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“Sou Professor! Sou uma maneira de andar por aí transfigurado 

numa multidão de lembranças e ofícios. É como se empreendesse 

uma viagem para fora de mim, movido pela ânsia de conhecer, 

visionar e percorrer o meu pequeno mundo pessoal dentro do 

mundo grande e maior dos outros. Dou comigo a radiografar-me nos 

contrastes e peculiaridades das pessoas mil e dos múltiplos Eus 

apanhados na mesma rede de contradições da seca solitude e da 

humana fragilidade. Não para afrontar a impossibilidades de decifrar 

o mundo e a vida, mas para esboçar um gesto de identificação, 

sintonia e cumplicidade. E para matar a fome – a imensa e 

insatisfeita fome – de amizade e afectividade, que a todos nos 

consome. Enfim, transito pela vida, pelas vias de facto e pelos 

caminhos do relacionamento humano, em busca de sorrisos e de 

abraços, à procura da verdade, de sonhos e de os realizar.”  

 

(Bento, 2008, in Da coragem, do Orgulho e da Paixão de ser 

Professor: Auto-retrato, p.42) 
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RESUMO 

 

O Estágio Profissional surge como uma oportunidade marcante na minha 

formação enquanto professora de Educação Física. Neste sentido, o objetivo 

deste relatório de estágio é realizar uma reflexão crítica e fundamentada de 

todas as experiências vivenciadas ao longo deste período de formação. O 

Estágio Profissional decorreu numa Escola Secundária, em Guimarães, num 

núcleo de estágio constituído por quatro elementos, cuja tutela estava à 

responsabilidade do Professor Orientador e do Professor Cooperante. O 

presente documento encontra-se organizado em cinco capítulos. No primeiro, 

“Introdução”, realizo um breve enquadramento do estágio e referimos o 

propósito do trabalho. No segundo capítulo, “Enquadramento Biográfico”, é 

realizada uma breve retrospetiva de todo o meu percurso e exponho as minhas 

expectativas perante o contexto de estágio. No terceiro capítulo, 

“Enquadramento da Prática Profissional”, reporto-me ao enquadramento legal, 

funcional e institucional do Estágio Profissional, assim como à escola onde foi 

realizado e à minha turma. O quarto capítulo, “Realização da Prática 

Profissional”, é destinado ao relato reflexivo dos momentos e experiências mais 

marcantes do ano de estágio, que contribuíram para a construção do meu Eu 

profissional. Apresento ainda um estudo de investigação alusivo à temática 

“Modelos de Ensino Utilizados na Abordagem dos Jogos Desportivos Coletivos 

– As Semelhanças e Diferenças entre Professores do Quadro de Escola e 

Professores Estagiários”. Por último, no quinto capítulo, “Do Cume da 

Montanha”, refiro-me à importância desta experiência e faço uma alusão àquilo 

que poderá ser o meu futuro. 

 

 

 

 

 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO FÍSICA; ESTÁGIO PROFISSIONAL; 

PROFESSOR; REFLEXÃO; MODELOS DE ENSINO. 
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ABSTRACT 

 

The practicum training appears as a special opportunity in my training as a 

Physical Education teacher. This way the main goal of this report is to lead a 

critical and deep reflection of all the experiences throughout this training period. 

The professional stage took place at an Middle School, in Guimarães, in a 

group composed for four elements, guided by the Teacher Advisor and the 

Cooperating Teacher. This document is composed by five chapters. The first 

one, "Introduction", reports a brief idea and refers the goal of the work. In the 

second chapter, "Background Biographical", we provide a brief retrospective of 

my entire journey and bring my expectations before the professional stage 

context. In the third chapter, "The Professional Practice Environment", I refer to 

the legal procedures, functional and institutional placement, as well as the 

school I attended and my class. The fourth chapter, "The Professional Practice 

Procedures" is intended as a reflection narrative of the most memorable 

moments and experiences of the professional stage year, which contributed to 

the building of my I professional. I also present a research study illustrating the 

theme "Teaching Models Used in the Management of Collective Sports Games 

- The common and different items between the School Board Teachers and 

Staging Teachers". Finally, in the fifth chapter, "From the top of the Mountain", I 

refer the importance of this experience and provide an idea of I might be in the 

future. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEYWORDS: PHYSICAL EDUCATION, PRACTICUM TRAINING, TEACHER, 

REFLECTION, TEACHING MODELS. 



 

  



XIX 
 

LISTA DE ABREVIATURAS 

 

AMAVE – Associação de Municípios do Vale do Ave 

APPACDM – Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente 

Mental 

CT – Ciências  e Tecnologias 

DE – Desporto Escolar 

EF – Educação Física 

EP – Estágio Profissional 

EC – Escola Cooperante 

FADEUP – Faculdade de Desporto da Universidade do Porto 

ISMAI – Instituto Superior da Maia 

JDC – Jogos Desportivos Coletivos 

MEC – Modelo de Estrutura do Conhecimento 

MED – Modelo de Educação Desportiva 

MEJPC – Modelo de Ensino do Jogo para a sua Compreensão 

MID – Modelo de Instrução Direta 

PC – Professor Cooperante 

PE – Professor Estagiário 

PO – Professor Orientador 

PQ – Professor do Quadro de Escola 

PFI – Projeto de Formação Individual 

UC – Unidade Curricular 



XX 
 

UD – Unidade Didática 

UM – Universidade do Minho 

TGfU – Teaching Games for Understanding 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

INTRODUÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



3 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

O presente documento foi realizado no âmbito da Unidade Curricular 

(UC) Estágio Profissional (EP), inserida no plano de estudos do 2º ciclo 

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

Básico e Secundário da Universidade do Porto (FADEUP). 

O EP decorreu numa Escola Secundária, em Guimarães, num núcleo 

de estágio constituído por quatro elementos, cuja tutela estava à 

responsabilidade do Professor Orientador (PO), e do Professor Cooperante 

(PC). 

No decorrer do ano letivo estive responsável pelo processo de ensino e 

aprendizagem de uma turma de Ciências e Tecnologias (CT) do 10º ano de 

escolaridade, que havia sido atribuída ao PC. Desta forma, ficaram ao meu 

cargo todas as tarefas relativas à conceção, planeamento, realização e 

avaliação. Todavia, apesar da realização autónoma destas tarefas, estas 

estiveram sempre sob a supervisão e acompanhamento do PC. 

 

O EP é entendido como um processo supervisionado, que visa a 

integração do estudante estagiário na vida profissional, em contexto real da 

prática pedagógica. Assim, espera-se que, durante este período de formação, 

se desenvolvam, nos futuros docentes, competências de cariz crítico e reflexivo 

que estão intimamente relacionadas com um ensino de qualidade (Matos, 

2012).  

Deste modo, o EP é, de certa forma, o desfecho de uma etapa, pelo 

qual esperei ansiosamente durante cinco longos anos da minha vida. É, para 

mim, o concretizar de um sonho – ser professora de Educação Física (EF). De 

facto, sempre quis recordar esta escalada como uma experiência única e 

enriquecedora, tanto a nível pessoal, como profissional. Assim, do cume da 

montanha, absorvo e desenho tudo aquilo que chega até mim. Deste modo, 

perpetuarei este sentimento de conquista, naquilo que antes era uma simples 

folha de papel em branco. 
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Este documento, intitulado “Relatório de Estágio Profissional”, é um 

documento que visa a reflexão acerca de todas as atividades desenvolvidas no 

EP ao longo do ano letivo. Para tal, é tido em conta o Projeto de Formação 

Individual (PFI), elaborado no início do ano letivo, bem como todo o percurso 

de realização do estágio. Trata-se, no fundo, de uma reflexão final onde faço 

uma retrospetiva de todos os acontecimentos e me debruço sobre os mais 

significativos em termos de aprendizagem e formação. 

Foram, de facto, imensas as vivências e os sentimentos que em mim 

despoletaram durante este ano de estágio. Assim, é com alguma nostalgia que 

os recordo e descrevo, atribuindo a este trabalho um cunho pessoal. 

O presente documento encontra-se organizado em cinco capítulos. No 

primeiro, “Introdução”, realizo um breve enquadramento do estágio e referimos 

o propósito do trabalho. No segundo capítulo, “Enquadramento Biográfico”, é 

realizada uma breve retrospetiva de todo o meu percurso e exponho as minhas 

expectativas perante o contexto de estágio. No terceiro capítulo, 

“Enquadramento da Prática Profissional”, reporto-me ao enquadramento legal, 

funcional e institucional do Estágio Profissional, assim como à escola onde foi 

realizado e à minha turma. O quarto capítulo, “Realização da Prática 

Profissional”, é destinado ao relato reflexivo dos momentos e experiências mais 

marcantes do ano de estágio, que contribuíram para a construção do meu Eu 

profissional. Apresento ainda um estudo de investigação alusivo à temática 

“Modelos de Ensino Utilizados na Abordagem dos Jogos Desportivos Coletivos 

– As Semelhanças e Diferenças entre Professores do Quadro de Escola e 

Professores Estagiários”. Por último, no quinto capítulo, “Do Cume da 

Montanha”, refiro-me à importância desta experiência e faço uma alusão àquilo 

que poderá ser o meu futuro. 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

ENQUADRAMENTO PESSOAL 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

2. ENQUADRAMENTO PESSOAL 

 

“Pelo sonho é que vamos, 

Comovidos e mudos, 

Chegamos? 

Não chegamos? 

Haja ou não haja frutos. 

Pelo sonho é que vamos. 

Basta a fé no que temos.”  

 

(Sebastião da Gama cit. por Bento, 2008, in Da Coragem, do Orgulho e da 

Paixão de ser Professor, p. 44) 

 

2.1. Recordar é viver… 

 

A palavra “Recordar”, do latim re-cordis, significa “passar novamente 

pelo coração”. Uma vez que é aquilo que mora no coração, que comanda os 

nossos passos, faço, então, um breve resumo daquele que tem sido o meu 

caminho pessoal e escolar.  

Sou tudo aquilo que vivi, os lugares onde vivi, os locais que visitei e as 

pessoas que se cruzaram comigo e me deixaram um pedacinho de si e 

levaram um pouco de mim. 

Ao longo de toda a minha vida, o Desporto desempenhou um 

importante papel na formação da pessoa em que me tornei. Passaram, então, 

23 anos do início desta longa jornada com o final, ainda, em aberto. 

Desde muito cedo demonstrei uma enorme paixão pelo movimento, 

quando, aos nove meses de idade, dei os meus primeiros passos. Depois de 

cada queda sempre fui capaz de levantar-me, continuando a caminhar no trilho 

dos meus objetivos. 

Foi numa noite de Outono, aos quinze minutos do oitavo dia do mês de 

Outubro que eu nasci, Carla Sofia Martins Gonçalves. Resido, desde então, 

numa pacata localidade de seu nome Vila das Aves, onde cresci e vivi “na rua”. 
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A alegria de poder brincar na rua é algo de indescritível. Foi na rua que 

experimentei as melhores sensações. Regressar a casa com o corpo 

empoeirado e sujo de terra e ver a expressão de desagrado na cara da minha 

mãe, é uma recordação que, agora, desperta em mim alguma nostalgia. Foi, 

igualmente, na rua que experimentei as mais diversas modalidades, como o 

ténis, o hóquei, o basebol, a patinagem… Se havia material? Construíamos! Se 

sabíamos jogar? Cada um à sua maneira! Então, e as regras? Diversão! 

Passar bem o tempo! A imaginação sempre foi um dos meus pontos fortes. A 

companhia dos meus colegas somada ao desejo e à paixão pelo movimento, 

fazia com que nada parecesse impossível. 

Também o meu primeiro contato com a bola teve lugar na rua, onde 

apenas duas simples pedras, ou o casaco e a mochila da escola, montavam o 

meu “estádio repleto de adeptos”. No 5º ano de escolaridade, inscrevi-me na 

equipa feminina de futsal do Desporto Escolar (DE), participando neste projeto 

até ao final do Ensino Secundário. Posteriormente, federei-me na modalidade 

pelo Clube Desportivo das Aves e, mais tarde, representei a Associação 

Recreativa de Rebordões, vestindo, agora, as cores da Escola Desportiva e 

Cultural de Gondomar, clube que represento pela quinta época consecutiva. 

Aquando do ingresso no Ensino Superior, inscrevi-me na equipa feminina de 

futsal, representando a mui nobre FADEUP em diversos Campeonatos 

Académicos, sagrando-me Campeã Nacional Universitária em 2009. No 

Futebol de 7, representei a Universidade do Porto no Campeonato Europeu de 

2012, alcançando um honroso 6º lugar. No treino nunca quis ser a melhor. 

Quis, apenas, ser sempre melhor, evoluindo a cada dia que passa, em prol dos 

meus objetivos. Foi no treino que aprendi a privilegiar o “nós” em detrimento do 

“eu”, que aprendi valores como o respeito, o companheirismo, o espírito de 

sacrifício e o fair-play. Foi, neste pequeno grande mundo do futsal, que aprendi 

a lidar com o sabor amargo da derrota, seguindo em frente com dignidade, 

levantando a cabeça para dar continuidade ao trabalho desenvolvido, 

encarando cada obstáculo como mais um degrau para alcançar o topo. Foi, 

também neste ambiente, que me ensinaram a lidar com a pressão e ansiedade 

“pré-jogo”, transformando-os em energia e concentração para a competição. 

Foi, aqui, que aprendi a gerir emoções e resolver conflitos de forma passiva. 
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Na escola, o recreio era a hora mais esperada. Estudar não era 

propriamente o que eu mais gostava. Porém, oportunidades para aprender, 

eram o melhor presente que podia receber. Aprender… gostava de aprender, 

gosto de aprender… todos os dias, e, a cada dia, mais. No entanto, concluí o 

Ensino Secundário sem “erros de percurso”. Não me recordo de ter preferência 

por uma disciplina em detrimento de outras, todavia, eram as aulas de EF as 

que mais me motivavam. No 10º ano de escolaridade ingressei no Curso de 

Ciências e Tecnologias, dado o seu enorme leque de áreas de acesso ao 

Ensino Superior. O meu futuro não estava, todavia, decidido. Que área seguir? 

Recorri a um psicólogo em busca de alguma orientação e os seus testes 

encaminhavam-me para Biologia Marinha. O quê? Nem sabia o que isso era! 

Decidi, então, seguir aquilo que me dizia o coração e que me movia. 

Assim, no ano de 2007 ingressei na FADEUP onde concluí, em 2010, a 

Licenciatura em Ciências do Desporto com especialização em Desporto e 

Populações Especiais. Após um ano de pausa, ingressei, na mesma instituição, 

no 2º Ciclo em Ensino da Educação Física nos Ensinos Básicos e Secundário. 

No 1º Semestre deste ciclo de estudos, desloquei-me para Cádiz (Espanha) 

onde, durante três meses, realizei um estágio profissional em futebol na 

Arsenal Soccer School, financiado pela Associação de Municípios do Vale do 

Ave (AMAVE) em parceria com a Leonardo Da Vinci. 

A minha primeira experiência de trabalho deu-se no ano 2009, quando 

me convidaram para ser treinadora principal da equipa de Pré-benjamins da 

Associação Desportiva de S. Pedro da Cova, escalão que acompanhei durante 

os três anos seguintes. Nos anos que sucederam adicionei, ao meu currículo, 

outras experiências profissionais como Professora de Educação Física no 

Jardim de Infância de Riba d’Ave, Treinadora de Guarda-redes de Futsal do 

escalão de Iniciados na Escola Desportiva e Cultural de Gondomar, 

Coordenadora/Treinadora da Escola de Futsal do mesmo clube, Professora de 

Educação Física na Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão 

Deficiente Mental (APPACDM) de Matosinhos e Monitora em diversos Campos 

de Férias. 

Todas estas experiências me proporcionaram diferentes sensações, 

boas e más, mas todas elas, boas ou más, me permitiram aprender, evoluir, e 

ser melhor, quer a nível profissional, quer a nível pessoal. E são estas 
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sensações que me fazem sentir que este é o trilho que devo percorrer. Este é o 

caminho para a minha realização. 

 

“O que importa na verdade na vida não são os objetivos a que nos propomos, 

mas os caminhos que seguimos para consegui-los.” 

(Peter Bamn, s.d.) 

 

 

2.2. Expectativas em relação ao Estágio Profissional 

 

A profissão professor está dotada de uma enorme complexidade, 

devido à diversidade e pluralidade que marcam a sociedade atual. Deste modo, 

vêm-se acrescidas as funções da escola e do professor, sendo-lhes atribuída a 

árdua tarefa e a responsabilidade de formar crianças e jovens, preparando-os 

para a vida em sociedade. 

Cunha (2007) evidencia a “Educação Física como processo racional 

sistematizado e institucional de tornar acessível o conjunto transitório de 

conhecimento, hábitos, valores, atitudes e capacidades que constituem o 

património da cultura física”, bem como uma “atividade sistemática organizada 

segundo dados científico-pedagógicos, tendo como objetivo a aprendizagem e 

o desenvolvimento das atividades físicas, da saúde e bem-estar” (pp. 40 – 41). 

Assim, podemos afirmar que ser professor de EF não se trata apenas 

de incutir uma série de rotinas na prática de atividade física. Trata-se, também, 

de motivar, cativar e mobilizar os alunos para novas experiências motoras 

mostrando-lhes novos horizontes. Ensinando-lhes que desporto é muito mais 

do que uma competição para lograr o sucesso. Antes do sucesso deve vir 

sempre a paixão e o prazer pelo movimento e o reconhecimento de valores 

como o respeito e a cooperação, o «saber estar» e o «saber ser» em qualquer 

que seja o lugar ou a circunstância. 

 

“A educação é uma coisa admirável, mas é bom recordar que nada do que vale 

a pena saber pode ser ensinado.”  

(Oscar Wilde, s.d.) 
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Ser professor é, portanto, uma tarefa desafiante que nos põe, 

constantemente, à prova. É esse desafio que me cativa nesta profissão e que 

me fomenta a vontade de vingar com sucesso nesta longa jornada. 

Posto isto, podemos verificar a importância que o EP assume na 

formação e na preparação dos estudantes para o ingresso no mundo laboral. 

Como afirma Caires (2001) o EP pode ser definido como “uma experiência de 

formação estruturada e um marco fundamental na formação e preparação dos 

alunos para a entrada no mundo profissional” (p.15). Neste sentido, tal como 

está referido no Artigo 2º do Regulamento da Unidade Curricular Estágio 

Profissional “o EP visa a integração no exercício da vida profissional de forma 

progressiva e orientada, através da prática de ensino supervisionada em 

contexto real, desenvolvendo as competências profissionais que promovam 

nos futuros docentes um desempenho crítico e reflexivo, capaz de responder 

aos desafios e exigências da profissão” (Matos, 2013, p.2).  

Assim, durante o ano de EP quis, antes de mais, vivenciar e 

experimentar, no verdadeiro sentido da palavra, um alargado tipo de situações 

que me permitissem chegar a conclusões acerca daquilo que é e deve ser o 

ensino da EF num contexto real, desprovidas de preconceções estabelecidas 

acerca do papel e da influência do professor de EF na educação e formação de 

jovens e crianças. Porém, estava consciente de que seria impossível aprender 

tudo em apenas um ano. Neste sentido, não considero o EP o culminar da 

minha formação, senão o “abrir portas” para uma formação que se quer 

contínua e sempre mais rica. 

Remeto, agora, o meu pensamento ao primeiro dia de aulas, onde as 

emoções transbordavam e as expetativas surgiam a par das dúvidas inerentes 

a este momento. As dúvidas, essas, voavam pela minha mente num turbilhão, 

colocando questões como “Serei capaz de enfrentar uma turma sozinha?”, “O 

que pensarão de mim os alunos?”, “Como me deverei apresentar?”, entre 

outras questões pertinentes que agora me parecem não possuir qualquer 

pertinência. O medo do fracasso e a sede de vitória tomavam conta de mim. 

Contudo, foi esse equilíbrio entre o entusiasmo e a insegurança da experiência 

da novidade que me permitiram encarar o desafio de peito aberto e lograr o 

sucesso desejado. 
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Todo este sucesso alcançado se deve, em grande parte, a duas 

importantes pessoas que haviam ficado responsáveis pela minha orientação e 

integração no mundo profissional – o orientador da FADEUP e o PC. A eles 

devo todas as aprendizagens e os momentos de partilha, preponderantes no 

processo de formação do meu Eu profissional. Contudo, reconhecendo a 

complexidade e a importância do papel do PO, devo destacar a função e o 

papel do PC. Segundo Caires (2001) é “sobre este último que recai a maior 

fatia de responsabilidade. A isto se deve o facto de ser ele a pessoa mais 

próxima do aluno, aquele que acompanha mais de perto o seu trabalho.” (p.69). 

Assim, podia esperar do meu PC a partilha de conhecimentos e a 

disponibilidade a que, desde cedo, nos habituou. Esperava que este não se 

tornasse, apenas, num sujeito avaliativo, fornecendo-nos frequentemente 

feedbacks no sentido de melhorar a nossa atuação. Este é, na minha opinião, o 

verdadeiro sentido da orientação. Presente, no verdadeiro sentido da palavra, e 

incansável são os adjetivos que ouso aplicar para o descrever.  

O grupo de EF revelou-se, igualmente, integrador, familiar e unido, 

recebendo-nos, à partida, como membros da escola. Deste modo, o melhor 

era, apenas, aquilo que podia esperar deste grupo disciplinar, bem como de 

toda a comunidade escolar. 

No que concerne ao núcleo de estágio onde estive integrada, era 

impossível prever algo de negativo. Até parece que … “fomos escolhidos a 

dedo para este grupo!”. Acreditava que cada um de nós tinha algo único e 

especial a acrescentar a este núcleo de estágio e que, juntos, poderíamos 

alcançar o sucesso que tanto almejámos. Ao longo do ano fui-lhes atribuindo, 

cada vez mais, uma maior importância. Tornaram-se elementos fundamentais e 

indispensáveis em cada passo dado por mim. Criámos hábitos de trabalho, 

diálogo e de entreajuda, bem como um ambiente harmonioso, colaborativo e de 

partilha, em prol de um objetivo comum. A troca de opiniões e perspetivas 

foram cruciais para o meu desenvolvimento pessoal e profissional, 

ultrapassando as barreiras do contexto do estágio profissional. Intitulámo-nos 

“O Núcleo das Ideias” uma vez que, desde logo, as ideias começaram a 

fervilhar, suscitando o nosso entusiasmo e a nossa profunda envolvência no 

contexto de estágio e na comunidade envolvente. Para nós a Escola 

Cooperante (EC) não seria apenas um local de passagem. Queríamos 
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pertencer a essa família. Queríamos ser recordados como o núcleo de estágio 

que deixou a sua marca, inesquecível e inconfundível, na casa que nos 

acolheu e nos ensinou o que é ser professor. Cada um deles me acrescentou 

algo de novo e maravilhoso, tornando-me naquilo que sou hoje. Foram, sem 

dúvida, o meu porto de abrigo nos momentos de angústia e frustração, 

ajudando-me a ver o lado positivo das piores situações e a sorrir para os 

problemas. Para nós não existem problemas. Existem, sim, soluções. 

 

“Longos são os dias da nossa travessia, 

De tristeza e de alegria, 

Ser e estar, fazer e refletir. 

Incertezas que nos fazem sentir 

O sentimento de quem partilha 

E dá ao outro a sua vida. 

Um caminho traçado 

Numa rota perdida, 

Um rumo desencontrado 

Num mar nunca antes navegado 

Como um barco à deriva 

Que encontra num olhar 

Um cais onde atracar, 

Um porto de abrigo. 

 

Ser professor é ir mais além, é fazer o impossível mesmo quando o 

possível parece inalcançável.” 

(Núcleo de Estágio de EF, 2013) 

 

Relativamente à minha turma, tinha elevadas expectativas, no que diz 

respeito ao bom clima de trabalho, de aprendizagem e relacionamento. Apesar 

de todos os entraves colocados e conflitos, por vezes, gerados, aquilo que 

mais me motivou, ao longo do EP, foram, sem dúvida, os meus alunos. Estes 

foram o desafio que aceitei encarar, o barro que tentei moldar, as feras que 

tentei domar. Foram estes que me mostraram que o processo de ensino e de 

aprendizagem é um caminho de reciprocidade onde, como afirma Esopo (s.d.): 
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“Ninguém é tão grande que não possa aprender, nem tão pequeno que 

não possa ensinar.”  

 

Foi o brilho no olhar de cada aluno que me moveu, me motivou, me fez 

querer dar mais de mim e que me fez acreditar num final feliz ao cair do pano.  

Foi por tudo isto que me recusei a encarar o estágio como uma tarefa a 

concluir e como um escasso momento transitório. Foi por tudo isto que tomei 

esta experiência como uma oportunidade de ir em busca de um novo Eu, da 

minha realização, de progresso e, por fim, de dar algo novo ao outro, 

contribuindo para a formação de jovens desportivamente cultos, competentes e 

entusiastas (Siedentop, 1994). 
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3. ENQUADRAMENTO DA PRÁTICA PROFISSIONAL 

 

3.1. Contexto Legal, Institucional e Funcional 

 

O EP é uma UC incluída no plano de estudos do 2º ciclo conducente ao 

grau de Mestre em Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e 

Secundário da FADEUP, que decorre nos terceiro e quarto semestres do ciclo 

de estudos. A estrutura e funcionamento do mesmo consideram os princípios 

decorrentes das orientações legais, nomeadamente as constantes do Decreto-

lei nº 74/2006 de 24 de março e o Decreto-lei nº 43/2007 de 22 de fevereiro e 

têm em conta o Regulamento Geral dos segundos ciclos da Universidade do 

Porto, o Regulamento Geral dos segundos ciclos da FADEUP e o Regulamento 

do Curso de Mestrado em Ensino de Educação Física. 

Segundo as Normas Orientadoras desta UC, o EP é considerado um 

“projeto de formação do estudante com a integração do conhecimento 

proposicional e prático necessário ao professor, numa interpretação atual da 

relação teoria prática e contextualizando o conhecimento no espaço escolar. O 

projeto de formação tem como objetivo a formação do professor profissional, 

promotor de um ensino de qualidade. Um professor reflexivo que analisa, 

reflete e sabe justificar o que faz em consonância com os critérios do 

profissionalismo docente e o conjunto das funções docentes entre as quais 

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

cooperação” (Matos, 2013, p.3), cujo objetivo é integrar progressivamente e de 

forma orientada o estudante na vida profissional e em contexto real. 

Na concretização da EP são contempladas quatro áreas de 

desempenho, das quais as áreas 2 e 3 se encontram agregadas numa só. 

Assim, o Estudante Estagiário deverá desempenhar funções tendo em conta: 

Área 1 – “Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem”; Área 2 e 3 – 

“Participação na Escola e Relações com a Comunidade”; e Área 4 – 

“Desenvolvimento Profissional”. 

Desta forma, sob a supervisão do PO da FADEUP e sob a tutela do 

PC, o Estudante Estagiário deverá cumprir todas as tarefas previstas nos 

documentos orientadores do EP. 
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3.2. A Escola Cooperante 

 

Canário (2005) refere que a escola aparece como instância educativa 

especializada, contemporânea da dupla revolução industrial e liberal, que 

progressivamente se tornou numa forma de socialização. Transitou do modo de 

ensino mestre-aluno para mestre-classe, e portanto, esta tem também, uma 

dimensão organizacional, funcionando como uma “fábrica de cidadãos” que 

visa a integração social, e que parte de um conjunto de valores intrínsecos.  

Assim, a escola assume um importante papel na transmissão de 

cultura e na sua perpetuação. No entanto, a escola é, igualmente, detentora de 

uma cultura própria. Desta forma, torna-se, não uma simples reprodutora da 

cultura da sociedade onde está inserida, como também produtora de cultura, 

atendendo à multiculturalidade existente na atualidade. Como afirma Cunha 

(2008) “as escolas, enquanto lugares de trabalho, têm uma cultura própria que, 

por mais heterogénea e dispersa, influencia e enquadra a ação do professor”. 

Posto isto, a primeira de todas as decisões importantes tomada pelo 

Estudante Estagiário diz respeito à escolha da escola cooperante, o seu futuro 

local de estágio profissionalizante, sendo este um dos fatores que poderá 

determinar a qualidade desta tão importante fase da sua formação. 

A EC situa-se no centro Cidade de Guimarães, cidade berço, Capital 

Europeia da Cultura em 2012 e Cidade Europeia do Desporto em 2013. Por 

este motivo, encontra-se rodeada de vida e história do nosso país, tendo, com 

certeza, muito para dar e adicionar ao meu ano de estágio. Desta forma, não 

tive dúvidas quanto à seleção da escola onde pretendia estagiar. 

Tendo sido alvo de uma recente renovação, a EC, apresenta 

excelentes instalações, oferecendo ótimas condições de trabalho, estudo e 

convívio para toda a comunidade escolar. No entanto, considero que os 

espaços destinados à EF são demasiado reduzidos. A escola dispõe de um 

pavilhão gimnodesportivo que, pela quantidade exorbitante de turmas 

existentes, tem de ser dividido em três espaços distintos. Possui um espaço 

exterior, igualmente exíguo, com as marcações de um campo de 

minibasquetebol e uma reduzida pista com caixa de areia. Este espaço, por 

sua vez, acarreta alguns problemas, não só pela dimensão reduzida, mas, 

essencialmente, por se encontrar posicionado junto às salas de aula, podendo, 
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deste modo, provocar perturbações, quer na aula de EF, quer nas aulas que 

decorrem em simultâneo nas salas de aula. Posto isto, e não existindo 

nenhuma lei que o contraponha, os professores de educação física podem 

usufruir, para o ensino de algumas modalidades, de um auditório e de um 

espaço exterior à escola, junto ao Estádio D. Afonso Henriques. Neste último 

espaço, apesar da sua ótima dimensão para uma aula de EF, as aulas 

realizadas fora da escola acarretam alguns riscos, o que nos leva a 

desenvolver um maior espírito de responsabilidade. 

No que diz respeito ao corpo docente, este estabelecimento alberga 

140 professores, sendo o departamento de EF constituído por 12 professores e 

13 professores estagiários (um Núcleo de Estágio da FADEUP, um Núcleo de 

Estágio do Instituto Superior da Maia - ISMAI - e dois Núcleos de Estágio da 

Universidade do Minho - UM). Quanto ao corpo não docente, a escola possui 

38 funcionários com as mais diversas funções. O número de alunos inscritos 

alcança os 1663 discentes, que estão distribuídos pelos Cursos Científico 

Humanísticos (Ciências e Tecnologias, Ciências Socioeconómicas, Línguas e 

Humanidades, Artes Visuais) e Cursos Profissionais (Técnico de Gestão e 

Programação de Sistemas Informáticos, Técnico de Eletrónica, Automação e 

Computadores, Técnico de Instalações Elétricas, Técnico de Design Industrial 

e Técnico de Secretariado). 

A escola tem, ainda, uma alargada oferta de experiências desportivas, 

no âmbito do Desporto Escolar (DE), como Badminton, BTT, Futsal, Voleibol e 

Karaté. 

Considero que o facto de a EC ser uma escola com uma longa tradição 

no âmbito do EP e com ótimas referências foi preponderante, tornando possível 

o desenvolvimento de um bom trabalho e, concomitantemente, da minha 

formação pessoal e profissional. 

 

3.3. Turma: A matéria-prima 

 

“O sucesso é a soma de pequenos esforços – repetidos dia sim, e no 

outro dia também.” 

(Robert Collier, s.d.) 
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Nesta citação de Robert Collier revemos a ideia de que o sucesso só é 

realmente alcançado se a luta por um objetivo for constante. Fazendo o 

transfer desta ideia para o meio escolar, concretamente o EP, sabemos que, tal 

como o sucesso dos alunos depende do seu professor, também, de certa 

forma, o sucesso do Professor Estagiário depende dos seus alunos. Posto isto, 

unindo esforços a cada dia e a cada aula, o sucesso de ambas as partes 

estará, provavelmente, garantido.   

Deste modo, tal como o local de estágio, também a turma que ficará ao 

encargo do professor estagiário se torna preponderante na aquisição do 

sucesso e na formação do mesmo. 

Sem qualquer tipo de conhecimento acerca das quatro turmas que 

haviam sido destinadas ao PC, decidimos realizar um sorteio que ditaria que 

turma seria atribuída a cada professor estagiário. O papel que traçou o meu 

destino foi o da turma de CT do 10º ano. Esta seria, então, a minha matéria-

prima. 

Foi, deste modo, que começaram a surgir as expectativas, os receios, 

as dúvidas e o anseio pelo primeiro contacto. Como me receberiam os alunos? 

Os primeiros olhares furtivos e avaliativos, as primeiras palavras sussurradas 

ao ouvido do colega e os primeiros julgamentos sobre alguém tão jovem a 

quem deviam chamar professora.  

Efetivamente, eu seria professora de todos aqueles adolescentes e, 

apesar de toda a relutância inerente ao primeiro dia de aulas, estava certa de 

que queria tornar-me tão significativa quanto possível para todos eles, 

contribuindo para a sua formação desportiva e pessoal.  

 

“Aquando da reunião do Conselho de Turma, o Diretor de Turma 

alertou todos os professores para o facto de estes alunos terem 

frequentado uma escola situada num local de frágeis condições 

sócio económicas. Posto isto, comecei a criar expectativas de que o 

grupo de alunos por quem estaria responsável durante as aulas de 

Educação Física seria um grupo complicado ao nível das relações 

pessoais, bem como em termos disciplinares. Este pré-conceito por 

mim estabelecido deixou-me um pouco apreensiva, ou mesmo com 
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algum receio em relação ao que iria encontrar. No entanto, os 

grandes desafios sempre despertaram em mim um grande 

entusiasmo.” 

(Aula n.º 1 e 2, 18 de setembro) 

 

A turma era constituída por 26 alunos, dos quais 10 eram do género 

masculino e 16 do género feminino, com idades compreendidas entre os 14 e 

os 16 anos. Relativamente à prática desportiva, 11 alunos praticavam alguma 

modalidade, dos quais apenas 7 são federados. Desta forma, senti que o maior 

desafio estaria relacionado com os alunos que não praticavam exercício físico 

para além das aulas de EF.  

Rapidamente percebi que, apesar de alguma inquietação e uma 

imensa e infindável vontade de afirmação características da sua geração, estes 

jovens apresentavam um grande potencial de aprendizagem, com quem seria 

possível desenvolver um bom trabalho. Os alunos mostraram-se interessados, 

empenhados e participativos em todas as atividades propostas, contribuindo 

para um clima de ensino e aprendizagem ótimo.  

 

“Posto isto, a ideia preconcebida acerca da turma rapidamente se 

alterou. Estes alunos, apesar das condições sociais em que 

cresceram, demonstraram um grande respeito pela hierarquia que 

os separa dos professores e uma excelente educação, cumprindo 

com todas as indicações que lhes eram impostas. Penso que será 

uma turma onde se poderá desenvolver um bom trabalho de forma 

harmoniosa.” 

(Aula n.º 1 e 2, 18 de setembro) 

 

Contudo, muita água correu no curso do rio. Foram tantas as 

descobertas, tantas as alegrias e tantas as desilusões. A turma que me fora 

apresentada, em muitos momentos se descaracterizava, apresentando 

comportamentos inapropriados e uma atitude desinteressada, incompreensível 

e absolutamente punível. O desafio foi-se tornando cada vez maior. Zelar pela 

manutenção de um clima harmonioso para o processo de ensino e 

aprendizagem, mantendo e cativando os alunos para a participação ativa nas 
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aulas de EF e para a prática desportiva não era uma tarefa tão linear e tão fácil 

quanto parecia. Assim, apelando ao «saber estar» e ao «saber ser» de todos 

os alunos, mantendo uma postura de líder assertiva e, concomitantemente, 

compreensiva, intercalando momentos de seriedade com outros mais 

descontraídos, consegui conquistar a atenção, o respeito e a empatia dos 

alunos, mostrando-lhes que: 

 

“Tudo aquilo que existe tem dois lados. Há um lado que nos é 

sensível ao olhar. E há um outro que não conseguimos ver, mas 

está lá. Viver na ignorância é um comodismo insensato e egoísta. 

Por este motivo, devemos, sempre, tentar conhecer e perceber o 

lado ao qual não temos acesso à primeira vista. Da mesma forma 

que um professor, neste caso, de educação física, consegue 

perceber que a sua aula é, talvez um libertar de energias para os 

seus alunos, e por isso, tolera alguns comportamentos inerentes à 

atividade física, mas não da sua aula, também os alunos devem 

tentar ver e perceber o lado do professor e colaborar com este na 

sua árdua tarefa de educar fisicamente os seus aprendizes. Desta 

forma, tornando rentável o trabalho do professor, tornar-se-á, 

também, rentável o tempo de aprendizagem do aluno.” 

(Aula n.º 31 e 32, 13 de novembro) 

 

Foram eles, os meus alunos, a minha matéria-prima, o fio condutor de 

todo o meu percurso no decorrer do EP. Foram eles, os meus alunos, a razão 

de todas as decisões, simples ou difíceis, por mim tomadas. Foram eles, os 

meus alunos, a minha luta e a minha motivação. Juntos superámos 

expectativas, fintámos os obstáculos, vencemos as adversidades e alcançámos 

todas as vitórias a que nos propusemos. Juntos crescemos, evoluímos e 

tornámo-nos mais Homens. 

Desta forma, apesar de todos os contratempos e adversidades que me 

causaram sentimentos de frustração e insatisfação, hoje tenho a certeza de 

que esta foi a turma ideal para iniciar-me no campo da docência. Foi a turma 

que eu sempre quis ter. Foi a turma que, sem dúvida, eu não trocaria por 

nenhuma outra. 
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4. REALIZAÇÃO DA PRÁTICA PROFISSIONAL 

 

Passo em breve memória, longos e maravilhosos anos da minha vida. 

Setembro de 2007 ficará para sempre marcado como início de uma caminhada 

por um sonho há muito almejado. Deparo-me com a montanha cujo cume há 

muito desejava alcançar. Inicio a escalada. Pelo caminho absorvo tudo o que a 

mim vai chegando. A cada passo, certifico-me que a corda continua presa e 

que sigo o trilho correto. O vento continua a meu favor. E, finalmente, sem 

erros de percurso, atinjo o topo da montanha. Mas que bela paisagem. É aqui 

que quero permanecer. 

Pego no papel e no lápis de carvão e começo a desenhar. Num canto 

da folha desenho a curiosidade e o entusiasmo da novidade. Junta-se a sede 

de conhecimento, o suor e as lágrimas. Se olharmos com mais atenção 

conseguimos ver a frustração e a dúvida. Penso em apagá-las do meu 

desenho, mas rapidamente mudo de ideias. Nos meus desenhos gosto de 

reproduzir exatamente aquilo que o meu coração consegue vislumbrar. Sim. 

Assim esta representação está muito mais semelhante à realidade. Contempla 

tudo aquilo que dela faz parte.  

Sinto, por fim, a necessidade de partilhar tudo com alguém e publico o 

meu desenho. Todavia, dou liberdade ao observador para o colorir e deixar a 

sua marca. Acredito que desta forma a minha obra nunca estará incompleta.  

 

“O professor liga-se à eternidade; ele nunca sabe onde cessa a sua 

influência.” 

(Bento, 2008) 

 

Chegada ao topo da montanha é inevitável e incontrolável a vontade de 

descrever e relatar aquilo que é possível avistar de lá. Assim, de seguida 

partilho tudo aquilo que consegui absorver e que me encheu o coração, lá no 

cume da montanha, segundo as quatro áreas de desempenho profissional.  



28 
 

4.1. Área 1: Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem 

 

“O segredo de avançar é começar. O segredo de começar é dividir as tarefas 

complexas e transcendentes em partes pequenas e manejáveis e depois, 

começar pela primeira” 

(Mark Twain, s.d.) 

 

Segundo as Normas Orientadoras do EP, a área de Organização e 

Gestão do Ensino e da Aprendizagem “engloba a conceção, o planeamento, a 

realização e a avaliação do ensino” (Matos, 2012, p. 3). Estas são assumidas 

como as principais tarefas da profissão docente, sendo o seu objetivo “construir 

uma estratégia de intervenção, orientada por objetivos pedagógicos, que 

respeite o conhecimento válido no ensino da EF e conduza com eficácia 

pedagógica o processo de educação e formação do aluno” (Matos, 2012, p.3). 

Assim, o ensino eficaz, pelo seu grau de complexidade, requer um 

planeamento organizado, tendo em conta todas as componentes do processo 

de ensino e aprendizagem nos diferentes níveis da sua realização. Deste 

modo, o professor deve saber o que ensinar e como fazê-lo, tendo em conta os 

recursos que possui, bem como o alvo da sua intervenção.  

 

4.1.1. Planeamento 

 

O planeamento do processo de ensino e aprendizagem constitui um 

conjunto de linhas orientadoras e funciona como um guia da ação do professor. 

Como afirma Bossle (2002) o planeamento do ensino é uma construção 

orientadora da ação docente, com o objetivo de organizar e direcionar a prática 

para que esta se torne coerente e com objetivos definidos. 

Assim, através de uma ação reflexiva, o professor deve selecionar e 

estabelecer uma sequência lógica e estruturada da matéria, tendo em conta o 

Programa Nacional de EF, a situação da escola atual, as decisões tomadas 

pelo Departamento de EF, as características da sua turma e o nível em que se 

encontram os seus alunos.  
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Desta forma, concebendo o planeamento como um todo harmonioso, 

nos seus diferentes níveis de realização (Planeamento Anual, Unidade Didática 

e Plano de Aula), o ensino poderá ser eficaz e alcançar os objetivos propostos. 

Este processo de planeamento teve início a partir do momento em que 

o calendário escolar foi definido, bem como o horário da turma pela qual estaria 

responsável.  

A seleção das matérias e dos conteúdos a abordar nos diferentes anos 

letivos foram definidos pelo grupo disciplinar de EF, assim como o sistema de 

rotação das instalações desportivas. Assim, ficou acordado que cada turma se 

mantinha no mesmo espaço durante o período de uma semana, após o qual 

deveria transitar para o espaço seguinte. 

 

“No dia 10 de setembro de 2012, pelas 9h30, teve lugar, na Escola 

Secundária (…), a Reunião do Grupo Disciplinar de Educação 

Física. 

Esta teve como objetivo a (re)organização da Disciplina de 

Educação Física para os diferentes anos de escolaridade e os 

diferentes cursos existentes na escola, tendo em conta o panorama 

atual desta disciplina – o regulamento interno da disciplina, a 

realização da Bateria de Testes Fitnessgram, a distribuição das 

modalidades indicadas pelo Programa de Educação Física pelos 3 

períodos escolares, a reconsideração das percentagens atribuídas 

aos diferentes domínios sujeitos a avaliação, o Desporto Escolar e a 

distribuição de algumas tarefas pelos docentes presentes na 

reunião, foram os pontos abordados durante a sessão.” 

(Ata da Reunião, 10 de setembro de 2012) 

 

Tal como tudo o que existe, também o sistema de rotação das 

instalações assume algumas vantagens e outras desvantagens. Por um lado o 

facto de permanecermos pouco tempo em determinado espaço pode propiciar 

a fragmentação das matérias de ensino, impedindo que haja uma progressão 

contínua nas aprendizagens e uma melhor retenção das mesmas. Porém, em 

casos pontuais, poderá ser vantajoso, uma vez que, em caso de situações 
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climatéricas adversas, nenhum professor se encontrará mais de duas aulas 

consecutivas no espaço exterior. 

Uma vez estabelecidas as matérias de ensino e o sistema de rotação 

das instalações desportivas, o professor estagiário verá facilitada a sua tarefa 

de planear individualmente as atividades para a sua turma. 

Assim, a construção do Planeamento Anual para cada turma, foi 

realizado em conjunto com os restantes elementos do núcleo de estágio e com 

o professor cooperante, tentando, desta forma, estabelecer alguma coerência 

entre todos, com o intuito de criarmos alguma entreajuda durante o ano letivo. 

Foi com base nesta forma de planeamento que pudemos discutir pontos de 

vista e pensar em estratégias de colocar em prática tudo o que havia sido 

planeado. 

Posto isto, e após a observação e avaliação de cada turma, 

interessava orientar e centrar o planeamento em função de cada uma, tendo 

em conta as suas características e o nível de desempenho em que se 

encontravam em cada modalidade. Tornou-se, então, necessária a construção 

do Modelo de Estrutura e Conhecimento (MEC) (Vickers, 1990) para cada 

modalidade. 

O MEC assume uma elevada importância, na medida em que se 

constitui um verdadeiro guia de todo o processo de ensino e aprendizagem. 

Neste documento é possível enquadrar as várias categorias transdisciplinares 

(habilidades motoras, cultura desportiva, condição física e conceitos 

psicossociais), estabelecendo os objetivos e formas de atuação e avaliação 

para cada uma delas. 

Neste documento vemos, ainda, incluída a Unidade Didática (UD), 

para a respetiva modalidade. As UD dizem respeito à definição da extensão e 

sequência dos conteúdos a abordar. Estas constituem-se como um mapa pelo 

qual o professor se deverá orientar para o ensino de determinada modalidade. 

Deste modo, as UD são pensadas e construídas em função dos alunos e das 

suas características, tornando-se, muitas vezes, necessário contrariar aquilo 

que é dado como adquirido pelo Programa Nacional de EF, que, para muitas 

realidades se encontra completamente desajustado. O seguinte excerto revela 

perfeitamente a preocupação em reajustar os conteúdos programáticos às 

características da turma em questão: 
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“Segundo o programa nacional de Educação Física para o Ensino 

Secundário (10º ano), é suposto lecionar-se a situação de jogo 5x5. 

Todavia, dado que os nossos alunos se encontram na forma básica 

de jogo 1 concluímos que o programa nacional se encontra 

desajustado ao contexto. Deste modo, abordaremos as habilidades 

tático-técnicas, predominantemente em contexto de jogo de 3x3.” 

(MEC de Basquetebol, 1º Período) 

 

Para além disso, o professor deve ser capaz de observar, avaliar e, se 

necessário, readaptar a sua UD em função da evolução dos alunos.  

Adequar os conteúdos às capacidades dos alunos não é uma tarefa 

fácil, sobretudo quando nos deparamos com turmas demasiado heterogéneas 

em termos de desempenho motor. Desta forma, sempre que possível, o 

professor deve adequar os conteúdos e a sua transmissão de uma forma 

diferenciada e individualizada. 

Poderemos encontrar evidências desta adaptação e diferenciação 

pedagógica aquando da construção dos Planos de Aula – último momento de 

planeamento – onde é possível verificar a existência de exercícios diferentes 

para alunos situados em níveis diferentes de aprendizagem. 

Contudo, nem sempre é fácil realizar esta diferenciação, 

particularmente quando nos deparamos com turmas constituídas por 26 ou 30 

alunos. Esta foi de facto uma das dificuldades sentida por mim e muitas 

dúvidas surgiram na altura de tomar uma decisão. Como será possível prestar 

atenção a cada aluno individualmente? Deverei centrar-me apenas nos alunos 

com maior dificuldade limitando a aprendizagem dos restantes alunos? O 

próximo excerto reflete bem a minha estratégia perante esta situação, tomando 

como exemplo o Voleibol: 

 

“Para a execução destas atividades de aprimoramento da técnica, 

optei por formar pares constituídos por elementos de níveis distintos, 

por forma que o aluno de um nível superior pudesse ajudar, corrigir e 

cooperar com o aluno do nível inferior. Considero que esta foi uma 

ótima estratégia, revelando bons resultados no final da aula. Assim, 
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foi possível observar uma melhoria na execução técnica de todos os 

elementos.” 

(Reflexão de Aula, 24 de janeiro de 2013) 

 

De facto esta estratégia revelou os seus resultados, facilitando, 

igualmente, a tarefa do professor. Todavia, acredito que apenas a experiência 

poderá dotar o professor de capacidade e de um leque de estratégias que 

permitam contornar este problema comummente encontrado, por forma a 

tornar a aprendizagem mais significativa para todos os alunos. Da mesma 

forma, considero que o conhecimento e a confiança que se deposita na turma 

são fatores que podem pesar na eleição de uma estratégia em detrimento de 

outra. 

Por fim, podemos concluir que, qualquer que seja o nível de 

planeamento, o seu objetivo é organizar a atividade da turma, no geral, e de 

cada aluno, em particular. Deste modo, todo e qualquer planeamento 

construído, deve ter por base, para além dos conteúdos incluídos no Programa 

Nacional de EF, as características da turma e de cada aluno individualmente. 

Contudo, o planeamento do processo de ensino e aprendizagem, não 

deve ser encarado como algo estanque e imutável. Deve, então, ser dotado de 

uma enorme flexibilidade, permitindo a sua adaptação às necessidades dos 

alunos. 

 

“A aula é realmente o verdadeiro ponto de convergência do 

pensamento e da ação do professor.” 

(Bento, 2003, p.101)  

 

4.1.2. Realização 

 

Tal como todos os verões têm dias de chuva, também os caminhos que 

percorremos apresentam as suas sinuosidades, as quais temos de ser capazes 

de contornar com agilidade, por forma a retomar o caminho livre de obstáculos. 
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Assim, também o EP esteve dotado de obstáculos aos quais tive que 

me opor, procurando estratégias que me ajudassem a ultrapassá-los e lograr o 

sucesso pelo meu empenho e dedicação. 

De facto, ao longo da prática pedagógica fui encontrando alguns 

entraves ao bom desenvolvimento das aulas de EF, debatendo-me com 

questões, sobretudo, relativas à forma como deveria gerir o espaço da aula, 

tornando-o mais rentabilizado. A transmissão do feedback, bem como o meu 

posicionamento no espaço de aula, foram também problemas por mim 

enfrentados. Contudo, devido à experiência que já possuía no âmbito do treino, 

consegui resolver rapidamente estes problemas que se tornam característicos 

dos professores estagiários. 

Posto isto, considero pertinente focar-me naquela que foi realmente a 

minha maior dificuldade ao longo de todo o ano letivo.  

As aulas de EF, pelas características que possuem, são, 

definitivamente, um espaço onde o aparecimento de comportamentos 

inapropriados pode ocorrer com maior frequência. Nesta linha de pensamento 

Sherman, citado por Mendes (1995) apresenta as aulas de EF como um dos 

locais mais propiciadores de problemas de indisciplina, pelo seu típico 

envolvimento menos estruturado e mais aberto. O seguinte excerto demonstra 

bem que este foi, desde sempre, um dos temas que mais apelou à minha 

reflexão. 

 

“Da mesma forma que um professor, neste caso, de educação física, 

consegue perceber que a sua aula é, talvez um libertar de energias 

para os seus alunos, e por isso, tolera alguns comportamentos 

inerentes à atividade física e desportiva, mas não da sua aula, 

também os alunos devem tentar ver e perceber o lado do professor e 

colaborar com este na sua árdua tarefa de educar fisicamente os 

seus aprendizes. Desta forma, tornando rentável o trabalho do 

professor, tornar-se-á, também, rentável o tempo de aprendizagem 

do aluno.” 

(Reflexão de Aula, 13 de novembro de 2012) 
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O controlo da turma foi, sem dúvida, um dos fatores que me 

preocupou desde o início do EP. Deste modo, seria eu capaz de controlar 

suficientemente bem a turma por forma a garantir um bom clima de 

aprendizagem? Como reagiriam os alunos à minha presença? A par destas, 

muitas outras questões de levantavam acerca do primeiro contacto com a 

turma. 

 

“Aquando da reunião do Conselho de Turma, o Diretor de Turma 

alertou todos os professores para o facto de estes alunos terem 

frequentado uma escola situada num local de frágeis condições 

socioeconómicas.” 

(Reflexão de Aula, 18 de setembro de 2012) 

 

Após a chamada de atenção do Diretor de Turma (DT), sabia que a 

minha postura, no decorrer da primeira aula, ditaria aquilo com que os alunos 

poderiam esperar de mim. Queria, então, que a primeira impressão fosse de 

segurança e liderança. 

 

“No decorrer de toda a aula consegui manter uma postura de líder, 

circulando pelo espaço com segurança, colocando corretamente a 

voz e dando uma entoação diferente com o intuito de realçar uma 

ideia com maior importância. O facto de ter coordenado e 

intercalado, pontualmente, esta postura rígida com uma outra mais 

relaxada, resultou num clima propício para o processo de ensino e 

aprendizagem, onde os alunos podem perceber e distinguir o tempo 

em que deverão ser rigorosos na execução das suas tarefas e o 

outro tempo em que poderemos encontrar um ambiente mais 

descontraído, moldando a sua postura em função do momento 

encontrado.” 

(Reflexão de Aula, 18 de setembro de 2012) 

 

“Concluo, assim, que o primeiro contacto com a turma se desenrolou 

de forma bastante positiva, sendo agora o desafio cada vez maior: 

zelar pela manutenção do clima harmonioso para o processo de 
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ensino e aprendizagem, mantendo e cativando os alunos para a 

participação ativa nas aulas de Educação Física e para a prática 

desportiva.” 

(Reflexão de Aula, 18 de setembro de 2012) 

 

Esse foi, sem dúvida, o maior desafio encontrado ao longo do EP: 

manter o clima harmonioso para o desenvolvimento de um bom processo de 

ensino e aprendizagem.  

A nossa postura é, muitas vezes, determinada pela nossa 

personalidade. Caracterizo-me como uma pessoa calma e tranquila e que, 

antes de qualquer ação ou reação, tenta perceber e compreender o outro lado. 

 

“(…)após a ativação geral, reuni os alunos e tentei perceber o que 

se passava, sendo que as razões apresentadas para este tipo de 

comportamento foram alguns conflitos gerados no seio da turma e a 

quantidade de trabalhos práticos e testes realizados para outras 

disciplinas durante a semana corrente. Considero que o professor 

deva possuir sensibilidade para se aperceber e perceber este tipo de 

situações, adequando a sua intervenção à realidade da turma.” 

(Reflexão de Aula, 7 de março de 2013) 

 

Assim, esta posição marcou a minha postura, na medida em que, 

apelando à compreensão e colaboração dos alunos relativamente à minha 

função, tentei sempre ser compreensiva e tentei, igualmente, perceber o que 

levaria o aluno a adotar determinado tipo de comportamento. Acreditava que, 

desta, forma seria possível controlar os comportamentos inapropriados e 

conduzir o processo de ensino e aprendizagem num ambiento propício ao seu 

bom desenvolvimento. 

 

“É melhor prevenir os crimes do que ter de puni-los. O meio mais 

seguro, mas ao mesmo tempo mais difícil de tornar os homens menos 

inclinados a praticar o mal, é aperfeiçoar a educação.” 

(Cesare Beccaria, s.d.) 

http://pensador.uol.com.br/autor/cesare_beccaria/
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Assim, adotei uma postura preventiva, tentando conhecer cada aluno 

individualmente, as suas formas de interação, bem como os frutos gerados 

dessa interação. Como afirma Pereira, citado por Ardérius (2012) uma 

condição essencial para facilitar este processo (controlo da turma) é conhecer 

melhor os alunos, os seus interesses e motivações para assim prevenir a 

ocorrência de determinadas situações indesejáveis. 

De facto, com o decorrer das aulas, os alunos foram revelando a sua 

verdadeira personalidade, fazendo-me prever que o percurso não seria tão fácil 

quanto havia sido pintado. 

 

“No entanto, embora a turma seja caracterizada pelo seu bom 

comportamento, no geral, este tem vindo a piorar aula após aula.” 

(Reflexão Final do 1º período) 

 

Assim, decidi que a par da alteração do comportamento dos alunos, 

deveria surgir, também, a alteração do comportamento do professor. Se até 

então os alunos tinham conquistado alguma descontração da minha parte, 

havia chegado o momento em que tudo o que tinham conquistado lhes seria 

retirado. 

 

“Neste sentido, se o motivo da alteração do comportamento da 

turma é a postura do professor perante a mesma, também a postura 

do professor sofrerá alterações, de modo a que as atitudes 

inapropriadas sejam suprimidas.” 

(Reflexão Final do 1º período)  

 

E assim foi. O 2º período escolar iniciou, tal como previsto, com a 

alteração da minha postura perante a turma, tornando-me mais rígida quanto 

ao cumprimento das normas e, consequentemente, menos flexível e tolerante 

aos comportamentos inadequados. 

Assim, os sermões acerca do «saber estar» e do «saber ser», em 

função das circunstâncias em que nos encontramos foram, uma constante nas 

aulas de EF. Cada novo discurso fazia-se acompanhar de um postura cada vez 
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mais assertiva e objetiva, provocando reações inconstantes nos alunos. Se por 

vezes me faziam acreditar que a mensagem era assimilada corretamente, 

procedendo à correção dos seus comportamentos, outras vezes pareciam 

querer confrontar-me e criar um “braço de ferro” comigo. 

 

“Contudo, apesar de todas as tentativas, embora o comportamento, 

no geral, tenha melhorado, há casos individuais que carecem de um 

pouco mais de atenção da nossa parte.” 

(Reflexão Final do 2º Período) 

 

Foi, então, nesses casos individuais em que centrei a minha atenção 

após o início do 3º período escolar.  

 

“(…) tal como referimos no final do 2º período, tem vindo a sofrer 

alterações negativas, chegando mesmo a tornar-se um entrave ao 

desenvolvimento de um bom clima de aprendizagem e ensino nas 

aulas de educação física (…). Assim, iniciámos o terceiro período do 

ano letivo com uma postura mais rígida e intolerante a determinados 

comportamentos, optando por abdicar, se necessário, de algum 

tempo útil de aula para punir e banir os comportamentos que 

consideramos ser inapropriados.” 

(Reflexão de Aula, 2 de abril de 2013) 

 

Desta feita, repreensões verbais foram substituídas pela punição com 

exercício físico de maior esforço. Inicialmente, toda a turma era punida pelo 

comportamento inapropriado de um ou outro aluno, no sentido de os fazer 

entender que todos, inclusive a professora, tinham a perder com a adoção de 

atitudes e posturas reprováveis. Todavia, com o decorrer das aulas, adquiri um 

novo olhar sobre estas situações. Se o facto de recriminar a turma como um 

todo não estava a surtir os efeitos desejados, porque não mostrar aos alunos 

mais problemáticos que só eles perderiam com a manutenção dos 

comportamentos inapropriados? 

Assim, decidi que as punições deveriam continuar, sim, no entanto, 

apenas para com os alunos que se demonstrassem perturbadores no decorrer 
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das aulas de EF. Deste modo, aliadas às punições com exercício físico e às 

repreensões verbais, apareceram outras formas de punição, como por 

exemplo, a atribuição de tarefas a cumprir no decorrer da aula, como a gestão 

do material e a arrumação do mesmo no final da sessão. 

 

“No decorrer desta aula surgiram alguns incidentes críticos que 

tiveram de ser resolvidos de uma forma distinta do que tem sido a 

nossa estratégia – a punição coletiva (de toda a turma). No entanto, 

dadas as circunstâncias, nesta sessão resolvemos punir apenas os 

dois alunos que apresentaram um comportamento inadequado, 

privando-os de disfrutarem da situação de jogo formal e atribuindo-

lhes uma série de exercícios de condição física para executarem 

durante esse período. Esta revelou-se uma boa estratégia para esta 

situação, conseguindo controlar, não só o comportamento destes 

dois indivíduos, como também o da restante turma.” 

(Reflexão de Aula, 23 de abril de 2013) 

 

Contudo, apesar de todos os esforços realizados e atitudes tomadas 

pelos professores da turma, professora estagiária e PC, assistimos, 

infelizmente, ainda a algumas situações que exigiram a tomada de medidas 

mais drásticas: 

 

“Durante este momento ocorreu uma situação de gravidade 

acentuada, onde um aluno que se encontrava em espera, mas com 

tarefas a cumprir, mente e falta ao respeito ao Professor 

Cooperante, recusando-se a executar as atividades propostas. Este 

tipo de comportamentos são totalmente reprováveis, pelo que se 

realizou uma participação disciplinar do aluno ao diretor de turma, 

esperando que este tome as medidas ideais para controlar os 

comportamentos que têm vindo a ultrapassar os limites do 

aceitável.” 

(Reflexão de Aula, 23 maio de 2013) 
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Acredito que se todos os professores recorressem a esta medida 

quando se deparam com situações semelhantes, os alunos estariam bem mais 

educados e controlados, apresentando outro tipo de comportamento. Desta 

forma, seria possível evitar determinado tipo de situações. 

De facto, após este infeliz incidente, toda a turma demonstrou 

preocupações ao nível da postura e comportamentos adotados nas aulas de 

EF. Todavia, se me fizeram acreditar que o caminho sem obstáculos havia sido 

retomado, rapidamente me demonstraram que esse período, em que todos os 

alunos adotavam o comportamento ideal, se tratava de algo passageiro e tudo 

voltou ao “normal”. 

 

“É nestas alturas que sentimos que, apesar de todos os esforços, 

sermões ou atitudes mais extremas tomadas pelo professor, não há 

nada que possa mudar a atitude dos alunos quando estes agem de 

má-fé e com tom provocatório. No entanto, ainda faltam duas 

semanas para o final do ano letivo e ainda algum trabalho se pode e 

se deve fazer. Penso que a atitude mais sensata a assumir será 

nunca desistir da educação e da formação daqueles que nos foram 

“entregues”, ainda que por um período de tempo limitado.” 

(Reflexão de Aula, 30 de maio de 2013)   

 

E assim foi. Apesar de todos os entraves colocados à minha atuação 

perante a turma, assumi o desafio e encarei-o como o objetivo da minha 

passagem pelo meu EP. Foi, sem dúvida, o sentimento face ao comportamento 

e atitudes dos meus alunos que se apoderou de mim e que me fez refletir um 

sem número de vezes. Considero preponderante a experiência do PC que, de 

uma forma incansável e compreensiva, esteve sempre do meu lado, ajudando-

me nos momentos mais críticos do EP, primando pelo meu sucesso enquanto 

professora estagiária.  

Acredito que o tipo de comportamento adotado pelos discentes está 

intimamente relacionado com as suas motivações para a prática, bem como 

com a importância que a EF assume, atualmente, na escola. Assim, ser 

professor de EF constitui-se um papel cada vez mais desafiante no qual, para 

além de ensinar desporto, o desenvolvimento da cidadania, autonomia, 
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educação, responsabilidade e cooperação se assumem como funções desta 

figura. No entanto, considero que para que um professor se torne num 

profissional de excelência, este necessita, também, de alunos disponíveis para 

a aprendizagem.   

 

4.1.3. Avaliação 

 

A avaliação é um aspeto fundamental do processo de ensino-

aprendizagem. Apesar de estes momentos se direcionarem à apreciação das 

capacidades dos alunos, de modo a atribuirmos-lhes uma classificação, na 

realidade, acabamos por nos avaliar a nós próprios enquanto professores e 

transmissores de conhecimento. Tal acontece, na medida em que é através da 

avaliação dos alunos que recebemos o feedback dos conteúdos que estes 

aprenderam. Neste sentido, recolhemos informação de modo a aferir e avaliar 

todas as nossas estratégias e se estas tiveram resultado ou não. Na mesma 

linha de pensamento, Matos (2012) refere que a avaliação deve ser um 

“regulador e promotor da qualidade do ensino e da aprendizagem” que permita 

ao professor “refletir sobre os resultados, visando uma intervenção 

referenciada ao sucesso” (p.5). 

Deste modo, caso concluamos que grande parte dos alunos não se 

encontra no nível que pretendíamos, devemos refletir acerca dos nossos 

métodos e estratégias, uma vez que algo deverá ter falhado no decorrer do 

processo de ensino e aprendizagem. 

Para que a avaliação seja coerente, considero fulcral realizar três 

momentos de avaliação: uma inicial – avaliação diagnóstica -, uma intermédia – 

avaliação formativa - e uma final – avaliação sumativa. 

A avaliação diagnóstica realiza-se no início da unidade didática como 

forma de nos dar informação acerca do nível inicial dos alunos. Gonçalves et 

al. (2010) afirma que com este tipo de avaliação é possível recolher 

informações que permitam ao professor estabelecer prioridades e ajustar a sua 

ação aos alunos, no sentido de garantir o seu desenvolvimento. Deste modo, 

podemos, a posteriori, delinear as estratégias e os conteúdos a abordar, para 

proporcionar evolução das capacidades dos alunos.  
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Este processo nem sempre é fácil, sobretudo quando estamos perante 

turmas com elevado número de alunos e quando abordamos modalidades de 

cariz coletivo, onde a ação de um indivíduo está condicionada pela ação dos 

seus colegas de equipa e dos seus opositores. Deste modo, numa das 

reuniões entre núcleo de estágio e PC, decidimos que, em tais situações, o 

melhor seria tentar perceber o nível global da turma e, simultaneamente, 

procurar detetar alunos que revelassem maior ou menor que os restantes. 

 

“No final da sessão foi possível verificar a existência de dois níveis 

distintos de jogo: o Nível 2, caracterizado pelo jogo anárquico, e o 

Nível 3, caracterizado por uma organização rudimentar do ataque.” 

(Reflexão de Aula, 15 de janeiro de 2013) 

 

“A avaliação diagnóstica realizada permitiu constatar que a turma se 

encontra no nível introdutório do jogo de basquetebol. A maioria dos 

alunos apresenta características semelhantes, não havendo 

disparidades relativamente às habilidades tático-técnicas na turma.” 

(MEC Basquetebol, Módulo 3 – Análise dos Alunos) 

 

Com o decorrer das aulas surge a necessidade de recorrer à avaliação 

formativa. Esta, por sua vez, constitui um modo de aferir se os alunos estão ou 

não a acompanhar o processo de ensino-aprendizagem e se a estratégia 

utilizada pelo docente está a ser eficaz. Gonçalves et al. (2010) refere como 

principal objetivo da avaliação formativa, a recolha de dados que permitam 

analisar o estado do processo e obter um feedback do que está a ser feito. 

Como tal, a informação daqui extraída não serve para classificar o 

desempenho dos alunos. A par da avaliação diagnóstica, a avaliação formativa 

foca-se somente no domínio psicomotor, tendo como finalidade dar feedbacks 

ao professor acerca das dificuldades dos alunos, podendo, assim, corrigir e 

modificar o processo de ensino. 

Apesar de não ter recorrido a este tipo de avaliação do ponto de vista 

formal durante o EP, esta acaba por estar presente em todas as reflexões de 

aula, onde analisamos o caminho percorrido e se este deverá ou não continuar 

a ser seguido. 
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“Por fim, devo referir que o comportamento, pontualidade, empenho 

e desempenho da turma atingiu o patamar da excelência, 

proporcionando um ótimo clima de ensino e aprendizagem.” 

(Reflexão de Aula, 31 de janeiro de 2013) 

 

“Foi visível que após esta interrupção, o comportamento e atitude 

dos aprendizes foi claramente alterada, sendo possível verificar que, 

apesar de estarem a fazer algo que não consta na sua lista de 

preferências, todos se esforçaram para atingirem os objetivos 

propostos e tentaram disfrutar da oportunidade que lhes era dada.”  

(Reflexão de Aula, 9 de abril de 2013) 

 

Gonçalves et al. (2010) afirma que a avaliação sumativa pretende 

verificar como decorreu o processo educativo e retirar conclusões sobre o 

mesmo, por forma a tirar ilações para a prática futura. Assim, este tipo de 

avaliação é realizado com o propósito de classificar os alunos e medir o nosso 

processo de planeamento, no culminar do processo de ensino da modalidade. 

Na realidade, a avaliação sumativa não só permite criar uma situação 

em que os alunos sejam observados e lhes sejam atribuídas classificações ao 

seu desempenho, mas permite, igualmente, a reflexão por parte do professor 

acerca da sua atitude e intervenção.  

 

“Após a avaliação foi possível verificar que houve uma enorme 

evolução na turma, em geral, ao nível do desempenho na 

modalidade, bem como na postura perante a mesma. Posto isto, 

considero que a minha intervenção ao longo desta Unidade Didática 

foi eficaz, surtindo alterações positivas no comportamento motor dos 

alunos.” 

(Reflexão de Aula, 29 de novembro de 2012) 

 

A avaliação sumativa não importa apenas aquilo que o aluno é, 

efetivamente, capaz de fazer. Assim, esta avaliação contempla três domínios 

distintos: o psicomotor, o socio-afetivo e o domínio cognitivo. Deste modo no 
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domínio psicomotor o aluno é avaliado segundo a sua a progressão de 

aprendizagem, desta feita, realizada de forma contínua ao longo da UD. Por 

sua vez, no domínio socio-afetivo, os aspetos relativos à assiduidade, 

pontualidade, comportamento, empenho e participação serão influentes na 

classificação final do aluno. Por último, o aluno é avaliado pela sua cultura 

desportiva, onde deverá demonstrar o que sabe relativamente às componentes 

críticas da modalidade, regulamento, história, bem como regras de segurança e 

gestão do material, demonstrando um perfeito domínio da Língua Portuguesa e 

da terminologia específica da modalidade. 

Não havendo um momento específico de avaliação para os domínios 

socio-afetivo e cognitivo, foram realizados registos ao longo das aulas, no 

sentido de garantir a máxima equidade no momento da atribuição da 

classificação do aluno. 

Cabe ao grupo disciplinar de EF definir o valor percentual a atribuir a 

cada um destes critérios. Assim, importa referir que o domínio psicomotor tem 

um peso de 70%, o domínio socio-afetivo de 20% e domínio cognitivo de 10%. 

Deste modo, a avaliação é uma recolha de informação que pode ser 

feita de forma normativa, na qual comparamos os resultados com as normas já 

estipuladas (por exemplo, através do Fitnessgram), constituindo-se, então, uma 

avaliação formal. Por outro lado, a avaliação pode ser realizada de forma 

criterial, na qual comparamos a informação da avaliação com os critérios que 

nós, professores, definimos, constituindo-se, desta forma, uma avaliação 

informal. Neste sentido, para que a avaliação seja mais justa, os professores 

devem encontrar um equilíbrio entre estas duas vertentes da avaliação, de 

forma que o aluno, para além de corresponder a um valor normativo, tenha, 

também, critérios claros e definidos aos quais deverá saber dar resposta. 

 

Por fim, será igualmente importante considerar a autoavaliação como 

um momento de autocrítica e reflexão sobre a própria atuação, levada a cabo 

pelos alunos. Rosado et al. (2002) refere que esta prática permite a 

participação responsável do aluno no processo avaliativo, o que pode afetar 

positivamente o seu desempenho e a sua autonomia. Da mesma forma, os 

discentes podem desenvolver a sua capacidade de ajuizar, apreciar e tomar 
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decisões acerca da sua própria aprendizagem, refletindo acerca dos seus erros 

e explorando as suas potencialidades. 

 

Avaliar não se constitui, então, uma tarefa fácil. Avaliar uma turma e 

ser justo é, de facto, uma tarefa bastante complexa, por muito rigor que se 

imprima ao processo de avaliação. Contudo, ao longo do ano de estágio fui 

aprendendo a lidar com este “incómodo necessário” (Bento, 2003), primando a 

justiça e a pertinência de cada classificação atribuída.   
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4.2. Modelos de Ensino Utilizados na Abordagem dos Jogos 

Desportivos Coletivos – As Semelhanças e Diferenças entre 

Professores do Quadro de Escola e Professores Estagiários. 

 

4.2.1. Resumo 

 

O presente estudo tem como temas centrais os modelos de ensino e os jogos 

desportivos coletivos. Assim, temos como objetivos principais: i) verificar quais 

os Modelos de Ensino privilegiados na abordagem dos Jogos Desportivos 

Coletivos pelos Professores do Quadro de Escola; ii) verificar quais os Modelos 

de Ensino privilegiados na abordagem dos Jogos Desportivos Coletivos pelos 

Professores Estagiários; iii) verificar qual dos modelos poderá ser mais 

indicado para determinados níveis de desenvolvimento do aluno na 

modalidade. O grupo de estudo é constituído por 6 professores, dos quais 3 

são professores do quadro de escola e 3 são professores estagiários de 

diferentes instituições do ensino superior, sendo que as questões de idade e 

sexo dos indivíduos não foram consideradas neste estudo. Para a recolha de 

dados foi realizada uma entrevista semiestruturada, segundo a qual pudemos 

orientar o discurso do entrevistado para o nosso objetivo. Principais resultados: 

i) os Professores do Quadro de Escola, para a abordagem dos Jogos 

Desportivos Coletivos, fazem recurso a qualquer um dos três modelos; ii) dois 

dos professores estagiários recorrem ao Modelo de Ensino do Jogo para a sua 

Compreensão, e apenas um prefere o Modelo de Educação Desportiva; iii) os 

entrevistados consideram que o Modelo de Instrução Direta poderá ser mais 

eficaz em alunos situados no nível introdutório de uma modalidade, enquanto o 

Modelo de Ensino do Jogo para a sua Compreensão só poderá ser aplicado 

numa turma onde as habilidades técnicas estiverem bem consolidadas. 

Relativamente ao Modelo de Educação Desportiva as opiniões são díspares - 

para uns pode ser facilmente aplicado em alunos independentemente do seu 

nível de desempenho, para outros este modelo deve ser aplicado apenas em 

alunos responsáveis e autónomos.  

 

 

PALAVRAS-CHAVE: MODELOS DE ENSINO; JOGOS DESPORTIVOS.  
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4.2.2. Introdução 

 

A minha vida tem sido marcada pela presença nos Jogos Desportivos 

Coletivos (JDC), estando, a minha experiência profissional, fortemente 

relacionada com a iniciação e formação desportiva. 

Após alguns anos de prática na modalidade de Futsal, rapidamente 

evoluí de atleta para treinadora, intervindo em escalões de formação de alguns 

clubes de futsal e futebol. É, no entanto, aquando da prática pedagógica, no 

âmbito do EP que me apercebi das dificuldades existentes na abordagem das 

modalidades com características semelhantes às do futsal/futebol, ou seja, na 

abordagem dos JDC em contexto escolar. 

Num estudo que visava construir, aplicar e verificar a eficácia de uma 

unidade de ensino de basquetebol, com o intuito de fornecer informações à 

prática pedagógica e contribuir para a consolidação dos conhecimentos sobre o 

ensino dos jogos desportivos, Ricardo (2005), afirma que “a transposição dos 

métodos de ensino utilizados no clube desportivo para o ensino na escola não 

se revelou o mais eficaz”. O autor refere, ainda, que “devido ao elevado 

número de alunos que constituem as turmas, a heterogeneidade do nível de 

habilidades, o tempo limitado de prática, com condicionantes ao nível do 

espaço e do material, consequente dificuldade na gestão da aula e o sistema 

coeducação que é realizado na escola, os métodos ou modelos de ensino 

empregues em contexto escolar deverão ser elaborados de forma distinta aos 

dos métodos de treino.” 

Assim, parece-nos pertinente e oportuno colocar a seguinte questão: 

“Qual o modelo de ensino privilegiado pelos professores na abordagem dos 

JDC?”. 

Rink (2001) destaca que não há nenhum modelo que seja adequado a 

todos os envolvimentos de aprendizagem, nomeadamente perante alunos de 

baixo nível de desempenho, a ausência de indicações objetivas e referenciadas 

a critérios de realização das tarefas pode comprometer a aprendizagem. 

 Assim, acreditámos que o professor deverá considerar o aluno 

enquanto indivíduo, com características, experiências e motivações 

particulares. Segundo Mesquita e Graça (2009) “compromisso entre extensão 

do conteúdo alvo, experiências do aluno, motivação e auto-percepção da 
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competência constitui uma questão que o professor deve colocar antes de 

delinear o processo de instrução, sendo este que confere validade ecológica 

aos modelos de abordagem selecionados para o ensino de determinado 

conteúdo”. 

Posto isto, após uma breve caracterização dos JDC e dos Modelos de 

Ensino (Instrução Direta, Ensino do Jogo para a sua Compreensão e Educação 

Desportiva), pretendemos verificar quais os modelos de ensino privilegiados 

pelos Professores do Quadro de Escola (PQ) na abordagem dos JDC e quais 

os que são mais utilizados pelos Professores Estagiários (PE), bem como 

constatar qual dos modelos poderá ser mais indicado para determinado nível 

de desempenho dos alunos.  

 

4.2.3. Enquadramento Teórico 

 

4.2.3.1. Os Jogos Desportivos Coletivos 

 

Os JDC ocupam um lugar de elevada importância na cultura desportiva 

da atualidade, bem como nos programas nacionais de EF.  

Devido às suas características, os JDC constituem um meio formativo 

de excelência, na medida em que possibilitam o desenvolvimento de 

competências de cariz tático-técnico, cognitivo e sócio afetivo, apelando à 

cooperação entre elementos da mesma equipa, à inteligência, à capacidade de 

adaptação, a novas situações e ao fair-play entre opositores. Ricardo (2005) 

refere que “os jogos desportivos apresentam um duplo caráter, valem pelo seu 

potencial intrínseco e valem pelo que deles se consegue obter. Ou seja, eles 

valem pelo caminho que podem dar para a formação pessoal, moral e social, 

para a saúde e aptidão física, e para o desenvolvimento da proficiência 

motora.”  

 

4.2.3.2. Modelo de Instrução Direta 

 

O Modelo de Instrução Direta (MID) é recorrentemente utilizado no 

contexto do ensino da EF e no Treino Desportivo, evidenciando eficácia no 

ensino de habilidades em contextos de baixa interferência contextual (Mesquita 
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& Graça, 2009). Segundo os mesmos autores, neste modelo são privilegiadas 

estratégias instrucionais de caráter explícito e formal, em que a monitorização e 

o controlo estreito das atividades dos alunos são a nota dominante, onde todo 

o controlo e administração da aula é realizado pelo professor, e onde todas as 

regras e rotinas de ação e gestão são explicitamente determinadas, no sentido 

de conferir o máximo de eficácia às atividades da aula desenvolvidas pelos 

alunos. Assim, podemos aferir que, na aula de EF, o envolvimento dos alunos e 

qualquer tarefa a executar deverão estar prescritas pelo professor. 

Segundo Baumann (cit. por Mesquita & Graça, 2009), este modelo teve 

pelo menos três designações distintas – instrução explícita, ensino ativo e 

instrução dirigida pelo professor – até Rosenshine (cit. por Mesquita & Graça, 

2009) o ter designado de Instrução Direta, tornando-se essa a denominação 

mais comum. 

De acordo com Rosenshine (cit. por Mesquita & Graça, 2009), na 

aplicação do MID os professores executam um conjunto de decisões didáticas, 

nomeadamente: (i) estruturação meticulosa e pormenorizada das situações de 

aprendizagem; (ii) progressão das situações de ensino em pequenos passos; 

(iii) 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; (iv) instrução com cariz descritivo e prescritivo com 

explicações detalhadas; (v) prática motora ativa e intensa; e (vi) avaliação e 

correção dos estudantes particularmente nas fases iniciais de aprendizagem. 

Na aplicação deste modelo no decorrer de uma aula de EF, o professor 

deve realizar algumas tarefas, das quais são destacadas: (i) revisão da 

matéria previamente aprendida – permite que o professor aceda ao que os 

alunos retiveram e compreenderam da aula anterior, no sentido de estabelecer 

uma ligação entre o que foi e o que será aprendido, motivando os alunos para 

a prossecução das tarefas; (ii) apresentação de novas habilidades ou do 

conteúdo em geral – proporciona aos alunos uma descrição visual e/ou 

verbal, tendo em vista a reprodução de um modelo correto de execução; (iii) 

monitorização elevada da atividade motora dos alunos – o professor decide 

o tempo de prática e/ou o número de repetições da tarefa inicial, emitindo 

feedbacks predominantemente corretivos, até que os alunos alcancem uma 

taxa de sucesso elevada (referência critério de 80%), antes de realizar a 
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transição para uma nova tarefa; e (iv) avaliações/correções sistemáticas em 

referência aos objetivos delineados – o professor faz plano explícitos para 

uma série de eventos na aula, de forma a conduzir os alunos ao desempenho 

desejado, preparando e organizando, para o efeito, atividades promotoras de 

elevados níveis de empenhamento motor, suportadas por elevadas taxas de 

avaliação, emitindo um elevado número de feedbacks e correções aos alunos 

durante a prática e/ou entre cada tarefa (Mesquita & Graça, 2009). 

 

4.2.3.3. Modelo de Educação Desportiva 

 

O Modelo de Educação Desportiva (MED) foi proposto por Siedentop, 

em 1987, no sentido de conferir um cunho afetivo e social às aprendizagens. 

Este modelo é um constructo curricular que visa a integração do desporto na 

escola, definindo-se como uma forma de educação lúdica (play education), 

criticando as abordagens descontextualizadas. Deste modo, o MED procura 

estabelecer um ambiente de prática propiciador de uma experiência desportiva 

autêntica, conseguida pela criação de um contexto desportivo significativo para 

os alunos, o que pressupõe resolver alguns equívocos e mal entendidos na 

relação da escola com o desporto de competição (Mesquita & Graça, 2009). 

Mesquita e Graça (2009) referem que este modelo comporta a inclusão 

de três eixos fundamentais: o da competência desportiva, o da literacia 

desportiva e o do entusiasmo pelo desporto, tendo como objetivo a formação 

do aluno desportivamente competente (domina as habilidades de forma a 

poder participar na competição de um modo satisfatório, e que conhece, 

compreende e adota um comportamento apropriado ao nível de prática em que 

se insere), desportivamente culto (que conhece e valoriza as tradições e os 

rituais associados ao desporto e que distingue a boa da má prática desportiva) 

e desportivamente entusiasta (a prática do desporto o atrai e que é um 

promotor da qualidade e um defensor da autenticidade da prática desportiva) 

(Mesquita & Graça, 2009). 

Este modelo pode ser aplicado em qualquer tipo de atividade 

desportiva desenvolvida na aula de EF, seja de cariz individual (e.g., ginástica, 

atletismo, etc.) ou coletivo (e.g., futebol, basquetebol, voleibol, etc.). Contudo, a 

sua aplicação em modalidades individuais revela uma mais difícil organização, 
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devido à discrepância de desempenho entre alunos, para além de que a 

comparação de resultados individuais pode levar à desistência dos mais fracos. 

Com o intuito de garantir a autenticidade das experiências desportivas, 

Siedentop (1994) integrou seis características do desporto institucionalizado no 

MED (Figura 1): Épocas desportivas – promovem um aumento de tempo de 

contato com as unidades didáticas de forma a consolidar as aprendizagens 

(pelo menos 20 aulas); Filiação – promove a integração imediata dos alunos 

em equipas e desenvolve um sentimento de pertença ao grupo. Aqui há uma 

variedade de papéis assumida pelos alunos (jogadores, árbitros, jornalistas, 

dirigentes, etc.) O MED, contrariamente ao que acontece nas abordagens 

tradicionais, tem uma preocupação extrema na redução de fatores exclusivos, 

lutando pela harmonia da competição inclusiva. A divisão dos alunos por 

equipas ajuda a manter equilíbrio competitivo e a desenvolver relações de 

cooperação e entreajuda na aprendizagem. Ensino de pares; Quadro 

competitivo formal – é organizadamente concomitantemente com a formação 

de equipas e a elaboração de regras para premiar os participantes. Deste 

modo, serve como um importante instrumento de registo para avaliação e 

motiva os alunos dentro das atividades. A competição constitui um elemento de 

autoavaliação. Na organização da competição são estabelecidos mecanismos 

de promoção da igualdade de oportunidades para participar e premiar a 

colaboração na aprendizagem e no treino no seio de cada equipa. O fair-play é 

enfatizado durante toda a época; Registo estatístico – de resultados, etc.; 

regula e estabiliza as diferentes funções a desempenhar pelos alunos; 

Festividade e Eventos culminantes - Cada época tem um evento culminante 

revestido de um caráter festivo. 
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4.2.3.4. Modelo de Ensino do Jogo para a sua Compreensão 

 

Bunker e Thorpe, em 1982, formalizaram aparecimento do Modelo de 

Ensino dos Jogos para a sua Compreensão (MEJPC) – Teaching Games for 

Understanding (TGfU) - pretendendo o desenvolvimento da capacidade de jogo 

através da compreensão tática do jogo, em vez da atenção tradicionalmente 

dada ao desenvolvimento das habilidades básicas e técnicas isoladas. Este 

modelo adere bem a um estilo de ensino de descoberta guiada, em que o 

praticante é exposto a uma situação-problema e é incitado a procurar soluções, 

verbalizá-las, explicá-las, ajudado pelas questões estratégicas do professor. 

Tem como propósito trazer a equação do problema e as respetivas soluções 

para um nível de compreensão consciente e de ação deliberadamente tática no 

jogo (Mesquita & Graça, 2009). 

Segundo Turner e Martinek (1999) o papel do professor consubstancia-

se nas seguintes funções: (a) o professor estabelece a forma de jogo; (b) o 

professor observa o jogo ou a exercitação; (c) o professor e os alunos 

investigam o problema tático e as potenciais soluções (exercitação 

referenciada ao jogo); (d) o professor observa o jogo; (e) o professor intervém 

para melhorar as habilidades (se necessário); (f) o professor observa o jogo e 

intervém para ensinar. 

Figura 1. Modelo de Educação Desportiva (adapatdo de Siedentop, 1994) 
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O envolvimento cognitivo, no entanto, não deve alienar o principal 

propósito do modelo, que consiste em “desenvolver a capacidade de jogo e 

aumentar o gosto e a participação no jogo, o que pode conduzir a um estilo de 

vida ativo” (Werner et al., cit. por Mesquita & Graça, 2009). 

O MEJPC percorre 6 fases de um ciclo: 

À primeira fase – forma de jogo vs. Alunos – corresponde a fase de 

apresentação de uma forma de jogo adequada à idade e ao nível de 

experiência dos praticantes; na segunda fase – apreciação do jogo – o 

praticante é confrontado com o regulamento do jogo, que pode ser adaptado, 

bem como a sua funcionalidade e lógica acontecimental; a terceira fase – 

consciência tática – compreende a consciencialização dos problemas táticos, 

em que é privilegiada a compreensão das táticas elementares; a quarta fase – 

tomada de decisão – preconiza a contextualização da tomada de decisão (o 

que fazer? Como fazer?), no sentido de dar significado ao uso da técnica, em 

função dos problemas táticos suscitados pelos constrangimentos do jogo; a 

quinta fase – habilidades do jogo – surge como consequência natural da 

necessidade do praticante dominar a execução técnica no sentido de obter 

eficácia; Por fim, a sexta fase – performance – traduz-se na integração de 

todas as fases anteriores, pela busca da performance, através da consolidação 

do jogo praticado. Na abertura de um novo ciclo, utilizando-se uma forma de 

jogo mais complexa, desafia-se o desenvolvimento de procedimentos 

cognitivos e técnicos mais elaborados, e assim sucessivamente, até chegar ao 

jogo na sua versão formal. 

Contudo, Kirk e Macphail (2002) propõem a alteração da designação 

de alguns elementos deste modelo e acrescentam focos de interface para 

aprofundar a relação entre os elementos do modelo numa perspetiva de 

aprendizagem situada (Figura 2). 
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Assim, é importante que o professor, na seleção da forma de jogo 

apropriada, se preocupe em apresentar formas de jogo que tenham em conta 

as conceções que os alunos trazem para a situação de aprendizagem e que 

possam ser vistas por parte dos alunos como forma de jogo credíveis e 

autênticas (Mesquita & Graça, 2009). A compreensão emergente surge assim 

como uma interface entre a forma de jogo adotada e o conceito de jogo, cuja 

função é focar a atenção do professor sobre como ajudar os alunos a 

estabelecer a ligação entre os propósitos do jogo e a forma modificada de jogo 

proposta. Os elementos “apreciação do jogo” e “consciência tática”, são 

substituídos, respetivamente, pelos elementos “conceito de jogo” e “pensar 

estrategicamente” por forma a vincarem melhor uma ligação entre o 

conhecimento declarativo e o processual, indo além da mera transmissão-

aquisição de conhecimento das regras e outros aspetos do jogo, para visar o 

conhecimento situado e o uso dos conceitos no jogo (Mesquita & Graça, 2009). 

Para os autores, a interface “perceção de sinais” aparece com o intuito de 

sublinhar a necessidade de fornecer apoio aos alunos, ajudá-los a procurar e 

identificar os sinais pertinentes (e.g., uma boa linha de passe, de uma situação 

favorável para finalizar, ou criar uma situação de finalização). 

Figura 2. Revisão do modelo TGfU proposta por Kirk e Macphail (2002) 
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Mesquita e Graça (2009) consideram que uma boa tomada de decisão 

depende de uma boa leitura de situação, e esta, por sua vez, depende das 

competências de busca, de antecipação, de saber o que procurar e onde 

procurar. Assim, as interfaces “seleção da técnica” e “desenvolvimento da 

habilidade” pretendem reforçar a interligação entre a técnica e a tática, 

reconhecendo o caráter situado das habilidades e do seu uso. Por fim, a 

performance situada e a interface “participação periférica legítima” numa 

comunidade de prática chamam a atenção para a autenticidade e o significado 

das experiências de aprendizagem dos alunos, tendo por referência as práticas 

extraescolares dos jogos enquanto realidades sociais, culturais e institucionais 

complexas, multifacetadas e heterogéneas (Mesquita & Graça, 2009). 

 

4.2.4. Objetivos 

 

Após a realização deste enquadramento teórico, importa recordar os 

objetivos deste estudo, já referidos na introdução: 

 

i) Verificar quais os Modelos de Ensino privilegiados na abordagem dos 

JDC pelos Professores do Quadro de Escola (PQ); 

ii) Verificar quais os Modelos de Ensino privilegiados na abordagem dos 

JDC pelos Professores Estagiários (PE); 

iii) Verificar qual dos modelos poderá ser mais indicado para 

determinados níveis de desenvolvimento do aluno na modalidade. 

 

4.2.5. Hipóteses 

 

H1) Os Professores do Quadro de Escola privilegiam o MID para a 

abordagem dos JDC; 

H2) Os Professores Estagiários privilegiam o MEJPC para a 

abordagem dos JDC; 

H3) O MID poderá ser o mais indicado para níveis introdutórios, após o 

qual se poderá aplicar o MEJPC; O MED poderá ser aplicado a turmas situadas 

no nível intermédio e avançado e com um maior grau de autonomia e 

responsabilidade. 
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4.2.6. Metodologia 

 

4.2.6.1. Caracterização do Grupo de Estudo 

 

O grupo de estudo foi constituído por 6 professores, dos quais 3 são 

professores do quadro de escola e 3 são professores estagiários de diferentes 

instituições do ensino superior. A seleção dos professores do quadro de escola 

foi realizada com base em dois critérios: (i) ser professor de EF na escola onde 

o estudo foi realizado e (ii) ter mais de 15 anos de experiência no ensino. Os 

professores estagiários foram selecionados tendo em conta um único critério: 

não pertencer ao Núcleo de Estágio da FADEUP. As questões de sexo e idade 

dos indivíduos não foram consideradas neste estudo.  

 

4.2.6.2. Instrumento 

 

Para a recolha de dados foi realizada uma entrevista semiestruturada 

(ver Anexo I), segundo a qual podemos orientar o discurso do entrevistado para 

o nosso objetivo. Segundo Marconi e Lakatos (cit. por Ribeiro, 2010), a escolha 

da entrevista semiestruturada permite obter uma resposta ao que procuramos, 

sendo possível a análise e comparação dos entrevistados. 

 

4.2.7. Resultados e Discussão 

 

Primeira questão: Conhece os Modelos de Ensino (Modelo de 

Instrução Direta - MID, Modelo de Educação Desportiva - MED, Modelo de 

Ensino do Jogo para a sua Compreensão- MEJPC)?  

PQ: Todos os professores conheciam os três modelos de ensino 

enunciados. Contudo, dois afirmaram que, apesar de conhecerem as três 

formas de lecionar os JDC, não conheciam os modelos com a terminologia 

utilizada. 

PE: Dos três professores estagiários entrevistados, apenas um deles 

conhecia todos os modelos. Dos restantes, um conhecia apenas os modelos de 

Educação Desportiva e de Instrução Direta e, outro conhecia apenas o MEJPC. 

Para o último, o MID era conhecido, no entanto, com outra terminologia.  
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Segunda questão: Qual a opinião que tem acerca de cada um (MID, 

MED, MEJPC)? 

PQ: Todos os professores concordam que todos os modelos são 

importantes, na medida em que “podemos utilizar e fazer recurso de cada um 

deles de acordo com os contextos com que nos deparamos” – PQ1.  

Os três professores entrevistados referem a importância do MID para a 

consolidação das habilidades tático-técnicas. Contudo, referem que é 

necessário perceber quais são, efetivamente, os objetivos da EF na escola: “Se 

for ensinar habilidades técnicas e táticas a todos os alunos, se calhar é 

fundamental. Agora se for com a intenção mais de prática desportiva, de 

predisposição para a prática desportiva, de condição física, se calhar o Modelo 

de Instrução Direta não é tão importante, nem lhe podemos dar tanto valor, 

porque é quase impensável, com os tempos letivos que temos, termos alguns 

resultados”. 

O MED é referido como o impulsionador de uma prática desportiva 

mais autêntica nas aulas de educação física, onde os alunos trabalham 

autonomamente, e onde têm a oportunidade de conhecer melhor a realidade 

competitiva de cada modalidade. 

O MEJPC deve ser, na opinião dos entrevistados, o modelo mais 

utilizado. Todavia, para isso é necessário que as habilidades técnicas básicas 

estejam, a priori, consolidadas, para que se possa “pegar aqui e ali, para se 

poder desenvolver e encontrar o caminho, porque se não tiverem nada, é um 

problema”. 

PE: Os professores estagiários entrevistados consideram que o MID “é 

aplicado na maioria das aulas (…) em algumas situações, como, por exemplo, 

a ativação geral, alongamentos e exercícios de condição física” – PE1. 

Acreditam que por centrar no professor a tomada de, praticamente, todas as 

decisões, não permite ao aluno “o desenvolvimento da sua criatividade” – PE3. 

Referem ainda que o seu principal problema está relacionado com o facto de 

os alunos não compreenderem o contexto das ações no jogo. “É como um 

ditado, tu sabes o que está lá escrito, mas não sabes o que significa, nem 

consegues identificar a mesma mensagem se for escrita com outras palavras” 

– PE2. 
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Os entrevistados realçam a importância do MED, na medida em que 

permite a “aprendizagem de um determinado desporto em ambientes 

semelhantes à realidade (…) favorecendo as suas relações interpessoais” – 

PE3. No entanto, consideram que, apesar de ser motivante para os alunos e 

lhes atribuir mais competências, este modelo carece de alguma orientação 

tática para o cumprimento dos objetivos do jogo e que é de difícil aplicação no 

contexto real da escola. 

O MEJPC é considerado o modelo ideal, uma vez que “não separa o 

ensino das habilidades técnicas das táticas” – PE3 – enquadrando-as, em vez 

disso “dentro de uma intenção tática” – PE2 – contribuindo para o aumento da 

tomada de consciência dos alunos em contexto de jogo.    

 

Terceira questão: Utiliza algum destes modelos na abordagem dos 

Jogos Desportivos Coletivos - JDC? 

PQ: Os professores do quadro de escola assumiram que fazem 

recurso dos três modelos, “dependendo das turmas e da própria empatia que 

se estabelece com as turmas”, sendo que dois deles manifestam preferência 

pelo MED e, apenas um, manifesta preferência pelo MEJPC. 

PE: Dois dos professores estagiários fazem recurso do MEJPC e, 

apenas um, utiliza o MED. 

 

Quarta questão: Porque o utiliza? 

PQ: Os professores que manifestam preferência pelo MED apontam 

que “o facto de os alunos trabalharem em equipa e estarem filiados a uma 

equipa motiva-os de uma forma diferente e, não só os motiva, como também os 

torna parte ativa da ação” – PQ1. 

Por sua vez, o professor que faz recurso, principalmente, do MEJPC 

refere, apelando ao papel e à função do professor de EF, que este modelo 

permite que os alunos tenham o conhecimento mínimo de cada modalidade, 

tornando-os capazes de chegarem “a um certo sítio onde estejam a praticar 

alguma modalidade e eles sejam capazes de jogar essa modalidade e 

participar, nem que seja só conhecedor das regras” – PQ2. 
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PE: Um dos entrevistados afirma utilizar o MED por sugestão da sua 

professora cooperante e, também, porque este modelo “torna a aula mais 

produtiva e motivante para os alunos”. 

O MEJPC é preferido pelos seus utilizadores, uma vez que as ações 

técnicas da modalidade são abordadas de forma contextualizada. 

 

Quinta questão: Qual dos modelos considera mais eficaz para um 

melhor processo de ensino e aprendizagem? 

PQ: Os professores referem que essa eficácia do modelo depende da 

forma como a UD é estruturada, bem como do nível de desempenho dos 

alunos com que se deparam: “A experiência tem-me dito que não há um 

modelo de ensino eficaz e essa é a minha maneira de ver. Acho que não 

devemos ficar muito presos a um modelo” – PQ3; “O professor não deve ser 

“escravo” de um só modelo. Pode perfeitamente ser maleável e aproveitar o 

melhor de cada modelo. (…) O caminho que posso seguir numa fase, se 

calhar, noutra turma, posso ir por outro” – PQ3. 

PE: Os professores estagiários concordam que todos os modelos são 

importantes, dependendo do nível dos alunos, do escalão etário, bem como da 

sua motivação para a prática: “É como a roda dos alimentos – todos são 

importantes, mas há alguns indispensáveis” – PE2. Referem, ainda, que o MID 

pode ser mais eficaz na introdução de uma nova modalidade, mas, em caso de 

consolidação da mesma, o MED poderá trazer mais resultados. “ (…) um 

modelo de ensino terá mais eficácia se for introduzido no momento certo” – 

PE3.  

 

Sexta questão: Considera que o mesmo modelo poderá ser 

igualmente eficaz em anos de escolaridade distintos? 

PQ: Dois dos professores entrevistados consideram que a aplicação do 

mesmo modelo em anos de escolaridade distintos não possui, claramente, a 

mesma eficácia. No entanto todos concordam, que a eficácia de um modelo 

depende de outros fatores, como as dimensões do espaço de aula e o nível de 

desempenho dos alunos: “Por isso estar a falar dos diferentes anos letivos… 

eu até acho é que se deve falar é dos diferentes níveis de desempenho de 

cada turma” – PQ2.  
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PE: Dois dos entrevistados concordam que, independentemente da 

idade do aluno, o mesmo modelo poderá ser, igualmente eficaz, uma vez que 

“os alunos poderão estar em anos de escolaridade distintos, mas com um nível 

de predisposição, motora para determinada modalidade, semelhante” – PE3.  

Contudo, um dos professores estagiários discorda e refere o MEJPC é 

mais eficaz quando utilizado em idades mais avançadas, enquanto que para 

alunos mais jovens, o MID será o mais indicado, sendo, apenas o MED, o 

modelo mais versátil e, por isso, “(…) facilmente aplicável nos diferentes anos 

de escolaridade” – PE1. 

 

Sétima questão: Qual o modelo que lhe parece motivar mais os 

alunos para a prática? 

PQ: Em termos de motivação, dois dos entrevistados, apontam o MED 

como o preferido. Contudo, um dos professores refere, mais uma vez, que a 

motivação dos alunos depende muito, também, do seu nível de desempenho. 

PE: Dois dos professores estagiários entrevistados afirmam que o 

modelo mais motivante para os alunos é o MED “porque dá liberdade criativa 

aos alunos e apela ao espírito competitivo e de equipa” – PQ1. Contudo, um 

dos entrevistados acredita que o MEJPC assume esse papel “ (…) os torna 

mais conscientes taticamente e ao mesmo tempo mais entusiasmados (…)” – 

PQ3. 

 

Oitava questão: Considera possível a utilização de mais do que um 

modelo de ensino (na mesma turma) na abordagem de um JDC? Se sim, quais 

as vantagens e quais as desvantagens? 

PQ: Todos os professores consideram possível a aplicação de mais do 

que um modelo na mesma turma: “Eles são versáteis e têm plasticidade. 

Depende do que a gente queira fazer deles” – PQ1 – referindo que quando se 

opta pela junção dos três modelos “são mais as vantagens do que as 

desvantagens” – PQ3. 

PE: Os professores estagiários são congruentes na sua opinião, 

referindo que a utilização de mais do que um modelo nas aulas de EF é 

vantajosa, na medida em que é possível realizar uma “adaptação do ensino às 

capacidades dos alunos como indivíduo” – PE2. 
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4.2.8. Conclusões 

 

Findando este estudo é importante referir que era essencial perceber 

qual o modelo mais utilizado pelos PQ e pelos PE na abordagem dos JDC, 

bem como aferir qual dos modelos poderá ser mais indicado para determinados 

níveis de desenvolvimento do aluno na modalidade. 

Assim, de seguida serão referidas quais as principais conclusões que 

podemos retirar deste estudo. 

Após a análise das entrevistas, foi possível verificar que os PQ, para a 

abordagem dos JDC, fazem recurso a qualquer um dos três modelos. Estes 

referem que a utilização de um em detrimento de outro depende de diversos 

fatores como, por exemplo, o nível de desempenho da turma e a empatia que 

se estabelece com a mesma. Desta forma, vemos rejeitada a nossa hipótese 

um (H1) - os PQ privilegiam o MID para a abordagem dos JDC. 

Por outro lado, os PE entrevistados manifestam a preferência por um 

modelo em detrimento dos outros, sendo que dois dos entrevistados recorrem 

ao MEJPC, pela contextualização de todas as ações de cariz técnico-tático, e 

apenas um prefere o MED pela diversidade de situações que proporciona e por 

se tornar mais motivante para os alunos. Assim, confirmamos a nossa hipótese 

dois (H2) - os PE privilegiam o Modelo de Ensino do Jogo para a sua 

Compreensão para a abordagem dos JDC. 

Por último, podemos concluir que todos os entrevistados (PQ e PE) 

estão em concordância quanto à eficácia de um determinado modelo, em 

detrimento de outro, tendo em linha de conta o nível de desempenho dos 

alunos. Os entrevistados referem que o MID poderá ser mais eficaz em alunos 

situados no nível introdutório de uma modalidade, enquanto o MEJPC só 

poderá ser aplicado numa turma onde as habilidades técnicas que a constituem 

estiverem bem consolidadas. Contudo, as opiniões relativas ao MED são 

díspares, uma vez que para uns pode ser facilmente aplicado em alunos 

independentemente do seu nível de desempenho, para outros este modelo 

deve ser aplicado apenas em alunos que já possuem alguma responsabilidade 

e capacidade para trabalhar autonomamente. Posto isto, podemos verificar que 

a nossa hipótese três (H3) - o MID poderá ser o mais indicado para níveis 

introdutórios, após o qual se poderá aplicar o MEJPC; O MED poderá ser 
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aplicado a turmas situadas no nível intermédio e avançado e com um maior 

grau de autonomia e responsabilidade - se confirma no que diz respeito aos 

Modelos de Instrução Direta e de Ensino do Jogo para a sua compreensão. 

Todavia, as opiniões quanto ao MED divergem, tornando o nosso estudo 

inconclusivo neste tema. 
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4.3. Área 2 e 3: Participação na Escola e Envolvimento com a 

Comunidade 

 

Segundo as Normas Orientadoras do EP “estas áreas englobam todas 

as atividades não letivas realizadas pelo estudante estagiário, 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” (Matos, 2012, p.6), sendo o seu objetivo 

“contribuir para a promoção do sucesso educativo, no reforço do papel do 

professor de Educação Física na escola e na comunidade local, bem como da 

disciplina de Educação Física, através de uma intervenção contextualizada, 

cooperativa, responsável e inovadora” (Matos, 2012, p.6). 

Neste sentido, a ação do professor não deve restringir-se apenas à 

sala de aula, extravasando a rotina e os limites impostos pelo roulement. 

Envolvi-me na organização de atividades que me acrescentaram conhecimento 

e potencializaram as minhas capacidades. Afirmei-me enquanto professora, 

não apenas para os meus alunos, mas, também, perante toda a comunidade 

escolar e envolvente.  

 

4.3.1. Dia da Alimentação 

 

“O Dia Mundial da Alimentação, celebrado, na atualidade, em mais 

de 150 países, foi comemorado pela primeira vez em 1981. Este dia 

foi, inicialmente, pensado como forma de alertar a sociedade para a 

importância da alimentação, com a finalidade de combater a fome no 

mundo. Neste sentido, foram abordados temas como “O Milénio sem 

fome” e “Combater a Fome para Reduzir a Pobreza”. 

No entanto, hoje em dia assistimos, não à escassez de alimento, 

mas sim à sua ingestão em demasia ou alimentação desequilibrada, 

reproduzindo-se em doenças como a obesidade, sendo esta 

considerada como a «epidemia do século XXI».” 

(Relatório de Atividade, 16 de outubro) 
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Assim, no sentido de alertar a comunidade escolar para este problema, 

o nosso Núcleo de Estágio decidiu organizar uma palestra de sensibilização no 

Dia Mundial da Alimentação. 

Deste modo, na manhã do dia 16 de outubro de 2012, apenas um mês 

após o início do ano letivo e do EP, teve lugar a nossa primeira atividade para a 

comunidade escolar. 

A sua preparação foi algo atribulada, uma vez que, quando foi 

pensada, faltavam apenas duas semanas para a sua realização. No entanto, a 

determinação foi superior às dificuldades que se poderiam apresentar e o 

grupo “meteu mãos à obra”. 

Nesta atividade contámos com a presença da Touch Clinic, uma clínica 

de psicologia e nutrição, que se mostrou totalmente disponível para realizar 

uma palestra sobre a importância de uma alimentação saudável e equilibrada e 

a importância desta associada ao rendimento escolar. Contámos, igualmente, 

com a presença do Neno, ex-jogador do Vitória Sport Clube, e do Pedro 

Carvalho, atleta internacional do Xico Andebol e aluno da Escola Secundária 

Francisco de Holanda, no sentido de partilharem experiências pessoais, tendo 

em conta a performance desportiva e o tipo de alimentação a efetuar com vista 

a melhorar o rendimento. Com a presença destes dois conterrâneos, 

conseguimos tornar, a “mesa” muito mais familiar a toda a comunidade escolar, 

cativando e mobilizando um maior número de participantes. 

 

“Desta forma, conseguimos encher o Auditório da Escola (…) com 

alunos, Professores e Professores Estagiários dos restantes núcleos 

de estágio de Educação Física.” 

(Relatório de Atividade, 16 de outubro) 

 

Toda a organização do evento ficou ao encargo do nosso núcleo de 

estágio, desde os contactos com os convidados, aos convites aos professores 

da escola, à publicidade e propaganda do evento, entre outros. 

 

“Por forma a tornar a palestra mais significativa para os nossos 

alunos e professores, aplicamos um pequeno inquérito, acerca dos 
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hábitos alimentares dos alunos da nossa escola, a uma pequena 

amostra constituída por 4 turmas de cada ano curricular.” 

(Relatório da Atividade, 16 de outubro) 

 

O facto de ser a nossa primeira atividade e de tudo estar à nossa 

responsabilidade tornou as coisas um pouco difíceis, pelo que nos foi de 

grande utilidade o indispensável contributo de alguns professores do quadro de 

escola, nomeadamente o nosso PC e a professora cooperante do Núcleo de 

Estágio do ISMAI. 

 

No decorrer da palestra a principal dificuldade foi controlar os 

alunos, no sentido de reduzir o burburinho que por vezes se fazia 

sentir. Todavia, a exposição do tema e das experiências dos atletas 

presentes decorreu normalmente, sem grandes perturbações e com 

um “q.b.” de diversão, tornando o momento mais cativante para os 

mais atentos e interessados na temática.  

No final de cada apresentação, houve espaço para a colocação de 

questões. Considero que os alunos poderiam ter sido mais 

participativos e colaborativos neste momento. No entanto, os 

professores colocaram questões, na minha opinião, muito 

pertinentes que, de certa forma, iam de encontro àquilo que mais 

poderia ser do interesse dos alunos. 

Deste modo, foram dadas respostas a questões como «Que 

alimentos ingerir antes e depois de um jogo/treino?», «Que 

alimentos devemos ingerir antes e depois de um jogo/treino em 

clubes ou escalões que não têm possibilidades de assegurar uma 

refeição completa a todos os atletas?» e «Que alimentos ingerir 

antes de um exame de forma a diminuir o stress e aumentar os 

índices de concentração?».” 

(Relatório de Atividade, 16 de outubro) 

 

De facto, concluímos que o nosso “Dia da Alimentação” surtiu o efeito 

desejado perante a comunidade escolar. Todavia, acredito que com uma 
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organização mais atempada e com a colaboração de todo o grupo disciplinar 

de EF, esta poderia ter criado um impacto de maior dimensão.  

Contudo, apesar de pequena, esta atividade revelou-se um grande 

passo para o nosso núcleo na dinamização da EC, sendo esta a primeira de 

muitas outras atividades a realizar. 

 

4.3.2. Xic’Olimpíadas 

 

Inscrita no Plano Anual de Atividades (PAA), a Xico’Olimpíadas 

decorre, normalmente, no final do 1º período escolar. No entanto, devido a 

alguns contratempos, esta foi adiada para o dia 16 de janeiro de 2013 (início do 

2º período). 

Esta atividade é organizada pelo grupo disciplinar de EF e engloba as 

seguintes provas: corta-mato (masculino e feminino), 100m (juvenis e juniores 

masculino e feminino), lançamento do peso (juvenis e juniores masculino e 

feminino) e salto em comprimento (juvenis e juniores masculino e feminino). 

Desta forma, dado o alargado número de provas e à falta de espaço disponível 

para a sua realização dentro do recinto escolar, a Xic’Olimpíadas realizou-se 

nas Pistas de Atletismo Gémeos Castro durante o período da manhã. Assim, 

todos os participantes tiveram dispensa das atividades curriculares durante 

esse período de tempo. 

 

“A escola garantiu, a todos os alunos e professores, o meio de 

transporte para o local da atividade e de regresso à escola, bem 

como um reforço alimentar.” 

(Relatório de Atividade, 16 de janeiro de 2013) 

 

O facto de existirem diferentes provas a realizar, permite aos alunos 

optar por aquela em se sentem mais aptos para participar, levando a uma 

maior envolvência por parte destes. Contudo, esta atividade pretende, 

essencialmente, apurar os participantes na prova de corta-mato para a fase 

distrital da mesma. Assim, a Xic’Olimíadas acaba por ser o culminar de um 

período em que a maior preocupação, ao nível da condição física, é o 
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desenvolvimento da resistência aeróbia (conteúdo ensinado e integrado na 

modalidade de atletismo comum a todos os anos de escolaridade). 

 

“A adesão dos alunos foi significativa, registando-se, 

aproximadamente, 470 inscrições, com a prova de corta-mato a ser 

a mais concorrida. Devido às más condições climatéricas, foram 

detetadas algumas desistências, reduzindo o número de 

participantes a 296 alunos.” 

(Relatório de Atividade, 16 de janeiro de 2013) 

 

De facto, as más condições climatéricas foram um entrave colocado à 

realização de algumas provas, nomeadamente, a prova de salto em 

comprimento, pela qual o nosso núcleo de estágio estava responsável, levando 

ao seu cancelamento. 

 

“O nosso Núcleo de Estágio havia sido designado para a 

organização e controlo da prova de salto em comprimento, no 

entanto, devido às condições climatéricas adversas, e por falta de 

condições de segurança, esta prova foi cancelada, sendo que os 

alunos inscritos na mesma foram encaminhados para a prova de 

velocidade (100 m). 

Deste modo, e vendo cancelada a prova pela qual estávamos 

responsáveis, o nosso núcleo de estágio dilui-se e colaborou com as 

restantes atividades da Xic’Olimpíadas.” 

(Relatório de Atividade, 16 de janeiro de 2013) 

 

“Consideramos que, em todas as provas, as condições climatéricas 

adversas condicionaram o desempenho e a prestação dos alunos, 

bem como dos professores incumbidos da organização, gestão e 

registo de tempos, tornando todo o processo mais demorado.” 

(Relatório de Atividade, 16 de janeiro de 2013) 

 

Considero que planear e compreender a organização de uma 

atividade como a Xic’Olimpíadas é uma tarefa inerente ao papel do 
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professor de EF. O modo de organização, garantias de segurança, 

prestação de socorro e fornecimento de suplementos alimentares, assim 

como a própria divulgação e dinamização da atividade são saberes 

essenciais que não devem ser refutados durante o ano de EP. 

Deste modo, acredito que, apesar de condicionada pelas más 

condições climatéricas, esta atividade se revelou uma experiência 

positiva, permitindo-nos vivenciar e perceber as dificuldades que estão 

associadas a um evento com uma envolvência e uma participação de um 

número de alunos tão elevados. Assim, para ser professor é necessário 

estar dotado de uma enorme capacidade de adaptação face os 

constrangimentos do momento, criando novas estratégias que nos 

conduzam ao sucesso nos nossos objetivos, previamente traçados. 

 

4.3.3. Corta Mato – Fase Distrital 

 

O Corta-mato Distrital realizou-se no dia 6 de Fevereiro de 2014 e 

contou com a presença de cerca de 3500 participantes, de todo o distrito de 

Braga. Este foi disputado no Parque da Cidade Desportiva, junto à Pista 

Gémeos Castro. 

Esta prova traduziu-se num êxito e gerou grande entusiasmo nos 

participantes que, antes ou depois de competirem, permaneciam na condição 

de espectadores e acompanhavam todas as provas de forma bastante 

animada. 

O bom estado do tempo foi um fator que beneficiou a atividade, assim 

como as condições do Parque da Cidade Desportiva. Na verdade, o Parque da 

Cidade Desportiva oferece condições únicas para a realização deste tipo de 

iniciativas, nomeadamente através da disponibilização de balneários da Pista 

de Atletismo Gémeos Castro, bancadas cobertas para a assistência, gabinetes 

técnicos e a excelência da própria pista de atletismo.  

No Corta-Mato Distrital Escolar foram disputadas, entre as 9 horas e as 

13h30, provas para os escalões de infantis (A e B), iniciados, juvenis e juniores, 

de ambos os sexos. Nesta prova foram apurados os representantes do distrito 

para o Corta-Mato Nacional que decorreu nos dias 20 e 21 de Março na 

Figueira da Foz. 
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Esta atividade foi promovida pela Coordenação Local do Desporto 

Escolar (Braga), com o apoio da Tempo Livre, a nossa EC e Associação de 

Atletismo de Braga. 

A EC, não esteve só presente no apoio ao Desporto Escolar como 

também esteve representada por 13 alunos participantes no corta-mato. Estes 

13 atletas estavam divididos pelos escalões correspondentes. No escalão 

juvenil feminino foram alcançados os 11º, 68º, 118º, 119º e 145º lugares. No 

escalão juvenis masculino foram conseguidos os 15º, 41º e 126º lugares. No 

escalão júnior feminino, a ESFH conquistou os 6º, 32º e 70º lugares. Quanto ao 

mesmo escalão no masculino, o 15º e o 42º lugar foram as classificações 

obtidas. 

O acompanhamento aos alunos, bem como a sua orientação ao longo 

da prova, foi garantido por uma das professoras do quadro de escola, contando 

com a colaboração dos núcleos de estágio da FADEUP e da UM.  

 

“O nosso papel não foi muito participativo, uma vez que a prova 

estava já organizada, o que era necessário era acompanhar os 

alunos e dar-lhes o respetivo lanche e água sempre que 

necessitavam.” 

(Relatório de Atividade, 6 de fevereiro de 2013) 

 

Contudo, apesar de não desempenharmos um papel tão significativo 

no que diz respeito à organização e dinamização desta atividade, a nossa 

presença no evento permitiu-nos entender a forma como decorrem estas 

competições e também perceber todo o trabalho que acontece “atrás da 

cortina”. 

 

4.3.4. Compal Air 

 

“O Compal Air é um ambicioso projeto vocacionado para as escolas 

básicas, secundárias, colégios e escolas do ensino especial, 

integradas no Special Olympics, com o objetivo de levar o 

basquetebol a mais crianças e jovens, entre os 10 e os 18 anos. É 

uma iniciativa que expressa uma parceria com o Desporto Escolar e 



70 
 

o apoio da Compal, e que dinamiza o basquetebol a nível local e 

regional, recebendo das autarquias uma elevada contribuição e 

reconhecimento”. 

(Relatório de Atividade, 13 de março de 2013) 

 

No dia 13 de março decorreu na EC uma etapa distrital do evento, 

onde, a pedido do grupo disciplinar de EF, todos os núcleos de estágio 

estiveram representados e envolvidos na organização e dinamização do 

mesmo. 

Assim, a receção e orientação das equipas que iam chegando, 

gradualmente, ao recinto escolar eram asseguradas pelos professores 

estagiários, bem como a entrega das t-shirts do evento, calendário de jogos e 

as senhas para o lanche. 

 

“A nossa intervenção/participação foi importante do ponto de vista de 

percebermos toda a dinâmica da atividade uma vez que este tipo de 

eventos reúne bastantes alunos.” 

(Relatório de Atividade, 13 de março de 2013)  

 

Neste dia estiveram reunidas várias escolas distintas do concelho de 

Guimarães, com alunos pertencentes ao 2º e 3º ciclo e secundário, com 

equipas constituídas por um número mínimo de 3 elementos e um máximo de 4 

elementos.  

Os jogos eram disputados 3x3 onde o melhor de cada grupo era 

apurado para a fase seguinte. Torna-se imperativo ressalvar a competitividade 

sadia, o empenho, a disciplina, o fair-play proporcionados por este tipo de 

eventos. Num ambiente festivo e de confraternização entre os vários alunos é 

possível fortalecer estes valores considerados imprescindíveis na sua vida 

futura. 

Por fim, importa referir que para além dos aspetos enunciados, este 

evento foi, também, de elevada importância para nós enquanto futuros 

professores de EF, dada a dimensão organizativa de atividades como esta. 
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4.3.5. Roteiro Desportivo Xico 2013: Desporto é Cultura 

 

No dia 15 de março a cidade de Guimarães foi o palco do Roteiro 

Desportivo, inserido na XXXII Semana Aberta “Xico 2013 - Desporto é Cultura”, 

organizado pelo grupo disciplinar de EF, que já se tornou uma tradição na EC. 

Esta atividade contou com a participação e colaboração de toda a 

comunidade escolar, estando envolvidos cerca de 800 alunos, 50 professores e 

10 funcionários.  

O Roteiro Desportivo consistiu na realização de várias performances 

desportivas em diversos pontos da cidade onde a plateia era móvel. Os alunos 

inscritos na atividade tinham que responder a várias perguntas alusivas aos 

locais e às atuações. Este permitiu também que a comunidade civil pudesse 

assistir às diversas atividades. 

O ponto de partida era a EC, a partir de onde todos os participantes 

iniciaram o percurso por vários pontos emblemáticos da cidade de Guimarães, 

nomeadamente a fonte-monumento em frente à escola, o pavilhão do 

Desportivo Francisco de Holanda, a zona exterior do Estádio D. Afonso 

Henriques, a Plataforma das Artes e Criatividade, o Largo do Toural, o Jardim 

da Alameda, o Largo da Oliveira, a Câmara Municipal de Guimarães, a zona 

exterior do Paço dos Duques de Bragança, a escola EB, 2.3 - João de Meira e 

por fim o Parque da Cidade.  

Em cada um dos locais, a comunidade escolar e a comunidade 

envolvente tiveram oportunidade de observar demonstrações de um vasto 

leque de modalidades: (i) ”natação sincronizada” protagonizada por atletas do 

Vitória Sport Clube; (ii) Ginástica Acrobática realizada por alunos da escola e 

professores estagiários de EF; (iii) Andebol, num jogo realizado entre alguns 

jogadores do Xico Andebol e jogadores que pertenciam à EC; (iv) 

performances coreográficas de dança contemporânea e hip-hop; (v) “Rope 

Skipping” - uma atividade física que tem por base o aproveitamento desportivo 

de um gesto ancestral: saltar á corda, utilizando uma diversidade de saltos, 

acrobacias e manejos de corda, bem como infinitas combinações de 

habilidades e possibilidade de sincronismo entre os saltadores e a música - 

realizada por atletas do CART; (vi) “Parkour” - atividade cujo princípio é mover-

se de um ponto para outro o mais rápido e eficientemente possível, usando 
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principalmente as habilidades do corpo humano que pode ser praticado em 

áreas rurais e urbanas; (vii) “Trial Bike”; (viii) “Tog Chöd” que significa “cortar o 

pensamento” - a combinação das posições do corpo e os movimentos com a 

respiração, a atenção focada da mente e toda a simbologia da espada fazem 

desta prática uma técnica especial para reduzir o medo e a expectativa; (ix) 

Patinagem Artística, numa performance protagonizada pela Academia de 

Patinagem de Guimarães; (x) Aula de Zumba ministrada por professoras da 

empresa Tempo Livre; (xi) Karaté – Goju Ryu - realizada pelos alunos de 

Karaté do Desporto Escolar; (xii) Voleibol, num jogo entre atletas do Desporto 

Escolar e atletas do Vitória Sport Clube; (xiii) Râguebi, num jogo realizado entre 

alguns alunos da nossa EC; e, por último, (xiv) Basquetebol, numa partida 

realizada entre alunos da nossa escola e jogadores do Vitória Sport Clube. 

O VII Roteiro Desportivo terminou no Parque da Cidade, onde foi 

fornecido um almoço “volante” a todos os participantes, seguido de várias 

atividades desportivas. 

O nosso núcleo de estágio teve participação ativa na organização e 

dinamização desta atividade, ficando responsável pela mobilização e 

orientação dos alunos para a coreografia de Ginástica Acrobática, em parceria 

com o núcleo de estágio do ISMAI. Para que os objetivos fossem cumpridos 

realizaram-se vários ensaios durante 3 semanas, onde a principal dificuldade 

se deveu à incompatibilidade entre os horários de professores e alunos. 

De igual forma, o nosso núcleo de estágio teve uma participação ativa 

na demonstração de “Tog Chöd” realizada no Largo do Toural. Esta atividade 

foi realizada por professores do grupo disciplinar de EF, inclusive os estagiários 

(FADEUP, ISMAI, UM) e por alunos da EC. Durante 2 semanas realizaram-se 

vários treinos com uma instrutora de “Tog Chöd”, uma vez que nunca tínhamos 

tido contato com esta técnica e, deste modo, preparamo-nos para realizar uma 

apresentação com qualidade, conforme opinião dos presentes. 

 

“Em suma, o Roteiro Desportivo permitiu que os alunos passassem 

por vários sítios emblemáticos e ícones de cultura para a cidade, e 

assistissem a diversas performances desportivas. Atividade esta que 

fez jus ao nome «Desporto é Cultura», uma vez que a nossa cidade 

tem vindo a ser palco da celebração tanto da cultura como do 
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desporto, sendo que Guimarães em 2012 foi a Capital Europeia da 

Cultura e é, em 2013, Cidade Europeia do Desporto.” 

(Relatório de Atividade, 15 de março de 2013) 

 

Assim, o Roteiro Desportivo Xico 2013 revelou-se uma atividade que, 

para além da enorme dimensão e complexidade organizativa, proporcionou 

momentos de convívio entre todos os membros da comunidade escolar, onde 

professores, funcionários e alunos ultrapassaram a relação estritamente 

escolar e criaram laços, tornando a sua relação mais significativa. 

Concomitantemente, todos tiveram a oportunidade de disfrutar de atividades 

desportivas que são, em muitos casos, de difícil acesso, num ambiente festivo, 

apelando ao fair-play, celebrando o desporto em prol de uma vida saudável e 

fisicamente ativa. 

 

4.3.6. Ação de Formação Interna: O Judo em Contexto Escolar 

 

“O Judo é um desporto de combate corpo a corpo e oposição direta 

entre praticantes. Este vive da utilização de uma grande variedade 

de técnicas e de situações de uma grande riqueza desportiva e 

formativa, sendo o seu objetivo vencer o oponente através da 

aplicação de técnicas de projeção e de técnicas no solo.” 

(Relatório de Atividade, 18 de abril de 2013)  

 

No sentido de auxiliar os professores de EF da EC na preparação e 

lecionação das aulas de Judo, o Núcleo de Estágio da FADEUP, preparou e 

ministrou uma ação de formação interna intitulada “O Judo em Contexto 

Escolar” nos dias 11 e 18 de abril.  

Nesta iniciativa apresentámos os conteúdos programáticos incluídos 

nos programas de EF, bem como progressões de aprendizagem para os 

mesmos. Para tal procurámos que as várias situações e técnicas fossem 

apresentadas com o alternar de demonstrações e explicações de caráter, por 

vezes, necessariamente formal. Contudo, o ambiente informal caracterizou esta 

ação de formação. Acreditamos que desta forma pudemos obter e garantir um 
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clima ótimo para a transmissão de toda a informação, cativando, da mesma 

forma, todos os intervenientes.  

No final da ação de formação disponibilizámos a todos os participantes 

um certificado de participação, bem como um DVD com toda a informação 

disponível em suporte teórico e formato vídeo. Ambos os documentos foram 

editados pelo Núcleo de Estágio, no sentido de garantir que esta aprendizagem 

e transmissão de conhecimentos prevaleçam e perdurem ao longo do tempo. 

Esta ação de formação contou com a presença e participação de 12 

professores (professores do quadro de escola e professores estagiários dos 

restantes núcleos de estágio), contando, igualmente, com a presença no PC e, 

no decorrer da segunda sessão, do PO. 

Consideramos que esta iniciativa se revelou uma experiência muito 

significativa e enriquecedora para nós, enquanto professores estagiários. Neste 

sentido, sentimos que fizemos parte desta comunidade e que a troca de 

conhecimentos, neste ambiente, não é, nem poderá ser nunca, unidirecional. A 

troca de informação e conhecimentos deve ser sempre bidirecional para que 

haja evolução. 

 

4.3.7. Lar de S. Francisco: Idosos ativos 

 

O Núcleo de Estágio da FADEUP agendou duas datas para duas 

sessões de atividade física no Lar de S. Francisco, em Guimarães. Estas 

sessões seriam ministradas pelos professores estagiários nos dias 6 e 7 de 

março e teriam a duração de 30 minutos. O núcleo de estágio seria dividido em 

2 grupos de 2 elementos e cada grupo ficaria responsável pela dinamização de 

uma das aulas. 

 

“No dia 13 de Fevereiro de 2013, o Núcleo de Estágio de Educação 

Física da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto 

deslocou-se ao Lar de S. Francisco, em Guimarães, para conhecer 

os seus utentes e observar uma aula de atividade física ministrada 

pela fisioterapeuta da instituição.” 

(Relatório de Atividade, 7 de março de 2013) 
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Após a observação da sessão, concluímos que, aquando da nossa 

intervenção, deveríamos tentar dinamizar a nossa aula, por forma a cativar 

mais idosos para a atividade e retirar, ainda que por breves momentos, aqueles 

utentes de uma rotina já adquirida. 

Assim, no decorrer das duas sessões promovemos atividades que 

atribuíssem uma maior dinâmica à nossa aula, garantindo, igualmente, uma 

maior comunicação entre todos. Para tal, a primeira alteração realizada em 

relação à aula por nós observada foi a disposição dos utentes pelo espaço. 

Desta feita, optámos por organizar a turma em círculo, em detrimento da 

tradicional disposição em xadrez. Com o mesmo objetivo, colocámos, no 

decorrer de ambas as sessões, música tradicional portuguesa, apelando à boa 

disposição dos nossos “alunos”. 

Contudo, o nosso objetivo não se prendia apenas com a diversão e o 

caráter lúdico. Assim, realizámos exercícios de mobilização articular, 

propriocetividade, equilíbrio, força, flexibilidade, memória visual e auditiva, 

atribuindo a cada uma das tarefas alguma aplicabilidade prática para a 

realização das atividades do dia-a-dia.  

 

“Consideramos que estas tarefas poderão trazer benefícios a esta 

população, contribuindo para uma maior autonomia e, 

concomitantemente, para uma melhoria da qualidade de vida.” 

(Relatório de Atividade, 7 de março de 2013) 

 

Durante a realização dos exercícios foram utilizados diversos materiais 

para quebrar a monotonia existente e proporcionar o contacto com diferentes 

texturas e tamanhos. 

Nesta atividades contámos com a presença de cerca de 15 utentes, um 

número claramente superior àquele que estávamos á espera de receber. 

Destes utentes, 5 estavam em cadeira de rodas ou apresentavam mobilidade 

reduzida. 

Consideramos que esta atividade, para além de ser motivante para a 

população do Lar de S. Francisco, foi extremamente enriquecedora para nós, 

professores estagiários, uma vez que nos permitiu o contacto com uma 

realidade completamente distinta daquela a que estamos habituados 
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(escola/treino), apelando, desta forma, à nossa capacidade de inovar e de nos 

adaptarmos a novas circunstâncias.  

 

4.3.8. Hipoterapia 

 

“Com base nas atividades realizadas no âmbito da área 2 e 3 

(Participação na escola e relações com a comunidade) surgiu a ideia 

de trabalharmos com populações especiais, uma vez que já 

tínhamos desenvolvido outra atividade com a população idosa.” 

(Relatório de Atividade, 27 de abril de 2013) 

 

 Desta feita, o nosso núcleo de estágio começou a pensar em 

atividades que poderia desenvolver com esta população e que fossem 

realmente vantajosas para estes, pois era essencialmente esse o nosso 

objetivo. Foi assim que surgiu a ideia da Hipoterapia.  

A hipoterapia é um recurso terapêutico rico em estímulos motores, 

sensoriais, emocionais e cognitivos. A utilização do cavalo como instrumento 

terapêutico foi o que nos levou a escolher este meio de reabilitação para esta 

população. 

 

“Várias investigações internacionais confirmam que a hipoterapia 

consiste num método educacional que favorece a alfabetização, 

socialização e o desenvolvimento global de crianças e adultos 

portadores de necessidades educativas especiais.” 

(Relatório de Atividade, 27 de abril de 2013) 

 

De facto, os benefícios da hipoterapia são diversos e abrangentes, 

tendo contributos a vários níveis: a nível cognitivo contribui para a estimulação 

da atenção seletiva e concentração; a nível físico permite, para além da 

tonificação músculo-esquelética, trabalhar o equilíbrio, a postura e a 

respiração; a nível psicológico evidenciamos o aumento da autoestima, da 

confiança, da tolerância à frustração e diminuição da agressividade.  
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“As sessões de hipoterapia pretendem proporcionar às pessoas com 

necessidades especiais físicas, mentais, visuais, auditivas ou 

múltiplas o seu desenvolvimento biopsicossocial, estimulando as 

suas potencialidades, respeitando os seus limites e visando a 

integração e inserção social de crianças e alunos.” 

(Relatório de Atividade, 27 de abril de 2013) 

 

Definindo, então, esta atividade como um acrescento essencial ao nosso 

EP, decidimos contactar as instituições que nos ajudariam a realizar esta ideia: 

o centro Hípico de Joane – onde mostraram imediata disponibilidade para 

colaborar connosco – e a Cercigui (Guimarães) – na qual fomos recebidos pela 

Presidente da instituição que, satisfatoriamente, aceitou desde logo colaborar 

com esta iniciativa. 

A instituição indicou, então, dois alunos: um portador de Síndrome de 

Down e invisual e outra com deficiência intelectual.  

 

“Os portadores de deficiências como estas, necessitam de estímulos 

ambientais mais fortes, para ativar e atualizar os seus potenciais em 

desenvolvimento ". Picq (1969: in Isoni, 2002, p.86) desta forma " a 

Hipoterapia é um método de intervenção terapêutica global e 

analítico, extremamente rico, que engloba o indivíduo no seu 

complexo psicossomático, quer seja praticado com deficientes 

físicos ou mentais " (Lubersac e Lallery, 1973,p.3), pois "(…) exige a 

participação do corpo inteiro contribuindo para o desenvolvimento 

muscular, o relaxamento, a consciencialização do próprio corpo e o 

aperfeiçoamento da coordenação e do equilíbrio " ( Miranda, 2000, 

p.86 ).” 

(Relatório de Atividade, 27 de abril de 2013) 

 

“Segundo Santiago e Santos, (1997) na Hipoterapia o movimento 

cadenciado do cavalo educa a mente e predispõe o portador de 

necessidades especiais a novas atitudes, maior atenção, melhor 

equilíbrio e coordenação. “ (…) Através da experiência viva e vivida 

com o cavalo a pessoa pode criar para si vários motivos para 
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começar, continuar, modificar, aumentar ou permanecer na sua 

trajetória única e intransferível da arte de viver(…). " Opa ( in Cudo, 

2002, p. 92).” 

(Relatório de Atividade, 27 de abril de 2013) 

 

Uma vez realizada uma breve revisão da literatura acerca da atividade, 

decidimos “entrar no terreno”.  

As aulas começaram assim no dia 5 de Abril e a atividade decorreu 

durante quatro semanas, na qual todas as sextas-feiras nos deslocávamos 

para o local para acompanhar e proporcionar as respetivas sessões a cada um 

deles.  

 

“Apesar de termos conhecimento que são poucas aulas para se 

verificar benefícios na sua prática, o nosso objetivo passava por 

proporcionar a esses alunos algo diferente do que estão habituados 

no dia-a-dia e também levar a instituição a dar continuidade à 

atividade.” 

(Relatório da Atividade, 27 de abril de 2013) 

 

Cada sessão tinha a duração de 30 minutos para cada um dos alunos, 

realizando-se durante o período da manhã, com início às 11 horas e término às 

12 horas.  

Cada aluno era acompanhado pelo instrutor e por um professor 

estagiário que tinha, também, um papel ativo na atividade.  

O trabalho realizado com estes dois alunos foi diferente, devido às 

deficiências que estes apresentavam. Para um, com deficiência visual, o 

trabalho foi direcionado para a coordenação e lateralidade, e utilizámos os 

estímulos auditivos, como a voz e a música. Para outro, foi possível utilizar 

material, e estímulos visuais, por exemplo letras, cores, entre outros. 

 

“Apesar das 4 aulas não serem o suficiente para verificarmos 

benefícios e para evoluir muito nos exercícios, fomos informados 

que, com habilidade e imaginação o instrutor e outros terapeutas 

podem criar diferentes maneiras de realizar a aprendizagem e fazer 
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com que esta se torne divertida. Por exemplo, pode pedir-se ao 

cavaleiro que se lembre de diferentes partes da sela e da raça do 

cavalo, ou de partes do próprio cavalo; podem usar-se cartões com 

letras grandes para direcionar sinais, pode-se ainda utilizar diversos 

jogos para incentivar ao desenvolvimento da linguagem e das 

competências verbais (jogos como o dos saquinhos de areia de 

diferentes cores que são dados ao assistente ou atirados para o 

balde da respetiva cor, verbalizando a cor). Lado direito e lado 

esquerdo são comandos usados constantemente, o que também 

ajuda a estabelecer a lateralidade.” 

(Relatório de Atividade, 27 de abril de 2013) 

  

 No decorrer de cada uma das sessões foi-nos sendo fornecido o 

feedback por parte dos dois alunos. O sorriso com que estes saíam no fim de 

cada aula recompensava todo o trabalho que tivéramos com a organização e 

realização da atividade. Pequenos gestos e atitudes demonstrados por estes 

jovens, como o simples facto de um dos alunos levar uma cenoura para dar ao 

cavalo em todos os finais das sessões, evidenciavam a felicidade que eles 

sentiam em participar em algo diferente.  

 

4.3.9. Sobre o Desporto Escolar…  

 

O desporto é reconhecido como um dos elementos fundamentais de 

educação e formação de jovens e crianças. Contudo, nem sempre é fácil o 

acesso a todo o tipo de prática desportiva. Assim, a escola deve aparecer 

como promotora de oportunidades equitativas de prática de desporto, 

oferecendo a todos os alunos oportunidades de praticarem e competirem em 

modalidades às quais, por diversos motivos, não conseguem aceder fora do 

recinto escolar. Na mesma linha de pensamento, Marques (2011) afirma que a 

escola deverá ser o espaço privilegiado para realizar o fomento da prática 

desportiva junto da população mais jovem, uma vez que esta é um meio de 

valorização das pessoas e da sua qualidade de vida. 

Neste sentido, o Desporto Escolar (DE) assume um importante papel 

no processo educativo e na formação desportiva de crianças e jovens, sendo 
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para alguns alunos, não poucas vezes, a única oportunidade de praticar 

desporto de forma organizada e regular. De facto, o DE pode ser considerado 

um impulsionador de hábitos de vida saudáveis, bem como uma ponte entre o 

DE e o desporto federado. Não obstante, esta é também uma atividade 

promotora de oportunidades de socialização, de novas experiências, 

sentimentos e emoções. 

A EC apresenta uma longa tradição no âmbito do DE, garantindo, a 

todos os alunos, para além de todas as atividades descritas anteriormente (por 

exemplo, Xic’Olimpíadas e Corta-mato Distrital), uma extensa lista de oferta de 

modalidades a praticar, nomeadamente: badminton (masculino e feminino), 

BTT, futsal (feminino), voleibol (masculino e feminino) e Karaté. 

O meu envolvimento no DE surge após o convite do professor 

responsável pelo badminton. Este solicitou aos núcleos estágio da escola que 

colaborassem na realização da 2ª jornada de badminton em juvenis, mais 

precisamente, individual masculino e feminino e por equipas masculino e 

feminino. Os estudantes estagiários tinham como principal função coadjuvar os 

professores titulares e responsáveis pelo torneio, no registo de todos os 

resultados, direcionar os alunos para os seus campos e registo fotográfico da 

jornada.  

Tive, ainda, a oportunidade de participar em treinos de voleibol 

(feminino e masculino) e de karaté, bem como de verificar como se organiza e 

dinamiza uma jornada concentrada de voleibol no escalão feminino, ainda que 

como mera espectadora. Todavia, foram todos estes momentos que me 

permitiram perceber a importância que este tipo de atividade, 

independentemente da modalidade praticada, assume para os alunos. Foi 

perfeitamente visível o gosto e o prazer pelo desporto, o companheirismo e o 

fair-play, valores demonstrados pelos alunos que são os pilares do DE. 

Assim, considero a minha passagem pelo DE uma experiência 

extremamente positiva e que veio acrescentar muito a esta fase de formação 

do meu EU profissional. 

 

4.3.10. O Papel do Diretor de Turma 
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Enquanto aluna, o Diretor de Turma (DT) não era nada mais, nada 

menos, que um professor ao qual tinham atribuído esse título. Para mim, o 

nosso DT, era apenas mais um professor, todavia com direito a um nome 

especial. Contudo, era inimaginável a quantidade de funções e 

responsabilidades que estavam inerentes a este cargo. 

Assim, no sentido de esclarecer algumas questões relativas ao papel 

do DT, o PC agendou uma reunião com o núcleo de estágio. Considero que 

acompanhar o papel de um DT, qual viajem às entranhas desta figura tão 

relevante, teria sido mais enriquecedor. No entanto, não foi possível e esta 

reunião, aliada a todas as reuniões de Conselho de Turma, nas quais tive a 

oportunidade de participar, foi fulcral para colmatar algumas lacunas no 

entendimento acerca da função do DT. 

Assim, pude perceber quais são os aspetos que levam à atribuição 

deste papel a um professor, sendo apontados como pontos fundamentais: a 

preferência do professor (que no final de um ano letivo deve manifestar a 

vontade e disponibilidades para assumir o cargo); o horário do professor em 

questão (uma vez que este cargo leva a um acréscimo de um tempo letivo ao 

seu horário semanal); o (re)conhecimento da Direção da Escola relativamente 

ao professor (se tem ou não perfil para exercer o cargo). 

Paralelamente, foi possível traçar um perfil de um DT ideal, o qual deve 

ser constituído por competências de relacionamento interpessoal que lhe 

permitam fazer a ponte entre todas as dimensões com que deve lidar. Assim, 

este deve ser um bom comunicador, assertivo, possuir uma personalidade forte 

e firme, sendo capaz de ouvir, assimilar e aconselhar. 

Posto isto, fez-se referência a algumas das principais funções de um 

DT competente. Deste modo, compete ao DT: a receção à turma e a 

apresentação da escola à mesma no início do ano letivo; a aplicação de um 

questionário – Ficha Individual do Aluno – no sentido de traçar o perfil da 

turma, no geral, e de cada aluno, em particular, tendo em conta o seu percurso 

escolar, condições socioeconómicas, ambiente familiar, entre outros…; a 

apresentação e caracterização da turma aos professores que constituem o 

Conselho de Turma; a recolha de informação (concreta e precisa) acerca do 

desempenho dos alunos em todas as disciplinas; a transmissão de informações 

acerca dos educandos aos Encarregados de Educação (por exemplo: 
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aproximando-se do limite de faltas, o diretor de turma deve enviar uma carta ao 

encarregado de educação, alertando-o para o sucedido); o conhecimento dos 

próprios Encarregados de Educação e situação socioeconómica da família dos 

alunos; a intervenção junto dos Encarregados de Educação, no sentido 

(re)orientar a formação do aluno (por exemplo, a escolha do curso a 

frequentar); convocar reuniões com Professores da turma, alunos ou 

Encarregados de Educação. 

Assim, “o DT é o professor que acompanha, apoia e coordena os 

processos de aprendizagem, de maturação, de orientação e de comunicação 

entre professores, alunos e pais” (Marques, 2002, p.15). 

Por último, considerou-se pertinente referir a influência que o Diretor de 

Turma tem, ou pode ter, na aprovação ou reprovação de um aluno na forma 

como dirige um Conselho de Turma. 

No final da sessão, todos os estagiários tiveram oportunidade para 

colocar e esclarecer algumas dúvidas, permitindo-nos adquirir uma conceção 

mais real e completa daquilo que é ser DT. Assim, esta reunião tornou-se 

enriquecedora, na medida em que me proporcionou uma perspetiva mais 

intimista daquilo que está no cerne desta função, que pode um dia vir a ser 

desempenhada por mim. 
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4.4. Área 4: Desenvolvimento Profissional 

 

“Para ser grande, sê inteiro: nada  

          Teu exagera ou exclui.  

Sê todo em cada coisa. Põe quanto és  

          No mínimo que fazes.  

Assim em cada lago a lua toda  

          Brilha, porque alta vive.”  

(Ricardo Reis, in "Odes", 1933 ) 

 

A atividade docente engloba três eixos de ordem prática que se 

interligam e se completam entre si: a atividade letiva, a atividade não letiva e as 

atividades de desenvolvimento profissional. Assim, como afirma Ponte et al. 

(2000), um professor dificilmente poderá realizar um ensino eficaz ou contribuir 

positivamente na comunidade educativa em que se encontra, se não 

acompanhar o progresso, nem procurar conhecer os meios didáticos 

disponíveis, nem desenvolver as suas competências profissionais, pessoais e 

organizacionais. 

Matos (2012) refere que a área de desenvolvimento profissional 

“engloba atividades e vivências importantes na construção da competência 

profissional, numa perspetiva do seu desenvolvimento ao longo da vida 

profissional, promovendo o sentido de pertença e identidade profissionais, a 

colaboração e a abertura à inovação” (p.7). 

Deste modo, o professor viver na constante procura de aquisição de 

conhecimento e processos de formação que o permitam suprimir as suas 

limitações e potencializar as suas capacidades. Em suma, o professor deve ser 

um incansável “caçador de evolução”. 

Através do EP são proporcionadas diversas vivências e atividades 

promotoras do desenvolvimento profissional. 

Atrevo-me a destacar, em primeiro lugar, a ação de formação intitulada 

de “Noções Básicas de Socorrismo”, realizada na FADEUP no dia 18 de março. 

Destaco esta iniciativa, uma vez que é do conhecimento geral que a disciplina 

de EF, por apelar ao movimento, ao constante esforço físico, e, em 

determinadas modalidades, ao contacto físico, torna-se num espaço onde 
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existe risco de lesões. Deste modo, o professor de EF deve estar dotado de 

conhecimento teórico e prático que o permitam agir com a devida eficácia 

nestes momentos. 

Para além disto devo, igualmente, bendizer as formações de dança e 

Tog-Chöd realizadas na EC, que para além de alargarem os meus horizontes 

ao nível das atividades desportivas, me permitiram adquirir conhecimentos e 

novas estratégias na sua lecionação nas aulas de EF. 

Da mesma forma, devo fazer referência aos seminários organizados na 

EC sobre a alimentação e sobre o Bullying, que por serem dois temas bastante 

atuais, devem despertar a curiosidade e a preocupação por parte de todos os 

professores e alunos, no sentido de encontrar soluções para combater tais 

problemas. 

A EC possui ótimos recursos a nível material para a abordagem das 

mais diversas modalidades. Porém, esta é uma realidade que nem sempre é 

encontrada, infelizmente, em muitas escolas portuguesas. Assim, devo 

destacar e atribuir a devida importância à ação de formação, realizada na 

FADEUP, sobre “Materiais Auto Construídos”. Esta atividade permitiu alargar 

os horizontes criativos dos estudantes estagiários da instituição, mostrando que 

a falta de material não é um problema nas aulas de EF. O facto de podermos 

construir materiais permite-nos alargar a lista de atividades a realizar nas aulas 

de EF para além daquilo que consta no Programa Nacional de Educação 

Física. Desta forma, poderemos cativar e motivar alunos para as nossas aulas 

que, devido ao atentado à EF observado na atualidade, tendem a ser cada vez 

menos frequentadas.   

Por fim, devo realçar o papel da reflexão como fio condutor de todo 

este processo formativo, em busca do significado de cada passo produzido. Na 

mesma linha de pensamento, Alarcão (1996) afirma que “ser professor implica 

saber quem sou, as razões pelas quais faço o que faço e consciencializar-me 

do lugar que ocupo na sociedade” (p.177). 

Considero, igualmente, fundamentais, todas as reuniões realizadas ao 

longo do ano letivo, onde a troca de opiniões, dúvidas, conselhos e pontos de 

vista foram uma constante com as pessoas que caminharam lado a lado 

comigo. Assim, devo um especial agradecimento aos meus colegas de estágio, 

inclusive dos núcleos do ISMAI e da UM, bem como ao PC e restante grupo 
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disciplinar. Também as “conversas de café” com outros estudantes estagiários 

se tornaram cruciais para o meu desenvolvimento profissional, na busca de 

novas estratégias para a consecução do meu caminho. 

Foi, também, com aqueles que eu quis ensinar, com quem mais 

aprendi. Assim, devo também aos meus alunos um especial agradecimento 

pela professora em que me tornei hoje. 

Perante o final desta etapa da minha vida, orgulho-me e grito ao 

mundo, do cimo desta montanha, que sou professora de EF.  

   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

DO CUME DA MONTANHA…
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5. DO CUME DA MONTANHA… 

 

“Eles não sabem, nem sonham, 

que o sonho comanda a vida, 

que sempre que um homem sonha 

o mundo pula e avança 

como bola colorida 

entre as mãos de uma criança.” 

(António Gedeão, In Movimento Perpétuo, 1956) 

 

Parece um sonho. Que bela é a paisagem que se avista do cume da 

montanha. Sinto-me feliz e concretizada por poder contemplar o fruto de todo o 

meu esforço. Olho para baixo. A escalada não foi fácil. Mas não foi impossível. 

Nem sempre me senti segura, como se a corda fosse romper ou a rocha 

pudesse ceder a qualquer momento. Nunca pensei em desistir. Coloco a mão 

no lado esquerdo do meu peito. No bolso ainda trago os amuletos que me 

foram oferecidos por todos aqueles que acreditaram que eu era capaz. Foi 

também por eles que segui em frente. Por isso, a cada passo, fui garantindo 

que reunia as condições para continuar a subida. Observei e planeei todos os 

passos que deveria dar. Avaliei todas as condições que a natureza me 

proporcionava. Mesmo assim, nem todos os passos foram corretos. Mas 

sobrevivi e opus a minha força a todos os obstáculos. E agora aqui estou eu, a 

disfrutar daquilo que sempre quis. Reflito sobre tudo… Valeu a pena. 

 

“Valeu a pena? Tudo vale a pena 

Se a alma não é pequena. 

Quem quer passar além do Bojador 

Tem que passar além da dor. 

Deus ao mar o perigo e o abismo deu, 

Mas nele é que espelhou o céu.” 

(Fernando Pessoa, in Mar Português, 1934) 

 

Olho para o horizonte e dou por mim a contemplar uma outra 

montanha. Daqui, parece mais alta que esta em que me encontro. Podem 
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avistar-se algumas derrocadas. Pode ser perigoso. É incerto. Aceito o desafio. 

Pego na minha mochila. É para lá que eu vou. 
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ANEXO I - Guião da Entrevista 
 

Data: 

Nome:  

Professor Estagiário (   )  Professor do Quadro de Escola (   ) 

Tempo de experiência no ensino:  

 

1- Conhece os Modelos de Ensino (Modelo de Instrução Direta - MID, 

Modelo de Educação Desportiva - MED, Modelo de Ensino do Jogo para 

a sua Compreensão- MEJPC)? (Se o entrevistado não conhece, o 

entrevistador dá uma pequena explicação acerca de cada modelo). 

 

2- Qual a opinião que tem acerca de cada um (MID, MED, MEJPC)? 

 

3- Utiliza algum destes modelos na abordagem dos Jogos Desportivos 

Coletivos - JDC? 

 

SE SIM: 

 

4- Porque o utiliza? 

 

5- Qual dos modelos considera mais eficaz para um melhor processo de 

ensino e aprendizagem? 

 

6- Considera que o mesmo modelo poderá ser igualmente eficaz em anos 

de escolaridade distintos? 

 

7- Qual o modelo que lhe parece motivar mais os alunos para a prática? 

 

8- Considera possível a utilização de mais do que um modelo de ensino 

(na mesma turma) na abordagem de um JDC? Se sim, quais as 

vantagens e quais as desvantagens? 
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SE NÃO: 

 

4- Qual o modelo que utiliza? Em que consiste esse modelo? (uma pequena 

explicação). 

 

5- Porque utiliza esse modelo? Quais os seus objetivos, vantagens e 

desvantagens? 
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ANEXO II – Transcrição de Entrevistas 

 

Entrevista 1 

 

Data: 14/04/2013 

Nome: PQ1 

Professor Estagiário (   )  Professor do Quadro de Escola ( X ) 

Tempo de experiência no ensino:  

 

1- Conhece os Modelos de Ensino (Modelo de Instrução Direta - MID, 

Modelo de Educação Desportiva - MED, Modelo de Ensino do Jogo 

para a sua Compreensão- MEJPC)?  

Sim. Conheço, contudo com uma denominação diferente. 

 

2- Qual a opinião que tem acerca de cada um (MID, MED, MEJPC)? 

Pronto. De acordo com as circunstâncias são todos importantes. Podem 

todos eles ser importantes, na medida em que os podemos utilizar e 

fazer recurso de cada um deles de acordo com os contextos com que 

nos deparamos. O Modelo de Instrução Direta pode ter alguma razão de 

ser se quisermos consolidar o gesto técnico dos alunos em termos de 

execução. Aí particularizamos, pomo-lo de uma forma analítica a 

executar e aí de certo que melhorarão. Mas o busílis da questão é fazer 

o transfer dessa execução técnica para uma situação prática de jogo. Há 

estudos que revelam que este modelo, em termos de eficácia do 

desempenho, a diferença entre este modelo e os outros não é muito 

significativa, em termos, depois, do desempenho e eficácia dos 

movimentos. O Modelo de Ensino do Jogo para a sua Compreensão 

pode ser facilmente utilizado e tem pertinência até, de acordo com as 

situações, desde que eles tenham os elementos básicos, para se poder 

pegar aqui e ali, para se poder desenvolver e poderem encontrar o 

caminho, porque se não tiverem nada, é um problema. Tem de haver 

sempre uma orientação. 
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3- Utiliza algum destes modelos na abordagem dos Jogos 

Desportivos Coletivos - JDC? 

Não tenho qualquer preconceito em utilizar qualquer um deles. No 

entanto, eu situo-me mais neste do Modelo de Educação Desportiva 

para o ensino dos Jogos Desportivos Coletivos. 

 

 

SE SIM: 

4- Porque o utiliza? 

Utilizo o Modelo de Educação Desportiva, porque considero que levando 

os alunos para uma consecução prática daquilo que se pretende, com a 

inclusão dos gestos técnicos que componham a modalidade, é numa 

situação prática, resultante de várias situações e ações com que eles se 

deparam, e que não estão inscritas na análise particular de determinado 

gesto, é numa situação de jogo em que a diversidade opções se revela. 

E isto proporciona uma plasticidade e uma melhor construção do jogo. 

Para além disto, o facto de os alunos trabalharem em equipa e estarem 

filiados a uma equipa motiva-os de uma forma diferente e, não só os 

motiva, como também os torna mais parte ativa da ação. Neste modelo 

constituem-se equipas, que trabalham organizadamente, constituem-se 

quadros competitivos intra turma, e é claro que este tipo de situações se 

traduzem num melhor desempenho dos alunos. 

 

5- Qual dos modelos considera mais eficaz para um melhor processo 

de ensino e aprendizagem? 

Acho que os alunos ficam mais felizes com o segundo (MED). Mas o 

terceiro (MEJPC) também tem os seus resultados. 

 

6- Considera que o mesmo modelo poderá ser igualmente eficaz em 

anos de escolaridade distintos? 

Pensando num 10º e num 12º anos, sim. Mas se pensarmos num 2º 

ciclo e no ensino secundário, claramente, não. E depois depende muito 

do espaço. Por exemplo, ali naquele espaço onde nós damos aulas 

talvez o Modelo de Instrução Direta seja o mais eficaz para que pelo 
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menos eles consigam consolidar alguns aspetos técnicos da 

modalidade. Depois fazer o transfer para uma situação de jogo formal já 

é mais complicado, porque o tempo de empenhamento motor que eles 

possam ter ali, que depende dos professores, é um, noutro sítio seria 

outro. Nunca tive alunos aqui nesta escola em situação de jogo formal 

tal como ele é, pelo que não consigo aferir nem avaliar corretamente, ou 

uma coisa mais aproximada a uma verdade do que é que um aluno vale 

realmente, porque não é possível vê-los em situação de jogo formal. 

 

7- Qual o modelo que lhe parece motivar mais os alunos para a 

prática? 

É o MED. Sem dúvida. 

 

8- Considera possível a utilização de mais do que um modelo de 

ensino (na mesma turma) na abordagem de um JDC? Se sim, quais 

as vantagens e quais as desvantagens? 

Acho. Eles são versáteis e têm plasticidade. Depende daquilo que a 

gente queira fazer deles.  
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Entrevista 2 

 

Data: 14/04/2013 

Nome: PQ2 

Professor Estagiário (   )  Professor do Quadro de Escola ( X ) 

Tempo de experiência no ensino: 17 anos 

 

1- Conhece os Modelos de Ensino (Modelo de Instrução Direta - MID, 

Modelo de Educação Desportiva - MED, Modelo de Ensino do Jogo 

para a sua Compreensão- MEJPC)?  

Conheço os modelos, contudo com outra terminologia. 

 

2- Qual a opinião que tem acerca de cada um (MID, MED, MEJPC)? 

Eu acho que o Modelo de Instrução Direta é muito importante, se calhar 

não tanto para a escola, porque as Unidades Temáticas são muito 

curtas. Se calhar aqui temos que falar também dos objetivos da 

Educação Física na escola: se for ensinar habilidades técnicas e táticas 

a todos os alunos, se calhar é fundamental. Agora se for com a intenção 

mais de prática desportiva, de predisposição para a prática desportiva, 

de condição física, se calhar o Modelo de Instrução Direta não é tão 

importante, nem lhe podemos dar tanto valor, porque é quase 

impensável, com os tempos letivos que temos, termos alguns 

resultados. Agora, numa componente de desporto de competição acho o 

trabalho analítico é absolutamente fundamental. Depois, o trabalho 

global (MED), também tem que ser usado na escola, até para eles terem 

a noção daquilo que é cada uma das modalidades, se bem que na 

grande maioria das modalidades não conseguimos chegar ao jogo 

formal, não só por carências técnicas mas também por condições de 

espaço. O trabalho misto (MEJPC) deve ser o mais utilizado, compensar 

sempre o trabalho global com algum trabalho analítico, para que, 

durante a Unidade Temática, pelo menos, se consiga ver alguma 

evolução. Acho que é isso. É assim a minha forma de pensar e de ver. 
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3- Utiliza algum destes modelos na abordagem dos Jogos 

Desportivos Coletivos - JDC? 

Utilizo os três, como é óbvio. Se calhar com base mais no misto 

(MEJPC), porque se calhar só jogo descarateriza também a função do 

professor, não é? E orientar só o jogo… Mas com que objetivo? Com 

que finalidade? Não me parece muito razoável. Se calhar é importante 

exemplificar algumas regras, nem que sejam as fundamentais, porque 

nós estamos na altura em que estamos e temos muita gente que não 

tem o mínimo conhecimento de determinadas modalidades. Se 

conseguirmos que esses, pelo menos, sejam bons espectadores, já é 

alguma coisa. Conseguir com que tenham o conhecimento mínimo de 

cada modalidade… Por exemplo, já vi pedirem o fora de jogo no 

andebol, e no basquetebol, e no hóquei em patins. Por isso se 

conseguirmos que eles sejam conhecedores das modalidades e 

praticantes espontâneos, ou seja, que cheguem a um certo sítio onde 

estejam a praticar alguma modalidade e eles sejam capazes de jogar 

essa modalidade e participar, nem que seja só conhecedor das regras. 

Eu acho que é um conhecimento tão básico como saber matemática ou 

outra coisa qualquer.  

 

SE SIM: 

4- Porque o utiliza? 

Pelos motivos que já referi. 

 

5- Qual dos modelos considera mais eficaz para um melhor processo 

de ensino e aprendizagem? 

É assim, depende da forma como estruturamos a Unidade Temática. 

Vamos supor que eu estou a abordar o andebol, para uma faixa etária 

que nem tem o mínimo conceito da modalidade, nem sabe como ela se 

desenvolve. Se calhar começar, numa situação destas, com o método 

analítico (MID)… para que é que eu vou incidir sobre determinadas 

coisas se eles nem sabem para onde tem de se dirigir? Se eu conseguir 

estruturar a Unidade Temática do global para o analítico, por exemplo, 

eu pego aqui nesta turma e digo-lhe “vocês têm de levar esta bola daqui 
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até lá baixo”, isto não é andebol, mas eu posso estar a caminhar para o 

andebol, não é? Depois digo-lhes “Agora podem começar a usar o drible 

desta forma.”. Depois introduzes a regra do drible, depois a regra dos 

passos, introduzo uma área, introduzo um guarda-redes, e assim até 

chegarmos ao jogo. Ou seja, partimos de algo que é global para 

chegarmos ao jogo. Depois, a partir daqui, como é óbvio, “Agora vamos 

passar a bola assim.”, já estou a ir para o método analítico.  

 

6- Considera que o mesmo modelo poderá ser igualmente eficaz em 

anos de escolaridade distintos? 

Esta é uma pergunta um pouco complicada. Eu acho que depende muito 

do nível dos alunos. Por exemplo, aqui nesta turma, havia muitos 

praticantes de voleibol e de andebol, se calhar podia haver níveis 

escolares mais elevados que noutro sítio qualquer. Eu acho que, agora 

falando da ginástica, que não tem nada a ver com os desportos 

coletivos, mas há turmas que chegam com um nível de ginástica que é 

“zero”, ou porque a escola não tinha colchões, ou por qualquer outro 

motivo. Eu já tive turmas em que, em vinte e tal alunos, nove ou dez não 

sabem fazer um rolamento. Por isso estar a falar dos diferentes anos 

letivos… eu até acho é que se deve falar é dos diferentes níveis de 

desempenho de cada turma. 

 

7- Qual o modelo que lhe parece motivar mais os alunos para a 

prática? 

Lá está. Isso também depende muito do nível deles. Vamos pegar no 

voleibol, por exemplo, onde temos alunos excelentes, que sabem o que 

é o voleibol, que são bons a nível técnico, se calhar o jogo motiva-os 

mais do que estar aqui, propriamente, a trabalhar aspetos mais técnicos. 

Agora tenho uma turma que é “zero” a nível de condições técnicas para 

jogar o voleibol, em que há um serviço e a bola cai, há outro serviço e a 

bola cai, não há jogo, não há nada, aí o jogo se calhar já não os motiva. 

Se calhar tenho que arranjar exercícios, se calhar até sobre a forma de 

jogo, para que eles desenvolvam os seus skills, para que depois haja um 

nível de jogo mais ou menos aceitável. Eu acho que também não posso 
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dizer que gostam mais de jogar ou gostam mais disto ou mais daquilo. 

Nesta turma, tenho rapazes que são futebolistas e este exercício 

(analítico) para eles é uma seca. Já as raparigas nisto vão tendo 

sucesso, no entanto quando fizerem jogo, como não há jogo, elas 

começam a parar e não fazem nada. Portanto, tem muito a ver com o 

nível. 

 

8- Considera possível a utilização de mais do que um modelo de 

ensino (na mesma turma) na abordagem de um JDC? Se sim, quais 

as vantagens e quais as desvantagens? 

Na mesma Unidade Temática? Sim. Eu acho que em todas as aulas, 

isto é quase como um desporto de competição, em quase todas as 

semanas o misto torna-se evidente, porque, mesmo no desporto de 

competição, tenho dias para trabalhar aspetos técnicos, depois mais os 

táticos de grupo e depois, se calhar, o geral, o jogo. E o jogo vai ser, 

talvez, uma síntese do trabalho anterior, não é? E depois, se calhar, há 

algumas coisas que eles vão adquirindo no jogo, de técnica individual. 

Eu acho que está tudo correlacionado. Agora, em relação aqui às aulas, 

há sempre uma parte inicial onde se trabalham mais especificamente 

aspetos técnicos da modalidade, onde o analítico está sempre presente, 

pelo menos nas minhas aulas está quase sempre presente. E o jogo, 

também como uma forma de terminar a aula com um aspeto mais 

motivacional, também existe sempre na parte final. Eu não tenho assim 

principal abrangência de um dos três. Eu faço uso deles quando preciso.   
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Entrevista 3 

 

Data: 26/04/2013 

Nome: PQ3 

Professor Estagiário (   )  Professor do Quadro de Escola ( x ) 

Tempo de experiência no ensino: 26 anos 

 

1- Conhece os Modelos de Ensino (Modelo de Instrução Direta - MID, 

Modelo de Educação Desportiva - MED, Modelo de Ensino do Jogo 

para a sua Compreensão- MEJPC)?  

Sim. 

 

2- Qual a opinião que tem acerca de cada um (MID, MED, MEJPC)? 

O Modelo de instrução Direta é quando nós fazemos uma transmissão 

e queremos que o aluno perceba as componentes críticas do que queremos 

transmitir e depois observamos para ver se, realmente, ele faz aquilo que 

pedimos. O Modelo de Educação Desportiva, que estamos a aplicar agora, 

com base o jogo, damos tarefas aos alunos e eles de uma forma indireta, neste 

caso, fazem o seu desenvolvimento que pode ter ou não uma interpretação, 

isto é, com base numa avaliação diagnóstica, dependendo do professor, pode 

ter ou não uma interpretação mais orientada. Mas, normalmente, não tem, são  

os alunos que desenvolvem este modelo com mais autonomia. Entendo o 

Modelo de Ensino do Jogo para a sua Compreensão como um modelo mais 

global, partindo mais do global para o analítico. Isto é, através do jogo, vou 

desmontando o jogo, sempre que se observa alguma coisa onde eu posso 

incidir para melhorar, posso parar o jogo e fazer alguma situação mais analítica 

que possa combater aqueles problemas que diagnostico no jogo.  

 

3- Utiliza algum destes modelos na abordagem dos Jogos 

Desportivos Coletivos - JDC? 

Utilizo um pouco de todos, dependendo das turmas e da própria 

empatia que se estabelece com as turmas, depende de várias variantes. 

 

4- Porque o utiliza? 
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5- Qual dos modelos considera mais eficaz para um melhor processo 

de ensino e aprendizagem? 

Aquele que faz com que os alunos percebam um pouquinho mais 

daquilo que nos queremos transmitir (as componentes críticas a nível técnico-

tático), se calhar é uma abordagem mista, isto é, nunca descorar o aspeto 

competitivo/global, podendo ser o global até a partir de formas de jogo 

reduzidas até chegar ao jogo formal e, sempre que necessário, mas em muito 

menor escala, uma situação ou outra mais analítica. Esse é o princípio que, 

geralmente, eu mais aplico, atendendo a que no secundário eles já trabalharam 

muito o analítico (se calhar até demais, por vezes) e não conseguem aplicar 

em contexto de jogo. Então o que é que eu faço? Parto de uma situação de 

jogo, muitas vezes até jogo reduzido, e se necessário retrocedo, e há um 

equilíbrio entre um modelo e outro. A experiência tem-me dito que não há um 

modelo de ensino eficaz e essa é a minha maneira de ver – acho que não 

devemos ficar muito presos a um modelo. 

 

6- Considera que o mesmo modelo poderá ser igualmente eficaz em 

anos de escolaridade distintos? 

Não. Por exemplo, o MED, a meu ver, só faz sentido num ano terminal. 

Nem no 10º ano. Eu estou a fazer essa experiência no 10º ano este ano, mas 

acho que o 10º, como reza os programas, é um ano de revisão, não faz muito 

sentido aplicar o MED no décimo. Faz muito mais sentido aplicar no 11º e 12º 

anos onde se pressupõe que os conteúdos estão mais consolidados e que já 

têm noções de cariz tático, e aí faz mais sentido aplicar o MED. Assim os 

alunos estarão muito mais motivados do que para aquelas situações mais 

analíticas com as quais eles já estão mais que familiarizados. 

 

7- Qual o modelo que lhe parece motivar mais os alunos para a 

prática? 

É o MED. Em termos de motivação é indiscutivelmente o MED, porque 

eles estão sempre em competição, querem consultar o quadro competitivo, não 

é? Agora, em termos de aquisição dos conteúdos técnico-táticos, 

provavelmente, não é o MED, porque se nós dermos o MED com autonomia 
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direta para os alunos, sem uma orientação prévia, eles não vão adquirir mais 

nada do que aquilo que eles já sabem. Agora se dermos o MED e se eu 

conseguir contornar de alguma forma, ou então direcionar parte da aula para o 

Modelo de Instrução Direta, Através de algumas situações para combater 

algumas lacunas que vai havendo ao longo da aplicação do MED era o ideal - 

existir uma simbiose entre os vários modelos. O professor não deve ser 

“escravo” de um só modelo. Pode perfeitamente ser maleável e aproveitar o 

melhor de cada modelo. Isto não é taxativo para todas as turmas. O caminho 

que posso seguir numa turma numa fase, se calhar noutra turma posso ir por 

outro. 

 

8- Considera possível a utilização de mais do que um modelo de 

ensino (na mesma turma) na abordagem de um JDC? Se sim, quais 

as vantagens e quais as desvantagens? 

Sim. Bem, eu acho que à partida, se se opta por uma junção, uma 

miscelânea dos três, é porque vemos que há vantagens, não é? E se calhar 

porque não há desvantagens. Pode haver desvantagens, mas se se opta por 

alguma coisa é porque são mais as vantagens do que as desvantagens. As 

vantagens da junção dos vários modelos são, através de uma avaliação 

formativa (que é feita aula a aula), nós podermos diagnosticar se a utilização 

de um método, por exemplo o método global, só baseado no jogo, está a 

funcionar. Por exemplo, se vejo que eles não estão a organizar-se no espaço, 

provavelmente na próxima aula vou ter de adotar uma estratégia mais 

direcionada. Isso é o que me faz não ficar presa a um modelo só. Isto é uma 

vantagem. E, por exemplo, se uso o MID, onde os alunos estão pouco 

motivados, posso guardar 15 ou 20 minutos da aula para aplicar um “semi 

MED” para mante-los mais motivados. Isto é outra vantagem. Ao passo que se 

eu os deixar trabalhar em autonomia e autogestão, em termos de 

conhecimento, eles não vão ganhar grandes conhecimentos.   
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Entrevista 4 

 

Data: 16/04/2013 

Nome: PE1 

Professor Estagiário ( x )  Professor do Quadro de Escola (   ) 

Tempo de experiência no ensino: 0 anos 

 

1- Conhece os Modelos de Ensino (Modelo de Instrução Direta - MID, 

Modelo de Educação Desportiva - MED, Modelo de Ensino do Jogo 

para a sua Compreensão- MEJPC)?  

Não todos. Só conhecia o MED e o MID. 

 

2- Qual a opinião que tem acerca de cada um (MID, MED, MEJPC)? 

O MID é aplicado na maioria das aulas, maioritariamente em aulas de 

desportos individuais. Mas em todas as aulas é aplicado em algumas 

situações, como por exemplo, ativação geral, alongamentos e exercícios de 

condição física. Relativamente ao MED, estou a aplicá-lo no 3º período, nas 

modalidades coletivas que já foram abordadas no 1º período. Considero que é 

um modelo que motiva bastante os alunos e que apela ao espírito competitivo. 

No entanto, é um modelo de difícil aplicação no contexto real de escola. 

 

3- Utiliza algum destes modelos na abordagem dos Jogos 

Desportivos Coletivos - JDC? 

Como referi na pergunta anterior, estou a aplicar o MED no 3º período, 

nas modalidades coletivas já abordadas no 1º período, Futsal e Voleibol. 

 

4- Porque o utiliza? 

Utilizo porque me foi sugerido pela professora cooperante e, também, 

porque, neste período, as aulas das duas modalidades coletivas são 

constituídas, apenas, por situação de jogo, torna a aula mais produtiva e 

motivante para os alunos. 

 

5- Qual dos modelos considera mais eficaz para um melhor processo 

de ensino e aprendizagem? 
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Acho que o MED é mais aplicável em situações de consolidação, por 

isso, na minha opinião, o MID é mais eficaz em situações de introdução e mais 

benéfico para a aprendizagem, nomeadamente em desportos individuais. 

 

6- Considera que o mesmo modelo poderá ser igualmente eficaz em 

anos de escolaridade distintos? 

Não. No caso do MEJPC, penso que é mais eficaz quando utilizado em 

idades mais avançadas, enquanto que o MID é, na minha opinião, mais 

indicado para alunos dos anos de escolaridade mais baixos, podendo ser 

também eficaz noutros anos de escolaridade. O MED é o modelo que é mais 

facilmente aplicável nos diferentes anos de escolaridade. 

 

7- Qual o modelo que lhe parece motivar mais os alunos para a 

prática? 

O MED. Porque dá alguma liberdade criativa aos alunos e apela ao 

espirito competitivo e de equipa. 

 

8- Considera possível a utilização de mais do que um modelo de 

ensino (na mesma turma) na abordagem de um JDC? Se sim, quais 

as vantagens e quais as desvantagens? 

Acho que sim. O MED e o MEJPC podem ser utilizados em simultâneo. 

Tem a vantagem de os alunos dentro do quadro competitivo, poderem 

consultar o professor sobre as estratégias que estão a utilizar na sua equipa, 

ou procurar a sua ajuda para solucionar algum problema que tenha surgido 

relacionado com o jogo. 
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Entrevista 5 

 

Data: 17/05/2012 

Nome: PE2  

Professor Estagiário ( X )  Professor do Quadro de Escola (   ) 

Tempo de experiência no ensino: 0 

 

1- Conhece os Modelos de Ensino (Modelo de Instrução Direta - MID, 

Modelo de Educação Desportiva - MED, Modelo de Ensino do Jogo 

para a sua Compreensão- MEJPC)?  

Só conheço o Modelo de Ensino do Jogo para a sua Compreensão. 

Conhecia os Modelos de Instrução Direta e de Educação Desportiva, 

mas não com essa nomenclatura. 

 

2- Qual a opinião que tem acerca de cada um (MID, MED, MEJPC)? 

Relativamente ao Modelo de Instrução Direta acho que o seu principal 

problema está relacionado com o facto de os alunos não 

compreenderem o contexto das ações no jogo, ou seja, as suas ações 

no jogo não são contextualizadas. É como um ditado, tu sabes o que 

está lá escrito, mas não sabes o que significa, nem consegues identificar 

a mesma mensagem se for escrita com outras palavras. 

O Modelo de Educação Desportiva é importante porque eles passam por 

diferentes papéis e diferentes experiências e diferentes ações, logo 

ganham mais competências. Só que não é tão bom, uma vez que não 

existe uma orientação tática para conseguir os objetivos do jogo, eles 

fazem tudo por eles próprios. 

O Modelo de Ensino do Jogo para a sua Compreensão é bom porque as 

ações técnicas dos alunos são enquadradas dentro de uma intenção 

tática, e o próprio jogo é isso, de cariz tático, porque existem vários 

jogadores em interação. 

 

3- Utiliza algum destes modelos na abordagem dos Jogos 

Desportivos Coletivos - JDC? 

Só o Modelo de Ensino do Jogo para a sua Compreensão. 
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SE SIM: 

4- Porque o utiliza? 

Pelos motivos que já referi em cima. 

 

5- Qual dos modelos considera mais eficaz para um melhor processo 

de ensino e aprendizagem? 

Todos são importantes. Mas o Modelo de Ensino do Jogo para a sua 

Compreensão, na minha opinião, assume uma maior importância. É 

como a roda dos alimentos – todos são importantes, mas há alguns 

indispensáveis. 

 

6- Considera que o mesmo modelo poderá ser igualmente eficaz em 

anos de escolaridade distintos? 

Em todos. Independentemente da idade. Talvez numa fase inicial o MID 

seja mais eficaz, porque o aluno ainda não domina as ações técnicas 

base ou fundamentais para que possa incidir a sua atenção na 

aprendizagem das intenções táticas. É um pouco como a Matemática. 

Não podes fazer contas se não souberes contar. 

 

7- Qual o modelo que lhe parece motivar mais os alunos para a 

prática? 

O Modelo de Educação Desportiva. 

 

8- Considera possível a utilização de mais do que um modelo de 

ensino (na mesma turma) na abordagem de um JDC? Se sim, quais 

as vantagens e quais as desvantagens? 

Acho que sim. Se existem alunos com diferentes capacidades, o modelo 

aplicado tem que diferir também. Eu faço isso na minha turma. A vantagem é 

mesmo a adaptação do ensino às capacidades de cada aluno como indivíduo. 

 

Entrevista 6 

 

Data: 30/05/2013 
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Nome: PE3 

Professor Estagiário (  X )  Professor do Quadro de Escola (   ) 

Tempo de experiência no ensino: 0 anos  

 

1- Conhece os Modelos de Ensino (Modelo de Instrução Direta - MID, 

Modelo de Educação Desportiva - MED, Modelo de Ensino do Jogo 

para a sua Compreensão- MEJPC)?  

Sim.  

 

2- Qual a opinião que tem acerca de cada um (MID, MED, MEJPC)? 

MID – Carateriza-se essencialmente por centrar no professor a tomada 

de praticamente todas as decisões, não permitindo ao aluno o 

desenvolvimento da sua criatividade. Ou seja o professor é a figura 

central do ensino e controla o ritmo e direção das suas aulas. 

MED – Este modelo carateriza-se pela aprendizagem de um 

determinado desporto em ambientes semelhantes à realidade, onde se 

pretende que os alunos aprendam através da sua participação e 

favorecendo as suas relações interpessoais fomentando-se assim uma 

aprendizagem cooperativa.  

MEJPC – Este modelo de ensino privilegia a compreensão do jogo como 

um todo, e não diferenciado, ou seja não separa o ensino das 

habilidades técnicas das táticas. Pretende-se com este modelo que os 

alunos apreciem a forma avançada do jogo através da participação, o 

que faz com que se tornem taticamente conscientes de como jogar um 

jogo de modo a ganhar vantagem sobre os seus opositores.  

  

3- Utiliza algum destes modelos na abordagem dos Jogos 

Desportivos Coletivos - JDC?  

Sim, durante o ano o modelo que mais utilizei foi o MEJPC. 

 

SE SIM: 

4- Porque o utiliza?  

Em virtude de ter lecionado numa turma do 12º ano em que os 

desportos coletivos já estavam de alguma forma consolidados.  
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5- Qual dos modelos considera mais eficaz para um melhor processo 

de ensino e aprendizagem?  

Depende do nível dos alunos, do escalão etário e da motivação deles 

para a disciplina. Penso que cada modelo tem as suas vantagens e 

desvantagens, e um modelo de ensino terá mais eficácia se for 

introduzido no momento certo.    

 

6- Considera que o mesmo modelo poderá ser igualmente eficaz em 

anos de escolaridade distintos? 

Pode ser igualmente eficaz já que os alunos poderão estar em anos de 

escolaridade distintos mas com um nível de predisposição motora para 

determinada modalidade semelhante.  

 

7- Qual o modelo que lhe parece motivar mais os alunos para a 

prática?  

Penso que o modelo em que os alunos se sentem mais motivados, é o 

MEJPC, já que através da participação em jogos quer sejam jogos 

reduzidos, jogos adaptados ou jogos formais, os alunos vivenciam um 

sem numero de situações que os torna mais conscientes taticamente e 

ao mesmo tempo mais entusiasmados o que faz como que tenham uma 

participação mais ativa nas aulas de EF.  

 

8- Considera possível a utilização de mais do que um modelo de 

ensino (na mesma turma) na abordagem de um JDC? Se sim, quais 

as vantagens e quais as desvantagens?  

É possível a utilização de dois modelos de ensino na mesma turma. 

Aliás, durante uma aula de EF, são utilizados mais do que um modelo de 

ensino. 




