com as nossas atletas. Este foi o grupo que esteve ao meu lado 

durante esta fase tão importante.  

Por fim e nem por isso menos importante a minha turma totalmente 

heterogénea de vinte e seis alunos, com quem vivenciei momentos de alegria, 

frustração e sobretudo com quem aprendi imenso. 

Após a apresentação do contexto real de prática, o presente capítulo 

pretende fazer referência a um conjunto de preocupações, de problemas, de 

estratégias de ensino adotadas, entre outros aspetos que foram sendo 

vivenciados ao longo da prática de ensino supervisionada. 

 

4.1.1 Conceção e Planeamento do Ensino 

 

Para darmos início a todo este processo procedemos à recolha das 

informações relativas ao meio em que estávamos inseridos ao longo do ano de 

estágio, nomeadamente sobre a caracterização da vila de Grijó e da escola básica 

Júlio Dinis. Esta recolha permitiu-nos conhecer e inteirarmo-nos de tudo o que 

influenciaria a nossa atuação.  
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Após a caracterização dos espaços apresentados no capítulo 

«Enquadramento da Prática Profissional» iniciamos o estudo dos seguintes 

documentos: o PEAJD6, onde nos apercebemos de que a presente escola 

disponibiliza aos alunos um vasto leque de atividades organizadas há vários anos, 

como por exemplo: o corta-mato escolar, o torneio inter turmas de futebol e 

basquetebol, entre outras e oferece ainda cinco clubes de desporto escolar, 

nomeadamente ginástica de grupo e acrobática, futsal, esgrima e judo; o 

programa nacional de EF do 3º ciclo, o regulamento interno da disciplina de EF; o 

planeamento anual de atividades, a calendarização das matérias, os critérios de 

avaliação e por fim o planeamento das aulas previstas.  

Os dados apresentados pelo Ministério da Educação (1991)  relativos à EF e 

aos seus objetivos são importantes para a atuação do professor de EF. Deste 

modo iremos referi-los sucintamente, uma vez que o professor deve ser 

conhecedor dos mesmos promovendo um desenvolvimento integral do aluno 

através da criação de boas condições de aprendizagem. Os objetivos da EF são: 

contribuir para a formação integral dos alunos tendo em conta a sua diversidade; 

promover a prática de atividades corporais lúdicas e desportivas; incentivar o 

gosto pelo exercício físico e pelas práticas desportivas e contribuir para a 

integração e reabilitação dos alunos portadores de deficiências, através de 

atividades que atendam às suas características específicas. 

Apesar de todas as ofertas apresentadas a nível desportivo e relacionando 

com os objetivos da EF é necessário que a escola vá ao encontro das suas 

principais carências, em particular com incidência num grande problema ao nível 

da saúde da atualidade, a obesidade infantil. Criando programas ou atividades em 

que os alunos com excesso de peso (e não só) possam, através da prática de 

exercícios físicos regulares, criar hábitos de vida saudáveis, possibilitando dessa 

forma um aumento da autoestima e da inserção social, caminhando em prol da 

dissipação do número tão alarmante de crianças e jovens obesas.  

6 Projeto Educativo de Agrupamento de Escolas Júlio Dinis 2010/2011 
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Tal como nos apresenta a Associação Portuguesa Contra a Obesidade 

Infantil, (2013) “em Portugal, uma em cada três crianças tem excesso de peso ou 

obesidade infantil, segundo os estudos mais recentes da Organização Mundial de 

Saúde. De acordo com a Comissão Europeia, Portugal está entre os países 

europeus com maior número de crianças afetadas por esta epidemia: 29% das 

crianças portuguesas entre 2 e 5 anos têm excesso de peso e 12,5% são obesas”.  

Após a realização do estudo dos documentos referidos, em concordância 

com o documento relativo à calendarização das matérias de ensino definidas para 

o 8º ano de escolaridade e o documento de aulas previstas para cada período, 

elaboramos o plano anual. O plano, segundo Bento (2003, p. 13) “pretende ser um 

instrumento de orientação, controlo e racionalização, nele constam objetivos e vias 

da sua realização, decisões, determinação de meios e operações metodológicas 

correspondentes aos aspetos anteriores e visa a estabilização, modificação ou 

reestruturação de relações, sendo, assim, sempre um instrumento de ação”.  

Este instrumento de ação pretende regular e orientar o PEA e a tarefa do 

docente ao longo do ano letivo. “Na planificação são determinados e 

concretizados os objetivos mais importantes da formação e educação da 

personalidade, são apresentadas as estruturas coordenadoras de objetivos e 

matéria, são prescritas as linhas estratégicas para a organização do processo 

pedagógico” (Bento, 2003, p. 15). Nele estarão presentes as modalidades 

estipuladas para serem lecionadas e a respetiva organização, nomeadamente o 

atletismo e basquetebol no 1º período, o andebol e a ginástica no 2º e o voleibol 

no 3º. Posteriormente serão definidos objetivos a alcançar e os critérios de 

avaliação ao nível dos domínios cognitivo (10%), psicomotor (70%) e socio afetivo 

(20%), com tudo o Bento (2003, p. 34) complementa afirmando que “o 

planeamento em EF, diz respeito ao aperfeiçoamento das capacidades motoras, à 

formação de habilidades técnicas, à transmissão de um reportório motor e de 

conhecimentos, à acentuação dos pontos educativos e essenciais e ao controlo de 

resultados”. Ao nível da cultura desportiva o NE definiu que se incidiria sobre a 
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história e evolução da modalidade, as suas regras básicas e de segurança e ainda 

as sinaléticas de arbitragem. A avaliação deste domínio baseou-se num registo 

diário retirado das aulas e através de um teste realizado no final de cada período 

relativo às modalidades lecionadas. Ao nível dos desportos coletivos os conceitos 

psicossociais foram similares, contando com os que eram essenciais para a 

modalidade e foram sendo implementados à medida que as aulas iam decorrendo, 

este domínio foi avaliado em todas as aulas pertencente ao domínio das atitudes e 

valores. A grelha elaborada para as atitudes e valores constavam parâmetros 

como: o material indispensável à aula, a participação/empenho nos trabalhos 

propostos, a higiene pessoal e o comportamento e cumprimento de regras por 

parte de cada um dos alunos. Relativamente à condição física, definimos um 

conjunto de capacidades condicionais e coordenativas intimamente relacionadas 

com cada uma das modalidades, por exemplo em voleibol definimos a força 

média, resistência anaeróbia, velocidade de reação e força explosiva como 

condicionais pois são as mais requisitadas na modalidade tal como o ritmo, a 

orientação espacial, a reação e o equilíbrio nas coordenativas. A condição física 

foi avaliada em 10% dos 70% estipulados para o domínio psicomotor e realizou-se 

com recurso aos testes de fitnessgram como consta no documento referente aos 

critérios da avaliação da própria escola. Na modalidade de atletismo uma das 

capacidades condicionais exercitadas foi a resistência aeróbia, uma vez que a 

realização do corta-mato decorre no início de dezembro e o professor de EF deve 

preparar o seu aluno para que este obtenha um bom resultado. Os restantes 60%, 

correspondem à parte prática ou seja às aquisições dos alunos na realização das 

habilidades motoras inerentes à modalidade.  

Pretende-se com toda esta planificação gerar o sucesso nos alunos de forma 

coerente, no entanto um plano é uma mera conceção quando colocado em prática 

surgem por vezes alterações que levam a novos ajustamentos e reformulações do 

que foi definido. Estas readaptações podem surgir no imediato, uma vez que o 

docente não tem o poder de controlar as condições climatéricas que podem 
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influenciar todo o planeado para uma determinada aula, perante isto é necessário 

efetuar uma nova gestão dos espaços, dos materiais, do tempo e dos alunos.  

Após falarmos da base da pirâmide, o plano anual, apresentamos o segundo 

nível de planeamento, a unidade didática e no topo o plano de aula. Estes, como 

refere Bento (2003, p. 18) devem “considerar os princípios, aspetos e condições 

do planeamento, estes planos servem para a realização ótima, em cada momento 

da programação e preparação do ensino”.  

 

4.1.2 Unidade didática 

 

Este segundo nível do planeamento do PEA, tal como o plano anual, decorre 

durante determinado tempo, denominado por unidade didática. É uma adaptação 

do Modelo de Estrutura de Conhecimento proposto por Vickers (1989) e adaptável 

a qualquer modalidade desportiva. A estrutura do conhecimento é constituída por 

3 fases, análise, decisão e aplicação. Cada uma destas fases apresenta a 

informação que vai permitir ao docente reunir os conhecimentos de uma dada 

modalidade, para posteriormente decidir como estes vão ser transmitidos para o 

conjunto de alunos a quem a unidade didática irá ser colocada em prática. A 

unidade didática apresenta 8 módulos, sendo que o último é de aplicação de todos 

os módulos anteriores. A fase de análise correspondente aos módulos 1, 2 e 3 e 

constam de uma recolha das informações relativas a uma modalidade nas quatro 

categorias transdisciplinares: a cultura desportiva, as habilidades motoras e 

capacidades motoras que abrange e por fim os conceitos psicossociais; de uma 

análise das condições de ensino a nível de recursos espaciais e humanos. A fase 

de decisão comporta os módulos 4, 5, 6 e 7, onde é elaborado um quadro de 

extensão e sequência de conteúdos de acordo com as informações recolhidas na 

fase anterior, ou seja de acordo com os conteúdos que se pretende abordar deve-
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se ter em conta o leque de alunos e as condições de prática. Esclarecem-se 

objetivos para cada categoria transdisciplinar apresentadas na fase de análise, 

configura-se um sistema de avaliação para cada domínio e por fim cria-se um 

conjunto de progressões para o ensino de cada uma das habilidades motoras 

relacionadas com a modalidade. 

Antes de passar à apresentação da extensão e sequência dos conteúdos é 

necessário compilar a informação que corresponde à modalidade que se pretende 

lecionar. Que como já foi referido corresponde aos módulos 1, 2, e 3. Na 

elaboração da primeira estrutura do conhecimento nomeadamente no módulo 1 o 

NE cometeu o erro de querer que nele constasse toda a informação. Informação 

que hoje constatamos que não foi transmitida aos alunos, por exemplo um sem-

fim de conteúdos teóricos relativos à modalidade de atletismo e a cada uma das 

suas disciplinas. A contabilizar todos os erros construiu-se um módulo 1 com 20 

páginas, contrariando o que se pretende com este instrumento, o seu fácil acesso 

e operacionalização. Com a prática e a necessidade de sermos mais eficazes 

fomos reduzindo a informação e com isso realizamos um módulo 1 com 8 páginas. 

Apesar de termos sido mais seletivos na informação, o ideal que nos foi sendo 

transmitido ao longo do estágio pelo professor cooperante e orientador é que a 

estrutura do conhecimento deve conter o menor número de páginas possível com 

a máxima informação relevante. 

O módulo 2 corresponde à análise do envolvimento, onde são referenciados 

os espaços disponíveis e destinados à prática da modalidade, os materiais 

disponíveis pela escola para a sua lecionação e ainda os recursos temporais, o 

tempo estipulado para a lecionação da modalidade. Este módulo ao nível dos 

recursos foi similar em todas as modalidades, exceto em ginástica. A principal 

mudança ocorreu na enumeração dos materiais disponíveis para a lecionação de 

cada uma das modalidades.  
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A construção do último módulo da fase de análise, o módulo 3, surge após a 

realização da avaliação inicial. Uma vez que o professor vai dar início a uma nova 

modalidade é necessário constatar as capacidades reais dos alunos e a partir daí 

tomar decisões ao nível do ensino, por exemplo agrupando-os caso tenha uma 

turma com níveis distintos (heterógena). Apesar desta constatação os 

reajustamentos podem ocorrer uma vez que o PEA não é linear. Os professores 

que estão responsáveis por uma turma durante vários anos não necessitam de 

realizar uma avaliação inicial tão pormenorizada ao contrário dos que contactam 

com a turma pela primeira vez, uma vez que já conhecem os alunos e têm alguma 

noção das suas capacidades. Este foi um dos módulos que se apresentou 

diferente dos restantes elementos do NE uma vez que os alunos que compõem a 

turma são diferentes tal como as suas capacidades e conhecimentos. Os erros 

que surgiram na sua realização foram sendo dissipados e com isso mais diretivos, 

ou seja fui adquirindo a capacidade de diagnosticar as insuficiências dos meus 

alunos e dessa forma estruturando bastante melhor o PEA.  

Para cada uma das modalidades acima apresentadas é estipulado um 

período de lecionação, por exemplo as aulas de atletismo decorreram durante 6 

semanas, desde o dia 19/9 até dia 15/11, perante o tempo disponível cabe ao 

docente fasear as aprendizagens dos alunos. Relacionando os conteúdos 

programáticos definidos na cultura desportiva, nos conceitos psicossociais e nas 

habilidades motoras cabe ao docente organizar as diferentes funções didáticas 

(introdução, exercitação e consolidação) para proceder à lecionação dos 

conteúdos inerentes à modalidade, num documento denominado de quadro de 

extensão e sequência dos conteúdos.  

Cada um destes quadros foi elaborado em conjunto com os restantes 

colegas de estágio, para dessa forma podermos discutir ideias e chegar a um 

consenso sobre a melhor forma de lecionar os conteúdos. Cada um deles foi 

corrigido pelos professores cooperante e orientador, no entanto o NE apresentou 

alguma dificuldade na construção do modelo perfeito. Isto deve-se à nossa falta de 
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prática e de poder de simplificação. Surgiram alguns problemas com a 

operacionalização deste quadro de extensão e sequência de conteúdos (módulo 

4) relacionados com a imprevisibilidade das aprendizagens dos alunos e a nossa 

falta de eficácia que acarretarem uma constante necessidade de proceder a 

reajustamentos. Perante as suas características importa mencionar que este 

instrumento deve acompanhar sempre o docente e o PEA e deve por isso ser de 

fácil aplicabilidade.  

Apesar dos quadros de extensão e sequência dos conteúdos terem sido 

elaborados em conjunto irei apresentar as dificuldades que senti na sua 

operacionalização, possivelmente foram sentidas também pelos meus colegas. 

Constatei que os erros cometidos no planeamento, a sua falta de aplicabilidade, 

geraram ao longo da minha atuação uma certa complicação. Uma vez que de 

acordo com as quatro categorias transdisciplinares não definimos cada condição, 

nomeadamente na cultura desportiva qual a informação a transmitir em cada 

sessão, por exemplo ao nível das regras da modalidade, da sinalética do árbitro; 

na condição física o número de séries e repetições; nos conceitos psicossociais a 

prevalência de cada um de acordo com os conteúdos a lecionar; e por fim nas 

habilidades motoras poderia estar presente um exercício possível de ser realizado 

na introdução de uma habilidade. Todas estas propostas pretendem facilitar a 

nossa atuação e a de qualquer profissional docente, impedindo que se esteja em 

constante dúvida sobre o que lecionar e em que condições. Apesar de não termos 

conseguido alcançar a estrutura ideal como seria esperado, apresentamos a 

capacidade de proceder a vários reajustamentos consoante as progressões dos 

alunos. Os reajustamentos não dependem apenas das progressões dos alunos 

como também de possíveis dificuldades que o docente possa revelar na 

lecionação e transmissão dos conhecimentos.  

Dando continuidade aos problemas detetados com a operacionalização de 

cada uma das extensões e sequência de conteúdos é de referir que o que estava 

delineado no plano anual, quanto ao número de aulas para cada modalidade, nem 
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sempre foi possível ser cumprido. Devido aos constantes reajustamentos, como 

por exemplo a forma como nós EE organizamos todo o PEA e a forma como este 

é adquirido pelos alunos. Os reajustamentos corresponderam à alteração dos 

momentos de introdução, exercitação e consolidação dos conteúdos que levaram 

a um alargamento da lecionação das modalidades de atletismo, basquetebol, 

ginástica e voleibol. O andebol foi a única modalidade que correspondeu ao 

planeado, possivelmente devido a alguma experiência que adquiri ao exercer o 

cargo de treinadora principal numa equipa de andebol de minis por duas épocas 

consecutivas. As ilações que posso retirar é que conhecer o conteúdo é 

importante para procedermos a um melhor planeamento, ou seja ajustado às 

capacidades dos alunos e ao tempo que temos disponível, tendo sempre como 

principal objetivo o bom rendimento dos nossos alunos. No caso do andebol, como 

conhecia os conteúdos da modalidade, presentes no módulo 1 da estrutura do 

conhecimento, com maior profundidade soube selecionar conteúdos em função do 

tempo que os alunos precisavam para aprender e do tempo que foi 

disponibilizado.  

A falta de cumprimento das datas estipuladas e dos objetivos definidos como 

foi referido, surgiram em prol da necessidade de aperfeiçoar as aquisições e 

habilidades motoras dos alunos, no entanto estas questões nem sempre foram 

conseguidas uma vez que como inexperiente que sou, cometo erros que podem 

não ser reparados, como por exemplo o erro de querer ensinar tudo sob pena de 

não ensinar nada. No caso do andebol por apresentar alguma experiência fui 

capaz de detetar com uma certa eficácia as suas insuficiências e com isso ter uma 

leitura mais acertada do nível dos alunos e sempre que algo não corria como 

planeado apresentei a capacidade de proceder a reajustamentos das situações de 

aprendizagem. 

Por forma a dar continuidade à fase de decisão irei apresentar o módulo 5 

que corresponde à definição dos objetivos por área. Na categoria dos conceitos 

psicossociais, as palavras de relevo são a cooperação e a aceitação, ou seja o 
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aluno deve apresentar um espírito de companheirismo para com os colegas e 

deve aceitar o próximo apresentando os conceitos psicossociais que foram sendo 

transmitidos ao longo das aulas. No domínio cognitivo o aluno deve ser 

conhecedor da história da modalidade e das regras básicas e de seguranças que 

lhe estão associadas. Por fim no domínio psicomotor, o aluno deve ser possuidor 

das noções de execução dos conteúdos e tomar decisões ajustadas às situações. 

Dando o exemplo da ginástica, uma estratégia adotada foi a transmissão das 

ajudas, ou seja estas encontram-se intimamente relacionadas com todas as áreas, 

uma vez que é necessário conhecê-las para as poder colocar em prática nos 

colegas, é necessário ser responsável e zelar sempre pela segurança dos 

colegas.    

O módulo das avaliações (6), apresenta-nos como cada um dos diferentes 

domínios vai ser avaliado, para dessa forma permitir ao professor regular o seu 

ensino adquirindo conhecimentos de como o PEA se encontra a ser conferido 

pelos alunos. Para proceder à avaliação inicial o NE realizou para todas as 

modalidades uma lista de verificação, de modo a constatar se os alunos sabiam 

ou não realizar cada uma das habilidades motoras da modalidade. Inicialmente 

surgiram dúvidas na aplicação de um instrumento com estas características uma 

vez que não iriamos ser específicos e não iriamos recolher todos os dados 

necessários à elaboração da estrutura do conhecimento. O professor na aplicação 

deste instrumento deve ter consciência de que por vezes os alunos necessitam de 

relembrar aprendizagens anteriores o que pode influenciar o seu desempenho em 

aulas posteriores, constatando assim que o seu conhecimento não era 

efetivamente o que foi demonstrado e avaliado inicialmente. 

Em relação à avaliação contínua definiu-se que seria o instrumento 

correspondente às atitudes e valores contabilizado com 20% na nota final, como já 

foi apresentado anteriormente este engloba o material necessário à aula de EF 

(4%), a participação e empenho nas tarefas propostas (4), a higiene pessoal (4%) 

e o comportamento e cumprimento das regras (8%). Estas informações eram 
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recolhidas através de registos diários e as suas percentagens foram estipuladas 

por intermédio do que se encontrava decretado pelo documento dos critérios de 

avaliação da escola em EF. 

A realização da avaliação formativa apenas foi planeada na modalidade de 

voleibol, uma vez que nas restantes o tempo disponível não justificava a sua 

existência. No entanto, apesar de ter sido planeada para o voleibol esta avaliação 

não foi realizada num momento específico, uma vez que me fui apercebendo da 

necessidade de fazer constantes reajustamentos da extensão e sequência dos 

conteúdos, perante as diversas dificuldades demonstradas pelos alunos na 

aquisição das habilidades motoras. 

Relativamente ao módulo 7 das progressões, apresentamos uma estrutura 

igual do início até ao final do ano, apresentando exercícios para as diferentes 

fases da aprendizagem. No entanto nem sempre os exercícios que propusemos 

suprimiram as nossas dificuldades e as dos alunos, nem sempre possibilitavam 

elevados tempo de empenhamento motor a todos ou não eram os mais 

adequados para a etapa em que os alunos se encontravam com isto foi 

necessário criarmos outros exercícios que respondessem às nossas 

necessidades.  

 

4.1.3 Plano de aula 

 

Ao falar das questões do planeamento é necessário falar do último nível do 

mesmo, o plano de aula que consiste num conjunto de exercícios que pretendem 

orientar a aprendizagem dos alunos e com isso permitir-lhes o alcance dos 

objetivos traçados em todos os domínios.  
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A estrutura do plano de aula do NE foi proposta pelo PC e apresenta as 

informações gerais correspondentes à turma, ao local, à modalidade e à função 

didática. Para cada exercício constam os seguintes parâmetros: a duração e a 

hora de término, os objetivos comportamentais, a situação de aprendizagem, as 

componentes críticas e a organização professor/aluno, todos estes parâmetros se 

interrelacionam mas apresentam assuntos diferentes e definem como se aborda 

um dado exercício. Nos objetivos comportamentais é apresentado o conteúdo a 

exercitar no exercício, a condição em que o mesmo se irá realizar e o critério de 

êxito, por exemplo o aluno exercita o passe de frente em situação de jogo 1x1 

enviando a bola alta para o colega. Na situação de aprendizagem é descrito o 

exercício em si, posteriormente serão apresentadas as componentes críticas 

desse exercício nomeadamente da habilidade técnica/tática em questão e por fim 

a organização do exercício através de um esquema. Como se pode verificar a 

realização de um exercício depende dos 4 parâmetros, estes que devem servir de 

orientação do docente. Bento (2003, p. 59) refere que “o projeto de aula tem como 

tarefas a determinação dos objetivos da aula, com base nos objetivos da unidade 

de matéria e nas reflexões e análises do ensino”. De acordo com o que foi 

estipulado na unidade didática é necessário atuar tendo em conta as variáveis do 

ensino. A aula encontra-se subdividida em três partes, a parte inicial onde se 

pretende preparar o sistema cardiorrespiratório e osteoarticular do aluno, a parte 

fundamental que é organizada de forma progressiva e sequencial com base nos 

conteúdos a abordar e por fim a parte final, que deve ser um momento de 

relaxamento e poderá servir de constatação das dificuldades dos alunos através 

de um diálogo. Ao longo do ano de estágio após várias correções dos professores 

que acompanharam a par e passo esta nossa formação, o nosso plano de aula 

tornou-se mais objetivo e simplificado, apresentando apenas as informações 

essenciais, facilitando a nossa organização e dinâmica. Alguns ajustamentos 

foram realizados ao longo do decorrer das aulas, devido a múltiplos fatores, entre 

eles, as condições climatéricas que influenciavam a ocupação dos espaços 

físicos, a constituição das equipas que por vezes tinham que ser alteradas quando 
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faltavam alunos ou quando constatamos que as equipas deveriam sofrer 

alterações. 

 

4.1.4 Criação de Rotinas 

 

A existência de rotinas organizativas permite ao professor uma maior gestão 

das diferentes variáveis que influenciam o ensino, nomeadamente a gestão dos 

espaços, dos materiais, do tempo e dos próprios alunos, a sua combinação 

permite a ocorrência de um ensino com melhor eficácia. Tal como refere Doyle 

(cit. por Rosado & Ferreira, 2011, p. 188) “a gestão de aspetos organizacionais 

nomeadamente a regulação da ordem e da disciplina, é crucial na criação de 

ambientes positivos de interação e aprendizagem, e envolve a boa gestão das 

regras, das rotinas, das expectativas, das consequências, bem como a 

monitorização e a avaliação”. A sua criação e manutenção parte do professor têm 

em vista a promoção de um aumento do tempo de empenhamento motor, das 

oportunidades para aprender através da criação de condições promotoras de um 

ensino com sucesso.  

Ao longo do primeiro período fui criando algumas regras e rotinas em vários 

momentos da aula para cada variável apresentada anteriormente. Apresento de 

seguida alguns exemplos das mesmas: na parte inicial, reunia os alunos 

desejando-lhes um bom dia solicitando-lhes concentração e empenho nas tarefas 

mencionando algumas das quais iriamos realizar; colocava o material num local 

específico que lhes permitisse um fácil acesso, evitando andar “com o saco das 

bolas para trás e para a frente”; quando pretendia transmitir informação apitava 

duas vezes e iniciava uma contagem decrescente para que os alunos rapidamente 

se deslocassem até mim; no momento de reunião dos alunos solicitava para 

“colocarem a bola debaixo do braço” ou “bolas quietas” para dessa forma garantir 
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a sua atenção; quando pretendia que estes se mantivessem no local apitava duas 

vezes e referia “fica e ouçam”. Recorri sempre ao apito no sentido de captar a 

atenção dos alunos, para dar início a um exercício, para dar continuidade, para 

interromper quando era necessário e quando era para terminar a aula soava o 

apito três vezes. Estas foram algumas das rotinas e regras que foram sendo 

operacionalizadas, algumas surgiram por influência do treino, das aulas de 

enriquecimento curricular e das didáticas específicas nas diferentes modalidades.  

Até à consecução das rotinas organizativas e estas serem praticadas 

espontaneamente por parte dos alunos existe um processo de adaptação e 

assimilação. A retenção e operacionalização destas requerem por parte do 

docente um controlo ou seja uma gestão para confirmar se estão efetivamente a 

ser colocadas em prática como forma de as tornar constantes ao longo das aulas. 

Foi sobretudo evidente este processo ao longo do 1º período de aulas, nos 

restantes ocorriam alterações momentâneas por exemplo com a troca de 

modalidades ou em situações inesperadas derivadas das condições climatéricas.  

 

4.1.4.1 Gestão dos espaços e materiais 

Segundo Onofre (2000, p. 25) “a dimensão da organização diz respeito à 

gestão da vida material da classe, atividade que, sendo imprescindível ao bom 

funcionamento da aula, deve ser minimizada na sua duração, por forma a que o 

tempo de prática seja maximizado”. 

Apresento de seguida um problema de gestão nomeadamente dos espaços 

e dos materiais que inicialmente afetaram o decorrer das aulas. Uma das 

dificuldades iniciais com que o NE se deparou e que se fez sentir ao longo do ano 

letivo relaciona-se com a gestão dos espaços desportivos nomeadamente da 

dimensão da única infraestruturas coberta (pavilhão desportivo) que a escola 

dispõe para a lecionação da disciplina de EF. A nível exterior o espaço é bastante 
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rico e apetrechado ao contrário do interior em que para ocorrer a lecionação é 

necessário proceder-se a um conjunto de adaptações, por exemplo devido à falta 

de marcações de campo, solucionei através da utilização de cones, expondo por 

vezes os alunos a situações de um certo perigo e dificultando ainda mais a sua 

perceção da área de jogo; as limitações espaciais obrigaram à utilização por vezes 

de espaços para além do campo sinalizado e à separação da turma por grupos, de 

forma a que enquanto uns exercitavam a condição física num espaço restrito, 

outros usufruíam de um espaço “mínimo” para a realização de um exercício 

específico da modalidade, ambos com condições mais seguras. Esta gestão é 

influenciada pelas condições climatéricas que se fazem sentir. Quando se 

encontrava a chover o espaço disponível para lecionar era dentro do pavilhão ou 

como último recurso existia o coberto com apenas 40m de comprimento e 3m de 

largura.  

“A aula decorreu no coberto, uma vez que o pavilhão se encontrava 

ocupado. Perante estas condições, fiz apenas o que era possível, exercitei 

a posição defensiva através do 1x1, o passe de peito e picado e pouco 

mais foi possível realizar”. (Diário de bordo, 9 de Janeiro de 2013)   

Diante destas adversidades é importante referir que quando ocorre uma aula 

em que se encontram duas turmas em simultâneo no pavilhão a qualidade da 

mesma decresce. A turma pela qual fiquei responsável, apenas realizou uma aula 

nestas condições, cumprindo com uma aula organizada por estações de força. 

Apesar de termos realizado várias vezes a aula no coberto, os professores que 

lecionavam em simultâneo disponibilizaram sempre metade do pavilhão desportivo 

para que eu pudesse usufruir das melhores condições, sobretudo na modalidade 

de ginástica que disponibilizaram em todas as aulas a totalidade do pavilhão, 

cooperando de certo modo na realização do estudo de investigação-ação. As 

aulas que foram realizadas no pavilhão por remedeio consistiram sobretudo em 

exercícios de circulação de bola, por exemplo em andebol. Embora as aulas 

decorridas no coberto não tenham apresentado as melhores condições a turma 
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realizou sempre as aulas de EF e nestas situações apelei sempre à compreensão 

e dedicação de todos. Perante os problemas apresentados, considerados normais 

numa escola com as condições que estão patentes, posso referir que procedi a 

diversos ajustamentos, percebendo através destes se as rotinas se encontravam 

adquiridas pelos alunos.  

 

4.1.4.2 Controlo da turma 

Tal como referi as rotinas organizativas foram sendo criadas e 

operacionalizadas ao longo do 1º período, no entanto senti alguma dificuldade no 

controlo da turma quando lecionei no 3º período o voleibol, sobretudo o controlo à 

distancia. Rosado & Ferreira (2011, p. 189) referem que “as rotinas permitem aos 

praticantes conhecer os procedimentos a adotar na diversidade de situações de 

ensino e treino, aumentando o dinamismo da sessão e reduzindo 

significativamente os episódios e os tempos de gestão”.  

Ao longo do estágio surgiram problemas nestas questões. Com a falta de 

rotinas surgiram dificuldades no controlo da turma, sobretudo na modalidade de 

atletismo por ser a primeira a lecionar e por esta ser de cariz individual, o que 

originou filas de espera e comportamentos fora de tarefa. Para poder prevenir a 

falta de controlo da turma que leva à existência de comportamentais desviantes, 

nas disciplinas seguintes, como triplo salto e lançamento do peso dinamizei as 

aulas em circuitos de modo a que os alunos não fossem sujeitos a filas de espera 

e a tempos mortos levando assim a um tempo reduzido de empenho motor.  

Em voleibol recorri bastantes vezes ao controlo à distância, uma vez que os 

alunos ocupavam 3 campos de voleibol quando se realizava o jogo 1x1 de 

cooperação e competição. Nestas condições sempre que era necessário corrigir 

algum aluno em particular que se encontrasse num extremo era obrigada a 

deslocar-me em toda a extensão dos campos para o fazer. Em situações como 
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esta recorria ao controlo à distância, que me permitia estar mais “liberta” ao saber 

que os alunos se apresentavam concentrados na tarefa ao sentirem que estavam 

a ser controlados.   

“Um aspeto negativo que deve ser evitado da minha parte é o facto de 

não estar a controlar todos os alunos da turma quando me foco em apenas 

um grupo, foi indicado pelo professor cooperante a necessidade de emitir 

FB para mostrar que estou a ver o que os alunos estão a fazer”. (Reflexão 

de aula, 21 de novembro de 2012) 

Como comprova o seguinte excerto ocorrido em abril, por intermédio da 

exigência do PC fui desenvolvendo esta competência de extrema importância 

comparativamente à narrativa anterior ocorrida no mês de novembro. Esta 

habilidade facilita a atuação do docente sobretudo quando este necessita de estar 

mais flexível na sua atividade, por exemplo em situações de avaliação.  

“Preocupei-me ao longo da aula, em ajudar os alunos em todos os 

locais, no entanto um grupo teve pouco a minha presença, dessa forma 

tentei incentivá-los através de controlo à distância a realizar os exercícios”. 

(Diário de bordo, 3 de abril de 2013) 

 

Uma vez que o controlo à distância não previne todos os comportamentos 

desviantes, apresento uma situação em que optei por fazer um reajustamento: 
“A partir da sétima sessão da extensão e sequência dos conteúdos da 

modalidade de ginástica, decidi em concordância com o PC, retirar os 

aparelhos, uma vez que estavam a prejudicar todo o meu ensino com 

particular ênfase na ginástica de solo. Perante as dificuldades sentidas em 

apenas duas aulas com a lecionação dos aparelhos, denotei que toda esta 

distância para com os alunos da turma, estava a prejudicar todo o 

seguimento e o objetivo de estudo do meu projeto de investigação ação”. 

(Diário de bordo, 28 de fevereiro de 2013) Contextualizando a afirmação o 

estudo visa a operacionalização de um conjunto de estratégias na 
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modalidade de ginástica potenciando as oportunidades de prática com 

sucesso. 

Esta alteração surgiu para dar resposta às extremas dificuldades dos alunos 

apresentadas na realização dos diferentes elementos gímnicos. Com a introdução 

da estação do plinto, local onde era necessária a minha presença pois envolvia 

situações de perigo e a minha presença era fundamental nos restantes grupos 

para realizar as ajudas aos alunos e garantir que os alunos cumprissem com a 

tarefa. “O sistema de gestão das tarefas corresponde a um plano de ação do 

professor/treinador que tem, ainda, por objetivo a gestão do tempos, dos espaços, 

dos materiais e dos alunos/praticantes, visando obter elevados índices de 

envolvimento, através da redução da indisciplina e fazendo uso eficaz do tempo” 

(Rosado & Ferreira, 2011, p. 189). Confrontando o aqui apresentado com a minha 

dificuldade em gerir a turma, deveria ter encontrado uma estratégia de 

comprometer os alunos nas tarefas, por exemplo através de uma competição em 

que só eram válidas as execuções em que todos os elementos do grupo 

cooperassem e executassem.  

Como se pode comprovar, a dificuldade acima apresentada foi sendo 

ultrapassada, no entanto a mesma requer vários anos de experiência e reflexão 

para que seja realmente um dado adquirido. Devo ser capaz de controlar não 

apenas chamando o nome do(s) aluno(s) mas referindo palavras-chave que os 

oriente na tarefa e lhes facilite a aprendizagem.  

 

4.1.5 Influência da Criação de Rotinas na Gestão da Aula 

 

Ao conseguir apresentar uma boa gestão ao nível dos espaços, dos 

materiais e dos alunos levou-me a adquirir o efeito pretendido, uma melhor gestão 

do tempo de aula, controlando os principais fatores que podem influenciar o 
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decorrer de uma aula de EF. O objetivo principal de um docente de EF é criar 

formas de possibilitar aos seus alunos um elevado tempo de empenhamento 

motor, o que está garantido através da consolidação dos sistemas de gestão 

referidos. A carga horária dos blocos de aulas da turma pela qual fiquei 

responsável tinham como tempo útil apenas 30 min e 75 min, perante o afirmado é 

exigido ao professor um próximo passo, uma boa gestão dos exercícios e do 

tempo de cada um. Apenas me foi possível realizar uma aula com a totalidade do 

tempo útil. 

“Iniciei a aula antes do previsto, por volta das 9h05min uma vez que a 

turma não usufruiu da aula anterior, ao ter conhecimento desta situação 

solicitei aos alunos para que se equipassem mais cedo para termos tempo 

de realizar ambos os testes a todos os alunos da turma”. (Diário de bordo, 

15 de maio de 2013) 

As restantes aulas não contiveram o tempo útil uma vez que o bloco de 45 

minutos, à 4ªfeira, ocorria após uma aula em que o seu término era às 9h15, hora 

em que os meus alunos deveriam estar a entrar para o balneário para se 

equiparem e a aula de 90 minutos, à 5ª feira era o primeiro tempo da manhã, ou 

seja foi necessário estipular alguns minutos de tolerância. 

Perante o escasso tempo que nos é facultado para a lecionação da nossa 

disciplina cabe ao professor efetuar uma boa gestão da aula tirando partido dela 

criando um ambiente adequado de aprendizagem como apresenta Rosado & 

Ferreira (2011). Por outras palavras garantir que através da realização de 

exercícios adequados às capacidades os alunos aumentem o tempo de 

empenhamento motor e por consequência aumentem as oportunidades de 

práticas com vista o sucesso. Birdweel, Siedentop (cit. por Onofre, 2000) associam 

o aumento das oportunidades de prática ao aumento da eficácia dos 

comportamentos de gestão dos professores. Tal como Housner (cit. por Onofre, 

2000) contextualiza os professores com melhores resultados têm características 

como: uma maior capacidade de organização o que leva à maximização do tempo 
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dedicado à instrução e redução do tempo despendido na gestão da aula e no 

controlo da disciplina, em prol do tempo consagrado ao controlo da prática 

individual de aprendizagem do aluno. 

Perante o que foi apresentado relativamente à gestão da aula, com vista o 

aumento do tempo de empenhamento motor apresento de seguida o estudo de 

investigação-ação realizado, que pretende perceber de que forma as 

“Oportunidades de prática podem contribuir para a melhoria da aprendizagem no 

ensino da ginástica”.  

A realização do estudo surgiu para dar resposta às dificuldades que eu tive 

na modalidade de ginástica de solo através da criação de um conjunto de 

estratégias. As dificuldades assentaram nas baixas oportunidades de prática 

realizadas pelos alunos. Mais, que esse número de prática fosse realizado com 

sucesso. Estas estratégias foram agrupadas em quatro grandes grupos, o 1º 

corresponde às estratégias de organização da aula, o 2º à aprendizagem das 

ajudas, o 3º às estratégias de responsabilização e por fim as estratégias 

interventivas do professor. Com a operacionalização das estratégias pretendo 

alcançar um maior conhecimento e uma metodologia capaz de responder às 

necessidades evidenciadas pelos professores de EF.  
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4.1.6 Estudo de Investigação-ação: “Oportunidade de prática como 
contributo para a melhoria da aprendizagem no ensino da ginástica”  

Joana Machado 
Faculdade de Desporto da Universidade do Porto 
 
Resumo 
Alguns tempos a esta parte as preocupações da investigação tem-se movido “do 

que é o professor” para “o que faz o professor” Tousignant & Brunelle, (cit. por Costa, 

1995, p. 13), para que desta forma as variáveis pudessem explicar o progresso dos 

alunos. A presente investigação pretende perceber como o tempo de empenhamento 

motor (TEM) dos alunos, em concreto as oportunidades de prática (OP) com êxito podem 

ser influenciadas por intermédio da atuação do professor e das estratégias que este 

operacionaliza, tendo em conta a aprendizagem dos alunos. O registo das OP será 

efetuado a 6 participantes através de imagens em vídeo em dois momentos, no início da 

lecionação das aulas de ginástica de solo e no final, por intermédio de uma adaptação da 

ficha de codificação do sistema de observação de Onofre (2000) que pretende estudar a 

ecologia da aula. As intervenções da professora estagiária foram sendo implementadas 

durante a lecionação das aulas com o intuito de promover um aumento do número de OP 

e, concomitantemente o sucesso na aprendizagem dos alunos. Esta informação foi 

cruzada com a análise de conteúdo das reflexões escritas no diário de bordo da 

estudante-estagiária (EE). Os resultados obtidos mostram que apesar do número de OP 

ter diminuído na generalidade dos alunos relativos à observação final, ao nível do êxito os 

alunos demonstraram evoluções em cada um dos elementos gímnicos. A sua análise 

possibilitou constatar que as estratégias interventivas, nomeadamente o ensino das 

ajudas, o constante auxílio dos colegas, a operacionalização de progressões adequadas 

às capacidades dos alunos, a emissão constante de feedbacks positivos e de reforço 

foram fatores essenciais para garantir uma boa gestão da aula e o empenho e 

concentração dos alunos. 

 

PALAVRAS-CHAVE: INVESTIGAÇÃO-AÇÃO, EDUCAÇÃO FÍSICA, GINÁSTICA 

ARTÍSTICA - SOLO, OPORTUNIDADES DE PRÁTICA, ESTRATÉGIAS DE 

INTERVENÇÃO, ÊXITO. 

65 
 



REALIZAÇÃO DA PRÁTICA PROFISSIONAL 

Introdução 
 

Hoje exige-se muito mais de um professor, este não deve funcionar como 

mero transmissor de conhecimentos deve ter a capacidade de envolver os seus 

alunos na sua própria aprendizagem, cativando-os a participar, sendo entusiasta. 

Este deve conseguir transmitir aos alunos que realmente sente prazer na sua 

profissão e que o seu objetivo primordial é que eles consigam ter uma 

aprendizagem adequada às suas capacidades com vista o sucesso.  

Perante isto importa referir que “o docente assume um papel de relevo em 

todo o processo de ensino como regulador das experiências de aprendizagem dos 

alunos” (Costa, 1983, p. 50). Com o passar do tempo os estudos orientaram a sua 

atenção para “o que faz o professor” com o intuito de procurarem as variáveis que 

expliquem o progresso dos alunos Tousignant & Brunelle (cit. por Costa, 1995). 

Segundo Batista (2008, p. 420) os “resultados dos alunos dependem da forma 

como o professor conduz o próprio processo de ensino”. Deste modo surge o 

processo-produto que produz informações acerca das condições e fatores 

relativos à intervenção do professor e à participação dos alunos na aula, 

associados ao êxito das aprendizagens Clark, Yinger, Dunkin, Bidlle, Shulman (cit. 

por Onofre, 2000). Verifica-se então que a investigação em ensino se tem 

aproximado do núcleo central desta atividade: as experiências de aprendizagem 

dos alunos e os consequentes benefícios para o seu desenvolvimento (Onofre, 

2000).  

Costa (1995) refere que o ensino só se inscreverá no âmbito da atividade 

educativa se apresentar: uma intencionalidade com objetivos bem delineados, 

uma previsibilidade onde se criem formas e procedimentos para alcançar os 

objetivos, um controlo de todo o processo permitindo que os alunos sejam ativos 

no seu processo de aprendizagem e por fim uma eficácia em que a atuação do 

professor se deve reger para dissipar as insuficiências dos seus alunos.  

 

O professor eficaz 
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Após uma breve contextualização sobre o que faz o docente e o que o seu 

ensino deve conter apresentamos o foco deste estudo, o professor eficaz promotor 

de aprendizagens com sucesso. “O conceito de eficácia consiste no estudo da 

interação entre professores e alunos, de modo a identificar as condições que 

favorecem o sucesso da aprendizagem, que depende em grande parte da 

qualidade de ensino, isto é, da competência pedagógica do professor” (Côrte-

Real, 1991). “A eficácia pedagógica está intimamente relacionada com o contexto 

de ensino” Berliner, Brophy et al. (cit. por Costa, 1995, p. 15). Cohen, Raudenbush 

e Ball (cit. por Mesquita & Graça, 2011, p. 41) referem que “os professores mais 

eficazes são diferentes dos outros porque atuam segundo o pressuposto de que o 

propósito da escola é promover a aprendizagem dos alunos: planificam 

cuidadosamente; utilizam materiais adequados; clarificam os objetivos para os 

alunos; mantêm um andamento vivo da aula; controlam o trabalho dos alunos com 

regularidade; ensinam de novo se os alunos apresentam dificuldades; aproveitam 

bem o tempo de aula e utilizam estratégias de ensino coerentes”. Outros autores 

Bloom, Brophy, Denton & McNamara (cit. por Costa, 1983, p. 8) reforçam as ideias 

apresentadas afirmando que “a forma como o docente conduz o ensino repercute-

se de forma acentuada no resultado final da aprendizagem escolar”.  

Housner (cit. por Onofre, 2000, p. 12) apresenta que estes professores 

“revelam uma maior capacidade de organização, de maximizar o tempo dedicado 

à instrução e de reduzir o tempo despendido na gestão da aula e no controlo da 

disciplina, em favor do tempo consagrado ao controlo da prática individual de 

aprendizagem dos alunos”. Para Onofre (2000) estes professores apresentam ao 

nível relacional um maior otimismo face à aprendizagem dos alunos e 

aceitabilidade dos sentimentos por eles expressos, sendo igualmente mais 

capazes de maior convivência e democraticidade na relação com eles e uma 

maior capacidade de reforçar o seu sucesso nas aprendizagens. Ao nível da 

instrução revelaram uma maior capacidade de estruturação e individualização da 

aprendizagem dos conteúdos e de responsabilização dos alunos pelo progresso 

do seu trabalho, manifestando ainda um elevado empenho na promoção da 
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produtividade na aula e na participação mais ativa dos alunos nas atividades de 

aprendizagem. Para Onofre (2000) “as características da atividade da aula 

apresentam uma correspondência significativa entre o tempo despendido em 

tarefas específicas dos conteúdos de aprendizagem e os ganhos de 

aprendizagem dos alunos”.  

 

Gestão da Aula 

Em concordância com as informações recolhidas sobre a eficácia do 

professor Costa (1983, p. 19) apresenta refere que esta se traduz “na 

transformação do tempo disponível para a prática em tempo individual de 

atividade do aluno”. Para Hastie e Siedentop (cit. por Nascimento, 2006, p. 209) e 

Carreiro da Costa (cit. por Onofre, 2000, p. 19) “trata-se de estabelecer uma 

coordenação entre os sistemas operantes na ecologia da aula, o sistema de 

instrução, organização, gestão da disciplina e o sistema de socialização dos 

alunos”. Para Mesquita & Graça (2011) “assegurar o bom funcionamento do 

sistema de gestão é cuidar eficazmente dos problemas da disciplina e da ordem 

na aula, garantir a cooperação dos alunos e manter o fluxo de atividades da aula, 

ao longo do tempo”. Nascimento (2006, p. 210) refere que “é importante que o 

professor organize as atividades no espaço da aula, estabeleça normas, rotinas e 

expectativas de comportamento, supervisione ativamente e intervenha 

oportunamente para obter, manter ou relançar o empenho dos alunos nas 

atividades da aula”. Para Onofre (2000, pp. 13,14) são aspetos importantes no 

ensino “o ritmo imprimido à atividade na aula e o facto de os conteúdos serem 

apresentados de forma contígua – em pequenos passos; o enfoque dos 

professores nas aprendizagens; o nível de responsabilização dos alunos pelo 

trabalho e aprendizagem e a frequência do feedback pedagógico utilizado pelos 

professores foram considerados aspetos decisivos nos resultados de 

aprendizagem dos alunos”. Doyle (cit. por Rosado & Ferreira, 2011, p. 187) tal 

como Onofre (2000) refere que o ritmo das atividades é visto “como uma variável 

instrucional decisiva na criação de um ambiente adequado de aprendizagem”. 
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Constata-se que o professor deve controlar regularmente a aprendizagem 

para que possa proceder aos reajustamentos necessários, para que esta tenha 

significado para o aluno, contribuindo desse modo para a aquisição e retenção 

motora (Peixoto & Ferreira, 1993). Adequar as tarefas aos alunos é tanto um 

problema de gestão da aula como um problema de conhecimento, competência e 

dedicação do professor em puxar os alunos para o confronto ativo com conteúdos 

curriculares significantes (Nascimento, 2006, p. 209).  

 

Efeitos na qualidade de ensino 

Os resultados dos estudos processo-produto forneceram indicações diretas 

sobre a eficácia do ensino (Onofre, 2000, p. 20). Rink, 1996 (cit. por Nascimento, 

2006, p. 208) apresenta doze princípios gerais da atuação do professor no ensino 

da educação física: aprende mais quem dedica mais tempo a uma boa 

exercitação; a exercitação deve ser ajustada aos objetivos de aprendizagem e a 

cada um dos alunos; aprende mais quem obtêm uma taxa razoavelmente elevada 

de sucesso na realização das tarefas; aprende mais quem exercita a um nível de 

processamento cognitivo mais elevado; os professores eficazes criam um 

ambiente para a aprendizagem; os professores são comunicadores eficazes; 

importância da apresentação das tarefas; da explicação; da demonstração; da 

atribuição de palavras-chave; e do feedback pedagógico e por fim um bom 

desenvolvimento do conteúdo pode melhorar a aprendizagem. Para Onofre (2000) 

o facto do professor proporcionar mais indicações na fase prévia à atividade 

prática de aprendizagem (apresentação das atividades) promove o sucesso dos 

alunos. Para Brophy, Good, Siedentop (Onofre, 2000, p. 16) são características 

gerais de um ensino eficaz ou os efeitos do ensino: a quantidade e ritmo da 

instrução; a oportunidade para aprender de acordo com os níveis de 

aprendizagem; a definição do papel do professor no ensino como criador de 

expectativas positivas da aprendizagem dos alunos e destinam-lhe a maior parte 

do tempo da aula; gerem bem a aula por forma a possibilitar um maior tempo de 

empenho dos alunos; sucesso dependente das atividades adequadas e o nível de 
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complexidade e por fim um ensino ativo, supervisionando os alunos recorrendo ao 

feedback pedagógico. 

Os jogos desportivos coletivos apresentam TEM dos mais elevados e a 

ginástica é frequentemente encontrada com os tempos mais baixos de EM Mc 

Leish, Piéron e Haan, Rate (cit. por Rodrigues, 1993, p. 9). Côrte-Real (cit. por 

Neves, 1996, p. 5) refere que a forma como a modalidade de ginástica “é 

abordada na escola, oferece pouca motivação dos alunos”. Neves (1996, p. 5) 

apresenta a ginástica como uma “modalidade tecnicamente difícil e onde a 

progressão é lenta provocando um fraco e desinteressado envolvimento levando 

os alunos a não se empenharem nem a progredir”. A mesma autora refere que 

“para que o aluno se sinta mais motivado para a prática desta modalidade, é 

necessário que cada professor saiba ser competente e criativo no processo 

ensino-aprendizagem (PEA), saiba solucionar os vários problemas ou dificuldades 

que surjam durante as aulas, modificar certas rotinas em que por vezes se deixam 

envolver, criar nas aulas formas jogadas ou circuitos, de modo a que seja possível 

criar no aluno progressos suscetíveis de desencadear um processo de valorização 

da sua própria imagem, promovendo a autossatisfação e o interesse pela 

modalidade”. 

Perante o que foi sendo referido anteriormente podemos afirmar que o 

professor é sempre influenciador do PEA. Em particular a ginástica requer do 

professor a adoção de determinadas estratégias com vista o alcance do sucesso, 

para tal é necessário que os alunos tenham TEM e OP. 

 

Tempo de Empenhamento Motor e Oportunidades para Aprender 

“Uma aprendizagem eficaz depende da possibilidade de os alunos se 

envolverem em atividades adequadas ao seu nível de dificuldade, mantendo uma 

contínua progressão na aprendizagem com elevadas taxas de sucesso” (Onofre, 

2000, p. 17). Costa (1995, p. 21) refere que “o empenhamento motor é de todos os 

fatores aquele que, no domínio das atividades físicas, apresenta um impacto 

efetivo sobre os progressos na aprendizagem”. Em conformidade com Costa, 
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Brophy & Good, Siedentop (cit. por Onofre, 2000, p. 16) “o nível de 

empenhamento motor dos alunos está associado aos resultados de 

aprendizagem” e depende dos fatores referidos anteriormente (“qualidade da 

organização e gestão que o professor realiza nas atividades da aula, 

particularmente na forma como garante um ambiente de aprendizagem, gerindo 

com regularidade o fluxo da aula, com transições curtas e ordenadas, perdendo 

pouco tempo na gestão da atenção ou das resistências dos alunos” Brophy & 

Good, Siedentop (cit. por Onofre, 2000, p. 16)). Uma aprendizagem eficaz 

depende da possibilidade de os alunos se envolverem em atividades adequadas 

ao seu nível de dificuldade, mantendo uma contínua progressão na aprendizagem 

com elevadas taxas de sucesso (Onofre, 2000, p. 17). “A ginástica bem lecionada, 

proporciona a quase todos os alunos, vivências de sucesso, desde que a 

segurança e as etapas pedagógicas de aprendizagem sejam respeitadas” (Neves, 

1996, p. 6). 

“É difícil imaginar a possibilidade de ocorrer aprendizagem de habilidades 

motoras sem que os formandos possam dispor de oportunidades de exercitação 

das tarefas a aprender” (Costa, 1995, p. 21) partilha da mesma opinião Alexander 

(cit. por Graça, 1991) quando refere “o número total de repetições efetuadas pelo 

aluno, a taxa de sucesso obtida permitiam por um lado, quantificar a oportunidade 

de resposta dos alunos e por outro, introduzir a dimensão qualitativa à execução”. 

Silverman (cit. por Rodrigues, 1993, p. 10) refere que “o número de ensaios é 

indicador positivo do progresso de aprendizagem. Na medida em que as variáveis 

número de ensaios apropriados e inapropriados dão uma ideia não só quantitativa 

como qualitativa, elas parecem constituir um melhor indicador de aprendizagem do 

que o TEM”. 

 

O presente estudo surgiu para dar resposta ao principal problema da 

lecionação, a dificuldade de colocar 26 alunos em TEM disponibilizando um 

elevado número de OP influenciando dessa forma os resultados da aprendizagem, 
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em específico na modalidade de ginástica, que como foi sendo referida é uma 

modalidade que requer um PEA bastante organizado e regulado.  

Perante estes problemas a que estive exposta durante o EP, propus-me a 

responder à questão: podem as aulas de EF proporcionar mais oportunidades 

para aprender com o propósito de potencializar a aprendizagem?  

Através deste estudo de investigação-ação pretendo operacionalizar um 

conjunto de estratégias que possam confirmar a minha questão através de uma 

associação entre os meus comportamentos e características do meu ensino e 

aprendizagem e consequentemente verificar os resultados alcançados pelos 

alunos para dessa forma me orientar para um ensino mais competente. 

 

Objetivos 
Partindo de uma abordagem aproximada à investigação-ação, o presente 

estudo pretende construir e operacionalizar estratégias para uma melhor 

intervenção educativa na aula de Educação Física durante a lecionação da 

modalidade de Ginástica Artística – Solo, potenciando as OP. 

Para a realização do estudo foram definidos três objetivos específicos: 

- Identificar problemas relacionados com a fraca rentabilidade do tempo 

destinado à exercitação, identificado pelo número de repetições realizadas. 

- Analisar o êxito obtido em cada repetição consumada em função das 

componentes críticas de cada elemento gímnico.  

- Criar e avaliar estratégias de potenciação das OP criadas para uma 

exercitação de êxito.  

 
Metodologia 
O presente estudo recorreu ao método de investigação-ação com o objetivo 

de estimular a reflexão da EE promovendo o seu desenvolvimento profissional. 

Através deste o professor desdobra-se em dois papéis: não deixa de ser educador 

uma vez que aplica a pedagogia adquirida ao longo dos anos e passa também a 

ser um investigador, numa busca constante de conhecimento e melhoria dos seus 
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desempenhos. Como transcreve Ferrance (2000, p. 6) “a investigação-ação é a 

procura diária de soluções para os problemas reais experienciados na escola ou a 

procura de estratégias para melhorar o ensino e aumentar o desempenho do 

aluno”. Desta forma, perante as dificuldades diagnosticadas nas aulas de ginástica 

e a fraca rentabilidade da mesma, foi necessária a criação de um conjunto de 

estratégias de intervenção ao nível da organização da aula, da atribuição de 

responsabilidades aos alunos e das intervenções do professor. Apesar desta 

aplicação o professor tem que se encontrar em constante reflexão sobre as suas 

práticas como afirma Ferrance (2000, p. 7), este tipo de investigação informa e 

muda as práticas futuras de um professor. Uma das grandes vantagens desta 

investigação é a constante reflexão da prática, pois o docente reflete na ação, 

reflete sobre a ação e reflete sobre a reflexão, permitindo que este regule a sua 

atuação mas também o PEA. 

Como tal no presente estudo pretende diagnosticar-se os problemas 

evidenciados pelos alunos e posteriormente criando estratégias para os dissipar 

ao nível da organização da aula, da atribuição de responsabilidades aos alunos e 

das intervenções do professor. Posteriormente pretende-se verificar se ocorreu ou 

não uma alteração no comportamento dos alunos através de uma reflexão 

constante (recorrendo ao diário de bordo e às imagens de vídeo) sobre os 

resultados obtidos em função dos comportamentos da EE. 

 

Contexto de investigação 
Participaram no estudo uma EE na área de EF e 6 alunos, do 8º ano de 

escolaridade da Escola Básica Júlio Dinis de Grijó. Destes 6 alunos, 4 são do sexo 

feminino e 2 do sexo masculino, com idades compreendidas entre os 13 e os 15 

anos.  

A escolha dos alunos não teve carácter aleatório, uma vez que se teve em 

conta o grau de assiduidade, pontualidade e a respetiva avaliação inicial. Os 

alunos escolhidos encontram-se em níveis distintos: 2 no nível introdutório, 2 no 

intermédio e 2 no avançado. Esta escolha surgiu com o intuito de poder aplicar 
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diferentes estratégias e verificar assim a evolução de cada um, controlando a 

interferência de outras variáveis na evolução individual na realização dos 

elementos gímnicos (EG). Intimamente relacionado com o PEA encontra-se uma 

EE que após a constatação dos problemas inerentes à didática de ginástica 

pretende operacionalizar um conjunto de estratégias de intervenção que se espera 

influenciadoras do aumento do TEM.   

 

Procedimentos de recolha 
Os dados do presente estudo foram recolhidos durante o EP (ano letivo 

2012/2013) na disciplina de EF, na Escola Básica Júlio Dinis, em Vila Nova de 

Gaia, durante a lecionação da modalidade individual de ginástica artística. A 

lecionação desta modalidade contou com 8 aulas de 90 minutos e 6 de 45 minutos 

(min). Procedeu-se à recolha das informações relativas às oportunidades de 

prática dos alunos, nas observações iniciais (Obs.I.) que decorreram nos dias 14 e 

21 de fevereiro e finais (Obs.F) nos dias 7 de março e 4 de abril, utilizando a 

gravação em vídeo para posterior observação e catalogação das OP em função 

do seu êxito (E). Neste período foram operacionalizadas as estratégias de 

intervenção e potenciação das OP. Todas as observações foram efetuadas em 

aulas de 90min. Entre as observações ocorreu um intervalo de 43 dias, sendo que 

deste número, 15 dias corresponderam às férias do 2º período.  

Antes de dar-se início ao estudo e para ser possível registar as filmagens os 

encarregados de educação, de toda a turma, tomaram conhecimento da 

realização deste estudo, através de um texto informativo na caderneta (ver anexo 

1), aceitando a participação do seu educando no estudo. 

 

Instrumentos de recolha de dados 
- Para recolher as informações relativas às aulas utilizamos uma câmara de 

filmar nas quatro observações realizadas, colocada num ponto do pavilhão com o 

maior ângulo possível e de modo a garantir que os alunos em observação 

estavam a ser captados. 
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- Para observar e registar os dados relativos às OP ocorridas, procedemos a 

uma adaptação da ficha de codificação do sistema de observação desenvolvido 

por Onofre, 2000 para estudar a ecologia da aula. Com a adaptação foi elaborada 

uma grelha de observação e registo (ver anexo 2) que compreendia as seguintes 

informações: o nome dos alunos observados, os conteúdos observados, o 

rolamento à retaguarda (RR), o rolamento à frente com membros inferiores 

afastados (RFMIA), o apoio facial invertido (AFI) e a roda e as respetivas 

dimensões determinadas êxito (Ê), êxito parcial (ÊP) e sem êxito (S/Ê) (Ver anexo 

3). 

Considera-se a categoria êxito, quando o aluno executa com rigor e 

perfeição todas as componentes críticas definidas para o respetivo conteúdo.  

Considera-se êxito parcial, quando o aluno executa corretamente alguns 

critérios, no entanto não realiza a totalidade dos mesmos, dessa forma fica 

impedido de alcançar a totalidade do elemento gímnico (EG). 

A categoria sem êxito, é atribuída ao aluno quando o mesmo não apresenta 

as componentes críticas mínimas, executando o conteúdo incorretamente. 

 

 

Apresentação e discussão dos resultados 
 
Ao perceber que iria lecionar a modalidade de ginástica na turma pela qual 

fiquei responsável surgiram diversas dúvidas e ânsias, uma vez que os alunos no 

geral apresentavam alguma resistência à prática das aulas de EF. Como as aulas 

de ginástica segundo a literatura apresentam um menor TEM, propus-me a 

contrariar esta ideia aliando a rentabilização da aula ao aumento de OP com vista 

o sucesso. Desta forma, após constatar estes problemas nas Obs.I criei um 

conjunto de estratégias de intervenção em diferentes parâmetros para impedir a 

ocorrência dos vários problemas. Nomeadamente ao nível da organização da 

aula, criando um bom clima de aprendizagem através da organização dos alunos 

por grupos e recorrendo a progressões. Ao nível de estratégias de 
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responsabilização, incentivando os alunos a autoavaliarem-se e a cooperarem 

entre si na realização dos conteúdos e na correção das execuções. Ao nível das 

intervenções do professor emitindo feedbacks com frequência tal como o controlo 

à distância. Outra estratégia adotada foi o ensino das ajudas para os quatro EG, 

RR, RFMIA, AFI e a roda.   

Desta forma, o presente capítulo pretende apresentar os resultados objetivos 

ao longo das observações efetuadas em relação ao número de OP executadas e 

ao Ê alcançado por cada um dos 6 alunos observados. Ou seja, este capítulo tem 

como objetivo relacionar a atuação da EE com os resultados obtidos pelos alunos 

na modalidade de ginástica artística (GA) nos 4 EG observados. 

Os dados que ao longo do presente capítulo serão apresentados obtiveram-

se nas Obs.I ocorridas nos dias 14 e 21 de fevereiro e observações finais (Obs.F) 

dias 7 de março e 4 de abril. 

 

Para enquadrar todo o estudo apresento os dados recolhidos na avaliação 

inicial realizada antes da Obs.I no quadro 1, pois como apresenta Costa (1983, p. 

19) o nível de prestação inicial do aluno parece ter influência determinante no nível 

de prestação final de uma aprendizagem.  
 
Quadro 1 - Avaliação Inicial 
 

 

 

 

 

Perante estes dados constatamos os diferentes níveis em que os alunos se 

encontram e as dificuldades que os mesmos manifestam nos diferentes EG. Em 

alguns EG o aluno apenas apresentava ligeiras incorreções, sendo assim 

catalogado com um “S” como se conseguisse executar, uma vez que as restantes 

Conteúdos   
 

 Alunos 

Rolamentos Apoio Facial 
Invertido Roda Retaguarda 

engrupado 
Frente MI 

afastados 
1 S S S S 
2 S S S S 
3 S S N N 
4 S S N N 
5 N N N N 
6 N N N N 
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componentes críticas foram apresentadas com correção. É de salientar que por 

vezes um simples erro pode ser difícil de corrigir, por falta de concentração do 

aluno, por falta de eficiência na orientação e transmissão de informação por parte 

do professor entre outros fatores. Com os dados recolhidos na AD devemos ter 

em conta que os alunos com competências superiores, ao longo das aulas 

aperfeiçoaram as execuções e exercitaram conteúdos com mais complexidade. 

Os restantes que apresentam dificuldades nos conteúdos avaliados serão sujeitos 

a um conjunto de estratégias, entre elas, progressões para que obtenham 

sucesso, evitando a desmotivação como apresenta Peixoto & Ferreira (1993, p. 

18) que “as formas de organização da sessão servem para possibilitar o 

estabelecimento de progressões pedagógicas que “sirvam” a maioria da classe”. 

Como foi referido, os dados resultam das Obs.I e das Obs.F e serão apresentados 

segundo uma lógica. Inicialmente será apresentado o número total de OP 

realizadas por aluno em ambas as Obs., posteriormente será interpretado o 

número de OP por minuto (min) consoante o tempo disponibilizado pelo EE e após 

esta constatação serão apresentadas as OP efetuadas pelos alunos, por 

dimensão de êxito, para que se possa verificar se ocorreu aprendizagem.  

O quadro 2 pretende efetuar uma comparação entre os valores médios das 

OP realizadas na Obs.I e na Obs.F. 

 
Quadro 2 - Média das OP na Obs.I e Obs.F 

 
 TOTALIDADE DAS OPORTUNIDADES DE PRÁTICA NA OBS.I E OBS.F 
 OBSERVAÇÃO INICIAL FINAL INICIAL FINAL INICIAL FINAL INICIAL FINAL 
  Conteúdo 

 
Alunos 

Rolamento à 
retaguarda 

Rolamento à 
frente MI 
afastados 

Apoio facial 
invertido 

Roda 

      

G
ru

po
 1

 1 10 7,5 10,5 11,5 11 8 7,5 4,5 
2 10 6,5 10 8,5 14,5 11 11,5 23 
3 10 0 8,5 0 10 0 7,5 0 

G
ru

po
 2

 4 9 3,5 10 23 7 10 3,5 0 
5 9 9 9 11 16 40,5 17 6,5 
6 15 9 10 6 9,5 3 5 3 
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Para alcançar estes resultados procedemos a uma média das duas primeiras 

Obs. e das duas últimas, para dessa forma reduzir os dados e sermos mais 

objetivos. Realizaram-se duas Obs. nos dois momentos para garantir alguma 

fiabilidade dos resultados, uma vez que os alunos podem ao relembrar os 

conteúdos melhorar a sua performance. Existem aspetos importantes para a 

discussão destes dados, a diferente situação em que os EG, o RR, o RFMIA, o 

AFI e a roda foram exercitados, uma vez que na Obs.I os alunos realizaram os 

conteúdos de forma isolada, ou seja apenas exercitaram um conteúdo durante o 

tempo estipulado pela EE e na Obs.F os EG foram exercitados em sequência 

juntamente com outros elementos durante todo o decorrer da aula. 

Para dar início à discussão dos resultados, apresento a situação do aluno 3 

que não tem valores da Obs.F uma vez que numa das aulas não se fez 

acompanhar do material necessário para realizar a aula e na outra não 

compareceu, por esta razão não será contabiliza para a conclusão geral deste 

quadro. Analisando no geral o quadro1 verificamos que o RR foi o conteúdo que 

obteve um menor número de OP na Obs.F, apenas um aluno foi capaz de manter 

o número de OP enquanto os restantes 4 apresentaram um decréscimo. Também 

podemos constatar que a roda não apresentou o aumento das OP desejado pois 

apenas um aluno (2) conseguiu aumentar consideravelmente enquanto todos os 

outros decresceram. De seguida temos o AFI e o RFMIA que têm resultados 

equivalentes, em que a quantidade de alunos que aumentaram as OP é 

semelhante aos que diminuíram, nomeadamente no AFI em que 3 decrescem e 2 

sobem e no RFMIA, 3 aumentaram e 2 diminuíram.  

Perante tais resultados, podemos perceber que algo ocorreu e que 

influenciou o nosso estudo, a alteração para a exercitação em sequência poderá 

ser uma justificativa. 
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Em reforço do que foi constatado no quadro anterior apresentamos o número 

total de OP realizados pelos alunos nos diferentes conteúdos. 
 
Quadro 3 - Total de OP das Obs.I e Obs.F  
 

 Total de OP  
 Alunos Inicial Final 

G
ru

po
 1

 1 39 31,5 
2 46 49 
3 36 0 

G
ru

po
 2

 4 29,5 36,5 
5 51 67 
6 39,5 21 

Total 241 205 
 

Relativamente aos alunos estudados e tendo em conta o que se pretende, 

potenciar um aumento das OP, pode-se constatar que nem todos os alunos 

alcançaram o objetivo, como comprovam os quadros 1 e 2, o caso dos alunos 1, 3 

e 6. O aluno 3 deve-se à sua ausência na Obs.F e os alunos 1 e 6 como vamos 

poder confirmar mais à frente deve-se à sua desmotivação o que leva a concluir 

que houve uma falta de orientação por parte do docente. Os restantes alunos (2, 4 

e 5) apesar de no quadro1 não ser percetível pode-se verificar através do quadro2 

que aumentaram o número de OP. Se efetuarmos uma observação mais 

detalhada destes últimos alunos no quadro1 podemos verificar que nos diferentes 

conteúdos há casos de subida e descida de OP e isso deve-se ao facto desses 

alunos terem dado prioridade aos EG em que apresentam mais dificuldade como 

iremos comprovar nos quadros seguintes. Através da observação do quadro1 e 

quadro2 pude constatar que não promovi um aumento das OP como me propus, 

no entanto será que um maior número de OP promove o Ê dos diferentes EG? 

Questões que vamos tentar dar resposta nos quadros relativos às OP segundo o 

Ê. 

 

No quadro seguinte (4) pretendemos demonstrar as OP realizadas por min e 

com isso comprovar em alguns casos o decréscimo das OP. 
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Quadro 4 - Oportunidades de Prática por minuto 
 

OPORTUNIDADES DE PRÁTICAS POR MINUTO 
 OBSERVAÇÃO INICIAL FINAL 

G
ru

po
 1

 1 1,5 1,3 
2 1,7 1,7 
3 1,4 0,0 

G
ru

po
 2

 4 1,0 0,9 
5 1,7 2,1 
6 1,6 0,6 

 
O quadro4 apresenta a relação entre as OP e o tempo, isto é, o número de 

OP por min realizadas pelos alunos nas Obs.I e Obs.F. É importante referir que os 

tempos destinados a cada uma das obs. foi diferente, na Obs.I estipulei 

aproximadamente 8min para cada conteúdo e na Obs.F disponibilizei 

aproximadamente 37min. Dessa forma podemos justificar o decréscimo da 

generalidade dos resultados, uma vez que apenas um aluno aumentou o número 

de OP/min e outro manteve. Para os restantes alunos pretende-se encontrar uma 

justificação para o decréscimo de OP. Estes resultados demonstram o fracasso de 

algumas das estratégias que foram sendo operacionalizadas entre as Obs.I e F, 

principalmente a falta de rotinas dentro do próprio grupo, que levaram a um maior 

dispêndio de tempo nas rotações dos alunos para darem continuidade ao 

exercício, a falta de responsabilização de todos os alunos para corrigirem e 

cooperarem com os colegas, a falta de orientação por parte do docente que 

pretendia instigar a máxima concentração e competência do aluno e também o 

controlo da turma à distância enviando feedbacks pedagógicos com frequência. 

Para podermos ser mais rigorosos e estudarmos o que realmente ocorreu ao 

longo da lecionação da modalidade de ginástica apresentamos os quadros abaixo 

com o intuito de justificar o decréscimo das OP tendo em conta um dos objetivos 

do estudo, analisar o êxito obtido em cada OP consumada em função das 

componentes críticas de cada elemento gímnico. 
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Com este quadro pretendo analisar o êxito obtido em cada OP do RR. 
 

Quadro 5- Totalidade das OP por êxito no rolamento à retaguarda 
 

TOTALIDADE DE OPORTUNIDADES DE PRÁTICA POR ÊXITO 
Conteúdo Rolamento à retaguarda 

Observação INICIAL FINAL 
  Nº Sem 

êxito 
Êxito 

Parcial Êxito Total Sem 
êxito 

Êxito 
Parcial Êxito Total 

G
ru

po
 1

 1 2 9 9 20   1* 7+7* 15 
2   3+3* 13 19     1+12* 13 
3   12 8 20 Falta de Material 0 

G
ru

po
 2

 4 12 4   16   1* 3+3* 7 
5 3 15   18   5+8* 5* 18 
6 28 7   35   11+5* 2 18 

*Equivale à exercitação do elemento com elevada complexidade 
 

Uma constatação essencial a retirar do quadro é que na Obs.F não 

ocorreram OP sem êxito (S/E), o que evidência de imediato a evolução dos alunos 

(um dos principais objetivos). Outra situação comprovada é o facto de na Obs.I 

apenas 3 alunos apresentarem competências para realizar o rolamento à 

retaguarda com êxito em contraste com a Obs.F em que todos os alunos 

(excetuando o aluno que não esteve presente) demonstraram-se capazes de o 

realizar. Tendo em conta a conclusão retirada nos quadro1 e quadro2, ou seja a 

diminuição das OP no RR e respondendo à questão colocada anteriormente 

verificou-se que o êxito (E) dos alunos aumentou levando a concluir que as 

estratégias aplicadas para a exercitação deste EG sortiram sucesso. As 

estratégias operacionalizadas para a exercitação deste conteúdo basearam-se na 

apresentação de estações com menor dificuldade, ou seja progressões, com 

recurso ao trampolim reuther, à utilização de ajudas do docente, a autoavaliação 

através das correções recebidas por parte dos colegas de grupo e à emissão de 

feedbacks com frequência de forma a controlar a turma. Ainda lhes foi 

proporcionada a visualização de um vídeo editado das suas aulas de ginástica em 

que foi solicitado aos alunos a identificação dos erros e em conjunto procurar 

formas para os corrigir. Para prevenir possíveis problemas ao nível da motivação, 
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os alunos com mais competência neste conteúdo realizaram o RR com níveis de 

complexidade superior. A realização das ajudas no RR por parte dos 

alunos/colegas foi uma situação poucas vezes verificada por exigir coordenação 

da ação dos MS, no entanto como referi, a existência de algumas estações com 

progressões promoveram a evolução dos alunos.  

 
No quadro6 efetua-se novamente uma análise das OP com êxito 

relativamente ao RFMIA. 

 
Quadro 6 - Totalidade das OP por êxito no rolamento à frente com membros inferiores afastados 

 

TOTALIDADE DE OPORTUNIDADES DE PRÁTICA POR ÊXITO 
Conteúdo Rolamento à frente MI afastados 

Observação INICIAL FINAL 

 Nº Sem 
êxito 

Êxito 
Parcial Êxito Total Sem 

êxito 
Êxito 

Parcial Êxito Total 

G
ru

po
 1

 1  10 7 17  6 15+
2* 23 

2 1 7 12 20  2 15 17 
3 5 11 1 17 Falta de material 0 

G
ru

po
 2

 4 10 8  18  30 16 46 
5 10 11  21  13 9 22 
6 17 1  18 3 7  10 

 
Pode-se constatar de imediato que na Obs.I o aluno 1 foi o único que não 

teve insucesso em nenhuma Obs. e inclusive realizou o rolamento à frente com os 

membros inferiores unidos (evidência um nível elevado de complexidade), todos 

os restantes exceto o aluno 6 que realizaram repetições S/E na Obs.I conseguiram 

alcançar o êxito parcial (EP) ou E. Contudo o nº 6 apesar de não ter alcançado o 

êxito total conseguiu aumentar o número de OP com EP, dois dos aspetos que 

podem ter provocado estes resultados foi a falta de orientação e incentivo por 

parte da EE. O aluno 4 pelo contrário apresentou uma enorme evolução e 

motivação neste conteúdo, pois conseguiu transferir as 18 OP realizadas na Obs.I 

para êxito total na Obs.F e ao mesmo tempo aumentar o número de OP de 18 

para 46 o que pode refletir o empenho deste aluno especificamente neste 

conteúdo. É importante referir que as estratégias interventivas adotadas pela EE 
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promoveram o sucesso das aprendizagens, uma vez que existiu bastante 

cooperação entre os alunos, nas correções e na realização das ajudas (na parte 

final da realização do EG colocando as mãos na anca do colega e elevando-o), 

inclusive o aluno nº3 realizou ajudas aos seus colegas levando ao aumento das 

OP. O número de progressões existentes neste conteúdo foi um fator influenciador 

desta evolução uma vez que existiam vários locais com níveis de complexidade 

diferentes. É possível também referir que a consciencialização da execução do 

EG, através da visualização dos vídeos facilitou a sua aquisição sendo um fator de 

sucesso na atuação da EE, a emissão frequente de feedbacks e utilização de 

música ambiente foram fatores fulcrais para manter e elevar os níveis de 

motivação dos alunos para a realização dos elementos gímnicos. Neste conteúdo 

específico para evitar a desistência na parte final do exercício (no momento do 

contacto com os membros inferiores (MI) no solo e posterior avanço dos ombros) 

foi adotada uma outra estratégia, que obrigava os alunos a espreitarem por entre 

os MI de modo a identificarem o número realizado pelo colega com os dedos, 

deste modo estes começaram a adquirir uma postura mais correta da execução 

final do exercício.  

No presente quadro pretende-se analisar o sucesso alcançado pelos alunos 

tendo em conta as componentes críticas do AFI. 
 

Quadro 7 - Totalidade das OP por êxito no apoio facial invertido  
 

TOTALIDADE DE OPORTUNIDADES DE PRÁTICA POR ÊXITO 
Conteúdo Apoio Facial Invertido 

Observação INICIAL FINAL 

 Nº Sem 
êxito 

Êxito 
Parcial Êxito Total Sem 

êxito 
Êxito 

Parcial Êxito Total 

G
ru

po
 1

 

1 2 20  22  11 5 16 
2 5 17 7 22  4 18 22 
3 3 17  20 Falta de Material 0 

G
ru

po
 2

 

4 13 1  14 13 7  20 
5 15 17  32 19 51 11 81 
6 9 11  20  6  6 
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A Obs.I denuncia algumas dificuldades evidenciadas por quase todos os 

alunos, uma vez que os resultados rondaram o S/E e o EP. Neste caso as OP com 

EP correspondem também à realização do EG com ajuda o que permite justificar o 

elevado número de OP com esses valores. Na conclusão final os resultados já só 

variam entre o EP e o E à exceção do aluno 4 que mesmo tendo semelhanças nos 

resultados das Obs.I é importante referir que este se encontrava a realizar 

progressões para alcançar o EP (tesouras) e o aluno 5 que apesar de ter 

aumentado o número de OP SE devido por vezes à sua desconcentração 

conseguiu atingir o E, o enorme aumento de OP (de 32 para 81) denuncia o 

esforço que este aluno evidenciou ao tentar melhorar a performance e ao mesmo 

tempo justificar as inúmeras tentativas para atingir o sucesso. Um outro aluno que 

também não alcançou o êxito na sua totalidade foi o aluno 6 que apesar de 

apenas ter realizado 6 OP conseguiu executá-las com EP, corrigindo os erros que 

apresentou na Obs.I. As OP realizadas por este aluno foram sobretudo efetuadas 

com a colaboração da EE, o que demonstra que o aluno exercitava apenas 

quando era incentivado ou repreendido. 

Este foi o conteúdo em que as ajudas entre os colegas resultaram melhor por 

ser a mais fácil de executar e em que se verificou ser um aspeto primordial no 

alcance dos resultados com EP e E. Verificou-se também que a minha emissão de 

feedbacks foi essencial para o comprometimento dos alunos nas tarefas. Tal como 

nos restantes conteúdos a demonstração do vídeo e a música ambiente tornaram-

se estratégias influenciadoras dos resultados. É importante referir que a 

organização dos grupos por estaturas (altura/peso), num âmbito geral facilitou a 

realização e consequentemente as ajudas neste EG, pois os grupos em que os 

alunos se inserem são influenciadores do empenho (ou não) dos nossos 

estudantes. Mencionando o caso dos alunos 2 e 5 que exercitaram os vários 

conteúdos aos pares, revelaram motivação e empenho em superar as suas 

insuficiências, o contrário se verificou no aluno 6 que estava inserido num grupo 

de alunos que apesar de estarem concentrados não se conseguiram organizar de 
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forma cooperativa o que fez com que este aluno se coloca-se por vezes de parte 

nos exercícios.  

  

Por fim o último quadro a ser apresentado é relativo à totalidade de OP por 

êxito no elemento gímnico, roda.  
 
Quadro 8 - Totalidade das OP por êxito na roda  
 

Totalidade de oportunidade de prática por êxito 
Conteúdo Roda 

Observação INICIAL FINAL 

 Dimensão Sem 
êxito 

Êxito 
Parcial Êxito Total Sem 

êxito 
Êxito 

Parcial Êxito Total 

G
ru

po
 1

 1  15  15  8 1 9 
2  23  23  19 27 46 
3 1 14  15 Falta de Material 0 

G
ru

po
 2

 4 7   7  0 
5 1 16 17 34  2 11 13 
6 9 1  10 1 5  6 

 
Como comprova o quadro8, a roda foi o EG em que a EE obteve menos 

sucesso, como se pode constatar com o decréscimo a nível geral das OP entre as 

Obs.I e Obs.F. No entanto é importante referir que inicialmente apenas um aluno 

demonstrou E na realização da roda ao passo que na Obs.F três alunos 

conseguiram atingir esse patamar. Para demonstrar alguma da influência das 

estratégias adotadas pela EE comenta-se a situação do aluno 6 que realizou em 

10 OP 9 foram S/E na Obs.I e na Obs.F apenas realizou 1 S/E. Um fator menos 

positivo a referir foi a não realização de OP por parte do aluno 4, por não ter sido 

relembrado pela EE que o deveria ter feito, sendo incentivado com a criação de 

progressões adequadas. O aluno 1 apesar do seu decréscimo nas OP conseguiu 

alcançar o E numa das OP realizadas. Relativamente ao aluno 5 pode-se afirmar 

que o número de OP diminuiu quase para metade devido à sua elevada 

competência na realização deste conteúdo ao contrário do aluno 2 que aumentou 

consideravelmente o número de OP por influência do seu rigor para alcançar a 
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perfeição. Uma dificuldade sentida por parte da EE foi a comprovação de que os 

alunos realizavam todos os conteúdos, independentemente do seu nível de 

dificuldade em cada um dos EG. Apesar do ambiente da aula ser idêntico aos EG 

anteriores, continuou-se a assistir a feedbacks enviados pelo professor, música 

ambiente e a visualização do vídeo, contudo este foi o único EG que não conteve 

ajudas entre os alunos pois devido à execução deficiente da roda em que não 

conseguiam passar pela posição de apoio invertido originava falta de segurança 

para quem realizasse a ajuda. Deste modo, a EE optou por ser a única a efetuar 

as ajudas neste EG.  

 

 

Conclusões 
 
Através dos resultados obtidos apercebi-me de que algumas das estratégias 

inicialmente traçadas não sortiram o efeito desejado, no entanto não devem ser 

colocadas de parte uma vez que foram definidas com os principais objetivos da 

aprendizagem, que são eles: rentabilizar o tempo de aula em função da 

aprendizagem adequada dos alunos com vista o sucesso de todos mantendo o 

processo de ensino-aprendizagem regulado e controlado à distância. Como 

apresenta Nascimento (2006, p. 209) “adequar as tarefas aos alunos é tanto um 

problema de gestão da aula como um problema de conhecimento, competência e 

dedicação do professor em puxar os alunos para o confronto ativo com conteúdos 

curriculares significantes”. 

Distribuíram-se as estratégias definidas pela EE por grupos, ao nível da 

organização, da aprendizagem das ajudas, da responsabilização e das 

intervenções do professor, todas elas serviram para dar resposta aos resultados 

obtidos. Como apresenta Onofre (2000, p. 13) o ritmo imprimido à atividade na 

aula e o facto de os conteúdos serem apresentados de forma contígua – em 

pequenos passos; o enfoque dos professores nas aprendizagens; o nível de 

responsabilização dos alunos pelo trabalho e aprendizagem e a frequência do 
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feedback pedagógico utilizado pelos professores foram considerados aspetos 

decisivos nos resultados de aprendizagem dos alunos. Portanto é impossível 

designar um grupo como primordial pois todos eles são importantes e devem ser 

aplicados numa aula de ginástica de solo podendo ser operacionalizadas nas 

restantes modalidades desportivas.  

Desta forma, constato que o principal nas aulas de ginástica é criar um bom 

ritmo de aprendizagem com exercícios e progressões adequadas às capacidades 

dos alunos, uma vez que assim conseguimos manter e elevar o nível de 

motivação dos mesmos e ainda ir aos poucos evoluindo à medida que os alunos 

alcançam o sucesso. Outra situação promotora dos bons resultados obtidos em 

quase todos os EG diz respeito à operacionalização das ajudas por parte dos 

alunos, uma vez que desta forma comprometi-os nas tarefas, elevando os seus 

níveis de responsabilidade e concomitantemente inserindo-os no processo de 

aprendizagem dos colegas A consciencialização por parte dos alunos sobre a sua 

execução permitiu-lhes adquiri uma imagem e uma ideia “geral” de como 

executam o EG e o que devem melhorar nas aulas seguintes procurando corrigir 

os erros. Constatei com a entrega das fichas de registo, onde os alunos 

apontavam as suas OP, que estes se debruçaram em demasiada no documento, 

despreocupando-se em exercitar os EG. 

Apesar de não ter alcançado um dos objetivos, um aumento das OP, foi 

notória a evolução dos alunos em quase todos os conteúdos, transmitindo dessa 

forma a noção de que o aumento do tempo de prática nem sempre é aproveitado 

de forma eficaz como apresenta Costa (1983, p. 16) “os alunos que progrediram 

menos beneficiaram de mais tempo de prática”. O que retrata a diminuição das OP 

da Obs.I para a Obs.F, uma vez que com a exercitação isolada todos os alunos se 

encontravam a exercitar em simultâneo e os feedbacks que imitia poderiam ser 

dirigidos a todos e em sequência não ocorria essa possibilidade o que tornou mais 

difícil a emissão de feedbacks constantes. Como afirma Costa (1995), os 

feedbacks são importantes para o aperfeiçoamento das prestações dos alunos. 
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Por vezes a EE sentiu dificuldades em enviar feedbacks de reforço incentivando 

os seus alunos a continuarem a treinar para conseguirem alcançar o sucesso. 

Com a realização deste estudo percebi que o trabalho por pares influencia a 

exercitação dos conteúdos, quando estes se encontram motivados e empenhados 

nas tarefas, ou seja enquanto um executa o colega realiza a ajuda e corrige os 

erros demonstrados. Ou seja os grupos em que os alunos se inserem são 

influenciadores do empenho (ou não) dos nossos estudantes. Uma estratégia que 

poderia ter sido tomada era a troca dos alunos que obtiveram resultados abaixo da 

expectativa da EE, para um grupo que apresenta-se mais E, cooperação e 

empenho na realização dos exercícios. A cooperação apesar de também ter sido 

evidente nos grupos menos capazes foi fulcral nos grupos mais competentes. 

Em suma como nos apresenta (Neves, 1996, p. 5) em especial na 

modalidade de ginástica, “é necessário que cada professor saiba ser competente 

e criativo no PEA, saiba solucionar os vários problemas ou dificuldades que 

surjam durante as aulas, modificar certas rotinas em que por vezes se deixam 

envolver, criar nas aulas formas jogadas ou circuitos, de modo a que seja possível 

criar no aluno progressos suscetíveis de desencadear um processo de valorização 

da sua própria imagem, promovendo a autossatisfação e o interesse pela 

modalidade”. 

 
 

 Limitações e sugestões para estudos futuros 
 
As limitações ocorridas no estudo são a falta de aplicação de algumas 

estratégias, nomeadamente a existência de uma competição após terem sido 

entregues as fichas de registo sobre as OP para dessa forma motivar os alunos 

para a prática garantindo a exercitação de todos os EG e de certo modo também o 

alcance do sucesso. As datas previstas para as Obs.F sofreram alterações uma 

vez que as filmagens não ficaram como se pretendia e alguns alunos ficaram fora 

do ângulo de visão (impossibilidade de colocar a câmara no pavilhão de modo a 
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enquadrar todos os alunos). Outra situação que não foi controlada diz respeito às 

situações de prática em que decorreram as observações, uma vez que na Obs.I 

os exercícios foram observados de forma isolada/analítica e na Obs.F foram 

observados em combinação com outros EG. 

Para que em próximos estudos seja possível lecionar e operacionalizar as 

estratégias interventivas com maior exatidão de forma a garantir o alcance dos 

objetivos do estudo, nomeadamente a rentabilização da aula e o sucesso da 

aprendizagem, deixo algumas sugestões. Dar seguimento às aprendizagens dos 

alunos através da exercitação de minis sequências numa fase inicial e à medida 

que os alunos assimilem os EG que devem ser adequados e realizados com 

algumas progressões acrescentam-se outros conteúdos ou minis sequências para 

que no final da modalidade possamos garantir a exercitação dos vários elementos 

gímnicos e sobretudo manter os alunos motivados e empenhados nas tarefas 

propostas. 
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4.1.7 Comunicação para a turma 

 

A comunicação entre os dois intervenientes do PEA pode ser realizada de 

diversas formas e é considerada um fator determinante da eficácia pedagógica. As 

tarefas instrucionais envolvem os comportamentos dos professores, ou dos 

treinadores e dos praticantes, que dizem respeito à aprendizagem dos conteúdos 

(Hastie & Siedentop, cit. por Rosado & Ferreira (2011, p. 186) e, em particular, à 

gestão da organização didática no que se refere à organização das progressões 

de ensino (Rink, cit. por Rosado & Ferreira (2011, p. 186), do ritmo da sessão, do 

risco, da ambiguidade, bem como da novidade e desafio (McCaughtry, Tischler & 

Flory, cit. por Rosado & Ferreira (2011, p. 186). 

Rosado & Mesquita (2009, p. 69) consideram que “a instrução ocupa um 

lugar nobre, ao referenciar-se à informação diretamente relacionada com os 

objetivos e a matéria de ensino”. Os mesmos autores explicam que “dela fazem 

parte todos os comportamentos, verbais ou não verbais (e.g. exposição, 

explicação, demonstração, FB, entre outras formas de comunicação, 

nomeadamente não verbais), que estão intimamente ligados aos objetivos da 

aprendizagem”.    

A instrução não se baseia unicamente na transmissão dos conteúdos, 

pretende-se que esta esclareça o executante/aluno da importância do que vai ser 

aprendido e da forma como o conteúdo pode ser alcançado através da execução 

dos diferentes movimentos que lhe estão associados. O que é transmitido deve 

ser capaz de elucidar o aluno sobre o objetivo a alcançar com o exercício 

explicando-lhe a sua importância não apenas em situação analítica como em 

situação de jogo. Fui desenvolvendo a capacidade de corrigir os meus alunos 

através das várias formas, desde as explicações, às demonstrações, às palavras-

chave, dando ênfase aos principais movimentos a executar repetindo variadas 

vezes, por exemplo na realização do auto passe em voleibol, extensão completa 
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dos membros superiores. Fui mais eficaz na transmissão dos conteúdos a partir 

do 2º período, apesar de no voleibol não ter conseguido os resultados pretendidos 

também devido à minha falta de conhecimento. 

O ensino deve estar ao alcance de todos os nossos alunos e o docente deve 

encontrar estratégias para tal, como referi a simples explicação não basta, é 

importante efetuar demonstrações para que os alunos visualizem e adquiram a 

imagem da execução correta do conteúdo, recorrendo às respetivas componentes 

críticas e palavras-chave. Em situações em que se verifique que os alunos não 

assimilaram a informação deve-se parar o exercício e voltar a explicar a toda a 

turma ou a um determinado grupo recorrendo a exemplos práticos, 

contextualizando os conteúdos apresentando a sua aplicabilidade, dando assim 

significado às aprendizagens. 

Ao longo desta curta experiência fui sentindo uma necessidade de ser cada 

vez seletiva na explicação dos exercícios, ou seja na informação que transmitia. 

Nas modalidades em que apresentava mais conhecimento do conteúdo apresentei 

mais eficácia no ensino e com isto constatei mais sucesso nos alunos. Tal como 

refere Doyle (cit. por Rosado & Mesquita, 2009, p. 79) “a clareza na emissão de 

informação foi, desde muito cedo, considerada como uma variável preditiva da 

eficácia de ensino”.   

“É importante salientar que não é a quantidade de demonstrações e de 

palavras-chave utilizadas que discrimina a eficácia da intervenção, mas a 

qualidade do conteúdo informativo que elas veiculam” Gushthart, Kelly & Rink (cit. 

por Rosado & Mesquita, 2009, p. 80). Perante esta afirmação pretendo apresentar 

de seguida outra forma de comunicar com a turma. 
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4.1.7.1 O Feedback Pedagógico 

 

Outra forma de comunicar é através da emissão de FB que segundo Rosado 

& Mesquita (2009, p. 82) são entendidos “como uma mais-valia do professor no 

processo de interação pedagógica”. “O conceito de FB pedagógico é definido 

como um comportamento do professor de reação à resposta motora de um aluno 

ou atleta, tendo por objetivo modificar essa resposta, no sentido da aquisição ou 

realização de uma habilidade” Fishman & Tobey (cit. por Rosado & Mesquita, 

2009, p. 82). 

Fui constatando ao longo do estágio que o FB mais frequente da minha parte 

é o corretivo, mas no entanto este não é suficiente para regular o PEA. Apresentei 

em menor número FB positivos e de reforço, pois apenas os atribuía aqueles 

alunos que sentia que se estavam a esforçar para alcançar o objetivo e aqueles 

que realmente o conseguiram. Com o passar do tempo dei por mim por diversas 

vezes a elogiar alunos que não tinham efetuado algo dentro dos padrões 

pretendidos no entanto apercebi-me de que estavam a esforçar-se e incentivei-os 

a não desistir.  

Pude constatar que o facto de elogiar (FB positivo), entusiasmou os 

alunos para o alcance dos objetivos. (Diário de bordo, 7 de Março de 2013) 

 Tinha sempre em mente que devia ser rápida e eficaz, de modo a consumir 

o menor tempo possível de aula, no entanto não garantia que a informação fosse 

totalmente percebida pelos alunos, restringindo-me aos FB que enviava, aos de 

correção. Um FB frequente, específico e, globalmente, aprovador, bem como o 

elogio regular em torno da realização das instruções propostas, determinam 

maiores níveis de responsabilização dos praticantes Mesquita (cit. por Rosado & 

Ferreira, 2011, p. 189).  
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Para colmatar esta questão realizei o estudo já apresentado, utilizando a 

gravação de vídeos de ginástica e à sua exposição como forma de 

consciencializar os alunos da execução correta dos conteúdos. Como referem 

Rosado & Mesquita (2009, p. 83), “constata-se que o FB informativo centrado no 

conhecimento da performance é particularmente benéfico na execução de 

movimentos que não permitem a sua visualização por parte do praticante, na 

medida em que, no principiante, a informação captada propriocetivamente deve 

ser completada pela informação externa (FB pedagógico)”. A consciencialização 

das competências reais por parte de cada um dos alunos promove o sucesso, ao 

terem a noção de como realmente executam e as dificuldades reais que 

apresentam, que em posterior conversa com o professor podem ser definidos um 

conjunto de estratégias para alcançar a execução correta. Esta visualização da 

própria imagem é fulcral no desenrolar do PEA e pode funcionar como uma 

estratégia a aplicar pelos docentes de forma a evitar resultados negativos.  

Outra das dificuldades sentidas relaciona-se com a identificação das 

dificuldades dos alunos para dessa forma qualificar os FB a emitir. Perante o que 

foi afirmado anteriormente, ao visualizar um aluno que realiza-se o solicitado 

incorretamente tentava sempre emitir FB. As correções tinham como intuito corrigir 

as componentes críticas do exercício que, por sua vez, se encontram no plano de 

aula. As componentes críticas são o principal foco de atenção do professor e a 

preocupação deste deve ser observá-las, para dessa forma poder orientar o aluno 

corrigindo sempre que for necessário. No entanto não estava consciente do tipo 

de FB que devia emitir e qual o mais adequado para as diferentes situações.   

Como referem Black & Weiss, Lacy & Darst (cit. por Rosado & Mesquita, 

2009, p. 89)  a utilização de “FB corretivos não têm que ser, necessariamente, 

negativos (…)”. “Tal estratégia permitirá melhorar o clima da turma, pelo aumento 

dos encorajamentos e dos elogios das boas atuações dos alunos, bem como 

possibilitará o reforço do que está a ser feito de forma apropriada (melhoria do 
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empenhamento e da disciplina), permitindo, ainda, reforçar os aspetos fortes da 

prestação dos estudantes”. (Rosado & Mesquita, 2009, p. 89) 

 

Uma aluna que apresenta grande flexibilidade não consegue elevar-se 

após o rolamento, ou seja não tem êxito na tarefa, disse-lhe para tentar não 

afastar tanto, no entanto nesta situação fechei o ciclo de FB ao não 

aguardar para ver se esta iria alcançar o objetivo. (Diário de bordo, 21 de 

fevereiro de 2013) 

 

Contrariando a minha atuação Rosado & Mesquita (2009, p. 90) “aconselham 

que depois do FB inicial, o professor verifique se este teve o efeito pretendido 

(alteração ou manutenção do comportamento), para de novo diagnosticar e 

prescrever se necessário”. É necessário que tenhamos a consciência de que não 

devemos observar o aluno apenas uma vez, devemos constatar quais as suas 

reais dificuldades através de várias execuções para dessa forma tentarmos 

colmatar as suas dificuldades.  

Apesar de não ter ocorrido com bastante frequência, sempre que me era 

possível preocupava-me em fechar o ciclo de FB para constatar se o aluno o 

percebeu e o conseguiu aplicar, como apresentam Pierón e Delmelle (cit. por 

Rosado & Mesquita, 2009, p. 83) “ao constatarem a importância da informação de 

retorno como elo de ligação dos acontecimentos de ensino, sintetizaram a 

sequência de comportamentos que o professor deve desenvolver para emitir um 

FB pedagógico: observação e identificação do erro na prestação; tomada de 

decisão (reagir ou não reagir e, se decidir reagir, prestar um encorajamento ou 

uma informação); FB pedagógico informativo; observação das mudanças no 

comportamento motor do aluno; eventual observação de uma nova tentativa do 

gesto e ocorrência de um novo FB pedagógico”. 
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Apliquei consoante as minhas necessidades e colocação várias vezes o FB 

coletivo de forma a garantir que toda a turma teria acesso à informação. 
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4.1.7.2 Demonstração 

 

De forma a apoiar a redução da informação transmitida à turma recorri à 

demonstração esta que serve de meio para a apresentação das tarefas motoras. 

Como foi referido a transmissão da informação não deve ser isolada, deve sim ser 

apresentada à turma de forma contextualizada, quero com isto mencionar que por 

exemplo a exemplificação da manchete para além da sua demonstração o 

docente deve recorrer à sua contextualização referindo que esta responde à 

“interceção de bolas com trajetórias baixas/tensas” (Mesquita, 2006). Tal como 

ocorreu na modalidade de andebol, onde tentei mencionar sempre qual a utilidade 

de cada uma das aprendizagens constatando dessa forma que a generalidade dos 

alunos conseguiu alcançar os objetivos propostos. 

Para a demonstração dos vários conteúdos que lecionei solicitei a 

colaboração de alunos mais capazes e menos capazes, isto porque ambos 

servem como exemplo. Na lecionação da modalidade de ginástica e voleibol 

utilizei ambas as situações, para demonstrar a execução correta do exercício. Em 

ginástica aproveitei para transmitir a execução das ajudas nos elementos 

gímnicos, transmitindo o errado através da demonstração realizada pelos alunos 

com mais dificuldades, mencionando que com a sua falta de concentração não 

iriam alcançar o objetivo. A solicitação a alunos com mais dificuldades para 

executarem uma demonstração fez com que toda a turma encontrasse os erros e 

de seguida os solucionassem. 

Ao demonstrar, referi o que não queria que fizessem e demonstrei o 

exercício corretamente para que estes adquirissem a imagem final do 

mesmo. (Diário de bordo, 21 de fevereiro de 2013). 

No presente dia reunimos com os professores responsáveis, PC e 

professor orientador. Na presente reunião, pude receber alguns elogios que 

me deixaram radiante, sobretudo saber que “uma das minhas 
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preocupações é em que os alunos aprendam” afirmação do professor 

orientador. (Diário de bordo, 21 de fevereiro de 2013). 

 

A referência dos critérios de êxito para a ação tal como apresentam Rosado 

& Mesquita (2009, p. 80) “devem ser explícitos aos alunos para que saibam 

exatamente o que o professor/treinador considera importante para a avaliação”. 

Este reforço do docente em referir os critérios principais a apresentar pelos alunos 

são de extrema importância e, neste âmbito, cometi alguns erros na lecionação 

das modalidades. No momento em que os alunos se encontravam a ser avaliados 

poderia ter efetuado um flashback do que foi abordado ao longo das aulas 

referindo cada um dos aspetos das diferentes habilidades motoras recorrendo 

sobretudo à demonstração para dessa forma garantir que os alunos receberam 

informação, relembrando-os e consciencializando-os para se esforçarem em os 

aplicar.  

O sentimento de incerteza sobre o que estava a lecionar foi mais evidente 

nas modalidades iniciais, por serem as primeiras, por não conhecer os alunos, 

entre outros aspetos. Para a lecionação das modalidades de atletismo e 

basquetebol como também para a de voleibol (a última) não me sentia totalmente 

preparada, pois não possuía um conhecimento do conteúdo que me permitisse ter 

a noção de como ensinar e de quais os melhores exercícios para os transmitir. “Ao 

professor exige-se-lhe, portanto, que saiba representar a matéria para os outros; 

não lhe basta saber para si”. (Graça, 1999)  

Às observações efetuadas ao PC verificamos inúmeras vezes este a 

recapitular a matéria e a verificar se esta realmente tinha sido apreendida pelos 

alunos antes de dar início a qualquer exercício.  

O professor começou por transmitir e dar ênfase às palavras-chave 

através da execução correta dos movimentos, no passe, nomeadamente 

“esticar os braços”, “a bola tem que tocar por último nos polegares”, “os 

polegares têm que estar juntos” são tudo noções que o docente frisou com 
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frequência ao longo da aula e dos exercícios. (Reflexão da observação do 

professor cooperante, 17 de abril de 2013)  

Um sentimento que fui desenvolvendo ao longo da vida é que se quero 

alcançar a excelência tenho que adotar uma estratégia, como apresenta Marques 

(2003, p. 13) “temos de focar a nossa atenção nos professores mais eficazes e 

empenhados para que possamos contar com a ajuda deles para melhorar o 

desempenho dos outros”. 

Na lecionação da modalidade desportiva de voleibol, apresentei alguma 

dificuldade em demonstrar, isto porque não estava confiante do que iria fazer, 

sentia que ia errar e não pretendia mostrar a imagem do erro aos meus alunos. 

Após várias correções do PC passei a demonstrar os exercícios aos meus alunos, 

desculpando-me por vezes pelos erros cometidos aproveitando para utilizar o 

questionamento sobre o que estava errado e como era possível corrigir os erros. 

Nestas situações podemos utilizar o aluno como um agente de ensino que 

demonstra e através das suas execuções corretas e dos erros colabora com o 

outro, pois os erros de uns podem ser os erros da turma em geral. Ao serem 

identificadas os erros e incorreções nos próprios colegas da turma os alunos 

concentram-se mais e pensam que possivelmente também chegará à vez deles 

demonstrarem.  

Tendo em conta o conhecimento que possuía para lecionar cada uma das 

modalidades tomei determinadas opções metodológicas com vista a 

aprendizagem dos alunos e o seu sucesso. 

 

4.1.8 Opções metodológicas das diferentes modalidades 

 

Quando o conhecimento que se possui não é suficiente para promover uma 

tomada de decisão acertada perante as metodologias a adotar para cada uma das 
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modalidades surgem problemas, estas que tal como a comunicação são 

importantes no ensino. Os problemas que ambas apresentarem irão refletir-se no 

PEA e no sucesso do mesmo. Esta dúvida surgiu logo nas modalidades iniciais, 

na lecionação da modalidade de atletismo e basquetebol, quando me deparei que 

os alunos no momento de operacionalização das habilidades motoras técnicas e 

táticas demonstraram não ter a capacidade de tomar as decisões adequadas e 

acertadas a cada situação.  

Nomeadamente na avaliação sumativa de atletismo na disciplina de triplo 

salto verifiquei o reflexo da falta de explicação e contextualização dos conteúdos, 

uma vez que permiti ao longo das aulas a criação de uma dependência com a 

utilização dos tapetes antiderrapantes. No momento da apresentação dos 

conteúdos os alunos não conseguiram apresentar os três apoios com correção. 

Perante isto, é importante referir que deveria ter evidenciado durante a exercitação 

deste salto o que pretendia com o mesmo, dando enfâse aos três apoios (hop, 

step e jump), ensinando do mais simples para o mais complexo, colocando os 

alunos em confronto com o real, retirando nas aulas antecedentes à avaliação os 

materiais autoconstruídos. O objetivo dos mesmos é apenas fazer que os alunos 

adquiram a noção do movimento e não a criação de dependência. Na modalidade 

de basquetebol, em situação de jogo 3x3 verifiquei o mesmo erro, não por ter 

utilizado materiais autoconstruídos mas por não ter sensibilizado os alunos para a 

importância e utilidade das habilidades técnicas em situação de jogo e 

possivelmente porque as formas simplificadas (por exemplo: 1x1; 2x1; 2x2 e o 

3x2) podem não ter sido suficientemente esclarecedoras para que os alunos 

posteriormente alcançassem os objetivos do 3x3.  

No 2º período na modalidade de andebol e ginástica, como já tive 

oportunidade de referir apresentei melhores resultados devido aos meus 

conhecimentos e às decisões a nível metodológico que foram no meu entender as 

melhores para o contexto. Em andebol optei por organizar o conteúdo numa 

perspetiva estruturalista como apresenta o Modelo Desenvolvimental de Rink 
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(1996). Ensinei com base numa progressão da base para o topo, partindo do mais 

“simples para o mais complexo, do fácil para o difícil e do conhecido para o 

desconhecido” (Mesquita & Graça, 2009, p. 53), uma vez que apresentei uma 

sequência de conteúdos de acordo com a capacidade e desenvolvimento dos 

alunos. Inicialmente realizei exercícios de manuseamento de bola efetuando 

trajetórias simples e posteriormente com trajetórias complexas, com a realização 

do “8”, solicitando sempre que estes se enquadrassem com a baliza. Após 

verificar que o domínio de bola se encontrava no geral consolidado dei início à 

exercitação de situações de jogo básicas nomeadamente a circulação de bola e 

para tornar o exercício mais motivante introduzi a finalização em diferentes postos 

específicos. A aprendizagem por parte dos alunos tornou-se mais eficaz com a 

organização da turma por grupos de nível. 

Na ginástica, optei por adotar uma organização do conteúdo diferente da 

utilizada em andebol embora usando igualmente o Modelo Desenvolvimental de 

Rink (1996).  

O professor questionou-me acerca da minha lecionação dos conteúdos 

gímnicos, uma vez que inicialmente apresento o produto final e só depois 

dedico a cada aluno a progressão para que este possa alcançar o resultado 

final. Este referiu que esta lecionação é considerada do topo para a base, e 

não da base para o topo, uma vez que não executo o mais simples e 

posteriormente o mais complexo. (Diário de bordo, 21 de Fevereiro de 

2013) 

Esta abordagem, do topo para a base, defende que o ser humano é capaz 

de entender o todo sem necessitar de aprender parte por parte, uma de cada vez. 

Comecei por demonstrar os elementos gímnicos e depois organizei progressões 

das suas partes para os alunos com mais dificuldades, pois dessa forma permiti 

aos alunos adquirirem noções e visualizarem o que se pretendia no exercício. Ou 

seja com a visualização do movimento total os alunos conseguem perceber os 

passos que são necessários ultrapassar para alcançar o êxito com o apoio do 
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professor. Este tipo de abordagem é adotada sobretudo nos jogos desportivos 

coletivos uma vez que os alunos desta forma têm um confronto direto entre o que 

aprenderam e como é que essas aquisições devem ser operacionalizadas 

consoante as situações específicas.  

Na modalidade coletiva, voleibol tal como em atletismo, basquetebol e 

andebol adotei a estratégia de partir do mais simples para o mais complexo, no 

sentido de ir ensinando de forma progressiva acrescentando critérios às 

aquisições que os alunos demonstravam. Como apresenta Mesquita & Graça 

(2009) nesta aprendizagem “vão-se adicionando elementos, no sentido de 

alcançar o resultado desejado”. Nesta modalidade apesar da adoção desta 

metodologia não consegui obter os resultados que pretendia por ser uma 

modalidade com um nível elevado de exigência técnica. 

 

4.1.9 Ensino por grupos de nível e a adequação dos exercícios 

 

A presença do ensino diferenciado neste percurso de EP surgiu após a 

constatação de vários fracassos nas modalidades de atletismo e de basquetebol, 

uma vez que os alunos no momento de operacionalização das suas supostas 

aquisições não apresentavam sucesso ao não saberem o que aplicar conforme a 

situação. Isto ocorreu sobretudo na lecionação da modalidade de basquetebol, 

quando constatei que os alunos em situação de jogo não conseguiam evoluir por 

não conseguirem realizar uma ação ofensiva sem perderem a bola devido à 

enorme discrepância do nível das capacidades motoras da turma. 

Para colmatar estes insucessos na lecionação das modalidades seguintes, 

como andebol, ginástica e voleibol optei por adotar um ensino por níveis, sem 

invalidar por vezes a construção de equipas/grupos de trabalho 

equilibrados/heterógenos. Os principais inconvenientes que constatei na prática 
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desta opção pedagógica relacionam-se com o facto de as alunas menos 

capacitadas não se apresentarem em empenhamento motor ao aperceberem-se 

do meu foco de atenção num determinado grupo, aproveitando para conversar e 

não realizar os exercícios propostos quebrando dessa forma o ritmo da aula, 

obrigando-me a intervir constantemente. Esta falta de cumprimento dos exercícios 

propostos advém da desmotivação, uma vez que os alunos sentiram não 

conseguir alcançar a execução completa do movimento com sucesso. Perante 

esta dificuldade criei progressões para que os grupos com menos dificuldade 

conseguissem alcançar os objetivos, com grau de dificuldades e exigência 

diferentes. Apesar de ter criado várias progressões deveria ter orientado bastante 

mais os meus alunos não só estando presente mas também através de controlo à 

distância.  

Após o rolamento à retaguarda demonstrei como pretendia que fosse 

executado o rolamento à frente com membros inferiores afastados, 

mencionei aos alunos com mais dificuldades, que partissem de uma 

posição mais básica. (Diário de bordo, 21 de fevereiro de 2013).  

Após referir o que pretendia, deveria ter passado por todos os grupos, no 

entanto nem sempre foi possível uma vez que bastantes alunos da turma 

apresentavam dificuldades e eu tentava ajudá-los não apenas uma vez mas 

algumas vezes consecutivas para garantir que a aprendizagem tinha sido 

efetuada.  

A organização da turma por níveis permitiu a elaboração e operacionalização 

de exercícios adequados às capacidades de cada um dos alunos e também 

possibilitou a explicação e contextualização nos momentos oportunos, garantindo 

dessa forma que os alunos compreendiam a utilidade e importância de cada um 

dos ensinamentos. Esta organização permite aos alunos sentirem-se capazes 

dentro do próprio grupo, uma vez que têm dificuldades similares e todos cooperam 

para alcançar um objetivo comum.  
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Na lecionação da modalidade de ginástica os grupos foram constituídos 

consoante os níveis e capacidades mas também segundo a sua constituição 

física. 

A organização dos grupos por constituição física possibilitou a muitos 

deles alcançar o objetivo. (Diário de bordo, 21 de fevereiro de 2013) 

Ao contrário do que optei por realizar nas modalidades de andebol e voleibol 

Mesquita & Graça (2006, p. 279) para a lecionação dos jogos desportivos, referem 

que “os alunos são agrupados de modo a assegurar a diversidade e a 

heterogeneidade em todas as equipas e um equilíbrio entre as equipas”. Mas é 

importante também como os mesmos autores referem, que “formar grupos 

heterogéneos, em que os alunos permaneçam juntos durante um longo período de 

tempo, é muito importante para promover e facilitar a aprendizagem cooperativa”.  

A turma apresenta quatro alunas que ao longo das aulas de ginástica 

realizaram os exercícios propostos presentes num plano de aula adaptado às suas 

capacidades e performance uma vez que não apresentavam características físicas 

(excesso de peso) que lhes permitissem o alcance dos elementos gímnicos 

definidos como obrigatórios. As sessões consistiam em exercícios de força, 

flexibilidade e equilíbrio, os mesmos foram sofrendo alterações ao nível da carga e 

exigência e posteriormente foram incentivadas a exercitarem as progressões para 

a realização de rolamento à frente engrupado. Duas alunas conseguiram executar, 

uma realizou com ajuda e outra não conseguiu por causa das suas características 

físicas. Ao longo das aulas verifiquei que estas alunas se encontravam motivadas 

em ultrapassar as suas dificuldades, penso que deveria ter sido um pouco mais 

exigente com as mesmas e elaborar exercícios com mais complexidade 

relacionados com os elementos gímnicos da ginástica, por exemplo os restantes 

rolamentos com recurso às progressões.  

Apresentando uma das alunas da turma que integrou o grupo com o plano de 

aula adaptado na modalidade de ginástica, esta que é uma aluna com 
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necessidades educativas especiais (NEE). Devido à sua incapacidade e à 

inexistência de um programa esclarecedor do trabalho que foi sendo desenvolvido 

pela mesma. Ao longo das aulas esta aluna foi integrada em equipas com níveis 

adequados às suas capacidades. Durante o 1º período apresentou-se pouco 

assídua por motivos de doença, nos períodos seguintes com a lecionação por 

níveis integrou-se bastante bem nos grupos/equipas onde foi desenvolvendo as 

suas capacidades e por vezes até me surpreendendo (ex.: andebol). No meu 

entender uma vez que se trata de uma aluna com NEE e por fazer parte de 

currículo adaptado, o seu processo de formação deveria ter-me sido facultado 

para que eu pudesse dar continuidade ao que foi sendo desenvolvido e 

exercitado.  

Consegui constatar que com a aplicação desta forma de ensino os alunos 

efetuaram uma aprendizagem mais eficaz conseguindo assim responder aos 

desafios e alcançar os objetivos propostos. No entanto, também foi notório que por 

influência do seu próprio empenho e dedicação alguns foram evoluindo 

gradualmente. 

Ao lecionar nestas condições procedi da mesma forma nas avaliações tanto 

em andebol como em ginástica. Em andebol organizei também equipas 

heterogéneas de modo a poder verificar se alguns alunos apresentavam 

evoluções. Com esta adaptação, beneficiei os alunos menos capazes, uma vez 

que com o facto de existirem alunos bons numa equipa os níveis de motivação 

dos alunos menos capazes elevaram-se promovendo na mesma dessa forma a 

aprendizagem. Esta aprendizagem também se torna positiva para os alunos mais 

capazes uma vez que aprendem a cooperar com os colegas. 

Com esta lecionação por grupos de nível pode ser permitido aos alunos uma 

exercitação isolada dos conteúdos, ou seja através de um treino de uma 

determinada habilidade motora, por exemplo o lançamento na passada no 

basquetebol de modo a aperfeiçoar este skill motor. Apercebi-me desta 
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diferenciação e adequação de exercícios numa aula lecionada pelo PC que 

procurou atribuir exercícios aos alunos que estes fossem capazes de realizar. 

Especificando a realização de exercícios adequados a cada grupo de nível 

operacionalizei durante as minhas aulas de ginástica e voleibol exercícios com 

diferentes níveis de exigência de acordo com as capacidades dos alunos/grupos. 

Os exercícios mais complexos exercitados em situações contextualizadas eram 

atribuídos aos alunos mais capazes e os mais simplificados conferia aos alunos 

com mais dificuldades. Só após a passagem por diversas experiências consegui 

determinar com mais exatidão os níveis dos alunos centrando-me dessa forma 

nos alunos e não na turma em geral, embora por vezes tenha cometido alguns 

erros. 

Em específico na modalidade de ginástica, tal como foi apresentado no 

estudo de investigação-ação, adotei a aprendizagem cooperativa partindo da 

organização da turma por níveis possibilitando dessa forma a adequação dos 

exercícios a cada grupo com o intuito de promover o empenhamento motor dos 

alunos, uma vez que este foi um dos grandes problemas sentidos inicialmente por 

serem um pouco resistentes à prática de exercício físico.  

Em concordância com o que foi apresentado, iniciei com o ensino das ajudas 

e a organização da turma por grupos de características físicas e estaturas 

similares tal como em relação às suas dificuldades na execução dos elementos 

gímnicos com vista o aumento do tempo de empenhamento motor com segurança, 

envolvendo mais sucesso e sobretudo motivação, entusiasmo e cooperação. Uma 

vez que em 26 alunos o número de alunos que apresentam dificuldades em 

realizar os elementos gímnicos é elevado requer que o professor esteja mais 

próximo de si efetuando ajudas e orientando, evitando situações de perigo e por 

vezes brincadeiras. 
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Não ocorria deslocamento de estação em estação, ou seja os grupos eram 

mantidos no mesmo lugar e exercitavam os conteúdos à medida que eu os 

solicitava durante determinado tempo.  

Diante de uma turma com as características já referidas preocupou-me em 

saber como podia circular por todos os grupos com alguma frequência. Dessa 

forma agrupei os alunos mais capacitados com o intuito de exercitarem as suas 

sequências e aperfeiçoarem os conteúdos já aprendidos para que pudesse estar 

mais disponível para apoiar os restantes que se organizaram de modo a exercitar 

e aperfeiçoar os conteúdos em que apresentavam dificuldades. Os alunos com 

mais dificuldades optei por colocá-los numa metade do pavilhão para poder estar 

mais próxima de todos prevenindo acontecimentos sem ter que efetuar grandes 

deslocamentos.  

As progressões foram criadas tendo em vista as dificuldades dos alunos, no 

entanto estas deveriam ter sido mais adaptadas às suas necessidades, para 

dessa forma permitir-lhes alcançar os objetivos de acordo com as suas 

capacidades.  

Os conteúdos eram exercitados por todos os alunos em simultâneo, as 

diferenças estavam na realização das progressões por parte dos alunos menos 

capazes no sentido de permitir a todos o sucesso. Só a partir do momento que os 

alunos demonstraram ter adquirido os conteúdos é que os mesmos passavam a 

ser exercitados em sequência. Os alunos com mais dificuldades continuaram a 

exercitar todos os conteúdos dando prioridade aos elementos com menos sucesso 

para que através de um aumento do grau de dificuldade alcançassem a execução 

do movimento completo do elemento gímnico.  

Apercebi-me que através de uma aprendizagem cooperativa consegui 

promover elevados níveis de empenhamento motor, uma vez que existia um aluno 

a executar e outro(s) colega(s) a realizar a ajuda. Através disto promovi 

aprendizagens não só ao nível da execução dos elementos gímnicos como 
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também na aquisição dos seguintes conceitos psicossociais: responsabilidade, 

superação/motivação, empenho, cooperação e entre ajuda nas ajudas e correções 

técnicas. A apresentação das ajudas aos alunos foi carregada de 

responsabilidades, sensibilizei-os que uma simples brincadeira pode gerar 

situações de perigo. O comprometimento e responsabilidade de alguns permitiu o 

sucesso de muitos o que fez com que sentissem confiança nos colegas para 

realizar os exercícios. 

Tal como nos apresentam Mesquita & Graça (2009, p. 39) “a eficácia 

pedagógica decorre o postulado de que os professores ou treinadores mais 

eficazes se diferenciam porquanto atuam segundo o pressuposto de que o 

propósito do ensino é promover a aprendizagem dos praticantes, ao acreditarem 

que estes conseguem aprender, e ao assumirem que a sua grande 

responsabilidade é ajudá-los a aprender”. Perante o aqui afirmado e tendo em 

conta que o professor deve atuar com o propósito de promover um ensino que 

seja capaz de alcançar todos os alunos, adequando as situações de 

aprendizagem, adaptando o seu discurso em prol da situação e da necessidade 

da turma irei apresentar de seguida os modelos de ensino que me permitiram ter 

uma atuação dentro destes padrões.  

 

4.1.10 Modelos de ensino adotados 

 

“Entre modelos de instrução mais centrados na direção do professor e 

modelos que concedem mais espaço à descoberta e à iniciativa dos alunos há que 

encontrar o justo equilíbrio entre as necessidades de direção e apoio e as 

necessidades de exercitar a autonomia, de modo a criar as condições favoráveis 

para uma vinculação duradoura à prática desportiva” (Mesquita & Graça, 2009, p. 

45).  
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A nossa falta de experiência limita-nos na escolha do melhor modelo a 

adotar para a lecionação de cada uma das modalidades desportivas. Por seu 

turno ao longo do estágio apercebi-me de que o meu perfil de EE se baseava no 

modelo de instrução direta. Isto porque fui sentindo que tomava “praticamente 

todas as decisões acerca do PEA, nomeadamente a prescrição do padrão de 

envolvimento dos alunos nas tarefas de aprendizagem” (Mesquita & Graça, 2009, 

p.48). Apercebi-me que fui tomando este conjunto de decisões: “estruturação 

meticulosa e pormenorizada das situações de aprendizagem; progressão das 

situações de ensino em pequenos passos; indicação do critério de sucesso 

mínimo a alcançar pelos alunos, o qual é colocado no limite mínimo aceitável de 

80%, na passagem para um nível mais exigente de prática; instrução com cariz 

descritivo e prescritivo com explicações detalhadas; prática motora ativa e intensa; 

avaliação e correção dos estudantes particularmente nas fases iniciais da 

aprendizagem” (Mesquita & Graça, 2009, p.48).  

Embora com diferentes incidências fui tomando algumas decisões didáticas 

das que foram sendo aqui referidas, como o nosso maior receio é perder o 

controlo da turma, atuamos de uma forma mais diretiva indo ao encontro do 

objetivo específico que pretendemos que os alunos façam, sem os deixar 

descobrir criando estruturas que os orientem na sua descoberta guiada e com isso 

controlarmos a aula.  

Mesquita & Graça (2009, p.47) apresentaram um problema detetado pelo 

autor que propôs o Modelo de Educação Desportiva (Siedentop, 1987), este que 

“tomou consciência que a falta de contextualização da atividade das abordagens 

tradicionais é o elemento que corrói o significado das aprendizagens”. Como foi 

referido na situação de jogo 3x3 surgiram vários problemas a este nível, um deles 

retrata a dificuldade por parte dos alunos em saber quando utilizar o drible de 

proteção ou drible de progressão. Isto surgiu uma vez que durante o PEA não 

foram criadas situações em que fosse solicitado aos alunos a sua aplicação.  
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Como foi dito ao longo do RE um dos erros cometidos ao longo do ano foi 

precisamente a falta de contextualização das aprendizagens que fez com que no 

momento das avaliações comprova-se o que realmente os alunos adquiriram (ou 

não) com o meu ensino.  

Um outro modelo adotado foi o modelo desenvolvimental, que “decorre da 

assunção de que a matéria de ensino exige um tratamento didático, materializado 

na manipulação da complexidade das situações de aprendizagem (aumento ou 

diminuição) e na estruturação do desenvolvimento do trabalho do aluno” (Mesquita 

& Graça, 2009, p.51). Este modelo foi adotado em todas as modalidades 

lecionadas uma vez que “para favorecer a aprendizagem, é indispensável que o 

praticante seja confrontado com um problema a resolver, mas que a solução, e 

acima de tudo as condições para a sua efetivação, estejam ao seu alcance”. 

Famose & Riera (cit. por Mesquita & Graça, 2009, p.52) Ou seja, à medida que ia 

verificando as dificuldades dos alunos ia desmistificando as dificuldades através 

do desenvolvimento de progressões, exercitando para promover uma 

aprendizagem e aquisição e por fim permitir condições de prática adaptada às 

necessidades de cada um. 

Para reforçar a afirmação e os meus princípios de ensino adotados 

apresento Rink (cit. por Mesquita & Graça, 2009, p.52), que menciona que “o 

professor pode facilitar a aprendizagem se: (1) estabelecer prioridades nos 

conteúdos de aprendizagem e os estruturar, conferindo-lhes determinada lógica, e 

os sequenciar criteriosamente (progressão); (2) visar o seu aperfeiçoamento 

através da sua exercitação e consolidação (refinamento); (3) proporcionar 

oportunidades para a sua utilização em condições inabituais ou de exigência de 

rendimento (aplicação)”. 

Apesar de por vezes existirem situações menos positivas, tentei aplicar todos 

os conceitos da melhor forma possível tendo por vezes alguma eficácia. 

Preocupei-me em articular os conteúdos não apenas ao nível da “articulação 
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vertical (as tarefas integram variantes de nível de dificuldade distinto)” como, 

também, a ao nível da “articulação horizontal (as tarefas selecionadas integram 

variantes com níveis de dificuldade semelhante)”. (Mesquita & Graça, 2009, p.54) 

A operacionalização dos quadros de extensão e sequência dos conteúdos 

apresentavam a forma como nós articulamos o ensino, no entanto é necessário 

termos em atenção as evoluções dos nossos alunos. “Estes conceitos são 

apresentados em reforço da necessidade de configurar uma sequência de 

desenvolvimento do conteúdo e estruturação de tarefas de aprendizagem, tendo 

em vista um processo de aprendizagem focado sobre a efetiva melhoria do 

desempenho dos alunos” (Mesquita & Graça, 2009, p.52). 

O objetivo principal de todos os modelos é promover a aprendizagem 

encontrando formas de facilitar a aprendizagem dos nossos aprendizes. 

Por último adotei o modelo de aprendizagem cooperativa, que segundo 

Aleixo (2010) foi sintetizado por Johnson & Johnson (1974), Aronson et al., (1978) 

e Slavin (1983a). Este modelo surgiu como uma estratégia de ensino para 

envolver os meus alunos nas tarefas propostas e em simultâneo garantir o seu 

sucesso. Operacionalizei este modelo na modalidade de ginástica, uma 

modalidade de caráter individual, no entanto não invalida que sejam tomadas 

decisões para evitar as filas de espera para realizar os exercícios com segurança. 

Dessa forma utilizei a cooperação na modalidade de ginástica como forma de 

ultrapassar a necessidade de estar em todas as estações de trabalho em 

simultâneo e de ajudar todos na realização dos diferentes elementos gímnicos, 

ensinando a realização das ajudas. Supostamente deveria ter transmitido mais 

competição e “rivalidade” saudável entre os grupos, para que os alunos tentassem 

superar as suas dificuldades, ao contrário do que fiz, o que levou à desmotivação 

de alguns e possivelmente o insucesso.  

O sucesso dos nossos alunos é a imagem do nosso empenho e da busca 

incessante de estratégias e da excelência. Para poder transmitir um pouco como 
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se processou toda esta ambivalência de sucessos, uma vez que o facto de os 

meus alunos obterem êxito é uma das formas de mostrar que o docente também 

foi eficaz e alcançou o sucesso, irei apresentar algumas passagens estabelecidas 

entre mim, EE e os meus alunos.  

  

4.1.11 Relação professor-aluno 

 

O PEA depende da atuação de dois atores, o docente e o discente, este 

processo só ocorre quando estes dois intervenientes estabelecem uma ligação 

entre eles. Inicialmente estive bastante apreensiva pois não conseguia manter 

uma relação de compromisso para com os meus alunos, pois ainda não nos 

conhecíamos e não tínhamos estabelecido confiança uns nos outros. Um fator que 

poderá ter sido influenciador desta falta de vontade inicial foi a junção de duas 

turmas, ou seja devido ao elevado número de alunos reprovados no 7ºano de 

escolaridade criaram outra turma juntando alunos de duas turmas distintas.  

Apesar da dificuldade inicial em me relacionar com os meus alunos, com o 

passar do tempo a imagem do profissional de educação considerada como o 

adulto mais próximo dos alunos tal como sugere (Hirama et al., 2011) rapidamente 

passou a estar entre nós. Ao longo das aulas e de diversos momentos que fomos 

passando juntos, como os intervalos a jogar ténis de mesa, a participação no 

projeto viver saudável, a presença e participação nas atividades dinamizadas pelo 

grupo de educação física, entre outras atividades, fomos desenvolvendo uma 

relação de amizade e de confiança. Transmiti-lhes uma questão bastante 

importante, uma vez que estes comentavam diversas vezes ”nunca tivemos uma 

professora que se sentasse ao nosso lado a conversar”; “nunca pensei ter este 

tipo de conversas com a ‘stora’”. Sempre que achava importante para que estes 

sentissem que me tinham como amiga e também como professora, referi que me 
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encontro numa fase de transição, “Também sou aluna como vocês, também estou 

a aprender e também estou a ser avaliada. Vocês aprendem comigo, mas eu 

também aprendo muito convosco”. “Uma das formas de o líder ganhar a confiança 

das pessoas é ouvindo-as atentamente, mostrando que as palavras delas são 

importantes e evidenciando um interesse genuíno pelos seus atos e atitudes” 

(Marques, 2003, p. 31). Sei que através do ganho da confiança a transmissão dos 

conhecimentos é mais fiável mas também pode gerar por vezes situações de 

desrespeito. Apesar da proximidade que se foi gerando, consegui transmitir aos 

alunos uma distância que assegura-se sempre o respeito mútuo.  

Senti que ao permitir que estes fizessem parte da minha vida não como 

meros alunos mas como os meus “primeiros alunos” consegui cativá-los e com 

isto poder alcançar alguns objetivos traçados. Posso mencionar que ao longo 

deste ano não me preocupei apenas com a minha disciplina mas também com o 

rendimento que os alunos apresentavam nas restantes. 

“Num dos percursos até ao pavilhão da escola, realizei a boa ação do 
dia, ao aconselhar uma aluna da minha turma, a ir ao segundo tempo da 
sua aula de educação visual. Encontrei-a sozinha e mantivemos um diálogo 
cerca de 5min, tentei compreendê-la e fazê-la sentir que posso servir de 
apoio, entretanto solicitei-lhe que regressa-se à aula, para evitar ter falta 
novamente. Este pedido, apesar de inicialmente não ter resultado, através 
de um compromisso estabelecido com a aluna fiz com que a mesma 
regressa-se à aula.” (Diário de bordo, 15 de janeiro de 2013) 

Quando o professor orientador se deslocou à escola para observar as 

minhas aulas, os alunos demonstraram-se empenhados durante as mesmas e 

comprometidos com as tarefas, mesmo sem eu fazer referência que estava a ser 

observada. No dia seguinte vieram ao meu encontro tentar saber o que o 

professor tinha dito, mostrando a sua preocupação e muitas das vezes 

reconfortando dizendo que a aula correu bem e que iria ter boa nota.  

Desta forma fomos criando dentro do próprio grupo, um bom clima de 

aprendizagem, com respeito, com motivação e contentamento estampado no rosto 
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dos alunos e para grande satisfação constatei que consegui implementar nos 

alunos um espírito de entreajuda. Para comprovar este espírito e cooperação 

apresento uma reflexão durante a lecionação da modalidade de ginástica. 

(…) os alunos na sua generalidade conseguiram alcançar os objetivos, 

mesmo que tenha sido com êxito parcial pode-se constatar que o facto de 

os alunos terem apoio facilitou a sua oportunidade de prática. (Diário de 

bordo, 21 de fevereiro de 2013) 

Na única vez que faltei ao meu compromisso, o de lecionar a turma pela qual 

fiquei responsável (aula nº 87 e 88), por motivos de doença, os meus alunos 

preocuparam-se em tentar saber como estava e aproveitaram para me desejar as 

melhoras através de um colega estagiário. 

Apesar de sentir que não consegui chegar a todos os alunos da mesma 

forma, sinto que deixei uma marca para sempre nas suas vidas, saindo sempre 

satisfeita ao saber que fiz parte da vida e do processo de crescimento de cada um 

dos meus alunos.  

No último dia de aulas estes alunos ofereceram-me uma t’shirt com a 

seguinte mensagem: “É verdade que nos deu muito na cabeça mas isso fez com 

que crescêssemos e que aprendêssemos com os nossos erros. Pode parecer 

estúpido mas talvez nos tenhamos tornado melhores pessoas graças a si.” Tal 

como estas pessoas muito de bom e gratificante deixaram em mim sinto com o 

gesto que apresentaram que algo de bom também lhes deixei. 
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4.2 Área 2 e 3: Participação na escola e relações com a comunidade 
 

Após a organização de todo o PEA surgem estas áreas com bastante 

relevância na atuação de um profissional docente. Tal como é apresentado nas 

Normas Orientadoras do Estágio Profissional7 “estas áreas englobam todas as 

atividades não letivas realizadas pelo EE, tendo em vista a sua integração na 

comunidade escolar e que, simultaneamente, contribuam para um conhecimento 

do meio regional e local tendo em vista um melhor conhecimento das condições 

locais da relação educativa e a exploração da ligação entre a escola e o meio". O 

fator social não só neste ano de estágio mas durante toda a nossa existência é 

primordial na nossa formação pessoal. Nesta área fui desenvolvendo a minha 

capacidade de autonomia, de integração na comunidade educativa, assumindo 

que através desta também é possível promover a aprendizagem recorrendo a uma 

partilha constante com todos os intervenientes. 

As atividades que serão apresentadas posteriormente fizeram parte do meu 

processo de evolução nestas áreas. Será apresentado o desporto escolar que 

esteve presente todas as semanas ao longo do estágio, o projeto «viver saudável» 

desenvolvido e operacionalizado pelo NE, as atividades realizadas inerentes ao 

plano anual de atividades da escola, direcionadas para os alunos e ainda 

atividades propostas e dinamizadas pelo NE direcionadas para toda a comunidade 

escolar e local para promover o sucesso educativo e reforçar a articulação do 

agentes educativos (pais, professores, auxiliares de educação e alunos). 

 

4.2.1 Clube de desporto escolar – Ginástica 

Uma outra forma possível de atuação do professor de EF é através do 

desporto escolar, para tal os EE foram distribuídos pelos grupos/equipa 

7 “Normas Orientadoras do Estágio Profissional 2011/2012” 

116 
 

                                            



REALIZAÇÃO DA PRÁTICA PROFISSIONAL 

disponíveis na escola. Como apresenta o Ministério da Educação. (2005) “O 

desporto escolar visa especificamente a promoção da saúde e condição física, a 

aquisição de hábitos e condutas motoras e o entendimento do desporto como fator 

de cultura, estimulando sentimentos de solidariedade, cooperação, autonomia e 

criatividade, devendo ser fomentada a sua gestão pelos estudantes praticantes, 

salvaguardando-se a orientação por profissionais qualificados”. Juntamente com 

um colega estagiário fiquei responsável pelo grupo de ginástica tanto de 

acrobática como de grupo orientado por uma professora de EF.  

Este grupo de desporto escolar ao longo do presente ano letivo contou com 

algumas inscrições e também desistências. Mantiveram-se até ao final do ano 9 

alunas de ginástica de grupo, 8 das quais faziam também parte da ginástica 

acrobática que apresentava um total de 16 alunas. 

Durante a participação neste projeto compreendi como é que o desporto 

escolar se organiza e dinamiza, pude ainda evoluir em vários níveis, ao nível da 

formação académica, adquirindo conhecimentos de ginástica e formas da sua 

lecionação como também ao nível das relações sociais, estabelecendo laços 

próximos com os participantes.  

Um dos graves problemas deste grupo do desporto escolar é a inexistência 

de objetivos bem estruturados e definidos que levaram a uma desmotivação 

gradual dos alunos e dos seus intervenientes. Estes objetivos podem 

posteriormente relacionar-se com a incentivação de um elevado número de alunos 

de todos os anos de escolaridade, podendo os mais graúdos servir de exemplo 

para os principiantes, estipular objetivos a alcançar nas competições, impedir que 

os alunos não compareçam aos treinos, entre outros. Apesar de ser uma oferta de 

escola e de livre escolha dos alunos deve conseguir transferir aos alunos interesse 

e motivação, uma vez que e aproveitando a ideia de Azevedo (2012, p. 81) “o 

desporto escolar é a oportunidade de muitos alunos de praticarem e 

aperfeiçoarem uma modalidade que ao contrário das aulas de EF não têm 
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oportunidade de o fazer”. Tal como refere Abreu (2011, p. 20) “O tempo é de 

mudança e cabe a todos os envolvidos no sistema desportivo, encararem as 

novas realidades e as novas possibilidades, de modo, a garantir um contínuo 

desenvolvimento do desporto e a manutenção dos jovens na prática desportiva”. 

A desmotivação deve-se também à discrepância dos níveis dos alunos 

participantes nas competições. Os alunos pertencentes ao grupo de ginástica 

desta escola apresentam, em grande maioria, poucos anos de prática e são 

sobretudo alunos do 2º ciclo (iniciantes na modalidade), ao contrário do que 

pudemos constatar nas competições, onde escolas com ensino secundário 

apresentavam performances superiores. Estas performances só são possíveis de 

alcançar quando se dá continuidade aos projetos que são colocados em prática 

durante longos anos de trabalho. Ao nível de resultados nas 3 competições em 

que participamos de carácter formal alguns alunos obtiveram bons resultados por 

influência da sua dedicação e trabalho desenvolvido ao longo dos treinos. 

Proponho algumas estratégias que podem elevar o rendimento dos alunos: 

realizar treinos diferentes, recorrendo a jogos de cooperação e afiliação; gravar os 

treinos e permitir aos alunos um acesso às imagens para que eles se 

responsabilizem para dessa forma serem incentivados a melhorar a sua 

performance; convidar alguns ginastas com mais experiência a participar nos 

treinos, entre outras. Tudo isto em concordância com melhores condições de 

prática e a elevação dos níveis de motivação poderão levar à melhoria dos 

resultados globais.  

Tal como foi referido o prolongamento destes projetos dependem da 

motivação e dedicação por parte de todos. Para além destas diferentes 

características físicas que referi é importante retratar as fracas condições de 

trabalho que nós temos comparativamente às restantes escolas. Os treinos de 

ginástica decorrem no pavilhão em simultâneo com os treinos de judo e esgrima. 

Para agravar as nossas condições de trabalho os recursos materiais que 

possuímos são escassos, uma vez que apenas dispomos de 2 rolos e 8 colchões 
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normais, dois dos quais se encontram em mau estado de conservação. Sempre 

que nos é possível aproveitamos os colchões de judo para que ocorra uma 

exercitação em melhores condições.  

Esta participação no grupo do desporto escolar permitiu-me descomprimir em 

certos momentos do ano letivo, uma vez que a lecionação não é apenas formal, 

focada num treino em que os se esforçam para elevar as suas performances, alia-

se também a um caráter informal permitindo-lhes retirar prazer do treino, criando 

por vezes momentos de descompressão e diversão, através de jogos que 

reforcem os alunos entre os participantes.  

Apercebi-me também que o desporto escolar apresenta características 

bastante distintas do treino, nomeadamente a escassa assiduidade e 

responsabilidade dos alunos nas presenças aos treinos e competições. 

Possivelmente estes problemas surgem porque a presença dos alunos no 

desporto escolar envolve custos para os pais (o deixar e ir buscar os filhos para os 

treinos e competições que decorrem ao sábado de manhã) e porque os pais 

nunca se fizeram acompanhar às competições o que influência bastante a 

motivação dos alunos. Tal como apresenta (Abreu, 2011, p. 20) “o interesse dos 

jovens pela atividade varia quase diariamente e a picos de interesse sucedem-se 

deceções e desinteresses”.  

Existe por parte de algumas crianças uma falta de interesse e 

compreensão para com os outros, existem grupos, pares e trios que 

dependem da presença dos elementos que lhes fazem parte, o facto de 

não estar presente um aluno prejudica todo o trabalho desenvolvido até 

então. Pelo que é necessário tentar colmatar esta situação e ter sucesso 

nos treinos que estão a ser executados. (Reflexão do desporto escolar, 9 

de Fevereiro de 2013) 

O desporto escolar como apresenta Azevedo (2012, p. 84) “é pela sua 

organização, pelos seus objetivos e pelas características do treino uma ligeira 

aproximação ao desporto de rendimento”. Alguns alunos mantêm a sua 
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participação no desporto escolar por constatarem que as suas capacidades estão 

a evoluir. Nós como responsáveis pelo grupo/equipa deveríamos ter evitado as 

desistências e as faltas de assiduidade indo ao encontro das principais 

dificuldades dos alunos. 

Através deste grupo de pessoas, como alunos, professor responsável e 

colega estagiário desenvolvi um sentimento de pertença e de responsabilidade 

orientando por vezes os treinos sozinha.  

No meu entender o desporto escolar devia aplicar estratégias, como 

sensibilizar os alunos a participarem e a envolverem-se com a modalidade, 

incentivando a competir e a lutarem por objetivos. Este incentivo não deve ser só 

dirigido aos alunos mais ágeis para uma dada modalidade deve também chamar 

os alunos rotulados como indisciplinados no sentido de os fazer pertencer a um 

dado grupo transmitindo-lhes assim um conjunto de valores que os permitirá 

mudar e serem aceites pela sociedade. Uma outra estratégia possível seria a de 

alterar o documento relativo à programação das diferentes modalidades para cada 

ano letivo, colocando a ginástica, judo, esgrima e futebol, como matérias a 

lecionar no 1º período, de forma a garantir a presença de determinado número de 

alunos nos diferentes grupos de desporto escolar. 

 

4.2.2 Direção de turma 

 

Uma outra área, bastante importante conhecer ao longo deste ano de estágio 

diz respeito à direção de turma e ao papel que o diretor de turma desempenha na 

orientação e regulação de todo o PEA dos alunos. 

A minha relação com um diretor de turma consistiu sobretudo numa partilha 

constante de informações recolhidas por mim como docente estagiária da 
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disciplina de EF da turma que se encontra a seu cargo. As informações aqui 

referidas são relativas aos comportamentos dos alunos, às notas e ao seu 

desenvolvimento motor. 

Durante este ano letivo fiz parte da reunião de entrega de notas relativas ao 

1º período, com o intuito de apresentar a todos os encarregados de educação 

presentes os dados recolhidos dos seus educandos através da aplicação dos 

testes de condição física (fitnessgram) realizados. Apesar de terem estado 

presentes poucos encarregados de educação e de ser pouca a sua intervenção e 

interesse demonstrado é uma preocupação do professor de EF transmitir quais as 

áreas em que cada aluno se encontra menos capacitado, no sentido de adquirir 

também o apoio dos pais na nossa disciplina. Esta apresentação aos EE surgiu 

como uma iniciativa da minha parte e foi colocada em prática graças ao interesse 

demonstrado pela diretora de turma, que fez questão que estivesse presente na 

reunião para apresentar estes dados. Este contacto direto com os pais, 

professores e alunos, permitiu-me receber um FB do interesse dos pais pela 

aprendizagem e resultados dos alunos e também comunicar e sensibilizar aos 

mesmos da criação do projeto «viver saudável» que será apresentado mais à 

frente. 

Os dados foram apresentados aos pais após terem sido apresentados aos 

seus educandos (turma) para que todos os alunos tivessem conhecimento e dessa 

forma se empenhassem durante as aulas para elevarem os seus resultados. Esta 

apresentação foi efetuada numa aula de educação para a cidadania após 

consentimento e interesse demonstrado pela diretora de turma.  

Além dos gráficos relativos aos testes de fitnessgram a turma, numa outra 

aula de educação para a cidadania, visualizou excertos dos vídeos recolhidos para 

o estudo de investigação-ação do presente RE, nele constavam as suas reais 

capacidades e habilidades motoras no desempenho da modalidade individual de 

ginástica. Ao longo da visualização os alunos aperceberam-se dos principais erros 
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e em conjunto definimos metas para que as dificuldades fossem superadas. 

Apercebi-me que com esta consciencialização os alunos nas aulas seguintes 

passaram a estar mais concentrados e responsáveis nas tarefas propostas. 

Um aspeto enriquecedor do meu papel no estágio está intimamente 

relacionado com a forma como a diretora de turma atuou perante os meus 

pedidos. Disponibilizou duas das suas aulas para que eu pudesse apresentar 

assuntos relevantes à turma, mantendo-se sempre interessada em ter 

conhecimento sobre os assuntos que diziam respeito à turma. Desta forma pude 

transmitir aos alunos informações sobre o seu PEA e ainda estabelecer uma 

relação mais próxima com os mesmos.  

Acrescentando ao apoio sentido ao longo do estágio esta professora fez por 

estar presente nas atividades realizadas pelo NE de EF felicitando-nos sempre 

pelo sucesso. Desta forma foi importante sentir o apoio de uma pessoa que 

mesmo não estando intimamente ligada à minha tarefa no estágio, quis fazer parte 

desta minha etapa de formação, fazendo-me crescer e acreditar que existem 

pessoas interessadas no nosso futuro e nas nossas atividades. 

 
4.2.3 Projeto viver saudável 

 

Um projeto inteiramente da responsabilidade do NE surgiu para dar resposta 

ao grande flagelo atual que é a obesidade infantil. A diminuição deste número tão 

alargado de crianças, como apresenta a Associação Portuguesa Contra a 

Obesidade Infantil, (2013) “1 em cada 3 crianças é obesa em Portugal”, não 

depende única e exclusivamente da atuação dos professores de EF, no entanto 

nós estagiários decidimos dar o nosso contributo. Para tentar reduzir este número 

apresentamos e colocamos em prática desde o mês de novembro “O Projeto Viver 

Saudável”. Este projeto consiste em sessões de 45 a 60 min de exercício físico, 
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em que pretendemos desenvolver e promover nos alunos hábitos de vida 

saudáveis tornando-os mais ativos.  

Uma vez que o NE é composto por 4 estagiários e os dias em que nos 

encontramos na escola também são 4, organizamo-nos de forma a que cada um 

de nós se responsabiliza-se por um dia da semana. Este projeto era desenvolvido 

após o término das atividades escolares, nomeadamente das 17h às 18h às 3ª, 5ª 

e 6ª feiras e à 4ªf das 15h30 às 16h30.  

Quando demos início a este projeto deparamo-nos com um conjunto de 

entraves sobretudo ao nível do transporte dos alunos que se encontra à 

responsabilidade da junta de freguesia, que recolhe os alunos após o término do 

horário escolar ou seja às 17h. Colocando de parte estes alunos que se deslocam 

neste meio de transporte na participação neste projeto. A falta de consciência por 

parte das crianças e dos próprios pais sobre os problemas de saúde atualmente 

mais evidentes e a falta de aulas dinâmicas, por exemplo, sessões de treino 

funcional ou jogos rugby podem ter sido fatores influenciadores da pouca adesão 

a este projeto. Esta falta de adesão surge de diversos fatores, nomeadamente a 

falta de transporte para casa uma vez que a junta recolhe os alunos após o 

término das aulas, a escassa divulgação por parte do NE e grupo de EF, a 

necessidade de destinar horas para o estudo e ainda a falta de informação 

facultada aos encarregados de educação e o apoio dos mesmos.  

Existiu um maior número de presenças ao programa no início da sua 

operacionalização, pois era uma novidade e os alunos participavam em grupo, o 

que tornava a sessão e as atividades mais aliciantes. Por vezes apenas 2 ou 3 

alunos se apresentavam ao programa o que fez com que os jogos e exercícios 

que se realizaram se tornassem um pouco maçadores e por consequência o nível 

de motivação dos alunos decresceu. 

Apesar desta falta de alunos penso que este projeto deve continuar a ser 

colocado em prática em prol dos nossos alunos sempre com o objetivo de os 
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cativar e criar estilos de vida saudável e ativos. Para a sua implementação 

poderiam ser estipuladas algumas ações preliminares nomeadamente questionar 

aos alunos da escola o que gostavam de realizar nestas sessões, quais pensam 

ser os benefícios das mesmas, definir objetivos próprios como a promoção de 

hábitos de vida saudáveis, recorrendo à prática de exercício regular através de um 

convívio e aproximação com os colegas da turma/escola e professor de EF.   

 

4.2.4 Corta-mato 

 

A primeira atividade em que o NE participou foi no corta-mato, uma atividade 

que faz parte do plano de atividades da escola e já conta com vários anos de 

realização. É uma atividade bastante participada pelos alunos sobretudo os mais 

novos do 2º ciclo. Como nós EE nos encontramos inserido no grupo de EF 

fizemos parte da sua organização. As funções a desenvolver por cada professor e 

estagiário e o respetivo trajeto a percorrer pelos alunos na atividade foram 

definidos atempadamente.  

Eu, em particular, fiquei responsável por realizar o aquecimento a todos os 

participantes do corta-mato antes destes iniciarem a sua prova. A minha atuação 

decorreu como planeado sobretudo nos alunos do 2º ciclo, pois apresentaram-se 

predispostos a entrar na brincadeira e a corresponder a tudo o que lhes foi 

solicitado. Produzi uma compilação de músicas atuais, inclusive uma que foi 

considerada o sucesso do ano Gangnam style do cantor Psy em que aproveitei 

partes da coreografia apresentada no videoclip, entre outras músicas populares. 

Algo que não estava à espera foi a não adesão dos alunos do 3º ciclo que se 

mostraram mais reticentes à realização das coreografias, perante esta situação fui 

procedendo a algumas adaptações nos exercícios à medida que os escalões 

etários ascendiam. 
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Com a dinamização de um papel tão importante na atividade senti que foi um 

voto de confiança por parte de todos e também um momento em que pude dar 

tudo de mim sentindo-me assim parte desta enorme família desde os alunos até 

aos professores do grupo.  

O número de participantes aumentou em relação aos anos anteriores, 

inclusive participou pela primeira vez um aluno de etnia cigana. Também pela 

primeira vez os três primeiros classificados de cada escalão apuraram-se para o 

corta-mato distrital que se realizou na Póvoa de Varzim. É notório que à medida 

que se avança de escalão para escalão o número de inscritos diminui, o espelho 

desta situação é o último escalão que só contou com a participação de três alunos 

do sexo feminino e cinco do sexo masculino. 

Esta falta de adesão por parte dos alunos deve ser repensada e ser tema de 

discussão com o intuito de encontrar estratégias para colmatar este flagelo. O 

facto do corta-mato não ser contabilizado para a nota final da disciplina de EF é 

sinal de desvalorização das atividades propostas pelo próprio grupo, o docente de 

EF deve ser um meio de motivação e de incentivo para que os seus alunos 

participem realizando acordos com os mesmos, mencionando que se forem 

obtidos bons resultados participam nas distritais e quem sabe possam alcançar 

objetivos mais elevados. No presente ano letivo o projeto viver saudável podia ter 

incidido sobre esta questão preparando os alunos para participar nesta prova 

através não apenas de corrida mas através de jogos e de treinos treino funcionais.  

 

4.2.5 Final do 1º período - Torneios de ténis de mesa e futsal 

 

No último dia de cada período, normalmente à 6ªfeira, a escola organiza 

atividades desportivas que pretendem ocupar os seus alunos. 
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No 1º período foi a vez de um torneio de ténis de mesa e de futsal 

dinamizado sobretudo pelo grupo de EF com o apoio dos EE. Ao contrário de anos 

anteriores, no presente ano letivo foi-nos impossível dinamizar o torneio de futsal 

devido às condições climatéricas. Para dar resposta a esta impossibilidade o NE 

dinamizou algumas atividades diferentes, nomeadamente atividades de salão 

como por exemplo o xadrez, damas, jogos de mímica e o jogo do stop.  

Das atividades apresentadas fiquei responsável por dinamizar os jogos de 

mímica e o jogo do stop. Para a realização de ambos os jogos as condições não 

eram as melhores uma vez que para além de chover em alguns locais do pavilhão 

este estava húmido e impossibilitava a escrita nos papéis. Sobretudo na parte da 

manhã as minhas atividade receberam uma grande adesão de alunos de todas as 

idades. Para além de sugerir alguns jogos solicitei aos alunos para que estes 

referissem algo que gostavam de realizar, sem obter resposta continuei a inventar 

palavras para o jogo da mímica.  

Estes jogos, apesar de não apresentarem dispêndio energético significativo, 

os alunos através do seu interesse desenvolveram capacidades como a de 

raciocínio, a de expressão e a da representação. 

 

4.2.6 Torneio de basquetebol 

 

Este torneio estava a cargo do EE responsável pela atividade interna 

juntamente com alguns professores de EF a sua realização ocorria apenas às 

4ªfeiras à tarde. A cada 4ªfeira estava destinado um ano de escolaridade. Com 

esta organização constatamos o reduzido número de equipas inscritas e ainda a 

falta de comparência. Perante estes resultados, é necessário que o grupo de EF 

encontre estratégias para cativar os seus alunos à sua participação nestes 

torneios, lembrando-os das atividades e incentivando-os. 
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4.2.7 Final do 2º período - Torneio de ténis de mesa e andebol de 5 

 

Também no último dia de aulas do 2º período, agora da responsabilidade do 

NE, organizamos dois torneios um indoor e outro outdoor.  

O torneio de ténis de mesa, dinamizado por dois colegas de estágio, contou 

com a participação de um elevado número de alunos comparativamente a anos 

anteriores. Alguns alunos participaram até sem terem noções de jogo, no entanto 

inscreveram-se para participar e conhecer uma modalidade nova tão praticada na 

escola.  

A organização do torneio de andebol foi da minha responsabilidade 

juntamente com um colega de estágio devido à nossa experiência na modalidade. 

A atividade correu dentro da normalidade e é com grande satisfação que refiro a 

grande adesão dos alunos em relação aos anos anteriores. Esta adesão pode 

estar relacionada com a marca que o NE está a deixar nos alunos da presente 

escola. 

Falando em específico da sua organização, entristece-me mencionar os 

erros que cometemos, sobretudo na organização do torneio demasiado em cima, 

na falta de um quadro competitivo correto e eficaz e na falta de comunicação que 

existiu. A operacionalização do quadro competitivo não correu como estávamos à 

espera uma vez que à última hora inscreveram-se equipas. 

 

4.2.8 Organização de Ações de Sensibilização 
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As ações de sensibilização e atividades apresentadas de seguida foram 

dinamizadas pelo NE em parceria com o PC e o grupo de EF. Todas se destinam 

à comunidade educativa e local, desde alunos, professores, auxiliares de 

educação, encarregados de educação e seus familiares e restantes alunos do 

agrupamento.  

Estas atividades decorreram no 3º período em três sábados de manhã para 

garantir a participação do maior número de pessoas. As atividades apresentadas 

serão duas ações de sensibilização: sobre a época balnear e outra sobre a 

atividade física, nutrição e higiene pessoal e por fim uma prova de orientação, as 

últimas decorreram no mês de maio, o mês do coração.  

 

4.2.8.1 Ação de sensibilização sobre regras de segurança nas 
praias e piscinas – 27 de abril de 2013 
 

A ação de sensibilização sobre as regras de segurança nas praias e piscinas 

foi a primeira atividade de grande chamariz realizada pelo NE no dia 27 de Abril. 

Esta atividade não esteve intimamente relacionada com a nossa área, a EF, mas 

por se estar a aproximar a época balnear, pelo facto da escola se encontrar 

próxima da costa, devido ao elevado número de afogamentos não só na época 

balnear mas também fora desse período e devido a um elemento do NE ser 

Nadador Salvador decidimos realizar uma atividade com estas características. 

Segundo a Associação para a Promoção da Segurança Infantil (2011), “o  

afogamento é responsável por meio milhão de mortos por ano, em todo o mundo, 

continuando a ser a 2ª causa de morte acidental nas crianças”. Desta forma 

demonstramos à população que não nos preocupamos simplesmente com a 

criação de estilos de vida saudáveis ou com a lecionação das aulas de EF.  

Para a realização desta atividade contamos com o apoio dos Bombeiros 

Voluntários de Espinho e da Safetynor, a Associação de Socorro e Apoio 
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Marítimo, responsável pela formação de nadadores formadores. Este apoio 

consistiu na transmissão de informações relativas aos perigos que ocorrem não só 

na época balnear mas também fora desta época quando não estão presentes os 

nadadores salvadores responsáveis pelas praias. A atividade foi organizada por 

estações, todas elas importantes para a formação do ser humano, no entanto 

algumas focaram aspetos mais relevantes que por vezes são esquecidos por 

todos nós. 

As estações foram organizadas do número 1 ao 6. A 1ª consistia em 

informações relativas à bandeira azul e à forma como esta é adquirida por cada 

praia e o que é necessário para que a praia possa ser distinguida através de um 

jogo em que as pessoas recolhiam os materiais dispostos pelo chão e colocavam 

nos devidos eco pontos, a 2ª estação designada como Meios de Salvamento do 

Instituto de Socorro a Náufragos, onde estavam presentes a carrinha do ISN e 

uma navegação dos bombeiros voluntários juntamente com o comandante dos 

bombeiros comunicando como é que atuavam em situações de emergência e 

esclarecendo as dúvidas dos presentes. Na 3ª estação designada por Regras de 

Segurança, esteve um nadador salvador responsável que alertou as pessoas para 

a necessidade de respeitar as regras e onde se verificou que muitas das pessoas 

não eram possuidoras de todas as informações. Nesta estação o nadador 

salvador distribuiu flyers que continham informações sobre as bandeiras e 

algumas regras fundamentais a respeitar e colocar em prática. Na estação nº 4 

designada por Suporte Básico de Vida, encontrava-se uma senhora que para além 

de ser Bombeira era nadadora salvadora. Nesta estação estava presente o 

boneco que serviu de meio de transmissão da informação durante as explicações, 

as pessoas demonstraram ter bastante interesse colocando várias questões. Na 

penúltima estação, o posto de praia, consistiu na apresentação dos materiais e a 

sua função num salvamento ou numa situação de perigo. Por fim, apresentamos 

uma estação que teve pouca adesão, onde não foram aplicados os inquéritos que 

tinham sido elaborados com o intuito de recolher dúvidas sobre os assuntos que 

iriam ser apresentados na ação de sensibilização seguinte, dia 11 de Maio. 

129 
 



REALIZAÇÃO DA PRÁTICA PROFISSIONAL 

Após três rotações as pessoas presentes deslocaram-se para a sala de 

estudo onde decorreu uma palestra dos bombeiros voluntários (BV), esta palestra 

não teve a organização pretendida pois os ficheiros trazidos pelos BV não eram 

compatíveis com o computador presente. Os BV remediaram a situação com a 

apresentação de vídeos do youtube. Durante o tempo de espera o diretor da 

escola dirigiu algumas palavras de agradecimento aos EE e a todos os 

professores e funcionários que contribuíram para a organização desta atividade. 

Referiu a importância dos pais na escola, convidando-os a estarem presentes não 

só nas atividades, vindo à escola com regularidade de forma a tomarem 

conhecimento do que a mesma tem vindo a desenvolver. 

O número de participantes na atividade foi estimado na presente palestra. 

Contabilizamos 87 alunos, não só da nossa escola como do 1º ciclo embora num 

número reduzido, 9 professores, 24 familiares e 11 funcionários, o que dá um total 

de 131 pessoas. Acreditamos que algumas pessoas não foram contabilizadas, por 

não estarem presentes na palestra, por terem saído entretanto ou por terem 

chegado depois. Foi uma grande satisfação contar com todos os participantes, 

mesmo que a nossa expectativa fosse superior. Fiquei radiante em saber que 15 

alunos da minha turma estiveram presentes na atividade, ou seja grande parte. 

Um aspeto discutido na reunião de NE foi a questão do tempo, ou seja a 

duração de cada estação que não estava bem organizada o que impossibilitou 

uma boa gestão e organização da nossa parte. Algumas estações ao terminarem 

a transmissão libertavam as pessoas, o que levava à desorganização e à 

dispersão das pessoas. Tal como ocorreu nas duas primeiras rotações, a 

informação da rotação era transmitida pelo PC através do microfone presente na 

mesa de som, no entanto os próprios bombeiros não fizeram prevalecer estas 

questões. 
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A prestação dos bombeiros poderia ter sido mais eficaz e nós como 

organização deveríamos ter dissipado algumas das estações de forma a evitar 

que a informação fosse tantas vezes repetida, tornando-se maçador.  

O tempo dedicado aos jogos de praia que ocorreram no final das rotações 

pelas diversas estações não decorreu durante o tempo previsto, nem contou com 

os participantes estimados. As pessoas deslocaram-se para suas casas pois o 

tempo que se fazia sentir (ventoso) desmotivou-os a participar nos jogos, também 

porque não havia condições para os realizar (disco, raquetes e voleibol) 

 

4.2.8.2 Ação de sensibilização sobre atividade física, nutrição e 
higiene pessoal – 11 de maio de 2013 
 

Com esta ação de sensibilização pretendemos tratar de assuntos 

relacionados com a nossa área de atuação iniciando com uma palestra e de 

seguida passando para a parte prática com uma aula de Zumba.   

Esta 2ª atividade organizada e dinamizada pelo NE contou com o apoio de 

uma enfermeira, responsável pelo projeto de educação para a saúde da escola e 

pertencente ao Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) de Gaia e de 

Espinho/Gaia e com a instrutora de fitness. Estive pouco presente na palestra 

dinamizada pela enfermeira apresentada anteriormente pois encontrava-me no 

exterior a orientar as pessoas para o local da mesma. No entanto apresento os 

aspetos positivos nomeadamente a participação de alguns alunos da minha turma, 

a transmissão de assuntos/problemas da nossa realidade escolar, nomeadamente 

a falta de higiene por exemplo os piolhos. O tema da atividade física em si não foi 

focado isoladamente, apenas foram apresentados os seus benefícios em 

concordâncias com os restantes temas principais. Foram tratados assuntos que 

apesar de se verificarem algo maçador para os alunos é de grande importância, a 
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higiene dentro da nossa própria habilitação que a enfermeira apresentou algumas 

formas de como o fazer. Relativamente aos aspetos negativos nesta 1ª parte da 

ação, é de referir a chegada das pessoas às parcelas, inclusive os professores a 

quem é sempre solicitado o exemplo.  

Apesar de não ter assistido à palestra na sua totalidade penso que existiu 

contacto entre a oradora e os presentes o que é benéfico porque o que se 

pretende é que a informação chegue ao recetor. Um bom slide apresentado no 

Power Point incidiu sobre a articulação de várias vertentes na nossa área 

nomeadamente: o descanso, a higiene pessoal, o lazer, a atividade física e outros 

subtemas importantes para a nossa saúde. 

Para dinamizar o intervalo contamos com alguns alunos do 9º ano que se 

disponibilizaram (angariação de fundos para a viagem de finalistas) a vender 

doces e sumos naturais, desta forma mantivemos os participantes reunidos e 

ocupados para dar início à segunda parte da atividade. 

Na segunda e última parte desta nossa atividade, a instrutora da aula de 

Zumba estabeleceu bastante contacto com as 73 pessoas presentes (pais, 

professores e alunos) incentivando todos a participar na atividade com grande 

motivação, entusiasmo e satisfação. Infelizmente por motivos pessoais o professor 

responsável pela parte fotográfica não pode estar presente, o que fez com que 

não pudéssemos registar alguns momentos desta atividade. 

Posso afirmar que mais uma vez o NE demonstrou a sua importância e 

influência na escola e na participação dos alunos nas atividades. Esta atividade foi 

um sucesso apesar de estarmos a contar com a participação de um maior número 

de pessoas. 
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4.2.8.3 Prova de orientação com jogos tradicionais – 18 de maio de 
2013 
 

A última atividade organizada pelo NE de EF ocorreu dia 18 de Maio e 

consistiu numa prova de orientação e em cada ponto do mapa era apresentado 

aos participantes um jogo tradicional que estes deviam realizar para poderem 

avançar para a estação seguinte. Após a prova realizamos rastreios aos seguintes 

parâmetros: índice de massa corporal; índice de glicémia e tensão arterial. 

Esta atividade contou com a presença de aproximadamente 55 pessoas, ou 

seja 13 equipas participantes na prova tendo em todas a presença de um 

encarregado de educação, grande parte das pessoas participaram também nas 

medições que foram realizadas após o término da atividade.  

O NE contou com o apoio incondicional de um professor de EF para a 

preparação e organização da prova de orientação. No dia antecedente à prova 

reuni com o professor para representarmos as balizas nos mapas que seriam 

entregues a cada equipa e preparamos os materiais para as diferentes estações 

de modo a evitar perdas de tempo no dia. Com o apoio dos restantes professores 

de EF programamos 7 estações de jogos tradicionais: tiro ao alvo; questionário; 

jogo das latas; jogo da bacia; jogo das tábuas; jogo do saco e o jogo do O’Voley 

(consiste em jogar voleibol mas apenas cabeceando uma bola de praia para 

comunicar com colegas e adversários). A duração da prova foi de 

aproximadamente 1h30 como estava previsto pelo NE.  

Este tipo de atividades não é do conhecimento dos alunos pelo que o papel 

do professor nesta atividade foi crucial uma vez que apresentou a todos os 

participantes antes do início da prova os aspetos mais importantes e quais as 

tarefas que estes deveriam ter em conta, nomeadamente os registos dos alicates 

no cartão de controlo, a ordem a seguir respeitando sempre o mapa, manter o 

grupo unido entre outros aspetos essenciais. 
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Felizmente o dia que se avistava de chuva não devastou a nossa atividade, 

apesar de estar algum vento os participantes como se encontravam sempre em 

movimento demonstraram sempre motivação e entusiasmo. 

Na realização das medições contamos com o apoio dos alunos do 9º ano 

que estiveram presentes na formação das medições dada pela enfermeira 

responsável pela ação de sensibilização sobre atividade física, nutrição e higiene 

pessoal que decorreu na 4ª feira à tarde dia 15 de maio. Os dados recolhidos 

foram posteriormente entregues à enfermeira responsável, para que com eles 

possa entrar em contacto com as pessoas que apresentarem valores fora do 

aconselhável para cada uma das medições. 

 

4.2.9 Festa do agrupamento 

 

Os últimos preparativos terminaram poucos minutos antes da hora marcada 

de início desta grande festa das escolas do agrupamento Júlio Dinis, às 13h30. O 

programa da festa como foi concluído apenas no dia anterior gerou alguma 

confusão, uma vez que várias pessoas acabaram por fazer parte da sua 

realização. Este para além de ter sido entregue às escolas deveria ter sido 

exposto à entrada da escola e em vários locais de passagem para que todas as 

pessoas que se encontrassem no recinto escolar pudessem ter acesso à 

informação. 

Apesar de alguns aspetos menos positivos, nomeadamente os problemas 

gerados com o calor que se fazia sentir que provocavam o sobreaquecimento dos 

colchões de judo e a resistência dos professores em deslocarem-se para o recinto 

para irem preparando a sua apresentação. Como as apresentações de ginástica 

usufruíam dos Tatamis (tapetes de judo) com o excesso de calor estivemos 

constantemente a alterar o lado dos colchões para as alunas não se queimarem. 
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Estes pequenos aspetos foram bastante bem resolvidos pela equipa do estágio, 

organizadora do programa e responsável pela dinâmica da festa, da colocação do 

som, materiais e preparação das escolas.  

A festa correu bastante bem e o NE conseguiu cumprir com os objetivos e 

com o tempo estipulado para a duração da mesma. A articulação existente dentro 

do NE foi bastante positiva, verificou-se que a comunicação à distância gerou 

sucesso, evitando perdas de tempo e permitindo aos alunos colocarem-se 

atempadamente nos seus locais. Fomos ao longo das apresentações tentando 

evitar alguns problemas, sobretudo o aspeto já referido, os colchões. No final de 

toda a festa recebemos elogios e uma palavra de agradecimento pelo sucesso e 

profissionalismo, provenientes dos órgãos da direção. A dimensão desta festa do 

agrupamento foi vasta em comparação com as atividades criadas e 

operacionalizadas pelo NE, esta que contou aproximadamente com a presença de 

1000 pessoas. O mais importante de tudo isto é saber que o sucesso foi 

alcançado e o nosso nome foi diversas vezes enaltecido. 

Perante o que foi vivido e constatado na festa do agrupamento e 

posteriormente discutido na reunião entre o NE e o PC surgiram algumas 

sugestões para que sejam postas em prática (dentro do possível) no próximo ano 

letivo, nomeadamente: acrescentar apresentações da escola sede de 

agrupamento (apenas foi apresentado o desporto escolar de ginástica, judo e 

esgrima e um esquema de dança de 4 alunas do 8º); estipular uma duração para 

as apresentações, entre os 10 e os 12min, para que não existam apresentações 

demasiado extensas e também para possibilitar a participação de outros alunos; 

organizar a festa num horário mais favorável, evitando a exposição solar em 

demasia (por exemplo: iniciar entre as 16h30 e as 17h); colocar alunos a entreter 

os espectadores, por exemplo através de mimos e pequenas entrevistas fazendo 

com que o público também interaja; encontrar uma solução para o problema 

técnico verificado na mesa de som, evitando que a mesma esteja a tapar a visão 

ao público; e estabelecer um espaço delimitado para que os pais não “invadam” o 
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recinto retirando a vista dos que se encontram na bancada, colocar bancos suecos 

e outros bancos em torno para que os pais possam aproximar-se e tirar fotos e 

filmar. 

Caso o novo horário seja colocado em prática, será possível organizar uma 

apresentação de fotos e vídeos dos treinos e dos preparativos da festa para no dia 

ser projetado dando a conhecer aos espectadores todo o processo e com isto 

pode-se tornar algo mais atrativo através de luzes dinâmicas com enfoque. 

 

As últimas quatro atividades apresentadas demonstraram a importância do 

papel dos núcleos de estágio na promoção de atividades que envolvam a 

comunidade educativa e envolvente. Apesar do número de participantes ter sofrido 

um decréscimo ao longo das nossas atividades constatamos que alguns alunos se 

apresentaram sempre presentes. 

 

4.2.10 Final do 3º período - Torneio de voleibol 

 

Inicialmente estava programado a ocorrência dos torneios de voleibol apenas 

para o 3º ciclo uma vez que esta modalidade só é lecionada no mesmo. No 

entanto como não foram efetuados os devidos preparativos atempadamente, o 9º 

ano como terminou uma semana antes as aulas não participou no torneio e as 

equipas inscritas do 7º e 8º ano participaram no torneio na 4ºf à tarde. Contamos 

com a participação de poucas equipas e algumas não compareceram. Pouco 

posso referir mais pois não estive presente no torneio uma vez que pedi a 

compreensão do PC para dar continuidade ao RE.  
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4.3 Área 4: Desenvolvimento profissional 
 

Nesta área serão apresentadas tal como consta nas Normas Orientadoras do 

Estágio Profissional8 “as atividades e vivências importantes na construção da 

competência profissional”. Ao sentirmos a necessidade de nos tornarmos 

competentes em tudo o que diz respeito à nossa área de formação fomos ao longo 

do ano de estágio presenciando um conjunto de ações de formação que nos 

elevaram o sentimento de pertença e de identidade profissional. 

 

4.3.1 Momentos com o subdepartamento de educação física 

 

O grupo de professores experientes de EF ao longo do ano letivo apoiou-nos 

na realização das atividades já apresentadas, partilhou momentos de tensão 

quando nos preparávamos para ter aula observada do professor orientador, 

vivenciou momentos informais de descompressão e convívio através da disputa de 

jogos de ténis mesa e de voleibol. 

O NE também fez parte das reuniões de subdepartamento de EF estas que 

decorreram após a hora de almoço às 4ªf antes do desporto escolar. As mesmas 

serviram para fazer o balanço de cada período, o balanço das atividades que 

foram desenvolvidas retirando as ilações sobre os aspetos positivos, negativos e 

de melhoria e discutir ideias e solucionar problemas. Foi tema de conversa a 

questão dos alunos de etnia cigana no geral não realizarem as aulas de EF, várias 

vezes este tema ficou em ata, no entanto tal como nos restantes departamentos e 

subdepartamentos este assunto é um problema que tem que ser estudado para 

posteriormente se encontrarem estratégias de resolução. Também durante as 

8 “Normas Orientadoras do Estágio Profissional 2011/2012”. 
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reuniões o NE apresentou as suas atividades e solicitou a colaboração dos 

colegas para a realização da Prova de Orientação com Jogos Tradicionais. 

A presença nestas reuniões apesar de serem tratados problemas que por 

vezes não estão intimamente relacionados com a nossa atuação serviram para 

termos conhecimento de como os assuntos são tratados. Constatamos as 

dificuldades e obrigações que são impostas sempre que ocorre uma reunião. 

A existência de um grupo unido e empenhado nas tarefas são a imagem do 

sucesso e do número das atividades desenvolvidas, por vezes o grupo de EF 

deveria ter sido mais próximo com o intuito de poder alcançar mais alunos e com 

isso cativá-los à criação de estilos de vida ativos. 

 

4.3.2 O núcleo de estágio  

 

O conhecimento da escola onde contactamos pela primeira vez com a 

realidade docente foi sendo desenvolvida juntamente com a pertença ao NE de 

EF, (inclusive PC), tornamo-nos o auxílio uns dos outros, partilhamos sucessos e 

insucessos e descobrimos formas de alcançar a competência. A relação existente 

entre os elementos deste núcleo foi sendo fortalecida ao longo do tempo também 

por intermédio do PC que reforçou várias vezes a necessidade de nos reunirmos 

para falarmos sobre os nossos problemas e encontrarmos soluções para os 

mesmos. 

O trabalho desenvolvido ao longo do ano permitiu-nos crescer. Senti uma 

enorme necessidade de estar presente nas aprendizagens dos meus colegas e de 

lhes transmitir que estava sempre presente para tudo. Sempre que nos reuníamos 

sabia que sairia mais instruída não apenas em relação ao ensino mas a tudo o 

que este abrange, inclusive as relações sociais. Como sustenta (Marques, 2003, 
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p. 118) “um tal modelo de formação, centrado na prática e tendo como métodos o 

diálogo, a reflexão conjunta sobre o observado e o vivido, tem enormes 

potencialidades para o desenvolvimento profissional”. 

Ao longo do EP fui sentindo que tinha um papel fulcral na dinâmica do 

núcleo, tomava muitas vezes iniciativas para as tarefas e dessa forma fui 

desenvolvendo o meu sentido crítico, perspetivando possíveis erros e sucessos. 

No 3º período afastamo-nos um pouco por influência da extrema carga de 

trabalho, o RE e as atividades que nos propusemos a organizar. No entanto 

quando era definida uma hora para trabalhar no que fosse necessário, reuníamo-

nos e empenhávamo-nos a 100%.  

Como apresentei anteriormente o PC fez parte deste NE foi dele que 

dependeu todo este processo de aprendizagem. Este serviu de meio para 

alcançar o sucesso, com a sua presença assídua em todas as nossas tarefas 

ensinou-nos tudo o que sabia nos momentos oportunos, exigiu de nós, quis ver 

em nós a imagem de um professor excelente. Esta imagem depende de múltiplos 

fatores que não podem existir isolados, não fomos sempre eficazes mas 

constatamos sempre os nossos erros e estipulamos formas de os corrigir nos 

próximos contactos que tivermos com a nossa profissão docente.  

Esta pessoa deixou de ser um simples PC para passar a ser um “amigo” que 

percebia os meus principais problemas e conhecia os meus defeitos e qualidades. 

A certa altura este “amigo” questionou-me “qual é o teu objetivo neste ano? 

respondi sorrindo: é o 20, simplesmente respondeu: então tens que lutar e não 

desistir! Foi o único que ao longo de todo o ano de estágio esteve sempre lá que 

nos apoiou, orientou sempre corrigindo as nossas falhas, obrigando-nos a pensar 

e a ir mais além, solicitando-nos que admitisse-mos os nossos erros, para dessa 

forma podermos crescer ainda mais estudando as formas de os evitar. 
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4.3.3 Formações  

 

Durante este ano assistimos a algumas formações que nos fizeram evoluir 

enquanto docentes, em áreas que não nos foram ensinadas diretamente nas 

diferentes unidades curriculares que preencheram o nosso plano de estudos. 

Uma das formações a que assisti no mês novembro durante o EP na 

FADEUP lecionada pelo orientador de estágio juntamente com outra professora 

teve como tema «A investigação-ação como instrumento de melhoria das práticas 

profissionais em contexto escolar». A presente formação permitiu aos EE iniciar 

uma busca sobre os problemas que encontraram na prática com o intuito de criar 

um plano de ação para poderem intervir e modificar. Este plano de ação tem como 

intuito efetuar uma relação entre a teoria e a prática, pois ambas se informam 

mutuamente. Foi ensinado nesta formação que “é necessário intervir e conhecer 

mas isso não basta é preciso modificar e alterar”. Para nós EE podermos dar 

continuidade à caminhada de excelência é necessário melhorar a prática e para tal 

este tem que agir, refletir, planear e observar, uma vez que a autorreflexão, a 

autoavaliação e a crítica pessoal ajudam a intervir na prática e na melhoria de 

atuação pedagógica. Esta formação foi bastante benéfica uma vez que se 

encontra intimamente relacionada com o meu estudo, que serviu para me 

consciencializar dos problemas e encontrar formas de os resolver de forma ativa.  

Outra formação a que tivemos acesso durante a última etapa da nossa 

formação inicial, também no mês de novembro orada pela Drª. Ann Macphail 

professora da Universidade de Limerick, veio transmitir-nos a noção de que os 

hábitos das crianças por vezes devem ser regulados por nós. No nosso local de 

trabalho, a escola, impomos regras e rotinas que devem ser compreendidas pelos 

alunos ou seja devem ser apresentados os benefícios das mesmas para que 

dessa forma se possa facilitar a sua operacionalização. Por exemplo quando 

constatamos alunas com calções demasiado reduzidos podemos mudar o sistema 
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sensibilizando-as de que se realizarem aulas de EF com calções mais compridos 

se irão sentir mais confortáveis.  

Outra formação bastante importante desta vez com uma vertente mais 

prática ocorrida em fevereiro diz respeito à construção de materiais 

autoconstruídos. Esta que é uma área que tem vindo a ser bastante requisitada 

pelos docentes de EF sobretudo nas escolas em que existe pouco material para 

abordar as modalidades. Nesta formação deram-nos a conhecer como construir 

dois “Paladós” que são pranchas/tábuas de fixar na palma da mão e o objeto de 

jogo é uma bola e o jogo realiza-se até aos 5 pontos e vai de 3 a 5 set’s; 

aprendemos também a construir um taco de beisebol e a respetiva bola, este jogo 

foi-nos explicado pelo nosso orientador de estágio e foi também experienciado 

pelos nossos colegas; de seguida aprendemos a construir os materiais para o jogo 

do Ringo e “Ultimate” (Frisbee), um disco; por último construímos uma raquete de 

badminton e o respetivo volante. Todos estes materiais tiveram um baixo custo, 

apenas se gastou dinheiro nas fitas coloridas. É importante ter em conta que o 

aprendido é apenas uma amostra da variedade de materiais que podemos 

construir. A elaboração do objeto de jogo do Ringo foi ensinada aos alunos no 

contexto escolar para fazer parte de um dos jogos da atividade desenvolvida com 

os Bombeiros Voluntários de Espinho. O Ringo foi também jogado nos momentos 

de espera para o início dos treinos de desporto escolar. 

Uma formação a que fomos convidados a assistir destinava-se a alunos do 

1º ano de mestrado e pretendia transmitir a importância do diretor de turma na 

relação entre a comunidade escolar e os encarregados de educação. Por vezes 

atribui-se uma importância diminuta a este elemento fundamental do PEA, no 

entanto ele funciona como um catalisador deste processo, pois através dele 

tomam-se as principais decisões e encontram-se formas de colaborar com os 

alunos melhorando os seus resultados realizando planos de acompanhamento e 

por vezes operando como meio de integração na comunidade escolar. 
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Relacionado com a atuação do professor, este que por vezes toma decisões 

que nem sempre são as melhores, assistimos em fevereiro a um seminário sobre 

Género e Educação. As opções do docente não se relacionam apenas com 

questões metodológicas, mas também com a forma como organizamos os grupos 

de alunos para se processar a aprendizagem. Por vezes inconscientemente o 

professor toma decisões que levam os seus alunos a sentirem-se segregados, por 

exemplo quando se preocupam em colocar as raparigas de um lado e rapazes do 

outro. Mas a verdade é que no meu entender esta estratégia nos dias de hoje não 

está de todo ajustada e por isso não a adotei nas minhas aulas. A igualdade de 

género é algo muito recente na sociedade o que justifica a existência de 

professores divididos nesta questão. Este tipo de formações leva aos docentes a 

consciencializarem-se sobre estas questões tomando iniciativas de alterar o seu 

comportamento.  

 

Outra formação foi relativa ao suporte básico de vida, esta permitiu-nos 

adquirir conhecimentos de extrema importância para a atuação do docente em EF, 

para saber como atuar em situações de emergência. No entanto em apenas 1h30 

não é possível reter toda a informação que foi transmitida é importante tal como as 

aprendizagens que fomos adquirindo em relação à docência em EF é necessário 

colocar em prática, neste caso criar situações imaginárias para que nos 

questionássemos sobre como deveríamos atuar. 

 

Num dos seminários ocorridos a uma 2ªf de manhã, duas alunas agora 

mestres em ensino de EF nos ensinos básicos e secundário apresentaram de 

forma sucinta o seu processo de construção do RE.  
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4.3.4 Investigar para melhor aprender a ensinar 

 

A minha opção em realizar um estudo de investigação-ação encontra-se 

estritamente relacionada com os problemas que nós, EE e alguns professores 

mais experientes sentem, nomeadamente na organização das aulas de ginástica, 

em busca da manutenção dos níveis de empenhamento motor relativamente às 

aulas das modalidades coletivas. 

O estudo efetuado permitiu-me adquirir conhecimentos a vários níveis e fez-

me perceber que o ensino não é tão linear como por vezes desejamos que seja. O 

estudo proporcionou-me várias horas de reflexão com o intuito de melhorar a 

minha eficácia e com isso alcançar a excelência, através da minha procura ativa 

de estratégias que solucionassem os problemas com que me deparei, 

nomeadamente: o pouco tempo de empenhamento motor registado nas aulas de 

ginástica, a dificuldade de motivar os alunos para a realização dos elementos 

gímnicos perante as suas incapacidades e o ensinar uma turma com níveis tão 

diferentes de condição física. 

Com o presente estudo verifiquei que o docente deve estar em constante 

confronto entre a teoria e a prática, para poder dar resposta às dificuldades 

sentidas, não só por si em gerir os problemas das aulas como também as dos 

alunos.  

As principais heranças da realização do estudo baseiam-se sobretudo no 

conhecimento de algumas estratégias de atuação de um docente na área de EF. 

As suas intervenções são decisivas para promover uma melhor aprendizagem dos 

alunos e com isso caminhar em prol da excelência. O professor deve estar apto 

para intervir em todos os momentos das aulas, indo ao encontro das dificuldades 

dos alunos, adequando os exercícios e as progressões metodológicas, criando 

grupos de trabalho que obriguem a um empenhamento motor e deve 
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consciencializar e transmitir à turma que os resultados são possíveis se todos se 

empenharem e colaborarem para o alcance dos objetivos. Uma das estratégias 

que adotei foi a organização de grupos de trabalho que proporcionaram a 

realização dos elementos gímnicos com ajuda. Esta facilitou a aprendizagem dos 

alunos quando por vezes não consegui orientar em particular todos. 

O docente deve estar em constante atualização, sempre em busca das 

melhores metodologias de ensino, uma vez que estas são infindáveis.  

 

4.3.5 Observar… Muito mais que um simples olhar… 

 

As minhas observações, todas elas me permitiram evoluir e aprender novas 

formas de ensinar e de me relacionar com os alunos, as que definimos como 

formais e as restantes, as informais, feitas durante todo o ano de estágio aos 

meus colegas, ao PC e aos restantes professores da escola.  

Deslocava-me para a escola para estar com os meus colegas, para recolher 

informações das suas dificuldades e dissabores, não só deles como meus. Esta 

presença não a encarava como se fosse uma obrigação mas como um 

aproveitamento desta oportunidade que todos me deram sobretudo os meus pais, 

os professores que orientaram Nesta minha etapa, os meus colegas de estágio e 

todos os alunos com quem partilhei diversos momentos. 

Em cada período o nosso professor orientador deslocava-se à escola para 

nos observar em diferentes dimensões do ensino. A preparação de cada uma 

destas aulas não só contou com a dedicação do NE como também com o PC, que 

nos aconselhava a corrigirmos certos erros e, em conjunto, criávamos estratégias 

para que cada uma das aulas corresse como planeado.    
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Intimamente relacionada com a questão de observação surge a reflexão que 

será apresentada de seguida. Não basta olhar e ver, é preciso ser introspetivo, 

analisar e interpretar sobre o que realmente se está a constatar. 

 

4.3.6 Refletir… Um meio para alcançar a excelência  

 

Ao longo da nossa licenciatura e primeiro ano de mestrado fomos ouvindo 

falar do professor reflexivo e a importância que este tem para a nossa atuação. A 

reflexão vai desde o simples observar e pensar ao confronto com as situações que 

realmente ocorreram indo ao seu mais ínfimo pormenor.” A ideia de reflexão surge 

associada ao modo como se lida com problemas da prática profissional, à 

possibilidade da pessoa aceitar um estado de incerteza e estar aberta a novas 

hipóteses dando, assim, forma a esses problemas, descobrindo novos caminhos, 

construindo e concretizando soluções” (Oliveira & Serrazina, 2002, p. 32).  

“Uma prática reflexiva confere poder aos professores e proporciona 

oportunidades para o seu desenvolvimento” (Oliveira & Serrazina, 2002, p. 30). 

SchÖn (cit. por Baca et al., 2009) considera que “o ensino deve ser concebido 

como uma atividade reflexiva e os professores como profissionais em permanente 

aprendizagem”. O professor ao refletir mostra interesse em diagnosticar os erros 

cometidos confrontando os mesmos com os insucessos dos alunos, nesse sentido 

ao pensar em ambos os fatores mostra-se capaz de realizar mudanças com o 

intuito de criar um ensino com qualidade. Tal como nos apresenta Batista (2008, 

p.137) o saber prático contextualizado é “o saber que o profissional desenvolve na 

ação através de questões que este coloca a si mesmo, quando se depara com 

situações problemáticas”. 

Hoje após a passagem por esta experiência tão breve, sinto que foi uma das 

coisas que me fez crescer e sentir que um dia vou conseguir alcançar a excelência 
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tal como Schön (Batista, 2008, p. 137) apresenta “o saber prático contextualizado 

como um reportório de ações e de compreensões que vão enriquecendo com a 

experiência prática”. 

Inicialmente as minhas reflexões simplesmente se baseavam numa 

descrição dos acontecimentos ocorridos na aula, sem tentar perceber o seu 

porquê e quais as implicações que estes poderiam ter no decorrer da mesma e no 

PEA. Com o passar do tempo comecei a sentir a necessidade de refletir 

constantemente, na viagem de casa para a escola e da escola para casa, num 

simples percurso para o pavilhão da escola, para todo o lado transportava comigo 

um bloco de notas com uma caneta, escrevia as ideias que me vinham à cabeça 

para depois refletir nelas com mais concentração e dedicação. Através destes 

registos que fui fazendo, inconscientemente, verifiquei que este processo de 

(re)pensar na minha atuação, questionar-me se esta foi a melhor forma de atuar 

nas diferentes situações, interpretar os comportamentos dos meus alunos, as suas 

aprendizagens, todas estas questões mantiveram-me em constante contacto entre 

a teoria e a prática. Pensar constantemente se esta era a melhor forma de ensinar 

e de dar resposta as insuficiências diagnosticadas dos alunos, se a forma como 

lido com eles é vantajosa para o êxito de ambos (alunos e futuro professor de EF). 

A aquisição desta forma de ser e de estar em busca de ser mais e melhor, de 

estar constantemente a sentir a necessidade de ser crítica sobre as minhas 

atuações e a dos outros procurando justificações para cada uma delas, fez de mim 

hoje um ser que apesar de estar longe de ser o ideal, pois sei que muita 

informação me falta possuir, sei que através desta procura incessante de soluções 

e estratégias para aplicar no meu ensino estarei sempre a percorrer o caminho 

para alcançar o sucesso.  

A reflexão como apresentam Rosado & Mesquita (2011, p. 213) “deve 

acontecer em envolvimentos situacionais apelativos da discussão, na medida em 

que a reflexão sobre a própria atuação ou a de outros só melhora a capacidade 
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reflexiva se a troca de ideias, conceitos, sentimentos, etc, for intencionalmente 

promovida”. Por vezes não me apetecia refletir e passar para o papel aquilo pelo 

que passei, estava exausta e sem capacidade para ser intrínseca criticando de 

forma construtiva cada momento. Senti que muitas vezes fui demasiado superficial 

na elaboração das mesmas, mas por vezes encontrava-me verdadeiramente 

inspirada ao ponto de superar as minhas expectativas.  

Com o passar do tempo e com os progressos conseguidos em diversas 

áreas, inclusive a nível social, consegui perceber que a minha atuação em 

algumas atividades e momentos poderia ter sido repensada e com isso mais 

eficaz. Para poder demonstrar um pouco este sentimento apresento o caminho 

que é necessário percorrer citando Cunha (2008, p. 24) que refere que “a prática é 

fonte de construção do conhecimento e a reflexão sobre as práticas, o instrumento 

dessa construção”. 

Esta experiência extremamente gratificante e enriquecedora, para além de 

me pôr a prova e de me permitir exercer pela primeira vez o meu sonho, fez-me 

crescer e evoluir a vários níveis e em todos os domínios não só intelectual como 

também social e físico.  

Ao chegar ao fim desta última etapa da nossa formação inicial sinto “um 

sabor amargo na boca”, um desconsolo, por não ter aplicado tudo aquilo a que me 

propus realizar. Vários foram os momentos que refleti, várias foram as situações 

que não refleti tanto quanto queria por não ter disposição e por vezes tempo, 

muito mais poderia ter feito e aproveitado se isto não tivesse chegado ao fim! 
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Um misto de sentimentos é tudo o que me preenche neste final de mais uma 

etapa… 

Ao elaborar este RE descrevi os momentos mais marcantes e significativos 

vivenciados ao longo dos anos de formação, mas sobretudo aqueles que vivi ao 

longo deste EP que me tornaram no que hoje sou. Desta forma relembro uma 

miúda que simplesmente frequentava o ensino secundário e a licenciatura, que 

apesar de saber qual o seu verdadeiro sonho não tinha consciência de que para o 

alcançar tinha que lutar e esforçar-se para o conseguir com sucesso.  

Com o passar do tempo, surgiram mudanças e essas confirmaram-se 

quando ingressei no mestrado na FADEUP e constato que esta foi sem dúvida a 

minha melhor escolha pois caso não o tivesse optado não lhe estaria agora tão 

grata e a escrever este documento que espelha o caminho que quero percorrer 

para ter sucesso. Passei a valorizar todas as passagens da minha vida e a 

perceber que elas foram as responsáveis por esta grande mudança, e acima de 

tudo comecei a ter perceção dos meus verdadeiros valores e capacidades, daí 

começar a ser mais exigente comigo mesma, querendo ser sempre melhor do que 

fui e sou, adquirindo novos conhecimentos, valores e ideais. Ao longo destes dois 

últimos anos, empenhei-me, dediquei-me e dei tudo de mim em tudo o que me 

envolvia com o intuito de deixar sempre um pouco de mim. 

Lembro de no início do estágio apresentar um certo nervosismo e dúvida se 

seria ou não capaz de conquistar os meus alunos tornando-os melhor e sobretudo 

preparando-os para o futuro. Após este ano de estágio tenho a consciência que 

toda a formação académica sortiu resultados e sinto-me perfeitamente segura 

para lecionar no futuro. Partindo agora para uma nova etapa da minha vida em 

que passarei a ser uma profissional docente e responsável pelas minhas 

atuações. 
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Todas estas mudanças foram visíveis durante o estágio e levaram-me a 

desenvolver um enorme sentimento de pertença dando o máximo de mim em 

todos os momentos e por isso mesmo hoje sinto tristeza de saber que com os 

problemas da nossa sociedade atual poderei não ter mais a oportunidade de 

repetir todas as experiências. Experiências que em todas as áreas que integram a 

profissão docente dei o meu melhor e em que algumas foi visível o sucesso, no 

entanto todas elas me forneceram as bases para poder preparar o meu futuro 

como professora com novas conceções e ideais eficazes capazes de promover 

mais um passo para alcançar a minha excelência profissional e o sucesso dos 

meus alunos. 

Foram muitas as experiências nesta instituição escolar. Relacionei-me com 

os meus alunos dentro e fora das aulas, desenvolvi laços com outros de outras 

turmas e também com aqueles que fizeram parte do desporto escolar passando 

horas a fio incentivando-os a superarem os seus obstáculos nos treinos e nas 

competições. As atividades que desenvolvemos na escola dignificaram o meu 

nome e de todo o NE de EF, pois proporcionamos a toda a comunidade um 

conjunto de vivências que para alguns alunos nunca tinham passado nas suas 

vidas. 

Todos estes momentos e todas estas pessoas que deixaram de alguma 

forma uma marca na minha vida ajudaram-me a encontrar o meu verdadeiro 

caminho, o de ser professora. Para tal vou lutar com todas as forças para alcança-

lo, superando obstáculos e enfrentando as adversidades sempre com vista em ter 

aquilo por que sempre lutei, promover a educação física na escola! 

 

 

Não vivi cada dia como se fosse o último  
mas fiz de cada dia um dia diferente. 

 

Joana Machado

150 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. REFERÊNCIAS 
BIBLIOGRÁFICAS

  





REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

6. Referências Bibliográficas 

 

A.P.C.O.I. (2013). A obesidade infantil é um problema sério para a saúde das 

crianças. Associação Portugesa Contra a Obesidade Infantil   Consult. 17 

de junho de 2013, disponível em http://www.apcoi.pt/obesidade-infantil/ 

Abreu, M. L. d. (2011). Causas de Abandono do Desporto Escolar (em algumas 

escolas de Lisboa). Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias 

– Faculdade de Educação Física e Desporto: Dissertação de Mestre 

apresentada a Faculdade de Educação Física e Desporto. 

Aleixo, I. M. S. (2010). O ensino da ginástica artística no treino de crianças e 

jovens estudo quasi-experimental aplicado em jovens praticantes 

brasileiras. Porto: Ivana Aleixo. Dissertação de Doutoramento apresentada 

a Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. 

Araújo, C. (2004). Manual de ajudas em ginástica (2ª ed.). Porto: Porto Editora. 

Azevedo, C. A. M. d. (2012). A escola como oficina de humanidade o contributo do 

desporto escolar. Porto: Carla Azevedo. Dissertação de Mestre 

apresentada a Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. 

Baca, L., Paixão, F., & Onofre, M. (2009). Desenho metodológico de um estudo 

sobre o conhecimento pedagógico do conteúdo de professores e a 

qualidade do ensino na disciplina de química com a 7ª classe no sistema 

educativo angolano. Comunicação apresentada em Educação e Formação: 

Ciência, Cultura e Cidadania. Actas XIII Encontro Nacional de Educação em 

Ciências.: Escola Superior de Educação - Instituto Politécnico de Castelo 

Branco. 

Barros, A., Fernandes, F., Guerreiro, I., Marques, F., Pacheco, R., & Ribeiro, J. O. 

S. (Eds.). (1992). Enciclopédia Geral da Educação (Vol. 5). Lisboa: Crerital 

LDA. 

Batista, P. M. F. (2008). Discursos sobre a competência contributo para a 

(re)construção de um conceito de competência aplicável ao profissional do 

153 
 

http://www.apcoi.pt/obesidade-infantil/


REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

desporto. Porto: Paula Batista. Dissertação de Doutoramento apresentada a 

Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. 

Bento, J. O. (2003). Planeamento e avaliação em educação física (3ª ed ed.). 

Lisboa: Livros Horizonte. 

Carvalho, H. (2007). Biblioteca Escolar: à procura da sua acção pedagógica. 

Lisboa: Universidade Aberta. 

Côrte-Real, A. (1991). O problema da gestão da aula de ginástica na escola uma 

experiência pedagógica dos estudantes de didáctica do desporto da 

FCDEF-UP. Comunicação apresentada em 1º Congresso Internacional de 

Ciencias do Desporto : livro de resumos  

Costa, F. C. (1983). A selecçao de estrategias de ensino em educaçao fisica 

condicionantes para o seu tratamento experimental. Lisboa: Universidade 

Tecnica de Lisboa. Instituto Superior de Educaçao Fisica. 

Costa, F. C. d. (1995). O Sucesso pedagógico em educação física estudo das 

condições e factores de ensino-aprendizagem associados ao exito numa 

unidade de ensino. Lisboa: Universidade Técnica de Lisboa. Faculdade 

Motricidade Humana. 

Cunha, A. C. (2008). Pós-modernidade, socialização e profissão dos professores 

(de Educação Física) : para uma "nova" reconceptualização. Viseu: 

Tipografia Guerra. 

Ferrance, E. (2000). Action Research. Northeast and Islands Regional 

Educational: Laboratory At Brown University. 

Gallahue, D. L., & Ozmun, J. C. (2005). Compreendendo o desenvolvimento motor 

bebês, crianças, adolescentes e adultos (3ª ed.). São Paulo: Phorte Editora. 

Graça, A. (1991). Comparação dos progressos e das oportunidades de 

aprendizagem no lançamento ao cesto de alunos de alto e baixo nível de 

habilidade. Comunicação apresentada em As ciências do desporto e a 

prática desportiva: actas - Vol. 1. 

Graça, A. (1999). Conhecimento pedagógico do conteúdo: a busca do 

entendimento entre a pedagogia e a matéria de ensino: Livro de Resumos. 

154 
 



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

Comunicação apresentada em Novos desafios, diferentes soluções. 1º 

Congresso Internacional de Ciências do Desporto. Porto. 

Hirama, L. K., Joaquim, C. d. S., & Montagner, P. C. (2011). Pedagogia do Esporto 

e estimulação de valores humanos: relato de intervenção. In P. C. 

Montagner (Ed.), Intervenções pedagógicas no esporte práticas e 

experiências (pp. 200). São Paulo: Phorte. 

Infantil, A. P. S. (2011). Afogamentos em Crianças e Jovens em Portugal: 

Relatório 2002-2010. Associação para a Promoção da Segurança Infantil   

Consult. 18 de maio de 2013, disponível em 

http://www.apsi.org.pt/24/relatorio_de_afogamentos_2002-2010_-

_apsi_2011.pdf 

Marques, R. (2003). Motivar os Professores - Um Guia para o Desenvolvimento 

Profissional. Lisboa: Editorial Presença. 

Mesquita, I. (2006). Ensinar bem para aprender melhor o jogo de voleibol. In 

Pedagogia do Desporto. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 

Mesquita, I., & Graça, A. (2006). Modelos de Ensino dos Jogos Desportivos. In G. 

Tani, J. O. Bento & R. D. d. S. Petersen (Eds.), Pedagogia do Desporto. Rio 

de Janeiro: Guanabara Koogan. 

Mesquita, I., & Graça, A. (2009). Modelos instrucionais no ensino do desporto. In 

A. Rosado & I. Mesquita (Eds.), Pedagogia do Desporto. Faculdade de 

Motricidade Humana: FMH - Cruz Quebrada. 

Mesquita, I., & Graça, A. (2011). Modelos instrucionais no ensino do desporto. In 

A. Rosado & I. Mesquita (Eds.), Pedagogia do Desporto. Lisboa: FMH - 

Cruz Quebrada. 

Ministério da Educação. (1991). Decreto-Leinº 47/1991 de fevereiro. Diário da 

Républica, 1ª Série-A, 940-946. 

Ministério da Educação. (2005). Decreto-Lei nº49/2005 de Agosto. Diário da 

Républica, 1ª Série(166), 5122 - 5138. 

155 
 

http://www.apsi.org.pt/24/relatorio_de_afogamentos_2002-2010_-_apsi_2011.pdf
http://www.apsi.org.pt/24/relatorio_de_afogamentos_2002-2010_-_apsi_2011.pdf


REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

Nascimento, J. (2006). Preparação profissional em educação física e desportos: 

novas competências profissionais. In Pedagogia do desporto (pp. XXII, 

411). Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 

Neves, S. M. d. S. (1996). Proposta de ensino-aprendizagem da ginástica do solo 

na escola. Porto: Susana Neves. 

Oliveira, I., & Serrazina, L. (2002). A reflexão e o professor como investigador. In 

Refletir e investigar sobre a prática profissional (pp. 29-42). Lisboa: APM. 

Onofre, M. (2000). Conhecimento prático, auto-eficácia e qualidade do ensino. Um 

estudo multicaso em Professores de Educação Física. Dissertação de 

Doutoramento apresentada a Faculdade de Motricidade Humana, 

Universidade Técnica de Lisboa. 

Peixoto, C., & Ferreira, V. (1993). A Ajuda manual atitude corporal face ao 

executante. Lisboa: Universidade Técnica de Lisboa. Faculdade de 

Motricidade Humana. 

Pereira, A. (2004). Educação Multicultural - Teorias e Práticas. Porto: Asa 

Editores. 

Rodrigues, A. M. M. (1993). O tempo de empenhamento motor e a oportunidade 

de aprendizagem em ginástica na escola. Porto: António Rodrigues. 

Rosado, A., & Ferreira, V. (2011). Promoção de ambientes positivos de 

aprendizagem. In A. Rosado & I. Mesquita (Eds.), Pedagogia do Desporto. 

Faculdade de Motricidade Humana: FMH. 

Rosado, A., & Mesquita, I. (2009). Melhorar a aprendizagem optimizando a 

instrução. In A. Rosado & I. Mesquita (Eds.), Pedagogia do Desporto. 

Faculdade de Motricidade Humana: FMH. 

Rosado, A., & Mesquita, I. (2011). Modelos, Conceções e Estratégias de 

Formação de Treinadores. In A. Rosado & I. Mesquita (Eds.), Pedagogia do 

Desporto. FMH-Cruz Quebrada: FMH. 

 

 

156 
 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

7. ANEXOS 

 
 



 

 
 



ANEXOS 

7. ANEXOS 
 

Anexo 1 – Informação Encarregados de Educação/Informação ao Grupo 

de Educação Física 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Informo que a partir do dia 7 de fevereiro, as aulas de educação física 

do seu educando, passarão a ser filmadas, com o intuito de adquirir 

informações necessárias para a realização do projeto de investigação ação, 

no âmbito do estágio profissional.  

As imagens recolhidas, apenas sevem para efeitos de estudo, não 

serão divulgadas a terceiros e serão posteriormente destruídas. 

Joana Machado    Encarregado de Educação 

_____________________    ________________________ 

 

Exmos colegas do grupo de educação física, uma vez que me encontro 

a realizar um estudo na modalidade de ginástica artística para a elaboração 

do relatório de estágio profissional, solicito encarecidamente que 

disponibilizem o pavilhão das 8:30 às 10h (5ªf), nos seguintes dias:   

- 7, 14, 21 e 28 de Fevereiro; 

- 7, e 14 de Março, e 

- 4 e 11 de Abril 

Muito obrigada, 

 

Estudante Estagiária – Joana Machado 
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Anexo 2 - Grelha de Observação e Registo das Oportunidades de Prática  

 

  

Observação e Registo das Oportunidades de Prática 
Data ___  / ___ / 2013                Nº Obs: ___ 
Assinale com um | consoante a repetição  

Ê – ÊXITO; S/Ex - SEM ÊXITO; EP – ÊXITO PARCIAL 
  Conteúdo 
 
 
 
Nome 

Rolamento à 
Retaguarda 

To
ta

l 

Te
m

po
 ‘ 

Rolamento à 
Frente 

MI Afastados 

To
ta

l 

Te
m

po
 ‘ Apoio Facial 

Invertido 

To
ta

l 

Te
m

po
 ‘ Roda 

To
ta

l 

Te
m

po
 ‘ 

Ê S/E EP Ê S/E EP Ê S/E EP Ê 
 S/E EP 

G
ru

po
 1

 

1     

 

    

 

    

 

    

 

2                 

3                 

G
ru

po
 2

 

4                 

5                 

6                 
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Anexo 3 - Critérios de êxito e erros frequentes dos elementos gímnicos (Araújo, 

2004)  
 

RRoollaammeennttoo  àà  rreettaagguuaarrddaa  eennggrruuppaaddoo  

--  FFeecchhaarr  bbeemm  ooss  mmeemmbbrrooss  iinnffeerriioorreess  fflleettiiddooss  ssoobbrree  oo  ttrroonnccoo;;  

--  FFlleettiirr  aa  ccaabbeeççaa  ppaarraa  aa  ffrreennttee  ddee  ffoorrmmaa  aa  eennccoossttaarr  oo  qquueeiixxoo  aaoo  ppeeiittoo;;    

--  CCoollooccaaççããoo  ddaass  mmããooss  nnoo  ssoolloo  àà  llaarrgguurraa  ddooss  oommbbrrooss  ee  vviirraaddaass  ppaarraa  aa  ffrreennttee;;  

--  MMaannuutteennççããoo  ddoo  ccoorrppoo  bbeemm  ffeecchhaaddoo  ssoobbrree  ssii  pprróópprriioo  dduurraannttee  oo  eennrroollaammeennttoo;;  

--  FFaazzeerr  aa  rreeppuullssããoo  ddaass  mmããooss  nnoo  ssoolloo  nnaa  ppaarrttee  ffiinnaall  ccoomm  vviiggoorr,,  ddee  ffoorrmmaa  aa  eelleevvaarr  aa  

ccaabbeeççaa  ee  nnããoo  bbaatteerr  ccoomm  eellaa  nnoo  ssoolloo..  

EE r
r rr oo

ss   
ff rr ee

qq uu
ee nn

tt ee
ss   

--  NNããoo  ffeecchhaarr  ccoommpplleettaammeennttee  ooss  mmeemmbbrrooss  iinnffeerriioorreess  ssoobbrree  oo  ttrroonnccoo;;  

--  NNããoo  jjuunnttaarr  oo  qquueeiixxoo  aaoo  ppeeiittoo;;  

--  NNããoo  eeffeettuuaarr  oo  ““aarrrreeddoonnddaammeennttoo””  ddaass  ccoossttaass;;  

--  NNããoo  aappooiiaarr  bbeemm  aass  mmããooss;;  

--  AAbbrriirr  âânngguulloo  ttrroonnccoo//mmeemmbbrrooss  iinnffeerriioorreess  ddeemmaassiiaaddoo  ““cceeddoo””;;  

--  FFaazzeerr  ppoouuccaa  rreeppuullssããoo  ddooss  mmeemmbbrrooss  ssuuppeerriioorreess  nnoo  ssoolloo  qquuee  lleevvaa  aa  ffaallttaa  ddee  

aammpplliittuuddee  ee  eevveennttuuaallmmeennttee  aa  bbaatteerr  ccoomm  aa  ccaabbeeççaa  nnoo  ssoolloo  ee//oouu  aa  tteerrmmiinnaarr  ddee  

jjooeellhhooss..  

 
RRoollaammeennttoo  àà  ffrreennttee  ccoomm  MMII  aaffaassttaaddooss  

--  MMããooss  nnoo  ssoolloo  àà  llaarrgguurraa  ddooss  oommbbrrooss  ee  vviirraaddaass  ppaarraa  aa  ffrreennttee;;  

--  FFoorrttee  iimmppuullssããoo  ddee  mmeemmbbrrooss  iinnffeerriioorreess;;  

--  AAppooiioo  ddaass  mmããooss  lloonnggee  ddoo  aappooiioo  ddooss  ppééss;;  

  --  MMeemmbbrrooss  iinnffeerriioorreess  eesstteennddiiddooss,,  aaffaassttaamm--ssee  ssóó  nnoo  ffiinnaall  ddoo  eennrroollaammeennttoo;;  

--  BBooaa  fflleexxããoo  ddoo  ttrroonnccoo  àà  ffrreennttee  ppaarraa  ppeerrmmiittiirr  aa  rreeppuullssããoo  ddee  mmeemmbbrrooss  ssuuppeerriioorreess,,  

eeffeettuuaaddaa  ““ppoorr  ddeennttrroo””  ddooss  mmeemmbbrrooss  iinnffeerriioorreess  aaffaassttaaddooss..  

EE r
r rr oo

ss   
ff rr ee

qq uu
ee nn

tt ee
ss   

--  MMáá  ccoollooccaaççããoo  ee  oorriieennttaaççããoo  ddaass  mmããooss  nnoo  ssoolloo;;  

--  FFrraaccaa  iimmppuullssããoo  ddee  mmeemmbbrrooss  iinnffeerriioorreess;;  

--  EEnnrroollaammeennttoo  ddeeffiicciieennttee;;  

--  NNããoo  ffeecchhaarr  bbeemm  oo  ttrroonnccoo  ssoobbrree  ooss  mmeemmbbrrooss  iinnffeerriioorreess  oo  qquuee  ddiiffiiccuullttaa  aa  

mmaannuutteennççããoo  ddaa  vveelloocciiddaaddee  ddee  eexxeeccuuççããoo  ee  aa  aaqquuiissiiççããoo  ddaa  ppoossiiççããoo  ddee  ppéé;;  

--  AAbbeerrttuurraa  ddeemmaassiiaaddoo  ““cceeddoo””..  
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AAppooiioo  FFaacciiaall  IInnvveerrttiiddoo  

--  MMããooss  nnoo  ssoolloo  àà  llaarrgguurraa  ddooss  oommbbrrooss  ee  ddeeddooss  aaffaassttaaddooss  ee  vviirraaddooss  ppaarraa  aa  ffrreennttee;;  

--  CCaabbeeççaa  lleevvaannttaaddaa,,  oollhhaarr  ddiirriiggiiddoo  ppaarraa  aa  ffrreennttee;;  

--  MMeemmbbrrooss  ssuuppeerriioorreess  eemm  eexxtteennssããoo  ccoommpplleettaa;;  

--  CCoorrppoo  eemm  ccoommpplleettoo  aalliinnhhaammeennttoo  ee  eemm  ttoonniicciiddaaddee;;  

EE r
r rr oo

ss   
ff rr ee

qq uu
ee nn

tt ee
ss   

--  NNããoo  aappooiiaarr  aass  mmããooss  vviirraaddaass  ppaarraa  aa  ffrreennttee;;  

--  AAvvaannççaarr  ooss  oommbbrrooss  eemm  rreellaaççããoo  aaooss  aappooiiooss;;  

--  LLaannççaarr  ccoomm  ffoorrççaa  eexxcceessssiivvaa  oo  mmeemmbbrroo  iinnffeerriioorr  lliivvrree;;  

--  FFlleettiirr  aa  ccaabbeeççaa  oouu  ddeemmaassiiaaddaa  eexxtteennssããoo;;  

--  NNããoo  ffaazzeerr  oo  aalliinnhhaammeennttoo  ddooss  sseeggmmeennttooss  ccoorrppoorraaiiss;;  

--  NNããoo  eeffeettuuaarr  aa  ccoonnttrraaççããoo  eemm  ttooddooss  ooss  ggrruuppooss  mmuussccuullaarreess  eessppeecciiaallmmeennttee  nnooss  

nnaaddeegguueeiirrooss  ee  nnooss  ppééss;;  

 
RRooddaa  

--  EElleevvaaççããoo  ee  ppaassssoo  ddoo  mmeemmbbrroo  iinnffeerriioorr  qquuee  vvaaii  sseerrvviirr  ddee  iimmppuullssããoo  ccoomm  eelleevvaaççããoo  

ssiimmuullttâânneeaa  ddooss  bbrraaççooss;;    

--  EEnnéérrggiiccoo  llaannççaammeennttoo  ddaa  ppeerrnnaa  lliivvrree;;  

--  AAppooiioo  aalltteerrnnaaddoo  ddaass  mmããooss  nnoo  ssoolloo  nnaa  mmeessmmaa  lliinnhhaa  ddee  mmoovviimmeennttoo::  

--  PPaassssaaggeemm  ddoo  ccoorrppoo  eemm  eexxtteennssããoo  ppeellaa  vveerrttiiccaall  ddooss  aappooiiooss  ddaass  mmããooss;;  

--  GGrraannddee  aaffaassttaammeennttoo  ddooss  mmeemmbbrrooss  iinnffeerriioorreess  dduurraannttee  aa  ffaassee  ddee  ppaassssaaggeemm  ppeelloo  aappooiioo  

iinnvveerrttiiddoo;;  

--  TToonniicciiddaaddee  ggeerraall  ddoo  ccoorrppoo  ee  bbooaa  ffiixxaaççããoo  ddaa  zzoonnaa  ddaa  bbaacciiaa..  

EE r
r rr oo

ss   
ff rr ee

qq uu
ee nn

tt ee
ss   

--  CCoollooccaaççããoo  ddaass  mmããooss  mmuuiittoo  ppeerrttoo  ddoo  aappooiioo  ddoo  mmeemmbbrroo  iinnffeerriioorr  ddee  iimmppuullssããoo;;  

--  CCoollooccaaççããoo  ddaass  mmããooss  ffoorraa  ddaa  lliinnhhaa  ddee  mmoovviimmeennttoo;;  

--  CCoollooccaaççããoo  ddaass  dduuaass  mmããooss  eemm  aappooiioo  ssiimmuullttâânneeoo;;  

--  OO  ccoorrppoo  nnããoo  ppaassssaa  ppeellaa  vveerrttiiccaall  ee//oouu  oommbbrrooss  aavvaannççaaddooss;;  

--  FFaallttaa  ddee  aammpplliittuuddee  nnoo  aaffaassttaammeennttoo  ddooss  mmeemmbbrrooss  iinnffeerriioorreess;;  

--  FFaallttaa  ddee  rriittmmoo  ee//oouu  iinntteerrrruuppççããoo  ddoo  mmoovviimmeennttoo;;  

--  FFaallttaa  ddee  iimmppuullssããoo  ddooss  mmeemmbbrrooss  iinnffeerriioorreess  ee  ssuuppeerriioorreess..  
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