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RESUMO 

 

O Estágio Profissional é o último momento da formação inicial do 

Professor de Educação Física, é nessa vivência real que o estudante-estagiário 

tem a oportunidade de colocar em prática os conhecimentos adquiridos até 

então e tem a possibilidade de refletir sobre essas práticas e apresentá-las 

neste documento. 

O Relatório de Estágio está alicerçado em vários capítulos por forma a 

organizar todo o conteúdo apresentado. O capítulo um refere-se à “Introdução” 

e nele se encontra uma breve síntese do trabalho; no capítulo dois encontra-se 

o “Enquadramento Biográfico” que me apresenta numa perspetiva mais 

intimista e mais pessoal no sentido de desvendar o meu percurso de vida. O 

terceiro capítulo aporta o “Enquadramento Institucional” onde se insere a 

análise ao macro contexto e ao contexto legal e institucional que regem o 

Estágio Profissional. No capítulo quarto do presente documento encontra-se a 

“Realização da Prática Profissional” onde se apresentam todas as reflexões 

realizadas sobre a experiência vivida no campo real da prática. Neste capítulo 

a revisão sobre os momentos marcantes no período de Estágio Profissional 

acabam por demonstrar os diferentes papéis que o profissional pedagógico 

deve ser capaz de desenvolver. É neste capítulo que me debruço sobre as 

áreas de desempenho, nas quais se incluem a Área 1 – Organização e Gestão 

do Processo de Ensino e de Aprendizagem, a Área 2 e 3 – Participação na 

Escola e Relação com a Comunidade e a Área 4 – Desenvolvimento 

Profissional. Desenvolvi ainda um estudo de investigação-ação sobre a 

temática “Tutoria por Alunos em Contexto Diferenciado”. No capítulo cinco, 

“conclusões e perspetivas futuras” finalizo a abordagem à última etapa da 

minha formação como profissional do ensino de educação física. 

 

PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO FÍSICA, ESTÁGIO PROFISSIONAL, 

PRÁTICA REFLEXIVA. 
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ABSTRACT 

 

The practicum is the last moment of initial formation of the Physical 

Education Teacher, is this real experience that the student-trainee has the 

opportunity to put into practice the knowledge acquired so far and have the 

ability to reflect on these practices and present them herein. 

The practicum report is grounded in several chapters in order to organize 

the content presented. Chapter one refers to the "Introduction" and it is a brief 

summary of the work, in chapter two is the "Background Biographical" presents 

a perspective more intimate and more personal in order to uncover my life 

journey. The third chapter brings the "Institutional Framework" which includes 

the analysis of the macro context and the legal and institutional framework 

governing the Placement. In the fourth chapter of this document is the 

"Professional Practice Implementation" where have all these reflections on the 

experience in actual field practice. In this chapter a review of the defining 

moments in the period Placement ultimately demonstrate the different roles that 

the professional teaching should be able to develop. It is in this chapter that 

dwell on the areas of performance, which is Area 1 – Teaching and Learning 

Organization and Management, Area 2 & 3 – Participation in School and 

Community Connections, Area 4 – Professional Development. Furthermore, I 

developed a research study-action on the theme "Mentoring for Students in 

Context unusual." In the fifth chapter, "Conclusions and future prospects" 

finalize the approach to the last stage of my training as a professional teaching 

physical education. 

 

KEYWORDS: PHYSICAL EDUCATION, PRACTICUM, REFLECTIVE 

PRACTICE. 
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1. Introdução 

 

Este trabalho é o reavivar da etapa que complementou o meu percurso. 

O Estágio Profissional (EP) adquiriu uma carga e uma grandeza singulares na 

minha formação. Foi através dele e das vivências que dele tive que aqui me 

levam a refletir sobre o mesmo, criando assim um documento que está 

impregnado de sentimento e de demonstração da atitude incansável que 

assumi desde o primeiro dia do EP. 

O 2.º ciclo de estudos conducente ao grau de Mestre, em Ensino de 

Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário (EEFEBS) da Faculdade de 

Desporto da Universidade do Porto (FADEUP) apresenta como unidade 

curricular do 2.º ano o EP do qual surge como tarefa fundamental a elaboração 

do Relatório de Estágio (RE). 

O EP decorreu na Escola Básica e Secundária do Cerco (EBSC), escola 

sede do Agrupamento de Escolas do Cerco, situada na cidade do Porto. Os 

supervisores pedagógicos responsáveis pelo núcleo de estágio foram o 

Professor Orientador (PO) e a Professora Cooperante (PC). E tive duas 

colegas estudantes-estagiários que comigo formaram o núcleo de estágio da 

FADEUP. 

O EP é o complemento da nossa formação inicial assim, várias unidades 

curriculares assumiram-se como transmissoras de teoria e algumas com um 

papel teórico-prático que permitiram colocar em prática todas essas 

aprendizagens. O presente documento pretende ser o relatório reflexivo dessa 

prática vivenciada no decorrer do EP, tendo em conta o Projeto de Formação 

Inicial (PFI), tarefa desenvolvida no início do ano letivo e, o processo evolutivo 

que o estágio me permitiu viver na primeira pessoa. Desde estratégias 

seguidas a tomadas de decisão, a experiências adquiridas no dia-a-dia até aos 

efeitos da prática docente. É então um documento que se apresenta como 

reflexão final e que engloba a síntese de todo o trabalho que desenvolvi 

enquanto estudante-estagiário perante a construção de competência 

profissional. Este documento é marcadamente reflexivo e, como tal, ilustra as 
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reflexões que fui desenvolvendo no EP e que só a vivência diária me 

possibilitou redigir este documento como reflexão final. 

O ano letivo em que tive a oportunidade de exercer a “minha” profissão 

no contexto real fica marcado pelas expectativas iniciais, pelas experiências 

positivas e algumas menos positivas que me permitiram um maior 

envolvimento neste processo, da vontade em abraçar este projeto e de ensinar. 

Estou certo de que só com a mentalidade aberta, de reflexão e de aceitar 

críticas é que pude aprender com esta oportunidade, quer em termos 

profissionais, quer em termos humanos, pois saí desta etapa mais homem, 

mais maduro e mais capaz de desempenhar a profissão que adoro. 

Professores e alunos que me marcaram, pela sua atitude, pela postura e pela 

vontade de ensinar e de aprender. Com todo esse aglomerado de sentimentos 

e informações espero conseguir explanar o meu pensamento sobre todos os 

assuntos que me proponho tratar neste documento, desejo encontrar as 

palavras certas, aquelas que consigam passar para quem lê o que realmente 

sinto e senti no decorrer desta experiência que jamais esquecerei. 

 

O RE está dividido por capítulos, sendo fundamental para que a panóplia 

de informações não se perca e siga um rumo que leve ao entendimento das 

temáticas reflexionadas. O primeiro capítulo, a “introdução”, pretende elucidar 

sobre o trabalho realizado. O segundo capítulo engloba o “enquadramento 

biográfico”, correspondendo ao meu Eu, onde me dou a conhecer. O terceiro 

capítulo abarca o “enquadramento da prática profissional” onde são tratadas as 

questões do macro contexto até à escola na qual tive a possibilidade de 

desempenhar as funções de docente. O capítulo quarto apresenta-se no 

âmbito da “realização da prática profissional” e aqui é realizada uma 

retrospeção sobre todos os momentos que considero relevantes ao longo do 

ano letivo; assim debruço a minha reflexão sobre conceções, planeamentos, 

realizações e avaliações. Sendo o capítulo essencial deste documento assume 

uma organização específica e segue as áreas de desempenho definidas. No 

último capítulo, de “conclusões e perspetivas futuras” quis olhar para a minha 

ação juntando-lhe a transformação que vivi no decorrer de todo este processo. 
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Pretendi ainda perspetivar o futuro, é chegado o momento de viver o sonho, ser 

Professor de Educação Física. 

 

  





2. ENQUADRAMENTO 

BIOGRÁFICO 
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2. Enquadramento Biográfico 

 

2.1. Do primeiro passo…ao caminho a percorrer 

 

A vida está em constante mutação, a cada segundo passado existem 

milhões de possibilidades de tudo se poder transformar. A reflexão sobre o 

meu «EU» advém da modificação constante a que esse «EU» tem sido sujeito. 

A educação é marcante… 

Desde cedo existe uma transformação fantástica na formação do meu 

«EU», essa mutação é verificada através de uma infância passada num 

contexto de bairro social. Aqui a prática espontânea de brincadeiras, pequenos 

jogos e diversas aventuras levam-me a embarcar num caminho do qual nunca 

mais me desviei… Em paralelo as férias passadas na aldeia (junto ao Douro, 

com vinhas, cerejeiras e campos para explorar) moldaram o «EU» que existe 

por trás das várias transformações que tenho verificado ao longo do meu 

percurso até aos dias de hoje. 

Eu, Emanuel Ferreira Moura Guedes, hoje com vinte e oito anos de 

idade e residente desde o primeiro dia da minha vida no bairro de Quebrantões 

em Vila Nova de Gaia, apresento-me aqui numa perspetiva de «regresso ao 

passado» para poder perspetivar o presente e o futuro da construção do «EU». 

O quotidiano na infância era marcado pela prática desportiva, ausente 

de regras formais e de horários pré-estabelecidos. Tudo era motivo para 

brincadeira e para atingirmos a felicidade do momento. As recordações desses 

momentos trazem nostalgia e saudosismo, pois todas essas vivências eram 

momentos de glória e inspiração. O Jogo e o Amor pelo futebol nasce na rua, a 

chutar latas de refrigerantes, pacotes de leite com chocolate da escola, a jogar 

«à bola» no paralelo no meio da estrada… Balizas feitas com paralelos ou 

pedras (com o que houvesse disponível para esse fim), com bolas boas, ou 

bolas já sem vida, rotas, mas que ainda rolavam, e se rolavam dava para 

jogar… Tantas e tantas recordações destes jogos que mais pareciam finais do 

campeonato do mundo de futebol. Quando a bola ia para a escola ou para 

alguma varanda lá tínhamos que ser corajosos e “arriscar a vida” a subir a rede 
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ou o muro para conseguirmos resgatar a menina dos nossos olhos. 

Recordações de outrora que me ensinaram a viver em sociedade e a adorar o 

desporto. 

Após a chegada ao futebol federado evolui e estive perto de chegar a 

equipas de top na formação, mas o tal destino (para quem acredita nele) ou 

qualquer outro fator assim não quis. De jogo em jogo, de ano após ano, fui 

fazendo amizades naquele que é o meu desporto paixão. Sempre amei esta 

modalidade, não sabendo explicar nem como, nem o quanto, mas um amor 

imensurável e que me levou a percorrer estádios para ver ídolos jogar… que 

me levou a abdicar de uma infância/adolescência diferente pois tinha que 

respeitar horários, alimentação, treinos, entre tantos outros requisitos que o 

desporto envolve. A minha vida na escola nunca acompanhou a evolução que 

seguia no futebol. Na escola acumulava problemas, faltava às aulas, para jogar 

futebol, para ir jogar bilhar ou fazer asneiras… o comportamento era péssimo, 

era convidado a visitar a direção da escola, trazia recados para casa na 

caderneta, más notas… Mas como a vida no bairro nos faz “desenrascar” 

desde sempre, arranjei estratégias para sobreviver a tudo isso, pois se os 

meus pais soubessem de metade do que se passava era certo que saía do 

futebol. Atingi o limite no 8º ano, reprovei, e após vários castigos os meus pais 

quiseram retirar-me do futebol… Treinadores, diretores, colegas e amigos, 

fizeram-me prometer que ia estudar para passar, e foram falar com os meus 

pais. Não queria estudar, só queria ser jogador de futebol e nada mais. Mas 

perante esta situação tive que mudar. Mudar por causa do meu sonho de 

sempre. Estudei no ano seguinte e fui dos melhores da minha turma, consegui 

ao fim de tantos anos de negativa ter uma classificação de quatro a 

matemática, tive vários quatros e cincos pela primeira vez, e até gostei de 

estudar e de conseguir esses objetivos. A partir desse momento, já não queria 

deixar de estudar após o 9º ano. Queria mais, mas só havia uma solução, 

seguir Desporto, nada mais me interessava. Consegui entrar no Colégio de 

Gaia, no curso tecnológico de Desporto. E a minha vida mudou. Tantas 

transformações que o meu «EU» sofreu no «Colégio». Sinto que fui resgatado 

de uma vida dupla que seguia (em casa era um santo e no futebol um exemplo, 
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na escola e afins um «pequeno rebelde»). O secundário foi em paralelo com o 

futebol a tábua de salvação de um miúdo que rumava sem horizonte. Nesse 

período conquistei muitas coisas e envolvi-me em diversas modalidades, e a 

paixão por ser Professor de EF foi crescendo, mas em paralelo o futebol 

continuava a reinar no meu horizonte. Consegui atingir o futebol sénior, mas 

rapidamente o entusiasmo por ter conseguido tal feito virou desencanto pela 

escassa oportunidade de jogar. Alguns anos se passaram com boas ou más 

decisões a serem tomadas e o abandono acabaria por chegar para seguir outro 

destino. 

Decidi então ir trabalhar… Fui a duas entrevistas de emprego, e decidi 

optar pelo ramo da restauração. Como primeiro emprego fiquei a trabalhar num 

bar. Ganhei o meu primeiro salário a sério, visto que o que tinha ganho no 

futebol até então não poderia ser chamado de salário, e ganhei a 

independência que pretendia. Ao segundo ordenado comprei uma máquina 

fotográfica digital, que era um objetivo de há alguns anos, e fui conseguindo 

atingir outros objetivos. No entanto a falta de desporto entristecia-me. Mas 

como a «paixão era o lume» tive que arranjar lenha para que esse lume 

continuasse a arder. Com essa paixão acabou por acontecer o “milagre” de 

entrar na Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. 

Todas estas vivências, bem como, as vividas entretanto neste percurso 

académico e de treino (como treinador), levaram-me a optar pelo Mestrado de 

Ensino. Pois a vontade de dar aulas, de poder ensinar, tal como aquela 

professora que via da janela na escola primária, como aquele professor que me 

disse que tinha que direcionar o treino para atingir objetivos… invadiu-me e 

levou-me a tomar decisões. Sei que o “futuro” não se perspetiva fácil, 

principalmente no âmbito da Educação Física. Noutras situações não desisti e 

acreditei. Hoje sei que tenho que lutar pelo que ADORO, e o que adoro é nada 

mais nada menos que ser treinador de futebol e professor de EF. 
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2.2. Estágio Profissional – a contextualização das expectativas 

 

O Estágio Profissional foi a peça do puzzle que faltava para terminar a 

minha formação inicial. Ou seja, após diversas vivências didáticas, quer no 

ensino secundário quer na licenciatura e mestrado, bem como na experiência 

adquirida no treino, surgiu a oportunidade de estar inserido no contexto de 

escola, situação mais próxima da realidade da nossa profissão. 

Numa primeira viagem mental sobre o EP vi várias tarefas a terem de 

ser cumpridas, observei inúmeras horas dedicadas à causa e empreendi uma 

enorme vontade em “fazer as coisas bem”. 

As expetativas iniciais apresentaram-se no sentido de moldar a prática. 

Tive pois que utilizar as ferramentas adquiridas ao longo da minha formação 

(primordialmente teóricas) e adequá-las ao contexto real de ensino. Identificar 

debilidades e encontrar formas de superar esses aspetos que não estão 

limados (frequentar formações sobre modalidades que não conhecemos por 

exemplo). Conseguir cumprir com prazos previamente estabelecidos apesar do 

volume de trabalho, foi um desafio. No sentido do controlo da turma 

pretendíamos identificar os momentos ideais para intervir não deixando de lado 

os feedbacks construtivos e de ensino. Esta gestão era um ponto que 

necessitava de melhorar, pois ao centrar a minha atenção num determinado 

problema da aula poderia estar a permitir que os alunos estivessem a cometer 

erros do ponto de vista da execução (necessitava encontrar um equilíbrio para 

controlar todos os aspetos referentes à aula propriamente dita). 

As relações com o PO e PC e ainda com o Núcleo de Estágio eram 

vistas como fundamentais para evoluir e para me tornar um profissional 

competente. Esta relação pretendia-se que fosse frontal e próxima por forma a 

criar empatia e para que as críticas fossem encaradas com naturalidade e 

assim granjear conhecimento através de diferentes perspetivas. 

Desejava encontrar neste período de EP um caminho que me levasse ao 

sucesso. Nesse caminho iria encontrar certamente várias encruzilhadas e 

“pedras na sapatilha”, a capacidade que tivesse para escolher o caminho 



13 

 

adequado e para retirar as pedras do caminho seriam fundamentais para a 

formação. 

Desempenhei a função pela qual tanto lutei, ser Professor de EF, logo 

queria que tudo fosse perfeito, a turma, as aulas, o plano de aula, os 

documentos, a participação na escola. Mas como nos dizia um professor de 

futebol a perfeição é inatingível, se atingem um nível muito bom, perto da 

perfeição, então formulem novos objetivos, senão vão estagnar, e o que foi 

evolução, será facilmente ultrapassado. Neste sentido tinha a oportunidade de 

aprofundar os conhecimentos durante o EP. A vivência seria, pois diferente e a 

ambição era tremenda. 

  





3. ENQUADRAMENTO DA PRÁTICA 

PROFISSOINAL 
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3. Enquadramento da prática profissional 

 

3.1. Macro contexto 

 

Como base do processo em que estamos inseridos encontramos no 

documento de Matos (2011) as Normas Orientadoras do Estágio Profissional 

(NOEP) do 2º ciclo de Estudos que operacionalizam o Regulamento do EP, 

para o ano letivo 2012/2013. Estão pois contempladas as quatro áreas de 

desempenho previstas no Regulamento do EP, a área 1 – “Organização e 

Gestão do Ensino e da Aprendizagem”; áreas 2 e 3 – “Participação na Escola e 

Relações com a Comunidade” e a área 4 – “Desenvolvimento Profissional”. Irei 

aprofundar posteriormente os seguintes aspetos: âmbito, objetivo geral, 

competências gerais a desenvolver por nós estudantes-estagiários e tarefas 

gerais realizadas no percurso de EP. 

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

aprendizagem, bem como as características gerais da atividade do professor 

que decorre num contexto balizado pelas condições gerais do sistema 

educativo, pelas condições locais das situações de educação e pelas 

condições mais próximas da relação educativa, obrigam a uma tentativa de 

integração e de interligação das várias áreas e domínios a percorrer no 

processo de formação e, em particular, no Estágio Profissional, de forma a 

retirar o formalismo das realizações e a promover as vivências que conduzem 

ao desenvolvimento da competência profissional. 

A competência profissional assenta no desenvolvimento de 

competências pedagógicas, didáticas e científicas, associadas a um 

desempenho profissional crítico e reflexivo que se apoia igualmente numa ética 

profissional em que se destaca a capacidade para o trabalho em equipa, o 

sentido de responsabilidade, a assiduidade, a pontualidade, a apresentação e a 

conduta adequadas na Escola. Os determinantes do exercício da competência, 

tais como os valores, a motivação e a atitude positiva face à profissão 

percorrem todas as áreas de desempenho e em todas têm de ser trabalhados 

de forma sistemática. 
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É notório o agregar de vários princípios fundamentais no EP para que 

este se torne significativo para os estudantes-estagiários nomeadamente de 

natureza legal; institucional e funcional. 

 

3.2. Contexto Legal e Institucional 

 

Legalmente o EP obedece a uma estrutura e funcionamento que 

consideram os princípios decorrentes das orientações legais constantes do 

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

fevereiro, para a obtenção do Grau de Mestre em Ensino. 

O EP assume o papel principal no segundo ano do 2.º Ciclo em 

Mestrado de EEFEBS, pois é realizado durante todo o ano letivo e aporta um 

total de 48 unidades de créditos (ECTS – European Credit Transfer and 

Accumulation System). Sendo atribuído o grau de Mestre a nível institucional 

após a conclusão do 2.º ciclo de estudos com sucesso a todas as unidades 

curriculares, bem como, do relatório de estágio. 

A FADEUP tem por esse motivo que seguir os trâmites legais e 

protocolares para estabelecer cooperação com diversas escolas às quais os 

estudantes-estagiários se candidatam para realizarem o EP. Nesse sentido o 

diálogo entre a FADEUP e as escolas é fundamental para que se possam 

cumprir com todas as exigências quer de uma, quer de outra instituição. 

O EP assume então um importante papel na formação do indivíduo 

numa vertente mais prática realizada num contexto real de ensino, assumindo 

um papel de compromisso com a faculdade e respetiva escola que nos acolhe 

durante um ano letivo. O professor terá que idealizar e promover um ensino de 

qualidade acompanhado de uma reflexão que se destaca como o principal 

meio de justificar as suas ações em concordância com os critérios do 

profissionalismo docente. 

Verifica-se então que o EP representa a última Unidade Curricular do 

segundo Ciclo de Estudos conducente ao grau de Mestre em Ensino da 

Educação Física e habilita o indivíduo para a docência da disciplina de 

Educação Física nos ensinos básicos e secundários. 
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3.3. A Escola e caminho que segue 

 

O metamorfismo da escola verifica-se “num tempo em que a mudança é 

tão rápida que leva a que se afirme que «o futuro já não é o que era»” 

(Miranda, 1972, p. 6). Qual seria então a escola que iria encontrar no decorrer 

da minha trajetória. 

A perspetiva da escola “em que se acentua a sua funcionalidade face às 

mutações dos sistemas social e económico e, pelo contrário, não se referem as 

contradições envolvidas no processo de expansão da escola de massas em 

Portugal” (Stoer & Araújo, 2000, p. 25) prevê o futuro da instituição como uma 

escola com características organizacionais diferentes e tendo como base a 

“construção de uma identidade própria da escola” (Bosker et al., 1992, p. 26). 

A Escola é caraterizada pelas “funções insubstituíveis” que assume e 

por se afirmar “como instituição que reúne mais aptidões para preparar os 

jovens para a sociedade de amanha” (Miranda, 1972, p. 8). 

A escola é uma organização específica, como tal apresenta 

“especificidades próprias e não pode ser entendida como entidade estática e 

neutra, mas fruto das dinâmicas societais. As particularidades da escola 

provêm das suas características como realidade social, como comunidade e 

como organização” (Elias, 2008, p. 32). 

A dimensão social representa um domínio essencial no caminho da 

escola visto que marca a sua atuação através da “estrutura em que se 

enquadra, as possibilidades que lhe proporciona o meio, os valores e atitudes 

que a sociedade reclama ou as características pessoais, sociais, culturais e 

económicas que definem as suas componentes” (Elias, 2008, p. 32). 

A Lei de Bases do Sistema Educativo consagra a Escola como 

comunidade, pois considera a “existência de diferentes pessoas com diferentes 

regras e necessidades, mas com interesses comuns no processo educativo 

que se desenrola” (Elias, 2008, p. 33). 

A escola como organização contempla diversas dimensões que 

apresentam características próprias e que confluem para a compreensão da 
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escola como organização, dimensões tais como: a estrutural, a relacional; a 

valorativa; a contextual; a processual e a cultural. Existindo ainda outras 

características que lhe conferem especificidade própria, tais como indefinição 

de metas; natureza das metas; ambiguidade das tecnologias; falta de 

preparação técnica; debilidade do sistema; vulnerabilidade. (Elias, 2008, p. 33). 

Para Nóvoa in Bosker et al. (1992, p. 20) “a escola é encarada como 

uma instituição dotada de uma autonomia relativa, como um território 

intermédio de decisão no domínio educativo, que não se limita a reproduzir as 

normas e os valores do macro-sistema, mas que também não pode ser 

exclusivamente investida como um micro-universo dependente do jogo dos 

atores sociais em presença”. 

A escola é cultura pois aplicam-se às “organizações conceitos 

desenvolvidos pela antropologia, com o objetivo de separar o campo das 

estruturas organizacionais do campo da cultura organizacional” (Bosker et al., 

1992, p. 28). Estamos pois, perante uma construção cultural especifica em 

cada comunidade escolar com problemas diferentes e perante os quais se 

pretende “fazer a ligação entre saberes compartimentados e uma vontade de 

os integrar, de os contextualizar ou de os globalizar” (Cyrulnik & Morin, 2004, p. 

9). 

Verificamos então que a cultura é o “elemento unificador e diferenciador 

das práticas de organização, comporta dimensões de integração das várias 

subculturas dos seus membros e de adaptação ao meio social envolvente” 

(Bosker et al., 1992, p. 29). 

A «metáfora cultural» que a escola estabelece com a cultura pode ser 

vista sobe um novo prisma, a escola transmissora de cultura (E. Durkheim), a 

escola reprodutora de cultura (P. Bourdieu) ou a ação cultural para a libertação 

(P. Freire), que podem ajudar a definir os contornos de um novo tipo de saber 

(Bosker et al., 1992, p. 32). 
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3.4. Escola Básica e Secundária do Cerco (EBSC) 

 

O EP foi realizado na EBSC que é parte integrante do Agrupamento de 

Escolas do Cerco – dos maiores da cidade do Porto – é constituído por sete 

Jardins de Infância, seis escolas EB1 e uma Escola Básica e Secundária 

(sede). 

O Agrupamento de Escolas do Cerco está situado na zona oriental da 

Cidade do Porto, freguesia de Campanhã. A freguesia de Campanhã localiza-

se no extremo oriental do concelho do Porto. É delimitada a sul pelo rio Douro, 

a este e a nordeste pelo município de Gondomar, e a oeste, pelas freguesias 

de Bonfim e Paranhos, com uma área de 8,13 km², e uma densidade 

populacional de 4856,8 hab/km², corresponde a cerca de 1/5 do território 

concelhio, e constitui, geograficamente, a maior freguesia e a segunda mais 

populosa da cidade do Porto. 

A população total da freguesia é constituída por 38 757 habitantes (INE, 

Censos 2001) sendo que 12 518 residem em bairros municipais (estudo 

Socioeconómico da Habitação Social, 2001, C.M.P). De acordo com 

informação do Programa URBAN II (2001), a freguesia de Campanhã, 

concentra quase metade da habitação social da cidade do Porto, facto que tem 

criado situações críticas de rutura social. 

Uma das preocupações iniciais que surgiram no percurso do EP era o de 

perceber quais as condições que iria ter para lecionar as aulas de EF. Tive uma 

surpresa pela positiva, com excelentes condições materiais e estruturais no 

que toca às instalações desportivas. A EBSC está dotada de dois pavilhões 

polidesportivos e dois campos desportivos exteriores e um campo de 

minibasquetebol. Os espaços desportivos estão divididos em duas áreas, o P1 

e o P2. Desta forma encontrei no P1 um polidesportivo capacitado com vários 

balneários para os alunos, uma sala de reuniões com computador, cacifos, 

armários com bibliografia de EF e com balneários para os Professores. Possui 

uma sala de aula devidamente equipada com computador, projetor, e vários 

materiais didáticos. O espaço desportivo inclui um pavilhão com duas balizas 

de andebol/futsal, um campo de basquetebol, e três campos de 
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minibasquetebol, como tal o pavilhão está dotado de oito tabelas de 

basquetebol. Existem marcações de andebol/futsal, de voleibol, de 

basquetebol, de minibasquetebol e de badminton. Está ainda dotado de um 

ginásio com todos os aparelhos gímnicos necessários à lecionação de todas as 

disciplinas de Ginástica, desde minitrampolins, a trampolins Reuther, a 

Trampolim (cama elástica); parede de espelhos, colchões, colchões de queda, 

praticável, barra fixa e espaldares. No espaço exterior do P1 está disponível 

um campo desportivo com as marcações de andebol/futsal, de voleibol e de 

ténis; está dotado com duas balizas em bom estado de conservação, um 

campo de minibasquetebol e quatro tabelas de basquetebol, existe pista de 

atletismo e uma caixa de areia. No P2 encontra-se um polidesportivo recheado 

de balneários para os alunos, e de espaço para os professores, o espaço 

desportivo inclui um pavilhão com duas balizas de andebol/futsal, uma parede 

de escalada, um campo de basquetebol, e três campos de minibasquetebol, 

como tal o pavilhão está dotado de oito tabelas de basquetebol. Existem 

marcações de andebol/futsal, de voleibol, de basquetebol, de minibasquetebol 

e de badminton. Está ainda dotado de um ginásio com parede de espelhos, 

espaldares, aparelhos gímnicos e colchões para as modalidades de lutas (judo 

por exemplo). No espaço exterior do P2 está disponível um campo desportivo 

com duas balizas de andebol/futsal e uma pista de atletismo no entanto neste 

espaço não existem marcações. 

O material existente em ambos os espaços desportivos é abundante e 

existe um pouco de tudo, desde raquetes de ténis, a bolas de râguebi. Existia o 

material didático necessário para a minha prática profissional e apesar de 

algum material se encontrar em mau estado de conservação havia bastante 

material novo, ainda empacotado, que poderia substituir o material que estava 

em ‘fim de vida’. 

Um possível problema que poderia encontrar durante o ano letivo seria o 

facto dos pavilhões terem umas estruturas que servem como ventilação mas 

que poderiam deixar entrar água nos períodos de chuva. 
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Estavam reunidas as condições para poder por em prática o processo de 

ensino-aprendizagem com qualidade e com intenções claras de promover a 

filiação desportiva que será essencial para o futuro dos alunos. 

 

3.5. Do Núcleo de Estágio ao Departamento Curricular de 

Educação Física 

 

A colocação na EBSC trouxe-me a possibilidade de conhecer outras 

pessoas. Do núcleo de estágio (NE) da FADEUP conhecia as minhas colegas 

de vista, não existia na altura um grande relacionamento entre nós. A PC e 

restante departamento curricular de educação física (DCEF) eram também 

desconhecidos. 

Com a reunião inicial na escola iniciamos a nossa ligação e estavam 

criadas as bases para podermos, em conjunto, inserirmo-nos na escola e 

desempenharmos o papel de professores. 

A primeira reunião de DCEF foi importante para mim, pois para além de 

ficar a conhecer os restantes colegas da disciplina de EF, fiquei também a 

saber quem seriam os professores responsáveis pelo desporto escolar (DE), 

pelas instalações desportivas e os que faziam parte da direção. Estes 

pequenos pormenores revelaram-se posteriormente mais-valias quer no trato 

com essas pessoas, quer na resolução de problemas. 

A integração deu-se de forma lenta numa fase inicial. Mas com o 

decorrer do ano letivo e com as atividades desportivas a reunirem todo o 

departamento fui desenvolvendo melhores relações com todo o DCEF o que se 

revelou ainda importante para a total integração na comunidade escolar. Com o 

jantar de natal, por exemplo, ao estar inserido junto aos colegas de educação 

física, fui reconhecido pelos colegas de outras áreas disciplinares e tornou-se 

bastante mais fácil sentir-me inserido no contexto da EBSC. 

O NE, liderado pela PC, levou-me a passar bastantes horas na escola e 

de certa forma a relação profissional foi desenvolvendo raízes e tornou-se 

numa relação de amizade, em que era facilmente mantido o diálogo e se podia 

criticar construtivamente a atuação do colega pois o que se pretendia era 
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estabelecer um debate de ideias e de pontos de vista que poderiam contribuir 

para a nossa formação profissional. 

Posso afirmar que o relacionamento desenvolvido com estas pessoas 

me permitiu integrar, debater, aprender e refletir no contexto do EP como 

promotor do desenvolvimento pessoal. 

 

3.6. Professor… um elemento do todo. 

 

O professor de hoje... “tem sido visto como orientador e facilitador de 

aprendizagem, tem sido recomendado a recorrer a métodos interativos, a uma 

organização pedagógica descentrada (mais  horizontal), a aferir às novas 

tecnologias, a utilizar novos campos e modalidades de intervenção, face às 

realidades sociais e escolares, estas diversificadas (multiculturais) e 

“conflituosas”. (Cunha, 2008, p. 48). 

O professor deve ser um atuante no processo de ensino-aprendizagem, 

deve tomar a iniciativa e ser ativo para cultivar o terreno dos alunos. É a ele 

que cabe criar as condições necessárias para que os seus alunos possam 

aprender e possam desenvolver as suas capacidades. 

Com a gestão flexível do currículo, cabe ao professor uma ação mais 

determinante (Lopes, 2003, p. 24), mas como é o professor o principal 

responsável pela concretização do currículo este deve assumir-se como agente 

responsável pela aprendizagem escolar dos alunos e não deixar de 

redimensionar as dimensões atribuídas pelo currículo nacional, se essa 

alteração se justificar. 

No período de transição de estudante para professor a literatura aponta 

para um tempo de tensões e aprendizagens intensivas, em contextos 

desconhecidos, durante o qual os professores principiantes devem adquirir 

conhecimentos profissionais para além de conseguirem manter um equilíbrio 

pessoal (Borko,1986, in Chantraine-Demailly, 1992, p. 66). 

 “Como em qualquer outra atividade profissional, o professor não nasce 

a saber desempenhar a sua função e não fica a sabê-lo totalmente depois de 

ter passado pelos bancos da escola nem mesmo após ter completado a sua 
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formação universitária. O desenvolvimento do professor enquanto profissional é 

contínuo. No contexto de uma escola que se deseja inclusiva, é necessário que 

se desenvolvam novas atitudes” (Lopes, 2003, p. 23). 

Esta foi a premissa básica que busquei no decorrer do EP, não me 

deixar influenciar por pensamentos de facilitismo, de tranquilidade excessiva ou 

de sabedoria suprema. Quis pelo contrário assumir uma postura de busca de 

saberes práticos que me permitissem complementar os conhecimentos teóricos 

adquiridos até então na minha formação inicial. Juntando uma paixão pela 

profissão alicerçada numa atitude incansável que me conduziram a bom porto, 

e que ao olhar para a experiência vivida me fez perceber que realmente evolui. 

 “O professor é a pessoa. E uma parte importante da pessoa é o 

professor” (Nias, 1991, in Chantraine-Demailly, 1992, p. 25). 

O professor é um elemento do todo pois está nele incluído. Sendo 

importante a ligação entre o professor e a escola para poder envolver-se em 

todas as tarefas abrangentes a uma profissão que envolve a relação com 

outras pessoas. 

 “A formação de professores deve atender ao grau de desenvolvimento 

dos professores em formação, às suas perceções, sentimentos e objetivos; 

deve organizar experiências vivenciais e ajudar os professores a refletir sobre 

elas e suas consequências assim como sobre as perceções que delas têm os 

intervenientes, sobretudo o próprio professor” (Alarcão & Tavares, 1987, p. 42). 

Sem conhecer as partes envolvidas na profissão não poderia estar a 

desenvolver a minha capacidade para perceber o todo que o processo de 

ensino-aprendizagem envolve. O EP permitiu-me adquirir esse tacto necessário 

para o ensino e assim desenvolver competências nas diversas área de 

intervenção do docente na sua profissão. 

 

3.7. O Professor (co)operante como oleiro do estudante-

estagiário 
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“O professor cooperante tem muita responsabilidade na imagem que dá 

da educação física aos futuros professores” (Reina, cit. por Batista et al., 2013, 

p. 87). 

Chegado o momento em que o estudante-estagiário (EE) passa a estar 

perante a sua profissão, a figura do PC, desempenha um papel determinante 

na sua formação. 

De facto, o PC desempenha “uma ação de acompanhamento, orientação 

e supervisão de atividades práticas ao nível da docência, de alunos que, na 

continuidade dos conhecimentos teóricos que adquiriram, têm agora que os 

testar, experimentar e utilizar na prática a fim de aprenderem como funcionam 

em contexto real” (Rodrigues, cit. por Batista et al., 2013, p. 93). 

Sempre tive total confiança nas minhas qualidades enquanto 

«professor» e, por esse motivo, estava preparado para ser confrontado com as 

questões que o PC poderia levantar no decorrer das minhas práticas. De certa 

forma encarei o EP como um momento potenciador de aprendizagem, uma vez 

que, enquanto EE teria o privilégio de ter alguém com experiência na profissão 

que me iria transmitir saberes que julgava necessários para a minha formação 

enquanto docente. O desejo de lecionar era imenso, queria acima de tudo, 

poder conduzir o processo de ensino-aprendizagem, com competência e 

seriedade, no sentido de ensinar realmente os meus alunos. Porém pairava em 

mim a incerteza de como seria o PC que iria encontrar e quais os seus 

métodos e estratégias na atuação com os seus estudantes-estagiários. Não 

queria, de todo, que o PC fosse o líder do processo e que assumisse as rédeas 

das minhas ações, afinal o PC empresta-nos a sua turma e assume outras 

funções para nós termos a oportunidade de realizar o EP. Tive a oportunidade 

de realizar o meu sonho (finalmente), lecionar EF na escola, assim consegui 

ser eu próprio em todos os momentos vividos na EBSC graças ao 

acompanhamento do PC. 

Para Rodrigues, in Batista et al. (2013, p. 98) o PC pode desempenhar 

um importante papel no crescimento da “maneira de ser e agir” do EE, e tem 

como objetivo “desenvolver a capacidade de pensar” deste. 
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A confiança nas minhas capacidades e aprendizagens anteriores 

motivava-me só por si, queria dar o melhor aos meus alunos, queria ter o 

prazer de ensinar, vê-los aprender e evoluir, a superarem-se constantemente e 

queria fazer «as coisas à minha maneira». A possibilidade que o PC me deu foi 

precisamente de poder ser pró-ativo, de intervir desde a base da minha função 

até ao último degrau da escadaria e, nesse momento, lá estava ele, o PC, a 

estender-me a mão. Essa mão estendida não era para facilitar a minha subida, 

mas era no sentido de me poder ajudar a superar-me a mim mesmo, levando-

me a pensar. É através da “capacidade de observar o real, sinalizar, descrever 

e analisar as situações e episódios, compreender, relacionar e contextualizar 

os acontecimentos e utilizá-los como motor de transformação e modificação de 

conceitos e práticas” (Rodrigues, in Batista et al., 2013, p. 98), que nasce a 

intervenção do PC, esta ampla visão permite-lhe atuar sobre as práticas do EE 

e assim dar-lhe a possibilidade de vivenciar a experiência direta. Ao questionar 

a nossa prática, ao interrogar-nos sobre as nossas tomadas de decisão, ao 

confrontar-nos com a sua perspetiva (após a nossa ter sido testada) o PC 

estava a desempenhar a plenitude das suas funções. Como tal tínhamos a 

liberdade necessária para atuar, para investigar e para refletir. «Como correu a 

aula?», «Não acha que teria resultado melhor se tivesse adotado outra 

estratégia? Que estratégia adotaria?»; «Não vos quero dar receitas, sigam o 

vosso pensamento, e se não resultar, pensem no porquê de não ter resultado! 

Reflitam sobre isso e escrevam». Estas são algumas das questões e 

intervenções que o PC teve para comigo. Por essa conduta e possibilidade que 

me deu, de praticar e refletir sobre a prática que adotava nas aulas de EF, 

estou-lhe grato, pois pude transforma-me, tornei-me melhor pessoa e melhor 

professor com esta experiência, muito pela influência do professor 

(co)operante. 

O relacionamento que desenvolvi no decorrer do EP com o PC foi-se 

modificando com o tempo, pois fui sentindo que estava no bom caminho, e 

sempre que necessitava o PC desempenhava o seu papel levando-me a atingir 

o sucesso no decorrer do EP. 
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3.8. O planeta do 7.º C 

 

A caracterização da turma foi um importante passo para conceber o ano 

de estágio e as possíveis práticas a adotar no âmbito do EP. 

Criei um inquérito com nove categorias, em cada um deles existiam 

várias perguntas e a intenção da aplicação do mesmo era poder identificar, 

caracterizar a turma no geral e aprofundar o conhecimento individual de cada 

aluno da minha turma. Os parâmetros definidos foram os de: I) identificação do 

aluno; II) encarregado de educação; III) saúde; IV) educação física; V) atividade 

física e desportiva; VI) residência; VII) escola; VIII) alimentação e IX) outros. 

Todos os alunos responderam ao inquérito, num total de dezoito alunos, 

divididos em oito do sexo feminino e dez do sexo masculino. 

As informações referentes ao encarregado de educação permitiram-me 

perceber que o grau de parentesco mais associado a esta função era a mãe 

dos alunos. Quanto às habilitações literárias constatei uma prevalência do 

primeiro e segundo ciclo de estudos. As profissões a que os encarregados de 

educação estavam associados eram de carácter socioeconómico baixo e 

prevalecia uma elevada taxa de desemprego. Estas indicações permitiram-me 

perceber o envolvimento socioeconómico e geográfico dos encarregados de 

educação e, dessa forma, atribuir algum significado a possíveis dificuldades 

dos alunos, desde comportamentos a relações com os outros. O 

acompanhamento dos pais ao percurso escolar poderia não ser o mais 

adequado. 

Nas dimensões de saúde nada de muito relevante, percebi que alguns 

alunos já tinham tido sofrido fraturas e outros apresentavam a asma como 

limitação à prática desportiva. Ao estarem sinalizados poderia facilmente 

identificar nas minhas aulas se algo poderia estar a decorrer das limitações que 

apresentavam. 

No parâmetro de educação física verifiquei que a média de classificação 

da disciplina de EF era de três. Questionei-me se os alunos se empenhavam 

ou não e, se eram mal comportados ou se a literacia desportiva não era a mais 

adequada. No entanto, quase todos os alunos gostavam da disciplina. As 
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modalidades de que mais gostavam eram as de basquetebol e futebol, desde 

logo possibilitou-me estabelecer uma hipótese de incentivar os alunos a 

melhorarem o seu comportamento e terem o prémio de, no final das aulas, 

poder ser atribuído um período para jogarem a modalidade preferida. De certo 

modo, estaria a concorrer para o objetivo de aumentar a prática desportiva dos 

alunos e inclusive de os motivar para ingressarem nos grupos/equipas do DE. 

Por outro lado as modalidades identificadas como desagradáveis ou com mais 

dificuldades foram as de ginástica, dança e voleibol, teria que prestar especial 

atenção a estas modalidades pois a motivação inicial poderia ser baixa (o que 

de facto se revelou na prática). 

Na atividade física e desportiva foi o constatar do desinteresse pelo 

desporto que me preocupou. Apenas cinco alunos tinham praticado 

regularmente alguma modalidade desportiva no ano anterior. Um aluno 

mantinha essa prática, pois jogava futebol a nível federado, os restantes tinham 

feito parte do DE, uma aluna no grupo/equipa de ginástica (mas não 

apresentava intenções de continuar neste ano letivo) e três no grupo/equipa de 

futsal, que tinha sido extinta do presente ano letivo. Os restantes nunca tinham 

praticado qualquer tipo de atividade desportiva sem ser na escola e na aula de 

EF. Estas informações não se podiam traduzir num bom sinal, existia pouca 

cultura desportiva e, a ausência de prática desportiva poderia ser indicadora de 

pouca habilidade motora por parte dos alunos. Iniciámos desde logo uma 

campanha de promoção do desporto e da possibilidade que os alunos tinham 

de poderem praticar desporto na escola, sem terem que pagar mensalidades e 

com profissionais dispostos a ajuda-los nas aprendizagens. Nem a existência 

de um clube de futebol nas imediações do bairro era impulsionador de uma 

adesão maior por parte dos alunos. 

O parâmetro de informações acerca da residência elucidou-me sobre a 

área de residência dos alunos, maioritariamente habitavam no bairro social do 

cerco e alguns alunos nas suas imediações. Como tal, deslocavam-se a pé 

para a escola e demoravam uma média de dez a vinte minutos no percurso 

escola-casa.  
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O parâmetro de informações da escola proporcionou-me identificar a 

disciplina de EF como uma das preferidas pelos alunos, bem como, as de 

fotografia e educação visual. Por outro lado, as disciplinas de matemática, 

português e inglês foram consideradas como as de maior desinteresse e 

dificuldade. A escolha da escola recaiu na acessibilidade, pois era a que se 

encontrava mais perto de casa. E um facto importante foi o de alguns alunos 

apresentarem como motivo da frequência escolar a «obrigação» por parte dos 

encarregados de educação. Este aspeto poderia motivar o abandono escolar e, 

como tal, sinalizamos estes alunos junto da diretora de turma (DT). 

Preocupante foi também o facto de termos um total de oito repetentes na turma 

e desta ter abarcado tantos alunos com histórico de insucesso no desempenho 

escolar. 

Ao colocar um parâmetro referente aos hábitos alimentares pretendia 

perceber se os alunos mantinham bons hábitos e se não existia possibilidade 

de subnutrição. A maioria dos alunos afirmou realizar quatro refeições diárias, 

três delas em casa, pequeno-almoço, almoço e jantar, apenas o lanche era 

realizado na escola. O ambiente socioeconómico poderia ser potenciador de 

refeições de valor nutricional desadequado, todavia, a escola poderia 

desempenhar um papel importante para os alunos nesta área. 

Quanto ao parâmetro de outras indicações fiquei satisfeito pois os 

alunos identificaram o álcool e o tabaco como substâncias suscitáveis de 

causar dependência. Nenhuma resposta no consumo de alguma destas 

substâncias foi registada. Quanto às perspetivas futuras não pareciam existir 

escolhas realistas, concretas e mensuráveis. A socialização a que estão 

sujeitos estes alunos desempenha um papel importante nas perspetivas futuras 

de cada aluno. O modelo apresentado pelos pais acaba por ser identificado em 

algumas das respostas obtidas no inquérito, tal como o seguinte exemplo, 

“estar em casa a receber o rendimento mínimo, a ver televisão, a beber cerveja 

e a comer tremoços”. Para Pereira (2002, p. 99) “as mudanças sociais arrastam 

consigo a mudança de valores”. 







4. REALIZAÇÃO DA PRÁTICA 

PROFISSIONAL 
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4. Realização da Prática Profissional  

 

Ser Professor… sendo aluno… pelas entranhas do império um dia 

sonhado e agora concretizado. 

 

Já na FADEUP e nas aulas de Metodologia do Treino de Futebol o 

Professor Vítor Frade referia várias vezes que «o caminho faz-se 

caminhando», pois bem, esse caminho tem já vários anos e as pedras que 

tenho encontrado nesse percurso têm servido como apoio para me sustentar e 

seguir em frente. Nasci com o Desporto a correr-me nas veias e quando fiquei 

sem ele andei perdido, como que há deriva e sem saber o que fazer, foi então 

que decidi rebuscar o sonho que na altura era platónico. O dia em que soube 

da entrada na FADEUP foi marcante, principalmente porque me deu a 

possibilidade de voltar para o meu habitat natural e assim regressar ao 

caminho que pretendia trilhar. 

Recordo com carinho aqueles que me influenciaram durante a minha 

caminhada e que me fizeram perceber que Ser Professor é muito mais do que 

atingir um estatuto na sociedade em que vivemos. Não, não foi essa a 

motivação. Desde sempre que tentava ensinar os outros, que queria ser mais 

conhecedor e conseguir fazer evoluir os outros. Ao relembrar momentos 

vivenciados na infância vejo um filme interessante, já no futebol de rua gostava 

de dar indicações aos meus amigos com quem passava horas a jogar à bola, 

de como deveriam rematar ou passar a bola; nas férias com família jogávamos 

futebol entre outras brincadeiras, mas esta postura de promover a melhoria dos 

outros estava sempre presente. Provavelmente já nasceu comigo esta vontade 

imensa de ensinar. 

Para ensinar tive que aprender e a influência que tive dos anos em que 

joguei futebol e dos treinadores que tive, bem como das aulas de EF e dos 

professores que me acompanharam, fizeram-me optar por esta forma de vida. 

A formação inicial levou-me a conhecer a teoria, e a conhecer formas de a 

aplicar na prática. O EP foi o momento de conjugar os saberes da formação 

inicial e colocá-los em prática sabendo que a formação de um professor é 
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contínua, ao longo da sua carreira de docente e da sua vida. Este momento da 

minha formação profissional foi fundamental para o encontro de novas 

perspetivas. Tive que pensar, planear, observar, avaliar, introduzir, (re)ajustar, 

adaptar, ler, e refletir de forma regular o que me levou a identificar diversas 

formas de atuar, de intervir, de perceber, e de aprender. Sim, aprendi muito no 

decorrer do EP, visto que, a transição aluno-professor foi acompanhada e 

orientada levando a que se revelasse a profissionalidade no decorrer da minha 

atuação. “A contribuição dos professores é fulcral para levar os jovens, não só 

a encarar o futuro com confiança, mas a construi-lo por si mesmos de maneira 

determinada e responsável” (Delors, 2003, p. 131). 

Para os nossos alunos fomos sempre os «professores-estagiários», o 

que me fez sempre relembrar que ainda era aluno. Esta perspetiva faz-me 

perceber que mesmo findado este processo de formação inicial devo ter 

sempre presente que preciso manter-me com o ideal do aluno, de querer saber 

mais ou seja, devo manter a formação continua como pilar da profissão pois “a 

qualidade de ensino é determinada tanto ou mais pela formação contínua dos 

professores do que pela formação inicial” (Delors, 2003, p. 137). 

A caminhada do EP levou-me a formular objetivos, a definir estratégias, 

a escolher trilhos tendo depois que verificar as metas alcançadas, este 

processo foi sempre acompanhado da reflexão crítica que nos permitirá 

alcançar a profissionalização docente de qualidade. Neste sentido, este 

documento prevê uma análise e reflexão sobre a minha abordagem às áreas 

de desempenho profissional do decorrer do EP. 

A formação deverá ser integral mas alicerçada em várias valências, para 

que tal se confirma-se apreendi conhecimento de todas as áreas de 

desempenho que apresentam objetivos e conteúdos distintos. 

 

4.1. Área 1: Organização e Gestão do Processo de Ensino e da 

Aprendizagem 

 

Esta área engloba a conceção, o planeamento, a realização e a 

avaliação do ensino no desempenho das funções de docente. O seu objetivo é 
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o de construir uma estratégia de intervenção, orientada por objetivos 

pedagógicos, que respeite o conhecimento válido no ensino da Educação 

Física e conduza com eficácia pedagógica o processo de educação e formação 

do aluno na aula de EF. 

Segundo as NOEP (Matos, 2011) a conceção desta área visa projetar a 

atividade de ensino no quadro de uma conceção pedagógica referenciada às 

condições gerais e locais da educação, às condições imediatas da relação 

educativa, à especificidade da Educação Física no currículo do aluno e às 

características dos alunos. Como tal, tive que analisar os planos curriculares, 

os programas de educação física, alicerçar os conhecimentos da EF aos da 

educação e, ainda identificar o contexto cultural em que me encontrava 

inserido. 

A importância do planeamento revelou-se desde logo no planeamento 

anual pois, permitiu-me prenunciar a estruturação das aulas (Anexo I). Depois, 

ao nível das unidades temáticas e posteriormente das aulas. Foi possível 

embrenhar-me nas tarefas do docente, ao definir objetivos, conteúdos de 

ensino, estratégias, recursos, formas de avaliar, e ainda estive sujeito a tarefas 

de ajustamento. 

Na realização das várias tarefas propostas no EP tive como pressuposto 

básico «o que vou fazer?», depois surge a preparação e planificação do 

trabalho «como vou fazer?», durante a fase de realização do trabalho surge a 

avaliação intermédia e concluindo com a avaliação final «o que é que fiz», 

«que mudanças a introduzir» – avaliação dos resultados e do processo. 

Ensinar envolve muito mais do que estava habituado a fazer! O ensino 

não é, nem pode ser, improviso. “A educação deve transmitir, de facto, de 

forma maciça e eficaz, cada vez mais saberes e saber-fazer evolutivos, 

adaptados à civilização cognitiva, pois são as bases das competências do 

futuro” (Delors, 2003, p. 77). A EF é sempre vista como os «indivíduos do fato 

de treino que não fazem nada, dão uma bola e já está», pois bem, essa visão é 

deturpada à partida, pois as altas performances desportivas e profissionais 

envolvem muito trabalho e dedicação. Para que os nossos alunos sejam 

capazes de aprender os conteúdos anuais vivemos em constante trabalho, 



38 

 

muitas vezes solitário, outras porém coletivo. O EP permitiu-me vivenciar a 

solidão mesmo acompanhado e, por outro lado, revelou-me a partilha de 

experiências, ideias e perspetivas diferentes que a ‘coletividade’ inerente à 

escola permitiu perceber. 

Na aula propriamente dita dirigi a atuação de acordo com as tarefas 

didáticas e tendo em conta as diferentes dimensões da intervenção 

pedagógica. Recorri a mecanismos de diferenciação pedagógica adequados à 

diversidade dos alunos patente no meio de ensino em que estava inserido. 

Desenvolver a noção de competência no aluno e aprendizagens significativas 

foram tarefas que persegui durante o EP. A terminologia específica da 

disciplina permitiu-me adequá-la às diferentes situações vividas. Tive a 

preocupação de envolver os alunos de forma ativa no processo de 

aprendizagem e na gestão do currículo. Quis otimizar o tempo potencial de 

aprendizagem nos vários domínios, a qualidade da instrução, o feedback 

pedagógico, a orientação ativa dos alunos, o clima, a gestão e disciplina da 

aula. Por vezes, tive que recorrer a decisões de ajustamento e de flexibilização. 

Apresento a reflexão sobre os desafios específicos que determinei no 

início da caminhada, das dificuldades vivenciadas no percurso, bem como, de 

assuntos que surgem no decorrer da prática profissional e que estejam 

enquadrados nas áreas de desempenho. A prática profissional permite 

melhorar a competência pedagógica essencialmente à volta de três 

parâmetros: a (investig)(A)ção, da reflexão sistemática e de  nova ação. 

 

4.1.1. O passaporte para o Cerco 

 

É chegado o dia das colocações para o EP e fiquei a meio da tabela das 

minhas escolhas, no Agrupamento de Escolas do Cerco, na EBSC. 

Pensamento inicial: «vai ser um desafio!». 

Com esta colocação comecei logo a querer planear o itinerário a seguir 

no decorrer do EP e, como tal, iniciei a investigação. Questões que surgiram 

espontaneamente: «Quem é o Professor Orientador?», «Quem é o 

Professor Cooperante?», «Onde e como é a escola?», «Como serão as 
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condições dos espaços desportivos?», «Quem estará comigo no Núcleo 

de Estágio?» e que me levaram a sentir “Jet-lag” nos dias seguintes. Passei 

então a pesquisar e a procurar as respostas a todas estas questões. Já 

conhecia o PO devido à minha travessia pelas aulas da unidade curricular de 

Natação – Estudos Práticos na FADEUP e o relacionamento de respeito mais 

próximo tranquilizou-me. Depois utilizei a pagina oficial do Agrupamento de 

Escolas do Cerco para perceber onde era a escola e quais as suas 

características. Tudo o resto era desconhecido, decidi utilizar então o 

paradigma facebook para pesquisar os colegas do NE da FADEUP e para 

perceber quem é que tinha estagiado no ano anterior na EBSC. Os colegas do 

NE da FADEUP apenas conhecia de vista. Descobri que um amigo tinha 

estagiado no ano letivo anterior na EBSC o que me permitiu desde logo 

começar a mapear o possível itinerário e seguir. Ao reunir com ele 

conversamos sobre a escola, sobre a cultura vigente, sobre o contexto, sobre 

os espaços desportivos, sobre a forma de atuar em diversas ocasiões, sobre as 

turmas, sobre os processos utilizados pelos professores e sobre o PC. Esta 

elucidação permitiu-me colocar mãos à obra no imediato, ainda não tinha 

iniciado o ano letivo e já estava a consultar e preparar documentação 

importante. Durante as datas de apresentação na escola fui à escola pela 

primeira vez e tudo era novidade. No dia de apresentação tive o primeiro 

encontro com a PC, fomos conhecer as instalações e ficamos muito agradados 

com o que nos esperava. Todo este processo de (re)conhecimento do terreno 

permitiu-me perceber a realidade que iria encontrar. 

 

4.1.1.1. O «choque» com a realidade 

 

O contacto com a realidade ou seja, com a Escola, na formação inicial é 

relativamente escassa até este momento. Resumiu-se a um semestre de 

didáticas específicas em algumas escolas e em algumas turmas. 

Contextualizando essa etapa da minha formação inicial reconheço que não é a 

situação mais próxima da realidade que o docente encontra no seu dia-a-dia, 

tão pouco o que poderia encontrar no EP. Nas didáticas específicas 
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trabalhamos em grupo e lecionamos grande parte das aulas em grupo; num 

curto período, ou seja, numa dada unidade temática (UT) tivemos a 

possibilidade de lecionar uma ou eventualmente duas aulas (em algumas 

didáticas), nas restantes assumimos o papel de observadores. Como tal, o 

relacionamento com a turma e com as suas individualidades representou uma 

dificuldade acrescida nessa fase inicial da nossa formação. As tarefas de 

planeamento apesar de serem referentes a uma UT restringiram-se depois a 

construir uma aula no vazio na grande maioria das didáticas (com algumas 

exceções); todos estes aspetos são afastados da realidade da prática do 

docente. 

Por outro lado a realidade que encontrei no EP é a mesma da que, há 

bem pouco tempo, deixei para trás na condição de aluno, com as devidas 

diferenças da evolução temporal. Fui aluno na escola (do 2º ciclo até ao 

secundário) pelo menos durante oito anos e antes de iniciar a formação inicial. 

Esta visão de aluno ainda está presente, pois a perceção que tenho da escola 

é ainda a que resta desses anos de aluno. «Não será esta a visão mais 

importante para o Professor?» Se existe este cordão umbilical que me liga à 

escola o choque com a realidade não me parece que seja realmente um 

choque. Isto porque a realidade vivenciada enquanto aluno ainda se mantém 

presente. Na minha primeira aula e ao conhecer a minha turma o pensamento 

que me ocorreu de imediato foi «eu já fui como eles são». O que acabou por 

ter um efeito positivo pois encarei o processo de ensino-aprendizagem com 

mais humildade. 

 

4.1.1.2. A formação inicial como ponte para a profissão 

docente 

 

“A fase de formação inicial é o período durante o qual o futuro professor 

adquire os conhecimentos científicos e pedagógicos e as competências 

necessárias para enfrentar adequadamente a carreira docente” (Costa, 1996, 

p. 10). A ansia por viver de perto a realidade escolar marcou a minha 

passagem pela FADEUP. Considerei muitas vezes que o valor teórico da 
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formação inicial era afastado da profissão pois não era ainda capaz de colocar 

o filtro necessário no percurso que estava a desenhar na qualidade de 

estudante do ensino superior para a formação profissional. A carga teórico-

prática atribuída nesse período visava essencialmente adquirir competências 

ao nível do saber-fazer. No 2º ciclo comecei a aprofundar conhecimentos no 

âmbito da formação inicial do docente, com a vivência de situações pontuais 

que me permitiram refletir do ponto de vista do professor. A experiência no 

ramo do treino desportivo foi desde sempre uma âncora para a minha formação 

inicial. 

A chegada do EP foi o momento aguardado da formação inicial pois 

estive finalmente no ativo e perante um contexto diferenciado. Não assumi a 

minha inclusão na escola como a oportunidade de utilizar a EF como 

laboratório para realizar experiências que me permitissem evoluir do ponto de 

vista pedagógico. Perspetivei o espaço das aulas de EF como a oportunidade 

para ser supervisionado por professores experientes e que me poderiam ajudar 

a conquistar competências e um alto desempenho na transmissão de saberes. 

“As diferentes conceções de ensino e de desenvolvimento profissional 

sustentadas pelos estudantes influenciam o que eles acham relevante e útil no 

curso, e o modo como analisam a sua própria prática e a dos outros. 

(Calderhead & Robsno, 1991, in Bento et al., 1999, p. 205). 

Desde o primeiro dia que o mais importante foram os alunos, o sucesso 

educativo em EF impõe “competência, disponibilidade, empenhamento e 

responsabilização” (Proença, 2008, p. 87) da parte dos professores para com a 

aprendizagem dos seus alunos. Através dos métodos de ensino adotados e da 

aprendizagem evidenciada pelos alunos poderia perceber exatamente que 

dificuldades sentia, que competências necessitava potenciar, encontrar 

eventuais necessidades nas minhas ações, desde o planeamento, passando 

pela ação e chegando à avaliação. Só com a reflexão e debate com os 

supervisores das minhas ações poderia encontrar soluções (ou possibilidades 

de soluções às minhas inquietações). A literatura aponta este período como a 

“fase de indução” que permite ao professor ser ajudado no exercício da função 
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docente com uma configuração intencional e sistemática. (Hulling-Austin, 

(1990) cit. por Costa, 1996, p. 10). 

 

4.1.1.3. A reforma necessária ao Programa Nacional de 

Educação Física 

 

Os programas nacionais de educação física (PNEF) apresentam uma 

panóplia de conceitos, de objetivos, finalidades e de referenciais pelos quais 

nos devemos reger na prática pedagógica de EF. 

A análise inicial do PNEF foi essencial para a definição de conteúdos a 

abordar, objetivos e metas a alcançar. Com a extensão dos conteúdos definida 

perspetivei as aulas de avaliação diagnóstica (AD) e elaborei as fichas de 

controlo para as mesmas. Após as aulas de AD senti a necessidade de adaptar 

o nível que o PNEF apontava, bem como, alguns dos conteúdos que me 

pareceram demasiado exigentes para o nível inicial apresentado pelos alunos. 

Só foi possível pensar no valor acrescentado da educação através de uma 

reforma do PNEF pois esta permitiu-me procurar alcançar o sucesso educativo 

dos meus alunos através da clarificação de conteúdos e do estabelecimento do 

nível real da turma, caso contrário não seria contextualizado à realidade em 

que me encontrava. 

Na reunião de grupo de EF definiram-se os conteúdos programáticos 

que os vários ciclos de ensino deveriam lecionar no presente ano letivo. Na 

análise ao PNEF do 3.º Ciclo, mais especificamente do 7.º ano de 

escolaridade, identifiquei os seguintes níveis nas modalidades a abordar: nas 

modalidades desportivas coletivas Basquetebol, Futebol e Voleibol – nível 

elementar; Atletismo – parte do nível elementar; Ginástica (solo e aparelhos) – 

nível elementar, (acrobática) – parte do nível introdução; Orientação – nível 

introdução e Dança (danças tradicionais portuguesas) – nível introdução. 

Constatei que grande parte das modalidades já tinham sido abordadas 

anteriormente e, como tal, o nível elementar deveria ser o apresentado pelos 

alunos. Tal não se verificou em nenhuma modalidade de nível elementar. 

Apenas alguns dos alunos se encontravam no nível elementar em 
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determinadas modalidades (principalmente os repetentes), o que nos levou a 

ter que proceder ao necessário reajuste dos conteúdos a abordar, bem como, 

dos objetivos e finalidades a alcançar. 

«É possível abordar todos os conteúdos previstos nos PNEF? De 

que forma?» Julgo que estas preocupações assolaram todos os EE, comigo 

não foi exceção. As aulas previstas para cada modalidade são uma limitação 

para a aprendizagem dos conteúdos abordados. Daí a necessidade de reduzir, 

atendendo como é lógico, ao nível apresentado pelos alunos. O seguinte 

excerto é disso exemplo: 

 

“Com o jogo de cinco contra cinco colocamos todos os alunos que 

participaram ativamente da aula a jogar, o que os manteve mais 

centrados na tarefa e conseguimos avaliar claramente as 

capacidades dos alunos com estes dois exercícios de jogo. Com 

este jogo formal detetamos alguns erros que deveriam já estar 

menos evidentes (devido ao facto de já terem tido jogos desportivos 

coletivos). A aglomeração em torno da bola, a incapacidade de jogar 

para o jogador livre e de procurar espaço, foi manifestada pela 

grande maioria dos alunos.” (Reflexão da aula n.º13 e 14). 

 

Este breve trecho da reflexão da aula de AD de basquetebol do primeiro 

período identifica como dificuldades principais por parte dos alunos 

componentes que já deveriam estar consolidadas ou em fase de consolidação, 

no entanto, ao identificar essas dificuldades tive a necessidade de introduzir e 

exercitar “novamente” esses conteúdos para que se debelassem os problemas 

identificados. Tão poucas aulas atribuídas à unidade didática de basquetebol (e 

às restantes) levam os alunos a não progredirem até consolidarem 

aprendizagens. Sendo assim, parece-me evidente que não é possível abordar 

todos os conteúdos previstos no PNEF, é necessária adaptação ao contexto e 

à especificidade que a turma apresenta para a partir desse momento adotar 

medidas que conduzam à aprendizagem. Visto que, existe uma sequência de 

elementos bem estruturada, a forma encontrada foi a de reduzir sem 
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empobrecer, ou seja, decidi não só ajustar o nível da turma mas também 

reduzir alguns dos conteúdos a abordar. 

A abertura e flexibilidade de que o professor se pode valer na construção 

de medidas que levem à real aprendizagem dos alunos são essenciais, uma 

vez que, a grande diferença ainda patente nos PNEF e a realidade que 

podemos encontrar é bastante relevante no processo de ensino-aprendizagem, 

sendo o professor o único agente capaz de gerir este processo. 

 

4.1.2. O plan(e(a)ment)o como bússola do nosso percurso 

 

O plan(e(a)ment)o é a construção mental do plano global que se prevê 

na condição fratal. 

O meu percurso foi balizado por esse plan(e(a)ment)o, Bento (2003, p. 

7) aponta a necessidade de se partir da conceção e dos conteúdos 

programáticos para se desenvolver a multilateralidade da personalidade, bem 

como da relevância prático-social do ensino. Sendo atribuída importância à 

condução pedagógica (professor-ensino) e ainda à atividade autónoma 

(alunos-aprendizagem). 

Ao estar envolvido na planificação das atividades desenvolvi capacidade 

de refletir sobre o processo de ensino, visto que pretendi desde logo assegurar 

uma envolvência da teoria e da prática. Este ato permitiu-me desenvolver a 

competência didática, metodológica e cultivou a segurança necessária para a 

minha atuação na ação. “A planificação e análise/avaliação do ensino são, 

justamente, necessidades e momentos desencadeadores de reflexão acerca 

da teoria e prática do ensino. Por isso mesmo, aumentam a competência 

didática e metodológica e geram segurança de ação” (Bento, 2003, p. 10). 

O papel do docente passa por conseguir atingir os melhores resultados 

no ensino da EF, logo foi necessária a confrontação entre a prática e a teoria 

que a sustentava, nomeadamente, através das reflexões diárias. 

O ensino de multiatividades durante o período letivo é a meu ver uma 

má política de ensino. Ao serem propostas várias atividades num período letivo 

estamos a limitar o espaço de aprendizagem dos alunos. Tive o caso de ter 
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apenas três aulas dedicadas a uma modalidade desportiva. Como tal, a 

aprendizagem nunca será concreta nesses casos, acabando por se verificar 

uma não evolução por parte dos alunos, o que leva os sujeitos da ação a não 

passarem de nível, promovendo o insucesso e a constante abordagem dos 

mesmos temas em anos sucessivos. Os alunos ao não consolidarem 

aprendizagens acabam por ter que voltar a aprender o que já foi abordado em 

anos anteriores. «Não será esse contexto desfavorável à aprendizagem?» 

Julgo que sim, pois o docente ao identificar o nível dos alunos poderá ter que 

voltar à base do ensino de determinada(s) modalidade(s) o que por si só 

poderá inibir os alunos, a tal ponto que ouvimos de sua parte os seguinte 

comentários em algumas ocasiões, «vamos dar outra vez isto? Já demos isso 

no ano passado». 

O planeamento apontou para o que queríamos ensinar mas deverá ser 

de caráter prospetivo, ou seja, após a AD devemos ajustar o plano de ação 

para a turma, mas acorrendo sempre à especificidade que cada aluno 

apresenta na sua essência. 

Para Bento (2003, p. 16) o ensino é criado duas vezes. A conceção 

aparece como base do ensino e depois no ensino real, onde aparece o 

inesperado. 

Ao estar envolvido no processo de criação fui pressupondo o que 

poderia acontecer na realidade, o que me fez indicar os efeitos que pretendia 

alcançar com o processo de ensino. No entanto, verifiquei que o facto das UT 

serem reduzidas acaba por ser desfavorável à aprendizagem por parte dos 

alunos. O planeamento permite ao docente determinar o como, o porquê e o 

quando das aprendizagens, mas estes momentos podem não se verificar no 

ensino real tal qual o previamente definido. Visto que os alunos podem não 

desenvolver as suas aprendizagens nesse espaço temporal determinado na 

planificação, o que exige ao líder capacidade de observação, de análise e de 

retificação. Bento (2003, p. 32) refere precisamente que o professor 

desempenha um papel importante em colocar as exigências do conteúdo numa 

relação ajustada às possibilidades subjetivas dos alunos. 
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Para Bento (2003, p. 58) a antecipação mental do ensino do professor é 

uma atividade do planeamento, tendo em conta o processo pedagógico. As 

categorias didáticas modelam este processo, de tal forma que o planeamento 

dos objetivos, da matéria de exercitação, dos procedimentos metodológicos e 

das formas de organização levam ao ensino como atividades do professor e à 

aprendizagem como atividades dos alunos. 

Esta antecipação mental do ensino é um paradigma para o EE pois a 

vontade de ter tudo programado ao mais ínfimo pormenor leva a que se 

dedique tempo a viajar pela ação antes desta acontecer, mas o momento real 

de ensino não depende apenas do planeamento, pode alterar-se a qualquer 

instante, mas não poderia deixar de pensar no aluno como o núcleo da minha 

atuação. Daí que surja esta inquietação de querer ter todas as categorias 

didáticas planeadas, mas em circunstância alguma pude deixar de contemplar 

o aluno na sua individualidade nessa viagem mental. 

 

4.1.2.1. O planeamento anual 

 

Confrontado pela primeira vez no âmbito do ensino com a relação entre 

multimodalidades para o ano letivo, subdivididas em três períodos 

convencionados no calendário escolar, senti a necessidade de olhar para este 

macro sistema como um projeto. O projeto envolvia então numa primeira fase o 

planeamento anual, onde se pretendia realizar um olhar global sobre as 

modalidades a abordar, os conteúdos específicos a tratar, do calendário a 

respeitar, entre outros fatores importantes a longo prazo. 

“No ensino trata-se de traçar e realizar um plano global, integral e 

realista da intervenção educativa para um período lato de tempo” (Bento, 2003, 

pp. 65-66). 

A perspetiva de procurar apontar desde o início para o final do ano letivo 

engloba os saberes que os alunos teriam que aprender nas aulas de EF 

durante todo o ano letivo. Foi necessário adotar uma postura reflexiva da ação 

durante todo o processo de lecionação para que fosse possível cumprir com os 

objetivos programados. 
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Uma das primeiras tarefas que a PC nos propôs no âmbito do 

planeamento das atividades a lecionar foi a de análise dos PNEF. Este 

documento desempenhou o ponto de partida para definir a extensão de 

conteúdos das modalidades a abordar. Com esta tarefa pretendia-se preparar o 

ensino desde o ponto de vista didático, organizativo e orientado para o 

essencial. 

Bento (2003, pp. 68-71) apresenta uma sequência de sete tarefas de 

elaboração do plano anual. Nesse sentido apresento aqui os momentos mais 

significativos que tive que cumprir para elaborar o planeamento anual e definir 

o calendário anual. 1) “trabalhos preparatórios” – realizei a análise das 

condições materiais, desde o inventário de material dos polidesportivos até ao 

roulement dos pavilhões, o que permitiu na prática ser capaz de programar 

cada aula de forma autónoma e com mais facilidade. As reuniões com o grupo 

de EF foram essenciais para perceber alguns aspetos da abordagem a seguir 

na requisição de material, entrada de alunos para os balneários, recolha dos 

valores dos alunos e demais assuntos tratados nas reuniões de grupo. 2) 

“determinação e concretização dos objetivos anuais” – ao definir alguns 

objetivos para todo o ano tive que planear também alguns objetivos parciais. 

Teria que promover uma sequência harmoniosa dos conteúdos, por exemplo, 

no final do primeiro período estava previsto o corta-mato escolar, desde logo 

teria que apontar para as características da corrida de resistência promovendo 

capacidades condicionais no sentido de preparar os alunos para a prova. Mas 

a UT de atletismo não se poderia estender por todo o período, houve pois a 

necessidade de implementar estratégias que permitissem continuar a potenciar 

essas capacidades dos alunos, e assim cumprir o objetivo de ter os alunos 

preparados para a prova. 3) “distribuição e ordenamento de horas e matérias” – 

este ponto surgiu no seguimento do anterior, pois distribui as aulas de cada UT 

pelas horas previstas em cada período letivo, e assim estabeleci uma 

sequência a seguir nas diversas modalidades. 4) “coordenação das tarefas de 

formação e educação” – estabeleci uma ordem cronológica na aprendizagem 

de regras e rotinas de aula, em que pretendia abordar a corrida de resistência, 

a força e a flexibilidade em todas as aulas do primeiro período, desta forma 
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estava a conceber as condições para os alunos poderem obter melhores 

performances nas aulas de EF. 5) “indicação de controlos – para avaliação do 

nível de formação e educação alcançado” – defini inicialmente a previsão das 

aulas de AD e de avaliação sumativa (AS) de cada UT, bem como, das datas 

dos testes escritos. 6) “marcação de pontos altos no ano letivo” – colocação no 

planeamento anual das atividades extracurriculares, como o corta-mato, o 

compal air 3x3, entre outras atividades previstas no plano anual de atividades 

(PAA). 7) “trabalhos finais” – apresentação do plano anual ao núcleo de estágio 

para debatermos ideias com a PC e assim chegarmos a consensos sobre os 

objetivos a perseguir em cada ciclo formativo. Desta forma criamos um 

calendário das atividades (Anexo  I). 

 

4.1.2.2. A unidade temática 

 

A UT representou uma das principais tarefas no processo de ensino-

aprendizagem. Segundo (Bento, 2003, p. 75) as UT apresentam etapas claras 

e distintas de ensino e aprendizagem. 

Toda a nossa atuação foi balizada pela UT relativa a cada modalidade 

abordada nas aulas de EF. Daí a importância de se planear os conteúdos e 

aprendizagens a desenvolver na UT, essa planificação representou o processo 

em que as matérias foram apresentadas e tratadas, bem como, da progressão 

que seguiram. 

“Em torno da unidade temática decorre a maior parte da atividade de 

planeamento e de docência do professor” (Bento, 2003, p. 76). 

A UT representou a base da ação didática que eu, enquanto EE deveria 

respeitar, e surgia após avaliar diagnosticamente os alunos. Definindo depois 

quais os conteúdos previstos nos PNEF que deveriam ser contemplados e 

quais os conteúdos que ainda não poderiam ser tratados. O espaço temporal 

foi também uma limitação, pois não poderia perspetivar objetivos específicos 

que fossem demasiado difíceis para o nível dos alunos e para serem 

apreendidos em tão escasso tempo de aprendizagem, uma vez que, o tempo 

deve ser utilizado racionalmente no processo de lecionação. 
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A aprendizagem envolve ensino, como tal, a perspetiva de criar UT 

ajustadas ao nível real dos alunos foi fundamental, só realizando esta análise é 

que é possível transmitir matéria e promover uma adequada exercitação. Mas a 

consolidação das aprendizagens é um oásis no ensino de várias modalidades. 

Quis sempre interligar as matérias abordadas, para promover uma maior 

motivação nos alunos e dessa forma não desperdiçar tempo vital de ensino. 

Mas ainda assim torna-se difícil aos alunos consolidarem aprendizagens em 

UT de três, seis ou oito aulas. 

“Ensinar não é apenas transmitir matéria programática” (Bento, 2003, p. 

82). 

De facto a preocupação com o desenvolvimento das qualidades 

humanas foi uma preocupação e uma intensão nas aulas de EF. Todas as 

ações desenvolvidas nas aulas tiveram um propósito, desde as conversas com 

alunos até ao grito de turma. Todo o processo foi realizado com intenção e 

mediante uma prévia reflexão, relacionando e articulando as diversas 

aprendizagens do(s) aluno(s) para cada aula. 

 

4.1.2.3. O plano de aula 

 

O plano de aula (PA) contempla a planificação da aula de EF e esteve 

estruturado em três partes: a inicial/preparatória; a principal/fundamental e a 

final. 

Segundo Bento (2003, p. 156) os objetivos e conteúdos da parte 

inicial/preparatória são: I) criação de um clima pedagógico favorável; II) 

despertar a disponibilidade de exercitação e III) preparação funcional do 

organismo para as cargas seguintes. 

A parte inicial/preparatória representou na minha aula esses três 

objetivos e teve ainda uma continuidade para a parte principal/fundamental, ou 

seja, os exercícios previstos para esta parte da aula eram já específicos e 

desenhados no sentido de criar sequência com os exercícios seguintes, da 

parte inicial/fundamental. 
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Para Bento (2003, p. 158) é na parte principal/fundamental que o 

docente deve cumprir a obtenção dos objetivos e a transmissão dos conteúdos, 

desta forma as suas capacidades metodológicas são assim colocadas à prova. 

Este momento da aula insere-se sempre na função da aula presente na 

unidade temática que a suporta. A exercitação de exercícios e tarefas da aula 

teve sempre que ser ajustada ao nível dos alunos e às condições de ensino 

para que conseguisse criar uma sequência de exercícios progressiva que 

conduzisse os alunos à aprendizagem. Optei, na maioria das situações, por 

inserir nesta parte um mínimo de dois exercícios, pois pretendia evitar a 

monotonia e o possível desinteresse nas tarefas da aula. 

Bento (2003, pp. 160 - 161) aponta como objetivos e conteúdos da parte 

final as seguintes alíneas: I) acalmia do organismo ou ainda mais um ponto alto 

(sobretudo emocional) de carga; II) estimulação emocional e III) obtenção de 

uma situação pedagógica positiva. 

A parte final da sessão é habitualmente associada a cargas pouco 

intensas e à recuperação do organismo. Inicialmente, pretendi criar na fase 

final um momento de relaxamento muscular com uma sequência de 

alongamentos da musculatura solicitada na sessão, contudo a turma não se 

empenhava e decidi optar por outras estratégias que se previam mais 

produtivas. Potenciei então o tempo da parte principal/fundamental e atribui 

menos tempo a este momento, o que serviu essencialmente para os alunos 

recolherem o material e para realizarmos em conjunto uma breve análise da 

aula, onde questionava os alunos sobre a aula e o empenhamento na mesma. 

Por outro lado, em muitas situações e sempre que o comportamento na aula 

tivesse sido o adequado, principalmente nas aulas de terça-feira, em que os 

alunos saiam da aula de EF e iam almoçar, os alunos tinham a possibilidade de 

ficar a praticar a modalidade preferida deles durante um determinado período. 

Tendo em conta as palavras de Bento (2003, p. 101) as aulas de EF 

exigem ao docente uma boa preparação, pois devem estimular os alunos no 

seu desenvolvimento, todavia devem também trazer alegria e satisfação na 

prática da sua profissão. 
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A aula obedece então a uma matriz planeada, mas não pode acabar 

aqui. Novas situações surgem no decorrer das aulas, o que exige por parte do 

professor concentração para através da sua capacidade de adaptação e uma 

atitude reativa ser capaz de ajustar o previamente planeado aos novos 

desafios. 

Várias foram as aulas em que cheguei ao fim exausto, porém sentia que 

o empenho colocado na mesma me tinha permitido cumprir com os objetivos 

propostos para aquelas sessões. Eram momentos de alegria, perceber que 

tinha conseguido ser bem-sucedido e porventura cumprido com o PA. 

Bento (2003, p. 104) afirma que “sempre que um professor fala de 

sucesso ou insucesso do seu trabalho pensa, antes de mais, em determinadas 

aulas: - «Hoje correu-me bem» uma aula. Esta ou aquela aula «não me correu 

bem»!”. 

De certa forma o professor acaba por sentir a sua aula de forma muito 

mais íntima, pois esta advém do pensamento e da ação do professor, em que 

este aplica o seu conhecimento e investimento para poder transmitir 

conhecimentos aos seus alunos, tornando-os cada vez mais capazes e com 

uma melhor educação. 

 

4.1.3. Realização – Ação e Intervenção 

 

4.1.3.1. O(s) aluno(s) como elemento definidor na nossa 

profissão 

 

Uma turma é composta por inúmeras individualidades e invariavelmente 

provenientes de histórias particulares, de culturas específicas, de meios 

socioeconómicos distintos, de formas determinantes de socialização, entre 

outras dimensões geradoras de educação. Esta panóplia de características 

pessoais e sociais é relevante para o processo de ensino-aprendizagem de 

cada individuo e a escola deve permitir que “os jovens devem ver facilitados os 

seus processos de desenvolvimento pessoal em diferentes etapas e espaços 

do seu percurso formativo” (Rosado & Mesquita, 2009, p. 10). 
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No desporto perspetivamos o desenvolvimento pessoal através do “valor 

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

esforço, da perseverança, do auto-aperfeiçoamento e da harmonia pessoal” 

(Rosado & Mesquita, 2009, p. 11). A educação desportiva não olha só para a 

pessoa como desportista, prevê o Homem na sua totalidade e por esse motivo 

existe transferência do mundo desportivo para outros domínios da vida de cada 

ser humano. A minha intervenção, atendendo a estes pressupostos, revelava-

se não só numa perspetiva desportiva e de ensino mas também no âmbito da 

identidade pessoal. Foi necessário realizar uma caracterização individual para 

poder clarificar o quadro que perante mim se apresentava, após esta análise e 

com o decorrer das aulas iniciais onde quis conhecer os alunos, saber o seu 

nome, saber como se relacionam com o professor e com os colegas, como 

consideram o desporto e a EF, pude então começar a direcionar a minha 

intervenção para a individualidade. 

Para desenhar a UT de cada modalidade a lecionar é preciso identificar 

o nível em que o(s) aluno(s) se apresentam na AD e a partir deste 

conhecimento individual definir conteúdos adequados para os alunos, tentando 

sempre definir objetivos e finalidades ajustadas à realidade que tinha na minha 

turma. 

Este respeito pela especificidade que cada um apresenta levou-me a 

pensar o ensino de uma forma diferenciada, pois fez-me querer chegar a cada 

um de forma a que estes possam tornar-se melhores pessoas, melhores alunos 

e melhores desportistas. A EF desempenha uma importante ponte nas relações 

entre alunos e o professor de EF deve ser o condutor destas relações. Estes e 

outros valores respeitantes ao quadro desportivo foram transmitidos de uma 

forma diversa, através de conversas para a turma, conversas individuais com o 

aluno, em determinados exercícios em que pretendi que os alunos se 

relacionassem e que se respeitassem determinadas regras. Todo este 

exercício de perspetivar no ambiente desportivo condições de desenvolvimento 

para todos sem esquecer a pessoa individual é trabalhoso, mas desafiante. 

A reflexão constante das aulas permitiu-me precisamente perceber que 

determinado aluno já conseguia realizar esta ou aquela habilidade, e que o 
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outro ainda não, que necessitava de mais tempo para aprender essa 

habilidade. Ou que determinado aluno já correspondia positivamente às regras 

estipuladas para a turma e que outro ainda não, ainda necessitava de 

feedbacks nesse sentido. A reflexão permitiu-me ser mais justo com os meus 

alunos, olhei para os problemas individuais e tentei sempre faze-los chegar aos 

objetivos propostos, o que não é tarefa fácil, olhar individualmente para dezoito 

alunos e identificar carências, dificuldades, potencialidades e facilidades, mas 

com o decorrer do EP e ao conhecer melhor o(s) aluno(s) foi-se tornando uma 

tarefa mais acessível. Esta situação revia-se em determinado exercício onde 

tinha que ter o cuidado de corrigir um erro frequente num aluno, mas para outro 

que estava a realizar o exercício com mais facilidade tinha que olhar para o 

critério de êxito e sugerir que passasse a cumprir outro objetivo.  

«Se os alunos apresentam níveis distintos como poderia ensinar a 

todos?» Ao definir o nível dos alunos e ao decidir quais os conteúdos mais 

ajustados para a turma tive que alargar o planeamento da aula para a definição 

de grupos específicos de trabalho, por exemplo, nas estações que utilizei nas 

aulas de basquetebol do primeiro período, optei por criar grupos de níveis 

distintos de competências, e sem apontar essas diferenças aos alunos, 

coloquei os grupos nos locais em que eu tinha definido distâncias distintas. No 

exercício de lançamento em apoio, os alunos que tinham muitas dificuldades 

em executar corretamente o gesto técnico, optei por colocar o local de 

lançamento mais próximo do cesto. Estas pequenas diferenças na construção 

dos exercícios, que eram praticamente impercetiveis aos olhos dos alunos, 

permitiram-me não só especificar o ensino, como identificar mais facilmente o 

grupo em que tinha que me focar em determinados objetivos comportamentais 

e componentes criticas e a partir desse conhecimento moldar a minha atuação. 

 

“(…) tendo os grupos de dois ou três elementos que realizar uma 

sequência de drible de progressão, de lançamento na passada e de 

ressalto ofensivo. Todos os elementos técnico-táticos previstos para 

a aula foram contemplados apesar de termos modificado a 

organização deste exercício. Desta forma todos os alunos estiveram 
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a realizar o exercício aumentando exponencialmente o tempo na 

tarefa.” (Reflexão da aula n.º19 e 20). 

 

A grande diferença cultural que a minha turma apresentava permitiu-me 

olhar para a missão do desporto como forma de intervenção específica. Por 

vezes senti a necessidade de juntar ou afastar determinados alunos para que a 

aula pudesse decorrer com um ambiente que promovesse o ensino. Mesquita 

(2002) cit. por Rosado & Mesquita (2009, p. 26) revela a importância de se 

cumprir com as questões éticas, afetivas e sociais que prevalecem em 

contextos de prática caracterizados pela diversidade e pluralidade de vivências 

pessoais e sociais, quer pelo agente de ensino quer por parte de quem 

aprende. 

 

4.1.3.2. A aula de Educação Física como metamorfose 

constante 

 

As aulas de EF foram-se transformando com o tempo, no início quis 

impor a minha forma de atuar, levando os alunos a perceberem regras, forma 

de estar na aula, como se deveriam empenhar nas sessões, quais as 

motivações e como organizava as tarefas da aula. Quis desde o primeiro dia 

ser o professor que queria ensinar. Não obstante todas as restantes funções e 

tarefas que um professor deve ter perante a sua turma. A «metamorfose 

constante» da aula de EF trouxe consigo dificuldades na forma de atuar, 

principalmente pelo facto da turma ser uma turma desmotivada por natureza, 

de facto alguns dos alunos por vezes tinham comentários que manifestavam o 

total desinteresse pela forma organizada que a aula seguia, “no ano passado é 

que era fixe, só jogávamos à bola e não tínhamos nada destas modalidades, 

nem estes exercícios todos”. A veracidade de tais comentários é sempre 

duvidosa pois os alunos, principalmente do sexo masculino, o que pretendiam 

seria explorar a situação de terem um “professor-estagiário” para tentarem 

fazer nas aulas o que mais gostavam. 
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Utilizei diversas estratégias nas aulas, em distintas modalidades e nos 

modelos de ensino que fui explorando no decorrer do ano letivo, mas constatei 

no momento de reflexão final que muitas dessas tentativas foram em 

determinado dia e em determinada aula excelentes alternativas, no entanto as 

mesmas estratégias em situações-problema idênticas, em contextos idênticos e 

com características semelhantes revelaram-se como fracassos. 

 

“Na parte fundamental da aula debruçamo-nos sobre os conteúdos 

das figuras pares, em circuito e com os alunos empenhados na aula 

tivemos oportunidade de corrigir, de ensinar execuções e de 

potenciar a performance dos alunos. Como os alunos estão em 

duplas e têm várias figuras para realizar, estes vão fazendo e vão 

rodando de figura em figura, o facto de as termos numerado também 

concorre para uma melhor organização da atividade. Esta estratégia 

voltou a resultar, apesar de na aula anterior não ter resultado e 

termos sentido necessidade de a alterar no momento.” (Reflexão da 

aula n.º 71 e 72). 

 

Com o decorrer do ano letivo percebi que a postura nas aulas de terça-

feira não podia ser tão autoritária como nas aulas de quinta-feira. Nas aulas de 

terça-feira os alunos tinham a aula de EF depois de uma manhã de aulas e a 

nossa aula antecedia o almoço dos alunos, estes chegavam sempre mais 

barulhentos, mais excitados e com comportamentos menos adequados aos 

exigidos para uma aula. Desta forma fui identificando potenciais causas, tais 

como o facto de muitos dos alunos não tomarem pequeno-almoço ou de não 

lancharem a meio da manhã, o que promovia um estado de espírito onde os 

alunos faziam prevalecer a vontade da finalização rápida da aula para poderem 

ir almoçar, “oh Stôr a aula nunca mais acaba? Tou cheio de fome, quero ir 

comer”. Contrariei este facto, dando muitas vezes, a opção aos alunos de 

poderem jogar futebol na parte final da sessão, se o comportamento, 

eventualmente, fosse o adequado, com empenho, dedicação e com respeito 

pelas regras da aula. Por vezes, resultou e consegui manter os alunos mais 
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indisciplinados motivados e até a controlarem os restantes para que pudessem 

jogar futebol no final da aula. Noutros casos não resultou e tive que intervir de 

diversas formas inclusive, tive que enviar alguns alunos para a sala de 

acompanhamento disciplinar (SAD), pois o comportamento era de desafio para 

com o EE e sempre a tentarem boicotar as atividades da aula. 

“A relação pedagógica visa o pleno desenvolvimento da personalidade 

do aluno no respeito pela sua autonomia e, deste ponto de vista, a autoridade 

de que os professores estão revestidos tem sempre um caráter paradoxal, uma 

vez que não se baseia numa afirmação de poder mas no livre reconhecimento 

da legitimidade do saber.” (Delors, 2003, p. 135). Esta legitimidade do saber foi 

desenvolvida precisamente por tentar alcançar o sucesso no processo de 

ensino-aprendizagem através de estratégias que promovessem o interesse 

pela disciplina de EF e não pela autoridade associada à figura do professor. 

 

4.1.3.3. Os Modelos Instrucionais 

 

“A tomada de decisão é uma das componentes críticas do exercício da 

função docente” (Costa, 1983, p. 24). 

O docente deve assumir uma postura dinâmica e procurar diversidade 

no processo de ensino-aprendizagem. Foi precisamente o que busquei no EP, 

dar a possibilidade aos alunos de viverem em cada modalidade uma 

experiência significativa e que contribui-se claramente para a sua 

aprendizagem. De variadas opções que se afiguram o professor tem a 

possibilidade de optar pelas que se ajustam mais ao contexto em que se 

insere, mas é também importante ressalvar que o conhecimento que possui de 

cada uma dessas possibilidades é determinante para a sua tomada de decisão. 

O processo de ensino-aprendizagem envolve uma diversidade de 

aspetos que o torna, sem dúvida, num processo complexo. Optei por, em cada 

modalidade que lecionei, me situar na mesma, apontando um quadro de 

fragilidades e de forças. Após esta reflexão e ajustada ao contexto real de 

ensino, ou seja, às características particulares da turma, estava em condições 

de organizar metodologicamente o caminho a seguir. E, de facto, assim o fiz. 
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No primeiro período abordei três UT, o atletismo – corrida de resistência; 

o basquetebol e a ginástica – solo. Atendendo ao facto de querer impor 

algumas regras e rotinas de aula neste período letivo, optei por iniciar pelo 

atletismo e escolhi como modelo de ensino o modelo de instrução direta (MID). 

Posteriormente, abordei o basquetebol e em paralelo foi-me dada a 

possibilidade de lecionar a UT de futebol na turma da PC, optei então pelo 

modelo desenvolvimental (MD). Para finalizar o período, a ginástica e, sabendo 

da relutância dos alunos para a abordagem desta modalidade, julguei que a 

aprendizagem cooperativa (AC) seria o modelo de ensino mais adequado para 

promover a aprendizagem dos alunos.  

Se por um lado existem variáveis que o docente não controla, existem 

por outro lado, variáveis controláveis. Ambas condicionam a ação pedagógica 

do docente. 

 

4.1.3.3.1. Modelo de Instrução Direta 

 

Inicialmente pretendi criar alguma relação interpessoal com os nossos 

alunos, mas como havia detetado algumas características que caraterizavam a 

turma como sendo de trato difícil e de comportamentos inadequados optei por 

me reger pelo Modelo de Instrução Direta (MID). Estaria assim em pleno 

controlo dos acontecimentos da aula, dando primazia aos comportamentos e 

ao empenho nas atividades de ensino-aprendizagem propostas. 

“O MID caracteriza-se por centrar no professor a tomada de 

praticamente todas as decisões acerca do processo de ensino-aprendizagem, 

nomeadamente a prescrição do padrão de envolvimento dos alunos nas tarefas 

de aprendizagem” (Rosado & Mesquita, 2009, p. 48). 

Esta foi desde logo a escolha para a primeira abordagem. Na UT de 

atletismo – corrida de resistência – adotei uma abordagem controladora, 

criando regras, rotinas de aula e de exercícios, nomeadamente das ações dos 

alunos, visando essencialmente a promoção de uma boa conduta por parte dos 

intervenientes e ainda que estes atingissem eficácia no decorrer da exercitação 

proposta nas aulas de EF. Ao definir critérios de êxito, principais erros das 
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execuções e potenciais focos de desatenção estaria a antecipar algumas 

situações-problema que poderiam surgir mas também a programar 

antecipadamente as aprendizagens dos alunos. 

“A apresentação da tarefa conduz diretamente a uma prática altamente 

estruturada, durante a qual os alunos dão os passos iniciais na busca da 

proficiência desejada” (Rosado & Mesquita, 2009, p. 49). 

O planeamento seguia uma lógica crescente de evolução individual, em 

que os alunos deveriam aprender os conceitos e habilidades básicas que lhes 

permitissem a longo termo (ano letivo) estarem dotados de condições que lhes 

permitissem aprender outras modalidades. Desta forma o feedback utilizado 

era o corretivo, quer em termos didáticos, quer em termos do comportamento. 

Toda a exercitação é programada e controlada pelo professor para que os 

alunos possam dedicar-se exclusivamente à prática e participação nas tarefas 

propostas pelo líder do processo de ensino-aprendizagem. 

 

4.1.3.3.2. Modelo Desenvolvimental 

 

O MD apresenta “um cunho eminentemente didático, ao auxiliar o 

professor no delineamento dos processos instrucionais, particularmente pela 

adequação das tarefas à capacidade de interpretação e de resposta dos 

praticantes” (Rosado & Mesquita, 2009, p. 51). 

Esta foi a segunda abordagem que decidi adotar no processo didático. 

Após uma abordagem do MID em que pretendi que o ensino fosse passo a 

passo atendendo ao ritmo lento de aprendizagem da minha turma. 

Com esta abordagem queria manipular a complexidade das situações de 

aprendizagem a que os alunos estariam sujeitos. De certa forma, tive que 

preparar didaticamente cada aula com maior profundidade, pois ao ter que 

ajustar o nível das tarefas da aula ao nível do desempenho dos alunos 

necessitava de olhar para as individualidades e conseguir propor objetivos 

específicos a alcançar no final das aprendizagens. A necessidade de criar 

grupos de exercitação distintos, em que alunos de níveis idênticos eram 

colocados em conjunto permitiram-me não só poder realizar o necessário 
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ajuste das condições de prática. Para tal, moldava a tarefa ao grupo que nela 

trabalhava. 

 

“Posteriormente e aproveitando todo o pavilhão colocamos os alunos 

divididos em grupos de dois, com uma bola, a realizarem a situação 

de finalização, exercitando as ações técnico-táticas de drible de 

progressão; de lançamento na passada e de ressalto ofensivo. Este 

exercício resultou bastante bem na aula anterior e como os alunos 

estavam empenhados acabamos por potenciar as suas capacidades 

através da exercitação por grupos de trabalho pequenos, e desta 

forma aumentamos o tempo de exercitação na tarefa. Em termos de 

gestão esta estratégia resulta bem, em 1º lugar porque os alunos 

estão centrados no seu espaço; em 2º lugar porque temos todos os 

alunos a exercitarem, reduzindo o tempo de espera em grande 

número; em 3º lugar porque os alunos estão mais controlados pois 

temos os alunos separados e desta forma podemos controlar à 

distância todos os grupos; e em 4º lugar usamos todos os recursos 

que temos disponíveis.” (Reflexão da aula n.º 21 e 22). 

 

Como definia os grupos de alunos e ficavam agrupados por nível de 

execução, conseguia depois aumentar a complexidade do exercício. A 

possibilidade de ter como espaço de aula todo o pavilhão permitiu-me adotar 

este modelo mais facilmente. Inicialmente todos os grupos começavam o 

exercício com os mesmos objetivos, passado um minuto ou dois de exercitação 

já tinham adquirido a dinâmica de exercitação e, nesse momento introduzia 

variantes que aumentavam a complexidade da exercitação dos alunos. Mas 

nem todos os grupos poderiam ter este incremento de dificuldade, caso 

contrário não conseguiriam executar ou resolver o problema proposto. A 

bibliografia apresenta precisamente esta noção pois “para favorecer a 

aprendizagem, é indispensável que o praticante seja confrontado com um 

problema a resolver, mas que a solução, e acima de tudo as condições para a 
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sua efetivação, estejam ao seu alcance” (Famose, 1990; Riera, 1989, cit. por 

Rosado & Mesquita, 2009, p. 52). 

Três conceitos se interligam no MD, o de Progressão, de Refinamento e 

de Aplicação. 

Rink (1993) cit. por Rosado & Mesquita (2009, p. 53) aponta a 

necessidade do ensino ser estruturado de forma progressiva, na medida em 

que facilita ao praticante a passagem do nível de desempenho atual para outro 

nível mais avançado. 

Ao haver esta preocupação da progressão existe paralelamente a 

possibilidade de manipulação da dificuldade e complexidade dos conteúdos. 

Enquanto líder da aula tive a oportunidade de vivenciar de perto esta 

abordagem ao moldar exercícios de forma a promover o passar de nível de 

desempenho. Este trabalho deve-se a uma abordagem inicial direcionada para 

a turma em questão e a partir desse momento tornar a aprendizagem 

crescente e constante. Durante a unidade temática de basquetebol senti a 

necessidade de moldar as aprendizagens e, por vezes, um grupo estava já a 

exercitar habilidades motoras mais complexas e outros grupos mantinham-se 

ainda a exercitar habilidades motoras menos exigentes. Dependendo do nível 

de desempenho dos alunos fui introduzindo progressões até estabilizar todos 

os grupos, ou seja, estavam a exercitar no nível mais complexo que 

conseguiam e ter sucesso. 

Quanto ao conceito de refinamento de notar que “é operacionalizado 

pela especificação de determinada tarefa (sub-passos numa mesma tarefa), 

complementada pelo aporte instrucional, emitido pelo professor ou treinador” 

(Rosado & Mesquita, 2009, p. 56). 

A forma de organização de cada exercitação é específica e tem várias 

formas de ser estruturada, ao definir como a aprendizagem estaria estruturada 

estava a direcionar o ensino, aí entravam as formas de atuação, ao nível da 

identificação de erros comuns, de palavras-chave e dos feedbacks a utilizar. 

Sempre que necessário tive que intervir junto dos alunos para poder melhorar a 

sua execução, mas como o nível era distinto, tinha que identificar primeiro que 

erro poderia estar a ocorrer. 



61 

 

 

“(…) dispusemos a turma pelas quatro tabelas disponíveis, 

mantendo os grupos de três elementos do exercício anterior. Esta 

gestão permitiu que o exercício pudesse ser iniciado mais 

facilmente. No decorrer do mesmo fomos intervindo em todos os 

grupos para que todos os alunos percebessem que devem ser mais 

rápidos a desmarcarem-se e para corrigirmos posicionamentos. 

Como por exemplo, se o aluno que faz passe e corte está 

sobremarcado, então o portador da bola deverá avançar para o 

cesto, para finalizar ou então para chamar o defensor e fixar o 

mesmo para poder passar a bola para aluno livre. Com os nossos 

feedbacks os alunos foram corrigindo as suas ações e foi-nos 

permitido ver boas tomadas de decisão e evolução da sua 

prestação.” (Reflexão da aula n.º 24 e 25). 

 

O conceito de aplicação refere-se “à realização de tarefas de competição 

e de auto-avaliação criteriosamente selecionadas” (Rosado & Mesquita, 2009, 

p. 57). 

Este foi sem dúvida o conceito em que sentimos mais dificuldade em 

passar para a prática. Como a turma era um pouco irrequieta não foi fácil 

construir momentos de competição para os níveis definidos no decorrer das 

aulas. Em algumas ocasiões tive que optar por juntar alunos de níveis 

diferentes em situação de competição, o que levava a que os alunos com mais 

dificuldades realizassem menos ações relativamente a ações de competição 

com colegas do seu nível.  

 

“Para finalizar a sessão realizamos jogo formal. Verificamos que na 

situação de jogo os alunos ainda apresentam dificuldades. Não 

ocupam os corredores, acabam muitas vezes por se aglomerarem 

em torno da bola, continuam a fazer faltas desnecessárias, entre 

outros erros.” (Reflexão da aula n.º 26). 
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As progressões criadas perspetivaram sempre a possibilidade de 

aplicação na fase mais complexa da modalidade abordada, ou seja, no jogo 

formal. O excerto acima apresentado demonstra a dificuldade dos alunos em 

responderem corretamente às exigências do jogo formal. Daí a necessidade de 

“as progressões das tarefas relativas ao ensino e ao treino das habilidades 

devem ser desenvolvidas com a intenção de proporcionar a sua aplicação nos 

contextos a que se destinam” (Rosado & Mesquita, 2009, p. 58). Só dessa 

forma é que o aluno sujeito a determinada exigência e contexto poderá 

responder corretamente num contexto de maior complexidade, pois essa 

complexidade (que se quer crescente) permitir-lhe-á responder em situações 

de condições finais de aplicação.  

 

4.1.3.3.3. Modelo de Educação Desportiva 

 

O modelo de educação desportiva (MED) proposto por Siedentop (1987) 

“vai ao encontro da necessidade de conferir um cunho afetivo e social às 

aprendizagens. Constitui um modelo curricular que oferece um compreensivo e 

coerente para o ensino do desporto na escola, preservando e reavivando o seu 

potencial educativo”(Rosado & Mesquita, 2009, p. 59). 

O MED foi então idealizado para o segundo período, visto que nessa 

altura já tinha um conhecimento mais vincado sobre a personalidade de cada 

aluno, da forma como se relacionavam e com quem mantinham melhores 

relações interpessoais. Com a intenção de criar uma experiência de educação 

lúdica e de uma experiência desportiva autentica decidi adotar este modelo de 

ensino e conjugar duas modalidades, a de atletismo e a de futebol. 

São identificados três eixos fundamentais na literatura como aspetos 

fundamentais deste modelo, “o da competência desportiva, o da literacia 

desportiva e o do entusiasmo pelo desporto” (Rosado & Mesquita, 2009, p. 59). 

Como os alunos da minha turma não se enquadravam nestes pressupostos 

pensei que a melhor estratégia a seguir seria a de implementar este modelo 

desde a primeira aula do segundo período, mas surgiram logo 

constrangimentos na primeira sessão. 
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“A aula 40 e 41 iniciou-se com uma breve “tentativa” de explicar 

como iriam funcionar as próximas aulas com o Modelo de Educação 

Desportiva. Os alunos não paravam, não ficam em silêncio, e como 

tal explicamos sem grandes pormenores o que pretendíamos. Assim 

e com o essencial da informação transmitido para que esta aula 

pudesse avançar tivemos logo dois problemas. Dois alunos (dos 

mais problemáticos) que tínhamos selecionado para serem capitães-

treinadores de equipa recusaram-se a desempenhar esta função 

(apesar de ser a modalidade que mais gostam – Futebol). Desde 

logo sentimos alguma frustração, pois tínhamos expectativas altas 

neste sentido, ao responsabilizarmos estes alunos poderíamos faze-

los sentirem-se mais importantes nas aulas de educação física e 

desta forma adequarem o seu comportamento. Contudo não 

quiseram assumir essa função e optamos por não dizer mais nada 

naquele momento, referimos que no final da aula voltaríamos a 

discutir esse tema.” (Reflexão da aula n.º40 e 41). 

 

“Sentimos dificuldades para iniciarmos o exercício seguinte. Após a 

explicação do mesmo alguns recusaram-se a fazer o exercício, 

outros retiraram os coletes pois não queriam ser daquela equipa, 

entre outras desculpas. Os dois alunos acima citados recusaram-se 

a participar na aula, e tivemos que os ameaçar que se não fizessem 

a aula teriam falta pois estavam só a incomodar ou sentados. Não foi 

possível coloca-los a exercitar. A estes juntou-se um terceiro 

elemento que estava sempre a meter-se com os restantes colegas e 

acabou por sair também da aula. Ainda não conseguimos encontrar 

uma forma de lidar com estes comportamentos desviantes. Após a 

saída destes três elementos da aula, esta mudou de feição, os 

alunos apesar de barulhentos e conversadores realizaram o 

exercício com sucesso e demonstraram bem-estar na realização do 
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mesmo. Inicialmente estavam a fazer por fazer, mas notou-se um 

crescendo de aplicação.” (Reflexão da aula n.º 40 e 41). 

 

“Passando para a parte fundamental e para o exercício de 

velocidade, sentimos dificuldades em agrupar os alunos (pelas suas 

equipas) pois uns dizem que não participam por causa de um outro 

elemento da sua equipa, depois não respeitam o material 

(posicionamento) estão sempre a tentar trapacear as regras 

(chegando cones para a frente por exemplo), alguns sentam-se e só 

se levantam quando estiver a chegar a sua vez (pois afirmam 

constantemente – “estou cansado”), para além da constante 

conversa, troca de insultos e de ameaças constantes (que 

consideram como brincadeiras). Após a nossa explicação poucos 

foram os alunos que perceberam o exercício, só após a 

demonstração e a realização de uma prova de “reconhecimento” é 

que todos os alunos perceberam o que teriam que cumprir neste 

exercício. Durante a competição voltamos a identificar vários alunos 

a tentarem fazer batota e a não respeitarem as regras do exercício, 

outros não se empenharam minimamente e só com o decorrer da 

competição é que foram percebendo que deveriam empenhar-se 

mais na tarefa.” (Reflexão da aula n.º 43 e 44). 

 

Estas foram algumas das principais dificuldades que sentimos logo nas 

primeiras sessões em que implementamos o MED. A nossa intenção de criar 

um ambiente desportivo, em que se “minimiza as diferenças individuais e 

potencia a participação ativa e deliberada dos alunos nas tarefas de 

organização e de aprendizagem” (Rosado & Mesquita, 2009, p. 60), não estava 

a resultar. Percebemos que não poderíamos adotar o modelo na sua plenitude, 

mas quisemos manter a estratégia inicial, adequando algumas das 

características para que os alunos pudessem desfrutar de uma experiência 

desportiva. Planeei a época desportiva, apesar de não conseguir ter as vinte 

aulas para as unidades temáticas de atletismo e futebol, mas juntei as aulas 
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livres para aumentar a época desportiva. Ao optar por juntar duas modalidades 

distintas estava a incorrer numa maior exigência. Dediquei as aulas de 

quarenta e cinco minutos para o ensino do futebol e as de noventa minutos 

para lecionar atletismo e futebol. A motivação que os alunos, essencialmente 

os mais problemáticos, poderia aumentar com o facto de saberem que iriam ter 

tempo de exercitação de futebol. Com a época definida e as equipas 

agrupadas incentivamos os alunos a vivenciarem a filiação como aspeto 

importante para as sessões, mas o sentimento de pertença a um grupo/equipa 

não foi fácil de desenvolver. Os registos estatísticos e a competição formal 

foram direcionados para todas as pontuações conquistadas pelas equipas e 

dessa forma apareceram no quadro classificativo em todas as aulas de terça-

feira. A festividade foi difícil de promover, pois os alunos não arranjaram 

mascotes, algumas não atribuíram sequer nome para a equipa e nem traziam o 

equipamento da cor da equipa, e não queriam vestir coletes. O evento 

culminante  

 

“Quanto ao quadro competitivo, afixado na parede, motivou em 

primeiro lugar interesse, pois todos os alunos quiseram ir ver e saber 

como estava a classificação, e em que provas ficaram em 1º ou 2º 

lugar. Parece-nos que este facto poderá promover um maior 

sentimento de pertença a uma equipa, e desta forma provocar uma 

maior dedicação nas tarefas da aula. Se estiverem mais 

empenhados em participar pela sua equipa será uma boa vitória 

para nós.” (Reflexão da aula n.º 45). 

 

“O clima da aula foi bom e competitivo, exceção ao desentendimento 

entre dois alunos (que já vinham desentendidos antes da aula), mas 

que promoveu uma reação diferente da habitual por parte dos 

colegas, e como tal ficamos satisfeitos por ver essa reação. Parece-

nos que a turma começa a ter melhores comportamentos (mas ainda 

temos um longo caminho para percorrer). Como prémio, jogo de 



66 

 

Futebol durante quinze minutos após o final da aula.” (Reflexão da 

aula n.º 49 e 50). 

 

Fui implementado todas as características estruturais do MED nas aulas, 

contudo a autonomia que se pretende atribuir aos alunos neste modelo não foi 

possível conceder. Não consegui que os alunos mantivessem um grau de 

responsabilidade nas suas ações e tive que tentar pensar sempre em que 

momento poderia surgir algum constrangimento negativo, pois o ambiente 

competitivo podia criar momentos de tensão entre alunos de diferentes 

equipas. No desempenho de outras funções, como por exemplo, quando 

colocava algum aluno como árbitro este apitava o jogo, mas sem grande 

critério, não fazia o que era exigido no desempenho desse papel, como marcar 

as faltas e realizar os sinais do árbitro, umas vezes eram responsáveis e 

cumpriam com a função, outras estavam a ver o jogo, não apitavam nada e 

deixavam jogar mesmo havendo faltas para assinalar. Tal como o demonstrado 

nos excertos supracitados, senti que algumas das estratégias resultaram, mas 

por outro lado mantiveram-se comportamentos inadequados ao que se 

pretendia em algumas aulas. Se a turma tivesse características diferentes julgo 

que o MED seria o modelo de eleição pois permitir-me-ia promover épocas 

desportivas, com a intensão de ir atribuindo autonomia aos alunos. 

Desenvolvendo nos alunos uma participação entusiasta, criando gosto pela 

prática desportiva e pelo desempenho das tarefas que a competição envolve. 

 

4.1.3.3.4. Aprendizagem cooperativa como promotora de 

relações sociais 

 

Uma das dificuldades primárias que observei na minha turma era de 

facto, a relação entre alunos. Com a junção de alunos de diversas turmas e 

ainda com vários alunos repetentes a turma era um vulcão a fervilhar e a 

qualquer momento poderia ocorrer a erupção de comportamentos inadequados 

e de violência. O relacionamento entre alunos era através do calão e do insulto. 

Na condição de professor da turma queria alterar este estado de espírito global. 
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Com o avançar do período e tentando várias estratégias para a promoção das 

relações sociais, decidi inserir a aprendizagem cooperativa na modalidade de 

ginástica como promotora de aprendizagem e do relacionamento interpessoal 

dos meus alunos. 

Por outro lado era uma oportunidade de implementar um modelo que é 

visto como importante para o professor em formação. “A aprendizagem 

cooperativa deve fazer parte do repertório de todos os professores 

principiantes” (Arends, 2008, p. 372). 

A literatura consultada permitiu-me estruturar o ensino desta modalidade 

segundo a perspetiva cooperativa. “O modelo de aprendizagem cooperativa 

requer a cooperação e interdependência entre alunos nas suas estruturas de 

tarefas, de objetivos e de recompensa” (Arends, 2008, p. 344). 

Segundo Arends (2008, p. 344) este modelo envolve três estruturas: a 

de tarefas, a de objetivos e a de recompensa. A estrutura de tarefas engloba o 

trabalho em pequenos grupos, o que está delineado para os alunos cumprirem 

e ainda as exigências cognitivas e sociais impostas às tarefas de 

aprendizagem. A estrutura de objetivos cooperativos envolve o alcançar de 

objetivos por parte dos pequenos grupos de trabalho. A estrutura de 

recompensa surge no âmbito do esforço individual ser importante para a 

evolução coletiva. 

Com estas estruturas estaria a criar nos alunos uma ideia de 

coletividade inerente à atividade a realizar. Pois, ao terem que se ajudar e 

terem que conseguir objetivos em conjunto, estariam não só a ser 

recompensados pela evolução do seu grupo, como estariam a relacionar-se 

entre pares. Contudo, a abordagem deste ensino numa modalidade da qual os 

alunos não gostavam poderia representar um entrave à sua aplicação. 

“Os alunos em situações de aprendizagem cooperativa são encorajados 

e/ou obrigados a trabalhar em conjunto numa tarefa comum e têm de 

coordenar os seus esforços para concluírem a tarefa” (Arends, 2008, p. 345). 

Elaborei então um pequeno guião de como poderia implementar este 

modelo de ensino. Criei grupos de trabalho, tendo em conta a possível relação 

já existente entre alunos, sempre que possível tentei agrupar alunos de 
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rendimento mais elevado com alunos de rendimento mais baixo e ainda uma 

mistura de género e de culturas. Depois defini alguns pontos de conduta a ter 

no trabalho por pequenos grupos, para poder potenciar a aprendizagem dos 

alunos e para que as regras fossem mantidas. Estes seriam os pilares da 

aprendizagem cooperativa para a minha turma. 

Para (Arends, 2008, p. 345) a aprendizagem cooperativa satisfaz estes 

objetivos educacionais: realização escolar, tolerância e aceitação da 

diversidade e o desenvolvimento de competências sociais. 

Ao constatar que a ginástica era a modalidade mal-amada por parte dos 

meus alunos comecei a pensar numa estratégia que pudesse ser diferente para 

os alunos e que fosse potenciadora do desenvolvimento de competências 

específicas da modalidade e que permitisse aos alunos atingirem a realização 

escolar. Por outro lado, pretendia que o clima constante de guerrilha se 

transformasse em tolerância e aceitação por parte de todos, 

independentemente das diferenças existentes. Por fim, gostaria de ver uma 

maior envolvência entre todos, com a tentativa de ajudarem o(s) seu(s) 

colega(s). Desta forma, pensava eu, estava a dar aos alunos a possibilidade de 

se envolverem na sua aprendizagem, e daí desenvolverem também o gosto 

pela ginástica. 

Com a implementação deste modelo iria balizar as minhas aulas 

segundo alguns princípios que me permitiriam poder intervir a qualquer 

momento nos grupos criados, ou para toda a turma. Com os grupos formados, 

passei então a pensar e a planear a orientação dos alunos para o desempenho 

de tarefas e de papéis. Em seguida a planificação do tempo e espaço, depois a 

forma como poderia apresentar os conteúdos, objetivos e estabelecer regras 

específicas e de prontidão. Contemplei também a forma de apresentar 

informação, quer oral quer escrita. E ainda o desempenho dos papéis, quer na 

responsabilização pelo material, quer na responsabilização pela tarefa que 

estavam a desempenhar. A partir destes pressupostos podia auxiliar o trabalho 

de todos os pequenos grupos de trabalho. 

Todos estes passos foram dados no sentido de colocar em prática este 

modelo de ensino. E as expectativas eram grandes, pois olhava para a 
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aprendizagem cooperativa como “um meio eficaz para aumentar o 

comportamento social positivo dos alunos” (Arends, 2008, p. 372), para além 

de poder aumentar o empenho motor nas aulas de EF. 

Neste documento debruço-me especificamente ao tema da ginástica e 

aprofundo algumas ideias e reflexões da prática da aprendizagem cooperativa. 

 

4.1.3.4. A gestão como criadora de oportunidades de 

aprendizagem 

 

“Nunca consideramos a gestão como uma atividade puramente técnica, 

divorciada dos valores e objetivos educacionais, um receio sentido por muitos 

dos atores escolares. A gestão deve ser antes tomada como uma atividade que 

pode facilitar e estruturar a definição de objetivos e que pode igualmente dar-

lhes expressão prática” (Glatter, 1988, cit. por Bosker et al., 1992, p. 147) 

A gestão é um ato indispensável para a profissão docente, com a 

diversidade de funções que atualmente lhe estão subjacentes, existe a 

necessidade de estruturar e delinear estratégias de ação prática que podem 

conduzir ao sucesso educativo. Enquanto estudante-estagiário sentia que 

necessitava de melhorar alguns dos aspetos referentes a esta temática, para 

que conseguisse atingir melhores resultados na obtenção dos objetivos 

programados. 

Na primeira aula, identifiquei algumas características na turma, que 

poderiam interferir na gestão das aulas de EF assim, iniciei a tentativa de 

corrigir os problemas prementes. 

 

“É uma turma sem grandes regras, com alunos constantemente a 

falar alto e a querer mandar piadas para o ar, demonstrando total 

desinteresse pela escola.” (Reflexão da aula n.º1 e 2). 

 

Na apresentação referi as regras que as aulas de EF deveriam seguir e 

senti logo animosidade por parte de alguns alunos. Senti a necessidade de 

começar a prestar atenção a alguns pormenores que estes alunos 
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apresentaram. O facto de terem chegado atrasados há primeira aula pareceu-

me bastante relevante pois poderia ser um hábito e não uma exceção. 

 

“Como os alunos chegaram um pouco atrasados à aula esta também 

terminou mesmo ao toque final, não dando tempo para realizarmos 

os alongamentos propostos para retorno à calma após o teste. Desta 

forma alertamos os alunos para não voltarem a chegar tão tarde pois 

terão que sair sempre ao toque e não nos 5 ou 10 minutos antes do 

toque. 

Temos como objetivo primordial nesta fase criar regras e rotinas na 

aula de educação física para que os alunos possam aprender e 

desenvolver as suas capacidades desde já.” (Reflexão da aula n.º3). 

 

A reflexão das aulas permitia-me perspetivar algumas formas de 

intervenção no sentido das tarefas de gestão nas aulas. Como queríamos 

implementar algumas regras e rotinas para que as aulas de EF pudessem ter 

uma boa dinâmica e que levassem os alunos a terem um alargado período de 

empenhamento motor, dedicamos nas primeiras aulas algum tempo para 

implementar essas regras. 

Preocupei-me, muitas vezes, em criar espaços afastados entre os 

grupos de trabalho, isto porque, a turma apresentava muitos comportamentos 

desviantes e, tudo era motivo para se distraírem e deixarem de cumprir com os 

objetivos comportamentais das sessões. Sempre que perspetivava uma aula 

tinha o cuidado de verificar qual o espaço de aula dedicado à minha turma, e 

em que local do pavilhão estava colocada a aula, esta ação simples e rápida 

permitia-me perceber possíveis espaços problemáticos, objetos promotores de 

comportamentos inadequados (a baliza, o banco sueco, a rede de separação 

de espaços de aula) e, para a turma em questão, tudo servia como mote a um 

comportamento fora da tarefa. Sem motivação e foco nas tarefas da aula os 

alunos não poderiam cumprir um dos objetivos principais da minha intervenção: 

o empenhamento motor do aluno. 
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“Esta aula foi programada para 1/3 do pavilhão, desta forma 

planeamos antecipadamente os exercícios com vista ao espaço 

disponível, contudo como faltaram alguns alunos à aula tivemos 

mais espaço disponível, mantivemos a organização geral, contudo 

deixamos mais algum espaço livre entre as estações, o que permitiu 

gerir melhor a aula.” (Reflexão das aulas n.4 e 5) 

 

Nas primeiras aulas, e atendendo ao facto de que a turma apresentava 

características peculiares, decidi que devia exponenciar o tempo de 

empenhamento motor através da colocação de mais um ou dois exercícios no 

plano de aula, esta situação permitir-me-ia gerir os exercícios do ponto de vista 

da gestão de conflitos e da criação de regras que pretendia que se 

manifestassem desde já. 

 

“Na gestão do tempo do exercício não estivemos bem, 

primeiramente porque deveríamos ter cumprido os três minutos de 

exercitação até trocarmos o grupo líder e não o fizemos, acabamos 

por trocar mais cedo, depois porque ao terem feito menos tempo, 

não necessitam de tempo de repouso. Logo os quinze minutos 

propostos tornaram-se em sete ou oito minutos de exercitação. 

Devemos rever este aspeto para podermos ser mais eficazes no 

futuro.” (Reflexão das aulas n.º4 e 5). 

 

Desejava que os alunos estivessem sempre empenhados na tarefa e 

estava tão focado nas suas ações o que me levava, por vezes, a não cumprir a 

estratégia definida para a sessão. No caso do exemplo supracitado, ao 

perceber que o grupo líder da tarefa estava a cumprir com o objetivo 

comportamental do exercício e estava a permitir-me dar feedbacks sobre as 

execuções dos alunos acabei por não alterar o mesmo. Não quero dizer que 

tenha sido uma má decisão contudo, a gestão do tempo do exercício, não 

correspondeu ao que estava programado. Ao refletir sobre essa medida 

apontei o facto de ter que melhorar essa faceta, mas o exercício não é 
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estanque, pode e deve ser moldado durante a ação, e percebi que a gestão do 

exercício deve decorrer do que está a acontecer. No caso particular o exercício 

decorreu com um empenhamento motor por parte dos alunos que me permitia 

intervir nos critérios de êxito das execuções dos alunos e não tive necessidade 

de intervir nos aspetos de gestão. Se tivesse alterado o grupo líder, poderia ter 

promovido um desviar de atenção, o que se poderia ter tornado numa má 

opção. Esta e outras situações idênticas levaram-me a identificar mais 

facilmente quais os momentos de intervenção e se deveria ou não deixar fluir o 

exercício por forma a manter os alunos empenhados no mesmo, evitando 

assim tempos mortos ou comportamentos fora da tarefa. 

Com o progredir do primeiro período e com algumas das regras e rotinas 

a serem assimiladas (muito lentamente) pelos alunos, fui dando mais 

importância a outros aspetos da minha intervenção, mas nem sempre foi 

possível manter os alunos empenhados e a respeitarem o que supostamente já 

conheciam como regra de aula. 

 

“Como a aula se estava a tornar muito barulhenta optamos por 

sentar os alunos e chamar a atenção para algumas regras que não 

estavam a ser respeitadas no decorrer da aula, nomeadamente o 

facto de estarem sempre a falar e a falar alto. Como estratégia 

sugerirmos que os alunos colocassem o dedo em frente à boca, 

fazendo o gesto de silêncio. Assim que todos se calaram, falamos. A 

exposição de ideias foi no sentido dos alunos se respeitarem mais, a 

si, aos outros e à responsabilidade que devem ter pelos seus atos.” 

(Reflexão da aula n.º16 e 17). 

 

Foi-nos difícil fazer passar a ideia de que a aula de EF não era o recreio 

e que os alunos tinham que respeitar as regras estabelecidas da nossa aula. 

Dediquei muito tempo a querer os alunos focados nos exercícios, mas por 

vezes tornava-se difícil ensinar e corrigir todos os comportamentos 

inadequados que estavam a ser manifestados pelos nossos alunos. Estas 

situações levaram-me a pensar constantemente em formas de agir perante o(s) 
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aluno(s). Como tal estabeleci formas de agir, tais como, seguir o lema que 

havia definido para as aulas de EF, ou seja, antes de cada exercício devia 

respeitar a «regra dos 4 Es: Explicar; Exemplificar e Encaminhar para 

Exercitar». A estratégia que delineei como dos «4 Es» revelou-se importante, 

principalmente porque não tinha uma forma de atuar, umas vezes explicava o 

exercício e depois exemplificava, noutras ocasiões exemplificava e só depois 

explicava o que se pretendia. Enfim, várias situações que poderiam estar a 

promover alguns dos comportamentos dos alunos, até que identifiquei 

dificuldade em ter os alunos atentos. Comecei então por pensar nas seguintes 

questões: «Como posso ter os alunos atentos na explicação dos 

exercícios se estão sempre a brincar e a meterem-se uns com os 

outros?», «Tenho uma rotina de atuação?! Não?! Como posso criar algo 

que seja eficaz?» Ao sentar os alunos conseguia mais silêncio, comecei então 

a utilizar essa estratégia sempre que se adequava à situação específica de 

cada aula e de cada exercício. Ao detetar que não seguia uma rotina de 

introdução dos exercícios pensei em definir algo que me levasse a poder 

chegar aos alunos mais facilmente, assim defini uma forma de atuar que me 

ajudava a ter mais sucesso na gestão da aula e na minha atuação perante a 

turma, ao seguir o lema dos «4 Es» estava a criar uma rotina de aula, assim os 

alunos percebiam que necessitam de ouvir, ver, definir os grupos ou locais de 

exercício e iniciar a exercitação. 

 

“O exercício que se seguiu foi explicado e exemplificado pelo 

estudante-estagiário, em todos as estações, e assim todos os alunos 

tiveram a possibilidade de ouvir e de observar a explicação sobre o 

que se pretendia em cada uma das estações. Posteriormente 

distribuímos os alunos e só depois entregamos bolas aos grupos e 

iniciamos o mesmo. Esta estratégia resultou pois neste período 

houve algum silêncio e atenção. Com o início do exercício a maioria 

dos alunos exercitaram o que lhes foi pedido…” (Reflexão da aula 

n.º16 e 17). 
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Com as melhorias que fui obtendo passei a exigir mais dos alunos no 

cumprimento dos objetivos para cada aula, mas o desinteresse de alguns 

alunos manifestado em várias ocasiões deixava-me triste e desanimado no 

final das aulas. Tentava encontrar situações potenciadoras de aprendizagem 

para os alunos, programava as aulas no sentido de todos poderem ter a 

oportunidade de exercitar e sentia que alguns não se empenhavam e que ainda 

tentavam influenciar negativamente a ação dos colegas. 

 

“O exercício inicial decorreu de uma forma organizada e bastante 

intensa para alguns alunos, tentamos corrigir as ações dos alunos 

mas alguns insistem em não se empenharem na aula, teremos de 

conseguir resolver esta problemática.” (Reflexão da aula n.º 26). 

 

Em conversa com a PC esta sugeriu-me que devia prestar mais atenção 

às transições entre exercícios, pois poderia ter a necessidade de retirar 

exercícios do plano de aula e ter que atribuir mais tempo a menos exercícios. 

Aceitei a crítica com naturalidade, e expliquei a minha tomada de decisão, e 

que ia alterar essa forma de trabalho para conseguir ter uma aula mais 

produtiva com menos exercícios. 

 

“A transição para o exercício seguinte decorreu bastante melhor que 

o habitual, os alunos estavam mais ativos que o habitual e 

demoravam menos tempo a chegar. O que nos permitiu ter mais 

tempo para exercitar.” (Reflexão da aula n.º 26). 

 

A bibliografia aponta precisamente que “as transições decorrem de uma 

forma bastante mais rápida e flexível entre os professores mais eficazes” 

(Costa, 1995, p. 24). 

Após a sugestão da PC começamos a dar mais importância a esse fator 

principalmente porque queria ser um professor eficaz e melhorar o processo de 

ensino aprendizagem. “As organizações mudam mais através de simples 

modificações de rotinas do que através de alterações radicais” (James, March, 
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1984, cit. por Bosker et al., 1992, p. 145). Foi precisamente essa nossa atitude 

de proceder a uma pequena alteração de rotina de aula que me permitiu no 

imediato começar a ter os alunos mais empenhados nas tarefas da aula. 

(Costa, 1995, p. 21) aponta o “tempo na tarefa” como variável que 

produz maiores efeitos educativos e dessa forma permite distinguir os 

professores. 

Com a preocupação de aumentar o empenhamento e com a estratégia 

de reduzir exercícios no plano de aula, gerindo melhor o tempo de atividade, 

estaria a criar mais oportunidades de exercitação às tarefas de aprendizagem 

das habilidades motoras. 

 

“Iniciamos a aula com um exercício já utilizado anteriormente o que 

nos permitiu organizar rapidamente o mesmo, e assim fomos 

intervindo junto dos alunos que iam cometendo erros, e utilizando os 

alunos que estavam a realizar a exercitação corretamente como 

exemplos a seguir. Esta dinâmica permitiu-nos observar todos os 

alunos e ir percorrendo todo o espaço de aula, intervindo junto de 

todos os alunos. Quando alteramos os exercícios, introduzindo 

novas variantes, optamos por exemplificar após o feedback de 

instrução e ficamos entusiasmados pelo facto de termos a turma 

atenta e focada no exercício, no feedback dado pelo professor e pela 

demonstração.” (Reflexão da aula n.º51). 

 

A literatura refere que a atividade de gestão das escolas é criar as 

condições para que os professores promovam a aprendizagem dos alunos 

(Bosker et al., 1992, p. 159). 

 

4.1.3.5. Instrução e Feedback como poderes sobre-

humanos para a aprendizagem 

 

Consegui estabelecer canais de comunicação com os alunos o que me 

permitiu facilmente relacionar-me com a turma desde o primeiro dia. “A 
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transmissão de informação é uma das competências fundamentais dos 

professores e treinadores, sendo evidente a sua importância na aprendizagem” 

(Rosado & Mesquita, 2009, p. 70). 

Apesar dessa boa relação o comportamento inadequado em várias 

situações não permitia que esses canais de comunicação se mantivessem, o 

que afetava o processamento de informação por parte dos alunos. Necessitei 

de prolongar muitas vezes o período de exposição das matérias pois os alunos 

não estavam atentos, assim com algumas estratégias que fui implementando, 

consegui melhorar esta ação. 

“Os professores falam demasiado durante as aulas e esperam dos seus 

alunos que eles os escutem durante longas horas, o monólogo é sempre o 

modo de ensino mais corrente em muitos países” (Antunes, 2001, p. 87). 

A ideia que o autor apresenta levou-me a pensar que poderia estar a 

prolongar em demasia o feedback de apresentação das tarefas motoras. Rink, 

1993, cit. por Rosado & Mesquita (2009, p. 79) refere-se a esta informação 

como algo que deverá esclarecer o executante sobre o seu significado e da 

importância do que vai ser aprendido, dos objetivos a alcançar e da 

organização da prática. 

“A forma como a instrução é realizada interfere na interpretação que os 

alunos fazem das tarefas, o que influencia a realização das mesmas.” (Rosado 

& Mesquita, 2009). 

Com o avanço temporal fui reduzindo o tempo de instrução, 

essencialmente, na apresentação das tarefas motoras e, aplicava 

posteriormente mais ênfase nos feedbacks instrucionais já no decorrer dos 

exercícios, o que permitia ter os alunos em exercitação e, através desta, poder 

corrigir a sua atuação. A adoção desta estratégia foi importante para motivar 

menos tempos mortos nas transições entre exercícios o que promovia pouco 

tempo para os alunos se distraírem e, assim explicava os aspetos 

fundamentais demonstrando-os. Quando os alunos já estavam a realizar 

ativamente o exercício intercedia, quer ao nível de gestão, quer ao nível do 

feedback pedagógico. O assumir de uma atitude mais dinâmica e 

empreendedora levava os alunos a terem que agir rapidamente à chamada 
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para se juntarem perto do professor, a terem que estar menos tempo em 

espera para escutar e a terem que se dirigirem para os espaços de exercício 

de uma forma mais rápida. As tarefas de gestão são cíclicas e obedecem à 

evolução do tempo e da execução do aluno, com a minha intervenção a ser 

menos informativa e mais demonstrativa, o que originava mais atenção por 

parte dos alunos, promovia comportamentos mais adequados no decorrer da 

sessão. 

Do ponto de vista da minha intervenção comecei por dar mais destaque 

aos aspetos negativos, aos erros, ao que considerava mal executado por cada 

aluno. Mas tentei sempre contrapor com algo positivo de seguida. As 

características unitárias da minha turma levaram-me a ponderar bem a minha 

atitude perante os erros, tentando atribuir maior relevância ao que era bem 

executado, ao que era bem realizado e ao que era respeitado. 

Verifiquei precisamente esta abordagem nas palavras de Rosado, 1985, 

cit. por Rosado & Mesquita (2009, p. 89) “os professores tendem a organizar os 

seus feedbacks de forma negativa, isto é, fornecendo uma informação centrada 

nos erros cometidos, no que consideram mal feito, sendo muito pouco 

frequente a reação ao que foi bem feito”. 

 

“Ao identificarmos alunos a cometerem erros técnicos, optamos por 

utilizar essa má execução para alertarmos a turma para esse erro. 

Mas logo de seguida identificamos alguém que está a realizar 

corretamente o que se pretende e aqui, voltamos a questionar a 

turma, para identificarem o que está bem. Este “jogo” de 

identificação de erro/correção na execução técnica é a nosso ver 

importante para que os alunos consigam identificar e ajustar a sua 

ação na técnica de corrida. Ficamos agradados com a resposta dos 

alunos às questões colocadas, pois conseguiram identificar os erros 

frequentes e as componentes criticas dos exercícios.” (Reflexão das 

aulas n.º4 e 5). 
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O docente não pode adotar uma atitude passiva perante a atividade 

do(s) seu(s) aluno(s), tem que ser perspicaz e conseguir promover um 

ambiente de aprendizagem favorável através de uma atitude positiva e 

interventiva. Senti a necessidade de apontar erros aos meus alunos, mas optei 

por minimizar estas intervenções e promover o encorajamento, o elogio e a boa 

atuação do aluno, uma vez que, ouvem frequentemente o que não fazer ou o 

que está mal feito no dia-a-dia. Assim sendo, queria apontar ao empenhamento 

nas tarefas da aula de EF e da correta disciplina com aspetos positivos da sua 

prestação, o que pareceu mais indicado e mais fortalecedor em relação aos 

feedbacks negativos. 

Para promover a aprendizagem e o aperfeiçoamento das habilidades 

motoras dos alunos tive que potenciar a utilização da palavra através do 

feedback, mas notei que a observação desempenha um papel fundamental 

para a instrução. 

 

4.1.3.6. A chegada à ilha deserta da Ginástica… como 

(sobre)viver?! 

 

A modalidade desportiva ginástica é caracterizada pelas diversas 

disciplinas que apresenta. Na fase de planeamento dos conteúdos a abordar 

durante o ano letivo para o 7.º ano de escolaridade ficou definida a seguinte 

estruturação: no 1.º período os de Ginástica Artística – Solo; no 2.º período os 

de Ginástica – Aparelhos e no 3.º período os de Ginástica – Acrobática. 

Por ter vivido na equipa de DE de ginástica acrobática durante a 

passagem pelo ensino secundário enquanto aluno e ter alcançado o patamar 

mais elevado das competições nacionais, ao sermos campeões nacionais do 

desporto escolar pelo Colégio de Gaia, criei e fortaleci um carinho especial pela 

modalidade, e queria transmitir o entusiamo e a dedicação que são necessários 

para a prática da modalidade nas aulas de EF. 

No entanto a ginástica continua a ser uma «ilha deserta». Não por 

desconhecer os seus confins, mas porque para os alunos a ginástica continua 

a ser um local de sobrevivência. É de facto uma modalidade de difícil evolução 
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pois requer rigor, empenho, atenção e disponibilidade para as aprendizagens, o 

que não está propriamente na mente da globalidade dos alunos que 

encontramos nas nossas escolas. 

Com as respostas dos alunos aos inquéritos iniciais percebi que a 

modalidade desportiva em que os alunos da minha turma apresentavam 

maiores dificuldades era a de ginástica e a que menos gostavam era também a 

ginástica. «Como ensinar ginástica a esta turma?» surgiu logo no meu 

pensamento, perspetivava-se uma dura tarefa. 

A ginástica envolve risco para os alunos, logo o professor tem que estar 

particularmente atento nas aulas desta modalidade, principalmente por ter que 

realizar ajudas e segurança. A ajuda e segurança envolvem contacto físico, 

sendo esse entre professor e aluno e/ou entre aluno-aluno. Com a 

condicionante de alguns dos alunos estarem a entrar na adolescência este 

contacto físico poderia ser um impedimento à aprendizagem. 

A ginástica na EF pretende “desenvolver ou mobilizar de uma forma 

equilibrada as capacidades do individuo, mantendo sempre as características 

individuais na sua forma de adaptação ao elemento de que se serve – o 

Movimento” (Neves, 1996, p. 4), o que permite desenvolver uma panóplia de 

exercitações que possam educar os alunos no sentido multidisciplinar.  

Reconhecendo que o padrão sobre a ginástica escolar é, tal como nos 

refere Neves (1996, p. 5) “(…) tecnicamente difícil e onde a progressão é lenta 

provocando um fraco e desinteressado envolvimento levando os alunos a não 

se empenharem nem a progredir”, identificamos problemas/dificuldades que 

afetam a lecionação nas aulas de ginástica e que fizeram parte do meu 

desenvolvimento enquanto professor. 

Como motivar os alunos para a modalidade? Como garantir a 

segurança de todos os alunos nas nossas aulas? Estações ou circuito? 

Como é que poderei ter todos os alunos em exercitação? Estando em 

exercitação, como é que conseguirei intervir perante a turma? 

Com as características particulares da turma a influenciarem a minha 

preocupação, foram surgindo estas questões com o NE na nossa sala de 

reuniões. A PC colocou-nos algumas questões sobre como estaríamos a 
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pensar «ensinar ginástica» e estabeleceu connosco a ideia de que o mais 

importante seria a de promover a modalidade como nós gostaríamos de a 

ensinar, sem receitas, e com alguma criatividade para que conseguíssemos 

chegar aos alunos. 

Decidi então ter uma breve conversa com os alunos na primeira sessão 

de ginástica para poder explicar as regras de segurança e as regras de 

conduta a adotar no ginásio. Isto nos três períodos pois, cada disciplina 

gímnica, apresenta as suas regras especificas. As UT de oito aulas em cada 

período foram em nosso entender um entrave à aprendizagem da modalidade 

(apesar dos alunos as considerarem desnecessárias). Quis ser ambicioso e 

abordar quase todos os elementos gímnicos propostos nos PNEF do 7.º ano de 

escolaridade. A primeira aula dedicada à AD foi um choque, já previsto, por 

comentários nesse sentido em aulas anteriores por parte de alguns alunos. 

Participaram apenas seis alunos na aula, os restantes recusaram-se a 

participar na aula. 

 

“Após conversa com os alunos que participaram na aula estes foram 

dispensados e ficamos a conversar com os alunos que não 

participaram na aula, tentando fazer ver a estes alunos que é 

importante para eles participarem das aulas. Contudo a maioria dos 

comentários vão no sentido de «prefiro ter zero a ter que fazer estas 

aulas.» A Professora Cooperante teve então que intervir e se os 

alunos não participarem das aulas só porque é ginástica então toda 

a turma será punida com falta disciplinar coletiva e os encarregados 

de educação serão chamados à escola para terem conhecimento do 

que está a ocorrer.” (reflexão da aula n.º29) 

 

A partir do momento em que analisei os conteúdos e em que lecionei a 

aula de AD de ginástica artística – solo, comecei a idealizar como deveria 

proceder para garantir a segurança de todos os alunos. Todo e qualquer 

elemento de nível de dificuldade elevado e com grau de risco para o aluno teria 

de ser realizado sempre na presença do estudante-estagiário e com a sua 
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ajuda. No entanto a ação de ajuda é complexa e é caraterizada como “a ação 

gestual (manual) na intervenção de uma ação motora (tarefa) torna-se difícil 

devido à sua variabilidade e curto espaço de execução, pois tem tendência a 

modificar-se constantemente consoante varia o aluno (modelos de execução) 

ou ainda consoante a melhoria progressiva, na execução da própria tarefa” 

(Peixoto & Ferreira, 1993, p. 52), o que promove numa fase inicial no docente a 

possibilidade de se equivocar na ação realizada e causar alguma desconfiança 

por parte dos alunos. Tal não se verificou, pois com a experiência adquirida nas 

vivências anteriores nesta modalidade consegui ter uma boa perceção das 

ações que tinha que escolher no decorrer das sessões e eliminar o receio 

inicial de que as ajudas e a segurança seriam uma dificuldade acrescida. De 

facto não representaram dificuldade. 

Neves (1996, p. 5) refere que “para que o aluno se sinta motivado para a 

prática desta modalidade, é necessário  que cada professor saiba ser 

competente e criativo no processo de ensino-aprendizagem”, assim afigura-se 

a questão «qual a metodologia a implementar?!» Julguei que o ensino 

cooperativo se ajustava ás características da turma, decidi então apresentar a 

ideia à PC que gostou do entusiasmo e do facto de querer criar mais interação 

entre os alunos, visto que estes mantinham pouco relacionamento interpessoal. 

Definida a modelo de ensino a seguir, seguiu-se a escolha entre «estações ou 

circuito». Optei por utilizar as estações, atribuindo assim alguma autonomia 

aos alunos em elementos gímnicos que poderiam exercitar em cooperação e 

deixando os elementos de maior dificuldade para a estação-farol, onde o 

estudante-estagiário supervisionava toda a atividade nas restantes estações e 

realizava ajudas e segurança na exercitação na estação onde se encontrava. 

 

“Optamos por organizar a aula por estações, onde o estudante-

estagiário ficaria numa das estações na periferia, a estação-farol, 

para ter um ângulo de visão que lhe permitisse observar toda a 

turma e desta forma controlá-la a partir do seu posicionamento. 

Desde logo tivemos dificuldade em explicar o procedimento a tomar 

nas diversas estações. Os alunos estavam em constante conversa. 
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Optamos por ficar em silêncio até que todos os alunos se calassem 

e assim permanecessem para escutarem a explicação. Quando 

conseguimos finalmente explicar os exercícios definimos os grupos e 

distribuímos os mesmos pelas estações. 

Após esta situação iniciamos a exercitação mas deparamo-nos com 

dificuldades em controlar toda a turma, pois alguns grupos não 

exercitavam o que era pedido, ou então estavam na brincadeira em 

vez de cooperarem e de se ajudarem. Nem o facto de nas estações 

um aluno ter que exercitar e o outro ter que realizar a ajuda os 

manteve mais concentrados e focados na tarefa. Infelizmente esta 

estratégia não resultou. Quisemos responsabilizar e dar autonomia 

aos alunos e dessa forma organizamos a aula segundo a 

metodologia de ensino cooperativo. 

Os alunos ainda não estão preparados para estar responsáveis 

pelas suas ações. Tentaremos arranjar outra estratégia pois esta 

não resulta uma vez que alguns dos alunos não conseguem estar 

apenas na sua estação e estão sempre na brincadeira, fora da sua 

estação, a meterem-se com outros grupos entre outros 

comportamentos desviantes. 

Sentimos inclusive alguma dificuldade em controlar toda a turma 

uma vez que os alunos ao não estarem empenhados em realizar os 

elementos gímnicos nas restantes estações manifestavam 

comportamentos desajustados e como estávamos a realizar as 

ajudas não conseguíamos intervir de imediato. Tínhamos que parar 

de fazer o exercício para irmos corrigir os restantes alunos.” 

(Reflexão da aula n.º 30 e 31) 

 

Ter todos os alunos empenhados nas tarefas da aula é o objetivo do 

professor e como tal, esta dúvida surgiu na fase inicial da preparação das aulas 

de ginástica «como poderei ter todos os alunos em exercitação?». O 

ensino por estações visava reduzir a turma em grupos de trabalho mais 

pequenos, assim agrupei os alunos por níveis de competência, o que permitia a 
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intervenção em cada grupo de uma forma mais direcionada, visto que o erro de 

um dos alunos podia ser o erro comum a todos os elementos de cada grupo. 

Por outro lado como todos os grupos estavam divididos em executantes e 

cooperantes ou seja, metade em tarefas de exercitação e a outra metade em 

tarefas de cooperação, realizando ajudas, referindo os critérios de êxito aos 

colegas e promovendo a prática dos exercícios em cada estação. No entanto, 

esta perspetiva não se verificou fiável, tal como o demonstrado anteriormente e 

tivemos que intervir no sentido de promover mais ação por parte dos alunos, 

estes não podem ficar com tempo para se desconcentrarem dos objetivos da 

aula pois, “para racionalizar os gestos e conhecer o que deve ser a ação 

primordial é necessário encontrar as invariantes para transferência e teorizar a 

ação motora, para isso podemos apontar alguns fatores que no nosso entender 

devem ser observados: 1 - Receber os sinais informativos; 2 - Perceber os 

sinais (análise mental); 3 - Estandardizar os gestos; 4 - Retirar informações 

pertinentes” (Peixoto & Ferreira, 1993, p. 55). 

A complexidade da ginástica exige concentração e foco na tarefa, mas a 

principal preocupação seria a de conseguir intervir apesar dos alunos estarem 

em exercitação, «estando em exercitação, como é que conseguirei intervir 

perante a turma?», desde logo percebi que não podia intervir em todos os 

espaços, quer fosse adotada a organização da aula por estações quer por 

circuito. Neste sentido decidi optar por intervir sempre no espaço de ação em 

que estava instalado, ou seja, como todos os alunos tinham que passar pela 

zona de segurança para os exercícios de maiores dificuldades, optei por dar 

feedbacks e por realizar correções de execuções de outros espaços na 

estação-farol. Por vezes atrasou o percurso que os alunos tinham que cumprir, 

mas no entanto permitiu-me intervir especificamente para todos os alunos e 

promover a aprendizagem da ginástica. 

A ginástica artística (solo) e a ginástica aparelhos (trave olímpica) foram 

as disciplinas em que senti maiores dificuldades para motivar os alunos. Por 

outro lado a ginástica acrobática (minitrampolins) e a ginástica acrobática foram 

as disciplinas em que os alunos estiveram mais motivados e com vontade de 

melhorem as suas performances. O facto de ter dividido o ensino de ginástica 
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pelas diferentes disciplinas facilitou a organização de todo o processo de 

ensino-aprendizagem, e levou-me a identificar possibilidades de intervir em 

cada uma delas, conduzindo os alunos a participarem de uma forma mais ativa 

no terceiro período e numa disciplina que esperava menos empenho. 

A estruturação dos conteúdos também é fundamental para que a 

ginástica possa deixar de ser a «ilha deserta» que tem sido. A ginástica 

artística acaba por dar as bases aos alunos para as execuções das outras 

disciplinas e, como tal, ter ficado planeada para o primeiro período revelou-se 

essencial. Quanto à abordagem da trave olímpica pareceu-me de todo uma má 

opção. Os alunos não têm o nível exigido para conseguirem cumprir com o 

básico deste aparelho, optam como é de esperar, por não realizarem os 

exercícios, ou porque têm medo ou porque a dificuldade é constrangedora. O 

minitrampolim despertou interesse nos alunos e permitiu-me ensinar com maior 

pormenor pois os alunos empenhavam-se mais, o que me levava a ter que 

intervir mais detalhadamente. Quanto à ginástica acrobática acabou por ser 

uma surpresa agradável, pois consegui que os alunos se ajudassem uns aos 

outros, o ensino cooperativo que não tinha resultado no primeiro período, teve 

outra vertente no terceiro período, com os alunos a terem um papel muito 

importante nas melhorias evidenciadas por todos os grupos. 
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4.1.3.7. O poder da demonstração para a criação do 

movimento 

 

Para Godinho et al. (1999, p. 131) a primeira forma rudimentar de 

aprendizagem é a observação. 

A observação permite a receção de informação por parte de quem 

observa. A demonstração na aula de EF é um veículo de informação entre os 

seus atores. 

Segundo Rink, 1994 e Darden, 1997, cit. por Rosado & Mesquita (2009, 

p. 96), a demonstração, em parceria com a exposição, assume no âmbito das 

atividades desportivas um papel fundamental, na mediada em que possibilita a 

visualização por parte do praticante do(s) movimento(s) a efetuar. 

De facto, ao sentir alguma dificuldade em manter os alunos atentos 

durante a explicação dos exercícios adotei a medida dos «4 Es», já aclarada 

anteriormente no presente documento, o que se revelou fundamental para a 

transmissão do que pretendia nas diferentes aulas, principalmente pelo facto 

de demonstrar as execuções que pretendia ver respeitadas no decorrer do 

exercício. «Então basta demonstrar para que os alunos repitam o que 

viram o professor realizar?» O que pretendia transmitir aos alunos era uma 

imagem que pretendia ver repetida, desta forma, estaria a ganhar tempo para 

intervir individualmente no decorrer da exercitação, mas a demonstração não é 

um fim em si mesmo. Tem que ser algo mais, necessita ser idealizada e 

programada para a aula, ao fazê-lo sentia que os alunos prestavam mais 

atenção e que de seguida queriam repetir de forma eficaz. Mas não bastava 

demonstrar, a experiência anterior de grande parte dos alunos na maioria das 

disciplinas, não lhes permitia olhar para a imagem que ali se expunha e 

conseguir repetir o que acabavam de visualizar. O aumento atencional por 

parte dos alunos permitia explicar alguns critérios de êxito fundamentais para 

complementar a imagem transmitida. A resposta é clara, não basta demonstrar! 

Apesar de a demonstração ser, em minha opinião, essencial para os alunos 

perceberem informação relevante sobre as tarefas motoras. Contudo, muitas 

são as variáveis que concorrem com a demonstração. «Todos os alunos 
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conseguem observar a demonstração?» Não bastava explicar de forma 

verbal o que pretendia, sentia a necessidade de demonstrar e atribuir uma 

imagem ao(s) movimento(s) que muitos dos alunos não conheciam, mas nem 

todos eram capazes de observar realmente a demonstração. 

 

“…assim colocamos todos os alunos numa das linhas do pavilhão, 

em frente ao Professor, para depois realizarem o exercício proposto, 

que é sempre explicado e depois demonstrado, para podermos 

evitar desde logo erros de execução…” (Reflexão da aula n.º4 e 5). 

 

“Passamos então para a variante do exercício que já envolvia o 

drible. Uma vez mais tivemos que parar o exercício para 

demonstrarmos que os alunos sem bola devem procurar fugir do 

‘caçador’ mas também olhar em volta e procurar alguém com bola 

para poder receber a bola e não ser apanhado. Neste sentido o 

exercício melhorou…” (Reflexão da aula n.º16 e 17). 

 

A exemplificação, seguida de uma breve explicação, permitia aos alunos 

criar uma imagem mental do que estavam a observar. Mas para que todos 

observassem o mesmo, tinha que recorrer a tarefas de gestão, do espaço, de 

como colocava os alunos perante a exemplificação, de como a realizava, se 

era um movimento que necessitava ser observado de frente ou de lado, todas 

estas frações faziam parte de um todo maior. «Os alunos percecionam o 

movimento correto?» Nem sempre o que realizava era percecionado pelos 

alunos, habilidades mais complexas levavam os alunos a perderem-se e a não 

perceberem. Por vezes, recorria a demonstrações parciais, exibia a primeira 

parte do movimento, explicava de novo, e depois prosseguia o movimento. A 

literatura aponta estas demonstrações como não podendo ser “excluídas das 

possibilidades de demonstração” (Rosado & Mesquita, 2009, p. 97). Desta 

forma já chegava a mais alunos, e revelou-se uma boa estratégia.  

No entanto, foi difícil manter uma constante compreensão por parte de 

todos os alunos, pois nem todos conseguiam reproduzir o movimento 
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visualizado na demonstração do estudante-estagiário. «No decorrer da 

exercitação a representação cognitiva manifestasse na prática?» Nem 

sempre. Alguns dos aspetos críticos da exercitação são assegurados com a 

demonstração e com a explicação inicial, mas muitos outros não se manifestam 

e surgem os erros. É então necessária a identificação dos erros por parte do 

docente e a partir daí iniciar novo ciclo de atuação, ou seja, nova explicação 

(através de feedbacks) e/ou demonstração, dependendo de cada caso. A 

perceção dos erros na execução por parte do executante pode desempenhar 

um papel importante, uma vez que, pode esclarecer as componentes principais 

da tarefa a realizar, daí a importância atribuída às palavras-chave neste 

momento específico. 

A minha opinião vai de encontro ao plasmado na literatura, “a 

visualização da demonstração, assim como a verbalização das suas 

componentes, parece contribuir positivamente para a aprendizagem, já que 

produz uma representação mental da tarefa com as consequentes reações 

ideomotoras, processos neurológicos idênticos aos experimentados na 

execução propriamente dita” (Godinho et al., 1999, p. 134). 

 

4.1.3.8. A observação como promotora da intervenção e 

amplificadora da execução 

 

“A variação do olhar, em direção, em velocidade, em duração, depende, 

entre muitos fatores, daquilo que atinge e capta o olhar” (Piasenta, 2002, p. 

81). 

A aula de EF está carregada de vários fatores observáveis o que leva a 

uma possível variação do olhar de quem tem como tarefa ver o(s) aluno(s) em 

ação. O docente é então sujeito a “captar significados diferentes através da 

visualização” (Sarmento, 2004, p. 161). 

Segundo Sarmento (2004, p. 163) a observação não é neutra, isenta e 

totalmente objetiva. 
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Observar não é olhar, não é fotografar. “Observar é um processo” e 

requer atenção, aumentando a eficiência sobre um sector determinado (Damas 

& Ketele, 1985, p. 11). 

O professor ao estar familiarizado com a matéria de ensino pode definir 

quais as informações pertinentes a observar. O que poderá aumentar a 

objetividade da sua observação, apesar desta depender sempre do que é 

familiar em determinada execução ou movimento. Na aula de EF e nos 

exercícios criados para encaminhar os alunos a aprenderem os conteúdos 

propostos para o 7º ano de escolaridade, defini sempre objetivos 

comportamentais, estes eram depois providos de critérios de êxito e de 

palavras-chave no sentido de dar ao docente ferramentas que permitissem 

identificar as informações pertinentes e que levassem a atuação por parte do 

líder da aula, tendo os erros comuns como pano de fundo para essa 

intervenção. Ao estar focado nos objetivos comportamentais dos exercícios 

propostos para as sessões, consegui identificar mais eficazmente onde deveria 

intervir no sentido de melhorar a aprendizagem do(s) aluno(s). 

 

“Neste exercício ficamos essencialmente satisfeitos com a 

autonomia demonstrada pelos rapazes, o que nos permitiu dar 

apenas feedbacks de instrução sempre que se justificou e 

libertando-nos para tentarmos motivar as raparigas a participarem de 

uma forma mais ativa e direcionada na tarefa que estavam a 

desempenhar.” (Reflexão da aula n.º 48). 

 

Para Damas & Ketele (1985, p. 11) o observador necessita selecionar 

um pequeno leque de informações pertinentes de uma vasta gama de 

informações possíveis. 

 

“…fomos intervindo junto dos alunos que iam cometendo erros, e 

utilizando os alunos que estavam a realizar a exercitação 

corretamente como exemplos a seguir. Esta dinâmica permitiu-nos 
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observar todos os alunos e ir percorrendo todo o espaço de aula, 

intervindo junto de todos os alunos.” (Reflexão da aula n.º 51). 

 

Sarmento (2004, p. 171) refere que a observação da tarefa permite 

apreciar para poder estudar as características do(s) movimento(s). 

 

“De notar que alguns alunos não conseguem sequer chegar com a 

bola à rede (a servir no 1º nível – ½ campo) e tivemos que intervir 

profundamente nestes casos, dando vários feedbacks e fazendo 

variadas demonstrações para que finalmente conseguissem cumprir 

com os objetivos propostos.” (Reflexão da aula n.º82). 

 

Na execução das tarefas por parte dos alunos tive sempre a 

preocupação de considerar as tarefas desportivas como tarefas de um nível de 

complexidade elevado e que o grau de dificuldade seria para uns mais baixo e 

para outros mais elevado. Daí a importância da experiência específica que o 

professor deve possuir em cada modalidade, uma vez que, esta lhe permite 

compreender a situação e atribuir significado ao que está a observar. Esta 

experiência especifica não implica saber realizar o movimento ou a ação 

desportiva, mas implica saber os critérios de êxito, quais as principais 

dificuldades sentidas na realização desse movimento ou ação desportiva e que 

objetivos são pretendidos no decorrer da sessão e dos exercícios. Esta 

perspetiva permitiu-me aprofundar conhecimentos sobre algumas temáticas 

que abordei durante o ano letivo, e julgo que deverá ser sempre o ponto de 

partida para uma boa intervenção na aula, mais especificamente, no momento 

de identificar para intervir, promovendo assim a aprendizagem. 

“A necessidade de observar os intervenientes pedagógicos advém de 

querer colher informações sobre o seu comportamento, o que obriga a um 

cuidado particular na direccionalidade do olhar bem como a terminologia 

utilizada para descrever esses mesmos comportamentos, o que justifica a 

possibilidade de familiarização com as metodologias e técnicas de observação 

e registo, aplicadas a contextos possíveis e forma a aproveitar esse 
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conhecimento e esse treino para aceder à compreensão científica das 

situações pedagógicas” (Sarmento, 2004, p. 120). 

A observação didática foi desenvolvida na prática diária, quer a lecionar, 

quer a observar outros professores. Esta capacidade que o docente deve 

desenvolver é fundamental no ensino, no fazer aprender, pois permite 

identificar e modificar comportamentos. 

“O professor experiente e com boa formação distingue-se do principiante 

precisamente nas advertências que, com rapidez e certeza dos erros, dirige 

aos seus praticantes e nas quais se baseia para formular as suas novas 

instruções” (Sarmento, 2004, p. 175). 

A experiencia vivida no EP permitiu-me desenvolver capacidades neste 

sentido, mas os anos de treino desportivo, como treinador, permitiram-me ter o 

foco mais direcionado para as execuções dos alunos, o que se verificou como 

uma potencialidade neste processo. Tive no entanto que aprofundar 

conhecimentos em algumas modalidades para poder perceber como são 

realizados os movimentos, ou seja, tive que visualizar algumas atividades 

desportivas para que me fosse mais fácil analisar e identificar a execução dos 

alunos. Só inter-relacionando os conhecimentos teórico-práticos, e 

desempenho motor e a competência de observação é que pude potenciar a 

minha ação e intervir mais eficazmente. 

 

4.1.3.9. A (in)disciplina como alicerce do (in)sucesso 

escolar 

 

A escola ocupa nos dias de hoje um importante papel na educação dos 

seus alunos. Numa escola como a EBSC julgo que ocupa um papel primordial 

na formação das crianças e jovens, visto que o contexto diferenciado em que 

estão inseridas precipita uma forte e eficaz intervenção da escola. 

Segundo Duarte (2000, p. 21) a cultura letrada, das pessoas «cultas», é 

a cultura dominante, e apresenta a escola como a principal instituição que a 

decreta, atribuindo hipótese de ascensão social a que a frequenta em 
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detrimento daqueles que se mantêm afastados e marginalizados face ao 

sistema escolar. 

A autora refere-se ainda à dicotomia entre a escola promotora de cultura 

e a escola promotora de insucesso escolar com as seguintes palavras, “quanto 

maior é o divorcio entre o tipo de cultura transmitido pela instituição escolar e a 

cultura de que os alunos são portadores, maior é a hipótese de insucesso 

escolar” (Duarte, 2000, p. 25). 

No contexto em que estava inserido no EP este aspeto era 

determinante, os alunos da minha turma não correspondiam aos valores da 

escola, com comportamentos inadequados em todas as disciplinas, várias 

visitas à direção, saídas de aulas para a SAD, suspensões por desrespeito 

continuado a docentes e regras da escola, confrontos com colegas, enfim 

comportamentos desajustados à cultura escolar, mas provavelmente, ajustados 

à sua cultura específica. Cabe por um lado aos agentes da escola perceberem 

em que contexto estão inseridos e construírem condições promotoras para o 

sucesso escolar, mas por outro lado, os alunos devem perceber a importância 

da escola para a sua formação, envolvendo-se mais nas tarefas escolares, 

para tal a ação dos encarregados de educação deve ser determinante. 

A caracterização do insucesso escolar é reportada na literatura, como 

ocupando um ”lugar-comum, objeto de ideias vagas e estereotipadas” 

(Isambert-Jameti, 1984, cit. por Duarte, 2000, p. 28). 

Na EBSC o insucesso escolar não pode ser visto como um lugar-

comum. Ao estar inserida no projeto Território Educativo de Intervenção 

Prioritária (TEIP) a escola tem que assumir responsabilidades acrescidas para 

promover os eixos deste programa de intervenção. Vários são os objetivos 

específicos delineados pelo Plano Anual de Atividades (PAA) que visam 

precisamente promover o sucesso escolar. 

«Qual o papel da EF neste prisma?»; «O recreio numa escola de 

contexto diferenciado é promotor de comportamentos desajustados?»; 

«Existe prática lúdica nos intervalos?»; «Que estratégias podem 

promover a inter-relação dos alunos no sentido do sucesso escolar?» 
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A escola assume uma grande preponderância na promoção do sucesso 

educativo pois envolve a comunidade educativa através de vários projetos 

inseridos no PAA. O departamento de EF é neste aspeto um dos mais ativos 

na EBSC e as aulas de EF ocupam um papel determinante na construção de 

pontes para o sucesso educativo. Geralmente a EF é a disciplina que os alunos 

mais gostam e, como tal, na que costumam estar mais empenhados, onde 

conseguem atingir os objetivos e ter a classificação que lhes permite ter 

sucesso. A experiência que vivi no EP foi de todo notável a este nível, a 

maioria dos alunos da minha turma não apresentava grande empenho nas 

aulas, e comportavam-se inadequadamente, mas as aulas de EF começaram a 

ter outro significado para eles. 

 

“Diretora de turma (DT): Como estão os comportamentos do 7ºC nas 

aulas de educação física? 

Estudante-estagiário (EE): Muito melhores, estão a chegar a horas, 

apenas um ou outro é que ainda se atrasa de vez em quando. E já 

não tenho sentido necessidade de os chamar tantas vezes à 

atenção por causa do comportamento. Julgo que com o passar do 

tempo podem melhorar. 

DT: Como é que consegues? Eles continuam a causar dificuldades 

aos teus colegas, e eu estou cheia de trabalho com as participações 

deles. 

EE: Tenho tentado promover o sucesso. Quando se portam bem e 

fazem o que lhes peço, atribuo um período de 10 a 15 minutos no 

final da aula para jogarem futebol. Se a aula correu mesmo como eu 

queria, então também jogo com eles, para eles perceberem que é 

aquele o comportamento que pretendo nas minhas aulas. Se não o 

fazem não jogam. A aula acaba quando tem que terminar e vão para 

o balneário. Esta é uma estratégia que está a resultar. 

DT: Então tens que vir dar as minhas aulas, pois eles continuam mal 

comportados… 
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EE: Não quer dizer que sejam bem comportados, mas já estão 

diferentes, mas nem sempre resulta, tentei criar o espirito de equipa 

na turma, com grito de turma, com lema, etc, e parecia estar a 

resultar, mas percebi que não, não estava a ir no sentido que 

pretendia.” (excerto do diário de bordo, 15-11-2012). 

 

Em conversa informal mantida com a DT percebi que a minha turma 

estava bastante melhor comportada na minha disciplina, comparativamente às 

restantes, contudo ainda não mantinham o comportamento como pretendia, 

uns dias pareciam uma turma normal, que respeitava tudo e empenhavam-se 

nas tarefas da aula, noutro dia, já voltavam a ser desconcertantes. O facto de 

olharem para a disciplina de EF como um espaço de recreio, onde queriam 

apenas fazer o que gostavam levou-me a pensar sobre o tema e comecei a 

observar alguns intervalos, a ver a prática deliberada, o que escolhiam, o que 

faziam, que brincadeiras eram mantidas e se havia focos de desentendimento 

e violência. 

“Uma boa imagem de escola e um bom clima não é possível se a escola 

não possuir espaços de recreio agradáveis” (Pereira, 2002, p. 98). Neste 

aspeto a EBSC está superdotada, com excelentes espaços para que possam 

existir atividades lúdicas nos recreios, desde espaços amplos, a campos de 

futebol, de basquetebol e ainda espaço de jardim com árvores. 

“A agressividade nas escolas começa a preocupar os docentes e 

direções das escolas. Os alunos aparecem com frequência na direção da 

escola ou recorrem aos Diretores de Turma com problemas como roubos, 

agressões, material destruído pois foram vítimas dos colegas. Também 

aparecem, com frequência, alunos que foram mandados sair da aula por 

motivo de indisciplina. Durante os intervalos, o Conselho executivo atende 

alunos que relatam ter sido vítimas de práticas de bullying, em particular no 

recreio” (Pereira, 2002, p. 99). 

Fiquei surpreendido, nas várias ocasiões em que me dediquei a 

observar a prática desportiva deliberada no recreio, não registei focos de 

violência. Um ou outro desentendimento, mas rapidamente resolvidos porque o 
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mais importante era o jogo ou a brincadeira. Parecia existir por ali muita 

confusão pelo grande número de alunos presentes, no entanto, a organização 

específica de cada espaço imperava e existia alegria. Jogos de basquetebol, 

jogos de futebol no campo, jogos de futebol para a rede, brincadeiras na caixa 

de areia, alunos a subirem árvores. Enfim, o que me pareceu caótico numa 

“olhadela” para aquele espaço, tornou-se em algo organizado com uma 

observação mais cuidada. “A atividade lúdica na infância é um problema social 

dos nossos dias, sendo necessário repensar os espaços e equipamentos para 

o jogo.” (Pereira, 2002, p. 98). De facto, a atividade desportiva deliberada das 

ruas tem vindo a desaparecer, as novas tecnologias apresentam-se como meio 

catalisador de prazer e sem ser necessário esforço. Por outro lado, começam a 

surgir novos equipamentos desportivos nas cidades justamente para promover 

o retorno da atividade desportiva, porém no bairro do cerco não existem essas 

condições. Na escola existem, e em todos os intervalos o local de culto dos 

alunos é o espaço desportivo. Fiquei pois agradado com a verificação da 

existência de uma prática lúdica bastante significativa nos intervalos. 

Como estratégias a seguir para obtenção do sucesso escolar necessitei 

desta observação-reflexão, pois assisti a várias brincadeiras dos alunos da 

minha turma, não diretamente, estava mais afastado, eles muitas das vezes 

nem se aperceberam da minha presença, mas de facto identifiquei 

comportamentos congruentes com os verificados na aula de EF. Andavam 

sempre com picardias e insultos uns para os outros, mas era normal, não se 

desentendiam, daí se verificarem esses comportamentos nas aulas. 

Criei várias estratégias para promover o sucesso educativo, na disciplina 

de EF, através da criação da ideia da turma como equipa numa fase inicial, 

mas que não se revelou a melhor estratégia a longo prazo. Ao perceber que 

não estava a resultar, optei por promover a prática de futebol no final das aulas 

como prémio pelo comportamento, nem sempre resultou, umas vezes consegui 

ter os alunos mais indisciplinados a tomarem a iniciativa de chamarem a 

atenção aos restantes colegas para respeitarem o professor e para poderem 

jogar futebol no final das sessões. Esta pareceu-me uma boa estratégia, nem 

sempre resultou, e foram penalizados pelo fracasso, ao não cumprirem as 
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regras e o empenho, não podiam jogar. Decidimos também centrar o nosso 

projeto pessoal do RE no relacionamento dos alunos e relacionado com a 

prática desportiva, pareceu-me uma boa estratégia, mas necessita de maior 

investimento por parte dos alunos. A última estratégia elaborada e que me 

pareceu promover o sucesso individual foi a criação da tabela de superação 

«os Conquistadores», esta ideia de competição não resultou para todos, mas a 

maioria esteve mais empenhada pois tinham a possibilidade de subir na tabela 

e lutarem pelo prémio final em todas as aulas. 

 

4.1.3.10. Da turma como equipa até à tabela dos 

“Conquistadores” 

 

Segundo Pereira (2002, p. 112) a prática desportiva escolar é valorizada 

pela cooperação, aprendizagem e aceitação de regras e pelo prazer do jogo e 

não pelos resultados. 

Ao estar inserido numa escola em que a educação é vista como sendo 

em contexto diferenciado assumi uma postura em que se manifestassem as 

qualidades humanas dos nossos alunos. Queria que a turma se unisse, 

formando uma equipa, tendo um nome de código, tendo um grito, tendo um 

símbolo, tendo vontade de superação nas tarefas das aulas. Tentei 

implementar esta rotina nas aulas de EF mas, a dada altura percebi que não 

estava a ser bem-sucedido, pois os alunos apresentaram poucas relações 

entre eles, com vários conflitos e alguns problemas disciplinares, não me foi 

então possível permanecer com a ideia inicial da turma como equipa. 

Insistindo na aprendizagem dos alunos e no seu desenvolvimento 

psicomotor e social, desenvolvi outra forma de motivar os alunos para a prática 

na aula de EF ao criar uma tabela da turma, com pontuações, que levavam a 

uma maior competitividade, no entanto manifestei que essa alteração se devia 

ao facto de querer manter as qualidades humanas como cerne da questão. Ou 

seja, havia competição interna, mas segundo regras estipuladas, com respeito 

pelos colegas, pois estes não eram adversários, mas sim companheiros que 

queriam ter a melhor performance, e só o esforço individual e coletivo poderia 



96 

 

ser motivador de sucesso. A tabela intitulada por “7.º C – os Conquistadores”, e 

com o lema “Não existe o fracasso quando damos o nosso melhor. O único 

fracasso consiste em não darmos o máximo” (Tom MacNab), era dividida por 

seis níveis. Todos os níveis tinham uma cor e uma subcategoria dos 

“Conquistadores”, e os alunos pontuavam com as ações realizadas nas aulas 

de EF. As subcategorias criadas foram: Caloiros (<100 pontos); Ambiciosos 

(<175 pontos); Lutadores (<250 pontos); Determinados (<300 pontos); 

Poderosos (<375 pontos); e Vitoriosos (>375 pontos). Os alunos para 

pontuarem tinham várias formas de o conseguirem, a assiduidade e 

pontualidade; os comportamentos (psicossociais) de cada aula; as notas 

conseguidas nos testes de fitnessgram; as notas dos testes escritos; e as notas 

das avaliações nas modalidades de cada período. No final, o vencedor teria um 

prémio e os restantes alunos a alcançarem o nível ‘vitoriosos’ também seriam 

premiados. Com esta nova estratégia pretendia criar nos alunos a intensão de 

se dedicarem mais nas aulas de EF. Despertamos esse interesse na maioria, 

contudo, alguns dos alunos não se interessaram pela competição interna e 

mantiveram os hábitos anteriores. Julgo no entanto que o principal objetivo foi 

conquistado. Em todas as aulas de terça-feira os alunos podiam consultar a 

tabela e verificar a sua nova pontuação e se já tinham subido ou não de nível. 

Denotei interesse em grande parte da turma e comecei a ter alunos a 

chegarem antes do toque para entrada para a aula, alunos que deixaram de 

faltar e alunos a comportarem-se de maneira muito melhor. Por outro lado, os 

que ocupavam os lugares mais baixos da tabela nada faziam para subir. Se 

pontuavam numa aula, na seguinte voltavam a ter pontuação negativa e 

tivemos quatro alunos que não saíram das duas últimas subcategorias. 

Foi sem dúvida uma excelente opção e certamente voltarei a utiliza-la 

em oportunidades futuras, deu bastante trabalho, principalmente nas 

atualizações de pontuação, pois era necessário colocar post-its com o nome e 

pontos de cada aluno na subcategoria devida, mas por outro lado, ter os alunos 

interessados, a perguntarem quantos pontos tinham, se já tinham subido, se ia 

afixar a tabela nas aulas de quinta-feira, entre outros comentários que os 

alunos fizeram. O vencedor final teve o reconhecimento perante os colegas na 
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última aula, e teve o direito a escolher o prémio que queria, de algumas opções 

propostas. Infelizmente não nos foi possível atribuir esse prémio nessa aula (a 

última do ano letivo), mas disse ao aluno para ir ao polidesportivo P1 no dia 

seguinte por volta da hora de almoço, que estaria lá com o prémio para ele, 

que era uma bola de basquetebol. Foi sem dúvida um momento marcante e 

emocionante, chegar à escola e ter lá o vencedor a aguardar pelo professor 

para levantar o seu prémio, uma bola de basquetebol, e ver a expressão de 

alegria por ter aquele prémio conquistado pela superação nas aulas de EF. 

 

4.1.3.11. A oportunidade de lecionar no Ensino Secundário 

 

Estabeleci um contacto próximo junto das turmas do ensino secundário, 

quer com a turma da colega estudante-estagiária, quer com a turma da PC. A 

minha presença constante nas aulas de ambas as turmas levou-me a conhecer 

melhor todos os alunos e a criar uma relação extremamente positiva com todos 

os alunos de ambas as turmas. Esta relação foi fundamental para poder 

lecionar algumas aulas na turma da PC. 

Com o decorrer do ano letivo a PC questionou o NE acerca da 

disponibilidade de sermos nós a lecionar a modalidade de futebol no primeiro 

período. Aceitamos de bom grado e encetamos a preparação de todas as 

questões necessárias para que as aulas fossem de facto significativas para os 

alunos. Não poderia desperdiçar esta oportunidade de lecionar algumas aulas 

de EF a uma turma do ensino secundário e com um bom nível de empenho e 

com comportamento exemplar, o que era o completo oposto da realidade que 

eu encontrava nas minhas aulas. Seguindo a organização utilizada na minha 

prática profissional, analisei o PNEF do ensino secundário, criei uma UT, defini 

o modelo de ensino a seguir e propôs algumas progressões de ensino, visto 

que a turma apresentava claramente dois níveis de desempenho. As aulas 

foram de facto uma motivação para mim pois sentia vontade em aprender por 

parte dos alunos, sentia que o que estava a ensinar estava a ser partilhado por 

mim e aceite pelos alunos e senti-me melhor professor nestas aulas. Não 

necessitava de estar constantemente a controlar a turma, de estar atento a 
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comportamentos desviantes, o que me libertava para as tarefas de ensino, 

podia ser mais interventivo no sentido de ajudar os alunos a corrigirem erros, a 

melhorarem as suas práticas e a perceberem o jogo. Apesar dos níveis de 

desempenho serem bastante afastados, consegui no final da UT ter todos os 

alunos a jogarem entre si, em equipas mistas e com um equilíbrio dinâmico 

entre todas as equipas, para que as equipa fossem competitivas. Vi alegria nos 

alunos, principalmente nos que apresentavam um nível mais baixo e essa foi 

de facto a minha melhor recompensa, ver os alunos aprenderem e estarem a 

desfrutar da aprendizagem. 

Durante o segundo período a PC promoveu algumas aulas surpresa, 

como acompanhava as aulas sabia em que momento se encontravam e a título 

excecional a PC falava connosco antes da sessão e colocava-nos numa 

situação de substituição. Por vezes afirmava, “quero ver como se saem sem 

trazer as aulas devidamente planeadas, como se tivessem que fazer um 

substituição de um colega que possa faltar por algum motivo”. Esta experiência 

foi potenciadora pois permitiu-me perceber que estava realmente preparado 

para lecionar, consegui sempre que chamado a intervir em situações deste 

género, lecionar aulas que se enquadravam na sequência da UT que estava a 

ser seguida, tendo os alunos em constante empenhamento motor e com altos 

índices motivacionais. Ouvir os feedbacks da PC no final destas aulas foi sem 

dúvida uma lufada de ar fresco para o meu ego, pois a possibilidade que tinha 

de cometer alguns erros era maior, mas consegui agir rapidamente, como que 

fazer uma retrospetiva das aulas anteriores e perspetivar uma nova aula, 

dando sequência ao que se estava a abordar. Claro que a turma apresentava 

um comportamento que facilitava a minha intervenção e o facto de estar 

presente nas sessões anteriores me permitia estar numa situação mais 

confortável. 

No terceiro período voltou a surgir a possibilidade de lecionar uma UT a 

esta turma. Desta feita na modalidade de Basquetebol. Aproveitamos algumas 

aulas livres para aumentar as aulas da UT e assim conseguimos ter 20 

sessões e optamos então por implementar o MED com esta turma. Em primeiro 

lugar porque a turma já tinha vivenciado anteriormente uma experiência com o 
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referido modelo de ensino e porque tínhamos conseguido organizar o 

calendário do terceiro período por forma a alargarmos a UT. A experiência foi 

sem dúvida marcante. O completo oposto do que havia vivenciado na minha 

turma. As equipas formadas aceitaram todos os colegas da sua equipa, 

definiram logo um nome para a sua equipa, e a cor do equipamento (e 

tentaram sempre cumprir com esta premissa), levaram as mascotes para todas 

as sessões, bem como os manuais do capitão e de equipa. O entusiasmo e 

ambiente festivo e competitivo estiveram sempre presentes. Verificamos 

filiação às equipas, com os elementos das equipas a realizarem o grito de 

equipa nas aulas, antes dos jogos e no final das aulas. Foi possível cumprir na 

íntegra o calendário competitivo e o evento culminante foi um dia diferente mas 

bastante competitivo e divertido. Não foi atribuída maior autonomia aos alunos 

pois estes nas primeiras sessões da UT apresentaram bastantes dificuldade 

em promoverem as atividades, e como apresentavam um baixo nível de 

desempenho decidi atuar de uma forma mais interventiva, contudo deixando 

algum espaço para a intervenção dos capitães de equipa e para a tomada de 

decisão dos alunos, principalmente nos jogos. Desta forma tive a necessidade 

de adotar algumas estratégias para que o processo de ensino-aprendizagem 

fosse potenciado, e apesar das limitações do espaço de aula, conseguimos 

atingir um nível mais evoluído de jogo. 

Não poderia deixar de refletir e referenciar esta experiência marcante, 

onde pude sentir-me realmente professor, pois as minhas ações levaram os 

alunos a evoluírem e a aprenderem as modalidades em que tive a 

oportunidade de lecionar. Observar alunos que nem sequer gostavam da 

modalidade numa fase inicial, a jogarem a grande intensidade quer na fase 

fina, quer na final, só pode ser indicador do ambiente criado em torno das aulas 

de EF. 

Após o términos das aulas do 11.º o 7.º continuava em aulas, e como tal 

estava todos os dias na escola, em todos os dias dessa semana (pós final das 

aulas), a turma juntou-se e juntamente comigo e com a estudante-estagiária 

Rita Ribeiro praticamos várias modalidades na hora de almoço. 

Nomeadamente a que tinha sido alvo do MED. Este é o motivo da nossa 
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atuação, provocar nos alunos vontade em praticar desporto. E esta uma 

aprendizagem marcante para mim, pois a atitude incansável que sempre 

mantive no decorrer do ano letivo, foi neste caso, promotora de aprendizagens 

bem-sucedidas e de um entusiamos vibrante em torno das aulas de EF. 

 

4.1.4. O misterioso mundo da avaliação 

 

“Ao longo dos tempos as pessoas têm procurado meios para 

compreender e aperfeiçoar as suas realizações e empreendimentos, tendo a 

avaliação um papel central nos mais variados domínios da vida” (Gonçalves et 

al., 2010, p. 13). 

A vivência na formação inicial anterior ao EP não me levou a avaliar de 

forma sistemática e tão pouco de forma fundamentada o que estava a ensinar. 

Passei por breves situações de aprendizagem sobre a avaliação sem no 

entanto aprofundar esta tarefa de importância vital na nossa profissão. Sendo 

assim encontrei-me perante uma situação imprevisível no estágio-profissional. 

Qual o papel da avaliação na aula de EF? Como proceder nas diversas 

avaliações que tenho que realizar? O que devo avaliar e o que não devo 

avaliar? Que modelo de avaliação seguir? Estas e outras questões surgiram 

no meu caminho numa fase inicial, ao planear estava já a pensar em avaliar, no 

entanto precisava de definir o como, o porquê e o quando avaliar. A 

experiência e conselhos da professora cooperante revelaram-se essenciais 

para a nossa tomada de decisão pois colocou-nos perante vários cenários 

possíveis e a partir deles tivemos que pensar, refletir e apontar para onde 

queríamos seguir. 

Segundo Abrantes et al. in Gonçalves et al. (2010, p. 17) a avaliação é 

uma questão complexa, em permanente discussão e geradora de muitas 

tensões. A avaliação é um elemento integrante e regulador das práticas 

pedagógicas, mas assume também uma função de certificação das 

aprendizagens realizadas e das competências desenvolvidas – avaliação como 

prática estruturada. Além disso, tem influência nas decisões que visam 
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melhorar a qualidade do ensino, bem como, na confiança social quanto ao 

funcionamento do sistema educativo. 

A avaliação como parâmetro fundamental da função docente levou-me a 

percorrer um caminho que abrangia a aprendizagem que pretendia realizar. Ao 

definir os conteúdos a abordar para a disciplina de EF estava também a definir 

a sua avaliação. A avaliação cumpre um importante papel no desempenho dos 

alunos. 

Segundo Pais e Monteiro (2002) in Gonçalves et al. (2010, p. 17) quem 

avalia tem de dar a conhecer ao objeto de avaliação (alunos) a forma como vai 

ser avaliado, indicando o lugar que este ocupa em relação ao que foi 

estabelecido, os objetivos e as metas. Cabe aos professores liderarem todo o 

processo, devendo medir, constantemente a aquisição de conhecimentos, 

dando ao mesmo tempo esta informação aos alunos, para que estes consigam 

evoluir. 

Toda a aprendizagem tem objetivos e metas a alcançar, na fase de 

planeamento das atividades letivas defini quais os conteúdos a serem 

abordados nos três períodos de aulas. Após esta divisão fiquei a conhecer o 

número de aulas que estava destinado a cada modalidade e assim comecei 

logo a identificar a possibilidade de avaliação a seguir. «Qual o papel da 

avaliação na aula de EF?» A aula de EF é sobrecarregada de conteúdos de 

diferentes modalidades, a capacidade de trabalho por parte dos alunos e de 

aprendizagem tem que ser tomada em consideração, visto que, o Diário da 

República aponta no art. n.º3 “a avaliação tem uma vertente contínua e 

sistemática e fornece ao professor, ao aluno, ao encarregado de educação e 

aos restantes intervenientes informação sobre a aquisição de conhecimentos e 

o desenvolvimento de capacidades, de modo a permitir rever e melhorar o 

processo de trabalho.” Neste sentido o papel da avaliação é fundamental para 

a disciplina de EF. 

Para Ribeiro (1999) cit. por Gonçalves et al. (2010, p. 18) um sistema de 

avaliação, como qualquer outro sistema, assenta em determinados 

pressupostos que, por um lado, o justificam e, por outro, o tornam possível. No 

contexto do processo de ensino-aprendizagem, não faz sentido falar de 
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avaliação de resultados se não se assumir uma planificação de todo o 

processo. 

«Como proceder nas diversas avaliações que tenho que realizar?» 

envolveu essa planificação e estratificação do que queríamos avaliar nas 

diversas modalidades. O processo avaliativo teria que ser ajustado aos 

conteúdos que defini e como tal o processo de definição de conteúdos e da 

forma como pretendia lecionar cada modalidade, ou seja, o modelo de ensino 

adotado, levou-me a escolher formas de atuar diferenciadas, pois tiveram que 

ser ajustadas ao processo de ensino-aprendizagem. «O que devo avaliar, o 

que não devo avaliar?» surge como consequência desse processo de ensino, 

ocupando a fase de planeamento um papel fundamental pois permitiu-me 

identificar “o que se pretende atingir (os objetivos de aprendizagem), concebe-

se o processo de chegar lá (os métodos, meios e materiais) e, finalmente, a 

maneira de saber se foi alcançado, ou não, o pretendido (tipos e instrumentos 

de avaliação)” (Gonçalves et al., 2010, p. 19). Desta forma perseguia sempre o 

sucesso do processo de ensino-aprendizagem, pois conseguia identificar 

problemas e através dessa análise e dessa reflexão podia alterar situações que 

poderiam estar a sair do caminho que pretendia inicialmente. Para tal, pensei 

no que deveria ser avaliado tendo em conta quem eram os destinatários dessa 

avaliação, este princípio levou-me a criar desde logo os critérios da avaliação. 

Com estes parâmetros definidos passei a escolher os instrumentos de 

avaliação e como deveria recolher os dados, para além da necessária 

calendarização. A recolha dos dados seria uma das questões essenciais do 

processo visto que a competência como avaliador surge com a experiência, 

mas podia colmatar essa falta de experiência com o conhecimento dos alunos, 

e com o conhecimento das matérias a serem avaliadas. A análise dos dados 

recolhidos permitiu-me refletir sobre todo o processo de ensino-aprendizagem. 

Posteriormente quis apresentar os resultados da avaliação aos alunos e optei 

sempre por realizar uma breve conversa com alunos na fase inicial da aula, 

após a avaliação anterior onde apontava dificuldades e ainda pontos favoráveis 

dessas avaliações, tudo de forma geral, deixando espaço para alguns 
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comentários individuais que surgiam como recomendações para que se 

verificassem no decorrer das aprendizagens seguintes. 

«Que modelo de avaliação seguir?» foi a questão que pretendia definir 

desde início. Em reunião com o núcleo de estágio e ao debatermos a questão 

da avaliação, decidi optar pela avaliação contínua associada à avaliação 

pontual. Desta forma poderia avaliar constantemente o trabalho elaborado, 

possibilitar-me-ia retirar informações para orientação do ensino que poderia 

potenciar a aprendizagem e, numa fase final do processo poderia fazer o 

balanço do que tinha sido abordado. 

Para Rosado e Silva (1999) cit. por Gonçalves et al. (2010, p. 59), a 

avaliação contínua permite o acompanhamento de todo o processo ensino-

aprendizagem de forma regular. Na realidade a avaliação está sempre 

presente, na medida em que cada interveniente no processo não pode deixar 

de se questionar, permanentemente, acerca do trabalho que está a realizar. 

A avaliação pontual é definida como “a levada a cabo num momento 

isolado de avaliação”. É pois apresentada como uma avaliação de “caráter 

isolado, podendo coincidir ou não com a avaliação final” (Gonçalves et al., 

2010, p. 60). 

Ao juntar os dois formatos de avaliação pude avaliar constantemente a 

minha atuação e a possível evolução dos alunos. Com a aula terminada fazia a 

reflexão da mesma e identificava a progressão dos alunos o que me permitia 

planear a aula seguinte, por outro lado o facto de proceder a momentos de 

avaliação pontual permitiu-me avaliar os alunos num momento inicial em todas 

as modalidades através da avaliação diagnóstica, e num momento final na 

avaliação sumativa. 

Tive pois a necessidade de interligar todo o processo de ensino, com a 

planificação e ação (aula), a reflexão (pós-aula) e avaliação (quer do processo 

de ensino, quer da evolução dos alunos), o que me levou a ter que estruturar a 

forma de atuar nas seguintes alíneas: a) a avaliação diagnóstica (AD) como 

ponto de partida para o processo de ensino-aprendizagem; b) a avaliação 

contínua como potenciadora da aprendizagem do aluno e levando a 

desenvolvimento de competências pela sua ação formativa; e c) a avaliação 
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sumativa (AS) permitiu-me identificar a evolução dos alunos ao nível das 

competências e capacidades dos alunos. 

Diferentes momentos de avaliação em diferentes modalidades exigiram 

diferentes instrumentos de observação, logo tive que construir as grelhas de 

avaliação para cada modalidade lecionada no decorrer do ano letivo. Esta 

tarefa apesar de parecer ser apenas mais uma na imensidão de tarefas que o 

docente deve cumprir, revelou-se, em meu entender, de grande importância. 

Ao identificar os conteúdos a avaliar na AD estava já a identificar critérios de 

sucesso e de insucesso que nos facilitaram a observação dos mesmos, quer 

no momento inicial, quer nos restantes momentos de avaliação. Desenvolvi 

desde logo parâmetros de observação, pois tinha que me focar em 

determinadas determinantes técnicas, por exemplo no passe de voleibol, se os 

alunos se colocavam debaixo da bola, como colocavam as mãos, se 

conseguiam sustentar a bola no ar ou não. E, ao definir os parâmetros das 

fichas, tive que desde logo identificar aspetos essenciais e erros principais para 

os quais já estava alertado. Ao criar fichas de verificação simples e que me 

permitissem um rápido registo. quis definir os critérios de êxito a serem 

avaliados, o que seria identificado através da execução dos alunos nos 

períodos de avaliação. 

 

4.1.5. Reflexão como catapulta da profissionalização docente 

 

A formação inicial do professor de EF está envolta na sua capacidade de 

refletir sobre as suas práticas. Já no primeiro ano do segundo ciclo, nas 

unidades curriculares de didáticas específicas, fomos sujeitos a esta prática 

reflexiva, o que me permitiu desde então adquirir essa rotina sobre a minha 

intervenção profissional. 

Para Bento et al. (1999, p. 216) “a preparação deve desenvolver as 

capacidades reflexivas de observação, análise, interpretação e tomada de 

decisão. Pretende-se que os professores sejam capazes de questionar o 

ensino e pensar criticamente as suas práticas”. 
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A racionalidade ao ser técnica, prática e crítica demonstra que a 

capacidade de orientar o ensino por parte dos professores deve ser 

multifacetada (Van Manen, 1977 cit. por Costa, 1996, p. 26). 

A necessidade de refletir sobre as práticas que o estudante-estagiário 

realiza durante o estágio é um marco importante na sua profissionalização pois, 

permite-lhe adotar esta função como parte integrante do seu exercício 

profissional. Ao dedicar-me constantemente à prática reflexiva pude adotar 

novos caminhos e aprofundar conhecimentos. 

“Necessitamos de professores altamente motivados e empenhados em 

enfrentar a sua atividade profissional com curiosidade, que assumam as tarefas 

profissionais de uma forma não rotineira, enfim professores reflexivos que 

entendam o processo de aprendizagem e de formação como fazendo parte da 

própria função docente, que creiam e assumam o processo de melhoria do seu 

próprio ensino como um empreendimento coletivo” (Costa, 1996, p. 27) 

A prática reflexiva revelou-se importante em todos os parâmetros que 

envolvem a atuação do docente no meio escolar. A minha formação ao ser 

refletida revelou-se como um fator de melhoria de competências. 

“A grande força dos professores reside no exemplo que dão, 

manifestando curiosidade e abertura de espirito, e mostrando-se prontos a 

sujeitar as suas hipóteses à prova dos factos e até a reconhecer os próprios 

erros” (Delors, 2003, p. 135). 

Por vezes, tentei explorar algumas situações que me pareciam ser as 

mais indicadas no processo de ensino-aprendizagem, mas a prática reflexiva 

leva-me a constatar que aquela hipótese poderia não ser, afinal, a mais 

indicada para aquela situação. A capacidade para reconhecer que poderia ter 

optado por uma conduta e que esta poderia revelar-se errada permitiu-me 

alterar a estratégia inicial. 

 

“…iniciamos a exercitação mas deparamo-nos com dificuldades em 

controlar toda a turma, pois alguns grupos não exercitavam o que 

era pedido, ou então estavam na brincadeira em vez de cooperarem 

e de se ajudarem. Nem o facto de nas estações um aluno ter que 
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exercitar e o outro ter que realizar a ajuda os manteve mais 

concentrados e focados na tarefa. Infelizmente esta estratégia não 

resultou. Quisemos responsabilizar e dar autonomia aos alunos e 

dessa forma organizamos a aula segundo a metodologia de ensino 

cooperativo.” (Reflexão da aula n.º 30 e 31). 

 

“Após reflexão com a Professora Cooperante optamos por reduzir o 

número de exercícios para a sessão e decidimos manter os 

exercícios propostos na sessão durante mais tempo através de 

variantes do exercício que estavam já a exercitar.” (Reflexão da aula 

n.º 41). 

 

A prática reflexiva dá ao docente a possibilidade de perceber se as suas 

opções vão de encontro ao que o(s) aluno(s) necessitam e, se não vão porque 

motivo não estão a cumprir com o que tinha sido previamente pensado e 

definido como o melhor caminho para determinada situação. Para que tal se 

possa verificar, “após a aula, o professor pode pensar no que aconteceu, no 

que observou, no significado que lhe deu e na eventual adoção de outros 

sentidos” (Schön, in Chantraine-Demailly, 1992, p. 82). 

No entanto a reflexão exercida como prática profissional não é ausente 

de componentes internas e externas do ser que a realiza. “A reflexão implica a 

imensidão consciente do homem no mundo da sua experiência, um mundo 

carregado de conotações, valores, intercâmbios simbólicos, correspondências 

afetivas, interesses sociais e cenários políticos” (Gómez, in Chantraine-

Demailly, 1992, p. 103). Daí surge a importância do EP na formação do 

profissional de educação, através do papel que os supervisores adotam na 

construção dos saberes de quem ainda é aluno e desempenha a função de 

professor como estudante-estagiário. 

 

4.1.6. Observar como processo – “Se podes olhar, vê. Se podes 

ver, repara.”(Saramago). 
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Uma das tarefas que nos cumpria realizar enquanto estudantes-

estagiários era a de observar outros professores na sua prática e, desse olhar 

lançado sobre o professor, ou sobre a aula, ser capaz de recolher informações.  

Com o início das aulas comecei logo a acompanhar as dos colegas 

estudante-estagiários e da PC. Estas primeiras observações eram importantes 

para me familiarizar com o contexto e o com o conteúdo das turmas de cada 

docente. A observação desempenhou, de facto, um papel fundamental pois, 

permitiu-me conhecer os alunos, saber os seus nomes, perceber como reagiam 

a algumas situações da aula e como o docente se relacionava com a turma. O 

preenchimento da ficha de caracterização da turma complementou estas 

observações iniciais. 

Decidi então optar por seguir os métodos de observação tradicional, pois 

este modelo permitia-me preencher as fichas de registo de incidentes das aulas 

observadas e ainda ter um julgamento intuitivo. Esta tomada de decisão recaiu 

essencialmente sobre três aulas observadas nas aulas de estudantes-

estagiários do primeiro período. A utilização deste método de observação 

levou-me a responder fundamentalmente a três questões. O que observar? 

Quem observa? Como observar? Ao responder a «o que observar?», ou 

seja, o objeto de observação, apontei para o aluno e suas ações nas aulas de 

EF pois parecia-me ser a maneira mais indicada de melhorar a minha 

capacidade de observação do aluno na prática, bem como, me permitia 

observar o professor como agente promotor dessa ação do aluno. A resposta a 

«quem observa?» recai sobre o autor da observação, que era eu, enquanto 

“objeto estranho” à turma. Daí a importância atribuída a uma presença 

constante nas aulas como observador, pois possibilitaria enquadrar-me 

naquele contexto específico. Na resposta a «como observar?» centrei-me na 

seleção do método a utilizar para conseguir cumprir com o objetivo da minha 

observação. Quis então perceber e descrever como é que os alunos 

despendem o seu tempo na aula de EF, olhando para a forma como os alunos 

se empenhavam e perceber qual o tempo que dedicavam a cada categoria 

previamente definida parecia-me ser o caminho indicado para auxiliar a 

estudante-estagiária que estava a exercer a prática pedagógica. Tal, poderia 
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potenciar a minha própria maneira de lecionar, uma vez que, ao olhar para o 

aluno na atividade prática estava também a perceber a forma de atuar do 

professor. 

Em paralelo observei regularmente as aulas da PC o que me permitia 

observar um docente experiente em atuação. De certa forma esta dupla 

observação, de um par em formação inicial e de um par com experiência, 

possibilitou-me organizar o processo de observação. 

No segundo período e, após um breve reflexão sobre o tema, decidi 

optar por observar apenas professores experientes, optei por manter a 

observação tradicional e melhorar a minha forma de observar. Ao observar 

estes professores experientes estava a olhar para tudo, desde a relação com 

os alunos até à organização do exercício, tudo era motivo de observação. A 

minha perspetiva dos comportamentos do docente na sua atividade centrava-

se no tempo e na qualidade da aprendizagem. 

As características e capacidades individuais influenciam a atuação do 

professor na sua prática. Enquanto observador teria que olhar para o processo 

de ensino-aprendizagem alicerçado nas minhas crenças e vivências anteriores, 

mas tentando perceber essas diferenças para os demais sujeitos que estavam 

a ser observados por mim. O recurso a instrumentos e métodos específicos de 

observação seria fundamental para poder realizar observações rigorosas e 

para que o mesmo observador, em momentos distintos, fosse capaz de 

identificar e classificar de igual modo um comportamento ou conjunto de 

comportamentos. 

No terceiro período passei então a utilizar o método de observação 

sistemática e utilizei o student time expenditure (STE) como ferramenta da 

minha atuação como observador. Defini previamente cinco categorias a serem 

observadas, pretendia perceber e descrever como é que os alunos despendiam 

o seu tempo no decorrer da aula de EF. As categorias foram as de 

comportamentos de gestão, organização, de espera, de atividade, de instrução 

e fora da tarefa. Em todas as aulas observadas registamos o comportamento 

de determinado aluno em três períodos distintos de cinco minutos e 

subdivididos em períodos de dez segundos. Como registar? O registo foi 
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realizado na tabela de observação criada para o efeito e, posteriormente, alvo 

de análise e reflexão da minha parte. Não se traduziu numa tarefa complicada, 

pois ao desenhar a tabela familiarizei-me com a mesma e o objeto observado 

era um elemento da amostra total, ou seja, um aluno da turma. Neste sentido 

ao iniciar o período de registo focava a minha atenção nesse aluno e no papel 

do professor durante esse período. (Anexo II). Surgem então novas questões, 

o que interpretar? Após a aula havia sempre um momento em que 

comentávamos o sucedido durante a aula, ouvíamos as sugestões da 

professora cooperante e posteriormente analisava os dados retirados da aula. 

Utilizei o Microsoft Office Excel 2010 para tratar esses dados e poder distribuir 

os comportamentos registados em gráficos que representavam o tempo 

despendido pelo aluno nas subcategorias observadas em cada período de 

cinco minutos de observação. Essa percentagem era ainda acompanhada de 

alguma contextualização através da descrição do exercício em que estava 

inserido e de como poderia ter estado empenhado na situação em questão. 

Algumas anotações sobre a intervenção do professor em questão também 

foram tomadas em conta. Todo este processo de análise, de discussão e de 

reflexão levaram-me a produzir os documentos de reflexão sobre as 

observações realizadas. O que alterar? A modificação do processo de ensino-

aprendizagem surgia após esta etapa estar concluída assim, pude constatar 

que este processo de observação e posterior reflexão me permitiu ajudar as 

minhas colegas estudantes-estagiárias. Também foi crucial para mim, pois 

conseguia identificar mais facilmente esses comportamentos na minha ação 

prática. Após cada reflexão reiniciava-se todo este processo o que promoveu a 

experiência pessoal nesta tarefa, bem como, na reflexão sobre a prática no 

sentido de poder envolver os alunos em comportamentos mais ajustados e 

mais ativos nas aulas de EF. 

Nunca me senti constrangido na minha atuação mesmo a estar também 

em constante avaliação por parte das minhas colegas que desempenhavam o 

mesmo papel de observadoras nas minhas sessões e da presença da 

professora cooperante. Desde o primeiro dia que o facto de termos sempre ali 

alguém a observar todos os nossos movimentos que me pareceu uma boa 
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oportunidade para poder aprender. Esta disponibilidade possibilitou-me escutar 

as críticas que se seguiam às minhas aulas como aspetos positivos. Julgo que 

algumas das alterações que promovi na minha maneira de atuar nasceram de 

conversas informais após as aulas com o restante núcleo de estágio, pois 

existiu confronto de ideias. As alterações promovidas concorreram para o meu 

desenvolvimento profissional pois este processo desempenhou um papel 

fundamental na atenção que prestava à minha prática através da observação 

de outras práticas. 
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4.2. Área 2 e 3 – Participação na Escola e relações com a 

comunidade 

 

No âmbito destas áreas estão previstas as atividades não letivas 

realizadas pelo estudante-estagiário e que contribuam para a sua integração na 

comunidade escolar. Tendo como objetivo contribuir para a promoção do 

sucesso educativo, no reforço do papel do professor de Educação Física na 

escola e na comunidade local, bem como da disciplina de Educação Física, 

através de uma intervenção contextualizada, cooperativa, responsável e 

inovadora. 

A escola enquanto comunidade educativa assegura e desenvolve o 

projeto educativo de escola (PEE) e os projetos disciplinares e 

transdisciplinares. Surgiram então algumas atividades de complemento 

curricular na escola nas quais o estudante-estagiário devia intervir no decorrer 

do EP. Optamos por nos envolvermos mais profundamente no desporto escolar 

(DE) e por acompanharmos à distância o papel de diretor de turma (DT). Tive 

ainda uma participação ativa na gestão de recursos de organização, e assumi 

responsabilidades na direção, elaboração e coordenação de projetos de 

desenvolvimento organizacional. 

Ao estar inserido no departamento curricular tive sempre a preocupação 

de estar presente nas reuniões de tal órgão, o que me permitia desde logo 

conhecer os meus pares no seio da escola, depois permitia-me estar a par das 

tomadas de decisão sobre todo o tipo de atividades a serem ministradas pelo 

departamento de EF. Ao núcleo de estágio da FADEUP foi sugerida, no âmbito 

das atividades desportivas, a promoção de uma atividade que desenvolvesse 

sinergias com a comunidade educativa. 

Em reunião de núcleo de estágio debatemos ideias de atividades a 

promover na EBSC e qual a área em que cada estudante-estagiário iria realizar 

maior investimento. 
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4.2.1. A prova de resistência – Corta-mato escolar 

 

É sem dúvida uma prova de resistência, principalmente para quem 

organiza uma atividade desta dimensão na escola. Assumimos funções de 

gestão, e fui destacado para a função de controlo das classificações na mesa 

de chegada para todas as provas do corta-mato. 

 

“Assim tivemos a colaborar na “montagem” do circuito e demais 

pontos de controlo, bem como da zona de lanches, de secretariado e 

de chegada. Ficamos responsáveis pelo ponto de chegada dos 

participantes, juntamente com alunos do curso profissional, que nos 

ajudaram na entrega e recolha de dorsais, bem como no 

encaminhamento dos atletas pela ordem de chegada até à mesa de 

chegada. 

Surgiram diversos problemas, em primeiro lugar e como tinha 

chovido (e poderia voltar a chover a qualquer momento) optamos por 

colocar a mesa de controlo de chegada já dentro do pavilhão, por 

forma a catalogarmos os dados e encaminharmos os alunos para o 

pódio e para a zona de entrega de lanches. Com esta medida 

surgem dificuldades em controlar a chegada dos alunos, isto porque 

no espaço entre cortar a meta e entrar no pavilhão os alunos 

passavam por outros que tinham chegado à sua frente. Esta 

situação repetiu-se e não foi de fácil controlo para os membros 

responsáveis pelo controlo da chegada. Estes alunos deveriam ter 

anotado imediatamente o número dos dorsais (pelo menos dos dez 

primeiros) para que não surgissem depois falsas classificações. 

Tivemos ainda outra dificuldade neste setor, ao colocarmos na base 

de dados o número do participante não estava a associar ao nome 

respetivo. A elaboração da base de dados estava a cargo dos 

estudantes-estagiários do ISMAI e estes deveriam ter verificado a 

mesma antes de a entregarem aos estudantes-estagiários da 

FADEUP para que estes elaborassem as tabelas classificativas. Em 
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segundo lugar houve alunos a reclamarem que outros participantes 

não estavam a cumprir com o percurso e estavam a “cortar 

caminho”. Esta situação deveu-se ao facto de por alguns momentos 

não estarem elementos da organização nos postos de controlo. Em 

terceiro lugar a explicação do percurso poderá não ter sido a melhor, 

visto que alguns alunos se queixaram desse facto e que inclusive 

disseram que fizeram voltas a mais ao percurso. Para finalizar, o 

quarto ponto, existiu uma certa confusão na organização do evento, 

o mau tempo atrapalhou e atrasou o início da atividade o que poderá 

ter prejudicado a prova mas certamente que não se deveu apenas a 

este fator meteorológico.” (Reflexão da aula n.º 38 – Corta-mato 

Escolar). 

 

O corta-mato é sem dúvida uma prova extraordinária, que envolve toda a 

comunidade educativa, no entanto pareceu-me que continua a não ter a 

relevância que poderia e deveria ter no contexto escolar. O número de 

participantes é elevado, mas este ainda não abrange uma grande parte dos 

alunos da escola. Podem existir vários motivos para que tal se verifique, mas 

julgo que é a falta de motivação que os alunos demonstram para a atividade de 

corrida de resistência que caracteriza esta atividade. Este dia é um dia que 

está destinado a esta prova no PAA, mas não tem ainda a dimensão que se 

pretende. Na reflexão de dia treze de Dezembro de 2012, dia da atividade, 

referia vários pontos negativos da atividade e enumerei algumas soluções para 

essas dificuldades vividas. Esta reflexão levou-me a pensar que apesar da 

atividade ser denominada de obrigatória, pois faz parte do PAA, não está a ter 

a devida afluência de alunos como deveria ter. O corta-mato não tem a 

dimensão que deveria ter na escola. A EBSC deveria atribuir mais importância 

a esta atividade uma vez que esta está inserida no eixo 2 do programa TEIP. 

Parece-me que se poderia tomar a decisão de dar valor à atividade 

promovendo a mesma na comunidade escolar. Não basta ser o grupo de EF 

através dos seus professores a incentivarem os alunos a participarem na 

prova, deverá ser a escola a assumir o papel de maior relevância. Neste 
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sentido a escola deveria envolver-se através de todos os docentes na 

atividade, criando assim um grande evento. Tantas são as atividades em que 

os alunos têm a sua participação e não são atribuídas a devida importância. O 

dia do corta-mato poderá ser, a meu ver, muito mais do que um dia de corrida. 

Podemos envolver a escola e a comunidade, chamando os encarregados de 

educação para assistirem à prova, mas também para verem as restantes 

atividades desenvolvidas no primeiro período. Este dar a conhecer permite dar 

maior importância ao evento e poderá promover nos alunos a vontade de 

participarem. Por outro lado, atribuir prémios de maior valia aos alunos, a 

medalha e o certificado não chegam. Uma bolsa de alimentação para os 

vencedores, ou de material da reprografia podem ser alternativas motivacionais 

para uma maior participação neste contexto. 

O valor pedagógico atribuído a um evento maior, com mais 

reconhecimento poderá ser fundamental para os alunos, em parceria com o 

desporto escolar que poderá criar uma equipa de atletismo e assumir um papel 

importante na promoção da modalidade e na organização do evento. 

Muitas são as alternativas que visam a melhoria do evento, esta foi 

realmente a minha primeira participação na organização de um evento de 

atletismo e que muito me fez refletir e concluir que o nosso papel na aula de EF 

deve ser ainda mais direcionado para o papel de motivarmos os alunos a 

participarem em modalidades que lhes permitam manter um estilo de vida ativa 

no futuro sem que para isso seja necessário despenderem rendimentos. 

 

4.2.1.1. Corta-mato – Desporto Escolar – CLDE Porto 

 

O corta-mato escolar apurou alunos para o Desporto Escolar – CLDE 

Porto. Fui convidado a fazer parte da comitiva por parte do coordenador do DE, 

o que aceitei de bom grado. Enquanto aluno tive a possibilidade de participar 

nesta fase do corta-mato e foi sem dúvida uma experiência memorável, como 

tal a minha participação foi assumida como sendo uma perspetiva de auxílio 

aos colegas do grupo de EF e aos alunos que participaram nesta fase. Parece-

me que esta é uma boa medida para promovermos a modalidade no seio da 
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comunidade escolar, no entanto nenhum papel de destaque foi atribuído a 

estes alunos, julgo que se poderiam ter tirado fotografias dos alunos no evento 

para expor na escola, atribuído assim maior importância aos alunos que 

participaram no evento. 

Percebi um pouco mais o que envolve este tipo de organização por parte 

da escola. É necessário proceder às inscrições dos alunos na prova, requerer 

de lanches e águas, requisitar autocarro para transporte dos alunos para o 

local da prova, assegurar que os alunos informam os encarregados de 

educação da sua participação na prova fora da escola, formular listas de 

verificação dos alunos, entre outras situações que experimentei com esta 

minha participação pela primeira vez na qualidade de professor. Compreendi 

que o papel do coordenador do DE é fundamental para que tudo se desenrole 

de uma forma organizada e para podermos, enquanto escola, promover a 

modalidade na escola. 

 

“Durante a viagem para o local de prova reunimos entre professores, 

já no autocarro, e definimos algumas regras que comunicamos 

posteriormente aos alunos. A vivência de professores mais 

experientes em edições anteriores permitiram definir desde logo 

pontos de controlo e de encontro no caso de algum aluno se perder 

da comitiva. Como organizamos previamente estas questões mal 

chegamos ao local de prova encaminhamos todos os alunos para 

um local dentro do recinto, ou seja, definimos uma base, e ficamos 

dois professores com o grupo, os restantes professores foram tratar 

do check-in, do levantamento de dorsais e saber onde era o início da 

prova para podermos facilitar o processo de cada escalão. Estes 

pormenores facilitaram e muito a nossa orientação no decorrer da 

prova, tendo sempre alunos em movimento, uns a virem das suas 

provas ter à base onde estava a sua escola, enquanto alguns dos 

professores vinham chamar os alunos que iriam participar na prova 

seguinte do seu escalão.” (Reflexão final do Corta-mato CLDE 

Porto). 
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Apesar de se terem registado aspetos positivos, de ressalvar o que nos 

pareceu negativo, os alunos não se apresentaram devidamente preparados 

para as exigências desta prova. 

 

“A entreajuda dos professores foi fundamental para que tudo 

decorre-se dentro da normalidade e não se verificaram quaisquer 

inconvenientes durante o tempo em que os alunos estiveram sobe a 

nossa responsabilidade. Os alunos foram convivendo com outros 

alunos de outras escolas o que acaba por ser um aspeto positivo, 

pois estão a desenvolver capacidades de se relacionarem com 

outros contextos e com outras pessoas. Foi ainda bastante positivo 

ver a alegria com que os alunos foram participar neste evento, 

principalmente por poderem sair um pouco da sua realidade e irem 

representar a sua escola. Pareceu-nos no entanto que os alunos não 

estavam devidamente preparados para a competição, não 

alcançando lugares de destaque, e alguns tiveram dificuldades nas 

provas. Seria fundamental existir uma equipa de desporto escolar 

que se encarrega-se de treinar os alunos que participam nesta 

atividade, para eventualmente termos alunos que conseguissem 

chegar aos campeonatos nacionais.” (Reflexão final do Corta-mato 

CLDE Porto). 

 

A decisão tomada pelo departamento curricular de EF de se 

colocar o atletismo – corrida de resistência – no primeiro período deve-se 

ao facto de, no final desse período, se realizar o evento do corta-mato 

escolar. Contudo, o período temporal que medeia esta prova, onde são 

apurados os alunos de todas as escolas para os campeonatos do DE – 

CLDE Porto, engloba a interrupção letiva para as férias de natal. Assim 

sendo, todo este tempo que separa uma prova e outra, leva a um 

desinvestimento por parte dos alunos no que toca à corrida de resistência. 

As aulas de EF no segundo período apontam já noutra direção, o que não 
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promove a competência dos alunos para as provas a que vão estar 

sujeitos neste evento no decorrer dos períodos seguintes. Durante a 

viagem de regresso do evento fui refletindo neste tema e concluí que a 

escola poderá ter um papel mais ativo neste sentido, não 

sobrecarregando todos os alunos nas aulas de EF, mas dando a 

possibilidade aos alunos para se apurarem para uma fase posterior. A 

escola tem a autonomia para criar um grupo/equipa de atletismo e desta 

forma poder dar a oportunidade aos alunos que vão participar neste 

evento de se preparem convenientemente. Com a criação deste 

grupo/equipa podem ainda ser preparados outros eventos da modalidade, 

julgo que seria bem-vindo este novo projeto para os alunos da EBSC e 

inclusive para os professores de EF. 

A participação no evento foi um passo importante para a minha 

formação pois tive o privilégio de vivenciar um evento de escala bem maior e 

com colegas do grupo de EF mais experientes que muito me ensinaram num 

só dia de provas, possibilitando assim realizar uma reflexão a apontar para os 

aspetos positivos desta experiência. 

 

4.2.2. O Compal-Air 3x3 

 

Ao participar como colaborador estive sempre disponível para cooperar 

com o grupo de EF na organização da atividade. A atividade é um dos 

momentos altos das atividades desportivas no decorrer do ano letivo da EBSC 

e, como tal, é rodeado por uma grande envolvência de todos os docentes de 

EF. 

 

“Com os campos definidos, mesas nos locais e alunos 

colaboradores com tarefas definidas realizaram-se reuniões de 

explicação dos campos, das regras, e demais informações 

importantes para o evento. Neste ponto parece-nos que faz todo o 

sentido reunir no dia anterior à atividade, isto porque a atividade 

estava agendada para iniciar à 9h ou 9h30, e já começou com algum 
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atraso, depois e porque se trata de um torneio em que várias 

equipas tentam apurar-se para o torneio regional, deverá ser claro 

para todos os intervenientes (essencialmente para quem arbitra os 

jogos e para quem ocupa a função de mesa) quais as regras 

fundamentais do torneio. Evitavam-se em nossa opinião algumas 

dúvidas que foram surgindo no decorrer da competição, tais como, o 

tempo de jogo, se contavam lançamentos de 3 pontos, se os jogos 

ficavam empatados ou se tinha que se proceder a desempate (e de 

que forma), entre outras dúvidas. As breves reuniões no dia da 

atividade ficam marcadas pela incapacidade de todos escutarem o 

essencial (barulho no pavilhão, alguns colaboradores a realizarem 

tarefas fora do espaço onde se desenrola a reunião acabam por não 

escutar essas informações). Juntando todos estes fatores parece-

nos fundamental realizar uma reunião no dia anterior (ou então 

marcar a hora de concentração mais cedo). 

Com a aparelhagem sonora resolveram-se alguns problemas que 

poderiam surgir, como por exemplo chamar as equipas que iam 

jogar e referir os campos em que se iriam desenrolar os jogos. 

Contudo os campos não estavam marcados, foi necessário 

improvisar e desenhar numas folhas os números respetivos dos 

campos, para que estes ficassem assinalados e fossem facilmente 

identificados pelas equipas que eram chamadas a jogar. 

Os atrasos neste tipo de eventos são impossíveis de eliminar, 

contudo em nossa opinião podem ser minimizados. O torneio teve 

que se estender para a tarde, pois não foram possíveis de se 

realizar alguns jogos, nomeadamente das finais. Assim julgamos que 

no meio em que nos encontramos poderíamos ter definido melhor 

como se procederia a competição, ou seja, poderíamos 

(deveríamos) ter divido os escalões pelos dois pavilhões. Tínhamos 

Professores suficientes e colaboradores suficientes para que este 

tipo de organização funcionasse. Bastaria que o Professor 

responsável delegasse um colega (Professor) para ficar responsável 
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pelo “evento no pavilhão”, assim teria como função coordenar 

apenas esse pavilhão, deixando “livre” o coordenador geral para 

poder desdobrar-se pelos dois pavilhões. Esta situação permitiria 

não só aumentar o número de jogos a decorrerem há mesma hora, 

como também poderia libertar o pavilhão onde se desenrolou o 

evento, com alunos constantemente a passarem pelos campos de 

jogo (com jogos a decorrer) entre outras situações que em nada 

promovem o evento. 

Com esta situação bem coordenada, o quadro competitivo poderia 

estar sempre em constante atualização (através do Professor 

Coordenador) e desta forma as equipas que atingiam as finais 

seriam encontradas facilmente, tendo o evento decorrido apenas da 

parte da manha (como estipulado na preparação do mesmo). 

(…) 

O torneio decorreu com um bom espirito e julgamos que decorreu de 

uma forma mais ou menos organizada, com a melhoria dos pontos 

acima referidos teríamos certamente um evento mais eficaz, e com 

maior rigor. A nossa participação no torneio baseou-se na ajuda aos 

colaboradores, na tentativa de esclarecer dúvidas acerca da gestão 

do evento e ainda da explicação das regras gerais e especificas no 

decorrer do torneio. Tivemos ainda a função de árbitros no decorrer 

dos jogos dos escalões mais velhos, o que motivou uma participação 

mais ativa (o que se mostrou relevante, nomeadamente para evitar 

conflitos entre alunos e entre alunos e árbitros). De registar ainda a 

adesão de alunos ao evento, com excelentes participações e com 

um bom espirito no decorrer da atividade, julgamos pois que o 

principal objetivo da realização do Compal Air 3x3 na nossa escola 

foi atingido com êxito.” (Reflexão final do Compal-Air 3x3). 

 

A visibilidade que o Compal-Air 3x3 tem na EBSC é de relevância pois 

envolve bastantes alunos e os alunos gostam da atividade, como tal foi com 

agrado que dela fiz parte, percebi o que envolve a pré-organização e que é 
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necessária disponibilidade por parte de quem a organiza para que haja adesão 

por parte dos alunos. O mais importante neste evento é atribuir valor 

pedagógico à prova, com alunos ativos e a respeitarem as regras do torneio, 

inseridos num contexto competitivo, mas festivo, com vontade de vencer mas 

com o intuito de que a participação é mais importante do que vencer por 

qualquer meio. Estes pressupostos desportivos são essenciais para que os 

alunos percebam que o evento é feito para eles mas também por eles. 

Estive particularmente envolvido no torneio pois como fazia parte da 

equipa de basquetebol do DE aproveitei a participação no mesmo para 

promover o contato com alguns alunos que poderiam vir a fazer parte da nossa 

equipa. Esta atitude pró-ativa revelou-se fundamental para o reforço da equipa. 

 

4.2.3. Torneio de Voleibol – “Duplas Românticas” 

 

O torneio de voleibol programado no PAA ficou a cargo do núcleo de 

estágio do ISMAI. Nós, núcleo de estágio da FADEUP, assumimos funções de 

colaboração, no entanto fomos dispensados para participarmos no torneio 

como parte integrante do mesmo. 

 

“A nossa participação no torneio foi uma ação diferente das 

realizadas habitualmente uma vez que participamos como “atletas” o 

que nos permitiu observar e perceber pormenores da atividade como 

agentes extra-organização, esta visão permitiu-nos identificar um 

número elevado de erros cometidos na gestão do torneio. Desde 

logo a incapacidade de se iniciarem todos os jogos em simultâneo 

em todos os campos (6 campos de jogo) e como tal a organização 

deveria ter avançado com os jogos por campo e não aguardar por 

todas as equipas que iriam disputar jogos naquele horário, este fator 

atrasou bastante todo o torneio. Em nossa opinião parece-nos 

importante que os jogos decorram de uma forma célere e que se 

realize o torneio sem grandes atrasos, como tal poderiam ter utlizado 

guias para receberem as equipa na entrada do pavilhão e que as 
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levariam para o campo onde iam disputar o seu jogo, não causando 

assim embaraço noutros campos, como chegou a acontecer. Outro 

erro em nossa opinião foi o de não reservarem um espaço para 

aquecimento para as equipas, e mesmo quando havia campos 

livres, e alguém ia aquecer para esse campo, eram rapidamente daí 

retirados. Não nos pareceu a melhor estratégia, se o objetivo era 

praticar voleibol, então que se deixasse aquecer quem ia jogar de 

seguida, e não estar focado em controlar tudo e ter tudo organizado 

(perderam tempo com situações que nada promoveram o evento). 

Alguma falta de informação, de quem vai jogar com quem, onde vai 

decorrer o jogo, a informação era transmitida pela via sonora, mas 

os alunos ao chegarem de novo ao pavilhão já não sabiam onde era 

o campo a, b ou c, e iam para outros espaços, uma vez mais, esta 

gestão poderia passar por ter alguém da organização na entrada do 

pavilhão e encaminhar as equipas para os respetivos locais de jogo. 

Outra condicionante foram as equipas de arbitragem e mesas, não 

lhes foram transmitidas as mesmas informações e foram utilizados 

critérios distintos no decorrer do torneio. A colocação das redes não 

estava devidamente assegurada, com redes demasiado baixas e 

soltas. E como pior momento elegemos a falta de critérios de 

desempate entre equipas do mesmo grupo e que poderiam ter 

resolvido facilmente o acesso à fase final, não se verificou e 

arranjou-se um critério de desempate no momento, algo que atrasou 

mais uma vez a prova.” (Reflexão da aula n.º55 – Reflexão final das 

Duplas Românticas). 

 

Ao adotar uma função diferente pude perspetivar o torneio por dentro e 

conseguir observar com outro olhar a organização do mesmo. Desta forma a 

reflexão que fiz no dia do torneio levou-me a perceber que o torneio que 

parecia ser de fácil organização envolve empenhamento desde a sua criação 

para que se consiga desenvolver uma atividade com valor pedagógico para os 

alunos, pois estes são o alvo da nossa atuação. Desde logo o cuidado do 
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ajustamento dos conteúdos programáticos às atividades paralelas que estão 

previstas no PAA deve ser tido em conta, neste sentido deveríamos ter alterado 

a modalidade desportiva coletiva do segundo período com a do terceiro 

período. Como não abordamos a modalidade de voleibol no segundo período 

foi-nos mais difícil direcionar os nossos alunos para a participação ativa na 

atividade. 

 

4.2.4. O Torneio de Futsal – Cerco Futsal Cup 12|13 

 

A atividade interna pela qual ficamos responsáveis foi a do torneio de 

futsal que denominados de Cerco Futsal Cup 12|13 (CFC). Após reunião com o 

núcleo de estágio decidimos investigar e saber quais as modalidades 

preferidas dos alunos aos olhos dos professores mais experientes da EBSC. A 

conversa informal que mantivemos com o professor coordenador do DE 

revelou-se essencial para a nossa tomada de decisão e acabamos por escolher 

a modalidade de futsal por variadas razões, mas especialmente pelo facto de 

os alunos terem demonstrado uma adesão em grande escala em anos 

anteriores. 

 

“Surgiram-nos inicialmente algumas ideias para a realização de 

outras atividades, mas como as sugestões, e feedbacks foram no 

sentido de darmos continuidade ao projeto por englobar muitos dos 

alunos dos 2º e 3º Ciclo e ainda do Secundário optamos por essa 

vertente, queríamos o maior número possível de alunos envolvidos.” 

(Reflexão final do Cerco Futsal Cup). 

 

Um evento destas dimensões envolveu um grande envolvimento de 

minha parte, bem como do núcleo de estádio da FADEUP, desde a elaboração 

de todos os documentos necessários até aos dispositivos necessários para 

colocarmos o projeto do torneio de futsal em prática. A mais-valia por ser da 

modalidade e ter desempenhado funções semelhante em situações anteriores, 
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mas noutros contextos, revelou-se importante, pois permitiu prever problemas e 

como tal sugerir desde logo soluções que pudessem ser viáveis (Anexo III). 

 

“Partimos então à procura de informações sobre a possibilidade de 

realizarmos o torneio durante todo o ano letivo e não dividido por 

períodos (cada ciclo disputou o torneio num determinado período, 

por exemplo o 2º ciclo jogou apenas no 1º período) e tivemos luz 

verde para procedermos da forma que pretendíamos, no entanto 

surgiu a primeira contrariedade, teríamos apenas a disponibilidade 

de pavilhão para as quintas-feiras das 17h até às 18h30. 

Escolhemos então o nome do torneio, pretendíamos algo que fosse 

de fácil identificação e que tivesse iniciais que pudessem ser 

utilizadas como catalogadoras de documentos entre outras 

possibilidades, surgiu então o CERCO FUTSAL CUP 12|13 (CFC 

12|13). Decidimos elaborar um documento que pudesse seguir de 

guia à organização do torneio. Neste documento colocamos as 

generalidades do torneio, a dinamização do torneio e a possibilidade 

de termos departamentos para tratarem de diversos parâmetros do 

torneio. A elaboração deste documento foi fundamental para 

prosseguirmos com a estratégia de implementação do torneio na 

escola.” (Reflexão final do Cerco Futsal Cup). 

 

Tivemos toda a autonomia para organizarmos o torneio, e senti que o 

grupo de EF, bem como a professora cooperante, confiavam em nós e na 

nossa capacidade para coordenarmos este projeto que exigiu um aumento 

significativo de horas passadas na EBSC, o que me levou a uma melhor 

integração na mesma e a perceber melhor as motivações dos alunos da 

escola. Neste sentido criamos expectativas que envolviam a comunidade 

educativa e que nos fizeram direcionar grande parte do tempo disponível para 

o torneio de futsal. Encarando numa fase de reflexão final os aspetos positivos 

e negativos da organização de um evento de grande escala e que marcaram a 

nossa participação no mesmo. 
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“Os aspetos positivos à partida para o torneio foram os seguintes: 

Gosto pela prática de futebol da comunidade escolar; Interação entre 

alunos e estudantes-estagiários; Bolas com boa qualidade; Coletes 

de várias cores; Boas condições do espaço de jogo (pavilhões estão 

em boas condições); Colaboração de uma turma de ensino 

tecnológico de Gestão Desportiva; Inscrição de 9 equipas do 5º ano 

(69 alunos inscritos); de 6 equipas do 6º ano (40 alunos inscritos); de 

6 equipas do 7º ano (58 alunos); de 6 equipas do 8º ano (42 alunos); 

de 3 equipas do 9º ano (17 alunos); de 6 equipas do 10º ano (44 

alunos); de 4 equipas do 11º ano (22 alunos) e de 6 equipas do 12º 

ano (38 alunos), o que perfaz um total de 330 alunos inscritos no 

Projeto para a Comunidade Educativa. 

Os aspetos negativos à partida para o torneio foram os seguintes: 

Tempo e Espaço disponível para a realização de jogos (apenas às 

quintas-feiras das 17h às 18h30); Falta de controlo das inscrições – 

listas de verificação dos alunos e das turmas difíceis de aceder; A 

colocação de cartazes informativos necessita sempre de carimbo da 

direção; Falta de comparência dos alunos da turma que nos auxilia 

para as funções de gestão; Impossibilidade de termos outros alunos 

a assistirem aos jogos (devido ao facto de no ano anterior ter sido 

um foco de incidentes); Deterioração do material (bolas).” (Reflexão 

final do Cerco Futsal Cup). 

 

A organização de um evento desportivo de grande escala numa escola é 

de certa forma o revelar de uma das várias competências que um professor de 

EF deve apresentar, logicamente que o sucesso alcançado deveu-se a vários 

fatores mas o destaque vai para a nossa dedicação e perseverança pois um 

evento de vários meses, como foi o caso, solicitou dos estudantes-estagiários 

uma envolvência e disponibilidade tremendas. 
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“Em jeito de conclusão parece-nos que o objetivo principal do 

Projeto para a Comunidade Educativa foi alcançado, pois 

envolvemos um total de 330 alunos a participar ativamente no 

torneio. Pretendíamos uma maior aderência por parte do género 

feminino, mas no entanto ficamos satisfeitos por vermos equipas 

(principalmente do 5º e 6º anos a incluírem alunas nas suas equipas 

e estas a serem parte ativa nos jogos), nos restantes anos apenas 

no 12º tivemos uma aluna a participar, visto que havia mais alunas 

inscritas mas que não compareceram aos jogos. O torneio decorreu 

sem incidentes no que toca aos jogos, por vezes existiram situações 

pontuais mas de alunos que queriam assistir aos jogos e como lhes 

era vedada a entrada para os pavilhões criaram alguns incidentes 

com os funcionários dos pavilhões. De um modo geral os jogos 

foram realizados com fair-play, muito pela nossa conduta 

pedagógica, pois criamos o hábito dos alunos se cumprimentarem 

sempre antes dos jogos o que promoveu um bom ambiente, 

inclusive nas turmas que vinham rotuladas como problemáticas. 

Conseguimos ainda terminar o torneio no dia da festa final do 

desporto escolar, tal como o previsto inicialmente, foi difícil 

cumprirmos este pressuposto pelos motivos enumerados 

anteriormente, mas após algumas alterações às fases finais de 

todos os ciclos de ensino e da realização de jogos em todos os dias 

da semana conseguimos cumprir com os prazos. 

A organização do torneio desempenhou um importante papel para a 

nossa integração na escola e perante a comunidade educativa, 

passamos a ser conhecidos por quase todos os alunos e todos nos 

cumprimentavam nos corredores, nos perguntavam quando 

voltavam a jogar, etc. Criamos um excelente relacionamento com 

todas as turmas o que possibilitou as chamadas de atenção quando 

os jogos aqueciam’ um pouco mais. Foi sem dúvida alguma um dos 

principais feitos que realizamos no decorrer do nosso ano de 

estágio. Ter um torneio desta dimensão numa escola com as 



126 

 

características como a nossa e não se verificar qualquer problema 

disciplinar foi em nosso entender notável e deu-nos imenso gosto ter 

escolhido esta via para a promoção do desporto na comunidade 

escolar.” (Reflexão final do Cerco Futsal Cup). 

 

Com esta atividade desportiva para a comunidade educativa sinto que 

refleti a pessoa que sou e que consegui chegar aos alunos, os jogos, mesmo 

os que foram mais competitivos, sempre estiveram envoltos em atitudes de fair-

play e com algumas intervenções que tivemos que tomar no sentido de 

acalmarmos um ou outro aluno mais irreverente concluímos um torneio que, 

em anos anteriores, foi motivo de preocupação, sem que se registassem 

conflitos e necessidade de intervenção da direção da escola. Conseguimos 

ainda envolver o género feminino no torneio ao tornarmos o torneio para 

equipas «mistas», de facto queríamos ver uma participação mais numerosa, 

mas tivemos participações ativas e com feedbacks bastante interessantes no 

sentido de mantermos o torneio com estas regras em anos seguintes. 

Fomentando assim o respeito pela diversidade e pluralidade na promoção da 

integração e na socialização dos alunos. Foi sem dúvida uma mais-valia na 

nossa formação, principalmente pela envolvência que tivemos que assumir na 

EBSC o que me levou a conhecer grande parte dos alunos da escola, ser 

abordado pelos alunos nos corredores, para perguntarem quando era o 

próximo jogo da sua equipa, para perguntarem se tinham jogado bem, enfim, 

muitas perguntas, o que me levou a conversar com alunos de todos os ciclos, e 

ficar a conhecer grande parte dos alunos da escola. Foi exigente, mas repetia a 

façanha, o que me parece ser o melhor indicador do gosto que tive no 

desenvolver este torneio. 

 

4.2.5. A incrível aventura no grupo/equipa de Basquetebol do 

Desporto Escolar 

 

Comecei a recolher e organizar informação relativa ao DE para poder 

desempenhar a função de professor de EF no DE. Essa primeira tarefa levou-
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me a optar pelo DE em detrimento das funções de DT, pois a paixão pelo treino 

está em mim enraizada e queria dar seguimento no EP. Assim fiquei a saber 

que tinha que colaborar nas atividades de DE da escola e elaborar o relatório 

desenvolvido no acompanhamento do DE. 

Ao discutirmos as nossas possibilidades com a professora cooperante 

ficámos logo com uma noção do investimento que necessitávamos no DE e 

que se traduziria no acompanhamento mais efetivo de um grupo/equipa. 

Analisei então as equipas em que poderia desempenhar este papel e, de várias 

opções, fui eliminando aquelas que entravam em conflito com os meus horários 

dos treinos de futebol da equipa onde exercia a profissão de treinador. Tinha a 

mira apontada para a Ginástica e Badminton por ter participado enquanto aluno 

nestas modalidades no DE. O Golfe era uma possibilidade que me cativava 

pois tive a disciplina de Golfe na FADEUP e gostaria de colocar em prática os 

conhecimentos adquiridos nessa unidade curricular, por outro lado o Voleibol, o 

Futsal e o Basquetebol eram as minhas escolhas preferenciais pela paixão que 

tenho pela prática destas modalidades. 

Surge então a reunião com o professor responsável pelo grupo/equipa 

de basquetebol e após a apresentação das ideias a desenvolver com a equipa 

fiquei com vontade de abraçar o projeto. 

 

“A tomada de decisão foi fácil, aceitamos com agrado a proposta e 

apesar de termos três treinos semanais pareceu-nos desde logo um 

projeto ambicioso. Assim se foi tornando. Infelizmente não tivemos a 

disponibilidade máxima para acompanhar a equipa, isto porque não 

poderíamos comparecer a um dos treinos semanais e não podíamos 

acompanhar a equipa nos jogos, apenas nos jogos em casa é que 

conseguimos estar presentes, pois tínhamos a nossa equipa de 

competição extra-escola.” (Reflexão final do DE). 

 

Para Araújo (2001, p. 46) a construção de uma equipa é um processo a 

médio e longo prazo e que pressupões que todos os membros do coletivo se 

envolvam num esforço cooperativo. 
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“Consideramos a experiência vivida no desporto escolar como uma 

mais-valia para a nossa formação. Desde o início que nos 

embrenhamos nas tarefas de treino, de gestão e ainda de 

prospeção. A equipa inicialmente era apenas composta por alunos 

do 5º e 6º anos, e o nível apresentado era de iniciação. No entanto 

aproveitamos o facto de decorrer o torneio de Compal Air 3x3 para 

detetarmos alguns alunos que apresentavam outro nível de 

competências e convidamos estes alunos a fazerem parte da 

equipa. A equipa cresceu, chegamos a ter treinos com mais de vinte 

alunos, o que se tornou até difícil de gerir devido ao espaço 

disponível. Chegamos a ter alunos que foram aparecendo para 

treinar que não podiam jogar pois estavam já fora do escalão (idade 

superior ao permitido para a nossa equipa) mas que acolhemos e 

treinamos da mesma forma, como parte integrante da equipa e que 

manifestaram grande satisfação por termos treinos que motivava 

todos os alunos.” (Reflexão final do DE) 

 

Ao aceitar a proposta de colaborar neste grupo/equipa e com a 

possibilidade de trabalhar com um professor experiente que estaria 

responsável pela supervisão da minha conduta e ações pretendia fazer evoluir 

os alunos da nossa equipa. Comecei logo a investigar exercícios para o nível 

de desempenho que os nossos alunos apresentavam e a tentar encontrar 

estratégias que promovessem a confiança e o respeito por parte dos alunos. 

Recorremos à ideia que Araújo (2001, p. 46) nos refere no que toca à 

formação de equipas, que é o treinador que deve criar um clima de trabalho 

onde se manifestem os valores fundamentais que dão origem às equipas 

vencedoras. 

 

“A nossa função foi importante na deteção de alunos que foram 

mais-valias para a equipa, e que levaram a que os mais novos 

tivessem que se empenhar mais nos treinos. A maior problemática 
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encontrada foi a inter-relação pessoal dos diversos alunos, sempre 

em constantes picardias e comportamentos inadequados, causaram 

grande desgaste nos Professores, pois tínhamos que estar sempre a 

tentar incentivar uma prática desportiva total, com alegria pelo jogo e 

por fazerem parte de uma equipa. No final do ano já conseguimos 

ter treinos mais próximos do que pretendíamos, com os alunos a 

relacionarem-se melhor e a disfrutarem das atividades propostas.” 

(Reflexão final do DE). 

 

O treino exigiu-me sempre uma total dedicação e concentração, queria 

ver os resultados desse empenhamento no nível dos alunos. Tivemos 

dificuldades em reduzirmos alguns comportamentos dos alunos, mas fomos 

tentando premiar os bons comportamentos e a relação entre alunos para que 

se formasse uma equipa.  

 

“Sentimos que tivemos que nos empenhar mais para podermos 

motivar todos os alunos, se por um lado iam aos treinos porque 

gostavam da modalidade e dos treinos, por outro não gostavam de 

cumprir regras, de perceber que o mais importante era a equipa e 

que o empenho nas atividades propostas seria algo fundamental. 

Esta foi uma batalha constante que tivemos que perseguir durante 

todo o ano, com a chegada dos jogos e a motivação para serem 

convocados aumentaram os índices de trabalho e de respeito pelas 

regras.” (Reflexão final do DE). 

 

O excerto anterior demonstra a preocupação que tivemos, enquanto 

equipa técnica, em promovermos atividades que motivassem os alunos a 

desenvolver as suas habilidades e dessa forma evoluírem para poderem dar 

boa resposta nos jogos do DE. Decidimos então criar uma bateria de exercícios 

que promovessem a capacidades físicas específicas da modalidade, as 

habilidades técnicas de passe, lançamento, drible de progressão e proteção, de 

ressalto ofensivo, e ainda, de posição defensiva, estes exercícios foram 
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pesquisados por mim e como adoro a NBA foi por onde comecei a minha 

pesquisa. Encontrei então o que procurava no programa de treinos «Nike 

Basketball Pro Training» e escolhi os exercícios que poderiam ser ajustados ao 

nível da equipa e ao que os nossos alunos necessitavam desenvolver. O facto 

de usarmos estes exercícios permitiu-nos criar uma bateria de exercícios 

realizados por estrelas da NBA o que me parecia importante para promover a 

modalidade (Anexo IV). 

 

“Sugerimos alguns exercícios que poderiam ser fundamentais para 

os alunos, e colocamos esta bateria de exercícios em prática, os 

alunos adoraram e sempre que a utilizamos estiveram empenhados, 

estiveram focados e colaboraram uns com os outros, foi essencial a 

nossa abordagem dando feedbacks constantemente, até ao 

momento em que fomos reduzindo os feedbacks e atribuindo alguma 

autonomia aos alunos, a sensação foi de alegria ao vermos os 

alunos a ajudarem-se uns aos outros, a corrigirem a execução dos 

colegas, e colaborarem entre grupos de trabalho levou-nos a 

concluir que os alunos necessitavam desta intervenção. 

Consideramos uma vitória importante conseguirmos atingir este nível 

de treino.” (Reflexão final do DE). 

 

Esta, entre outras medidas que fomos adotando, foi de extrema 

relevância para o desenvolvimento de uma equipa que se confirmou como 

equipa de sucesso ao conseguir o segundo lugar nas competições do DE. Eu 

cresci com esta minha passagem pela modalidade de basquetebol, com os 

conselhos e intervenções do professor experiente que se revelou uma boa 

influência na minha aprendizagem específica da modalidade. Os alunos que 

fizeram parte desta equipa foram também importantes no meu processo de 

aprendizagem que, com a sua dedicação e empenho, conseguiram evoluir e 

dessa forma exigir mais dos professores responsáveis pela modalidade. 
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“Gostaríamos de finalizar esta breve reflexão sobre a nossa 

participação no desporto escolar com os sentimentos que nos 

invadem neste momento final, por um lado sentimos que a nossa 

atuação foi fundamental para a evolução dos alunos (verificamos 

que até os alunos menos dotados conseguiram chegar ao final do 

ano no nível intermédio) e por outro lado sentimos que vamos deixar 

este projeto quando ele começava a ganhar mais condições para se 

tornar num grupo/equipa mais organizado e mais capacitado para 

receber mais alunos, a saudade e a tristeza por deixarmos este 

projeto invadem o nosso pensamento neste momento, vimos tanta 

evolução (conquistamos o 2º lugar no desporto escolar regional) e 

pretendíamos agora tornar este grupo/equipa numa verdadeira 

equipa, com vários escalões, para que possa haver continuidade no 

processo de treino e de filiação à modalidade. Para o próximo ano 

letivo estão criadas as condições para que se formem duas equipas, 

contudo em nossa opinião, o projeto poderia abranger mais 

escalões, se se continuasse a promover a modalidade e a realizar 

prospeção dentro da escola, pedindo por exemplo aos restantes 

colegas de educação física que encaminhem todos os alunos que 

apresentem já um nível intermedio ou avançado para a equipa de 

basquetebol.” (Reflexão final do DE). 

 

Segundo Araújo (2001, p. 51) durante a época desportiva são várias as 

ocasiões em que o treinador tem a oportunidade de intervir no sentido de 

contribuir para a construção da equipa. 

No contexto diferenciado em que me encontrei no decorrer do EP e, 

mais especificamente, da equipa de DE pude perceber essas oportunidades de 

atuação e desenvolvi ainda a minha ação pedagógica e o desenvolvimento de 

relações próximas de inter-relação que me levaram a criar amizade com os 

alunos da nossa equipa. 
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4.2.6. A Festa Final do Desporto Escolar 

 

A Festa Final do Desporto Escolar é um dia de extrema importância para 

a nossa escola. Compete ao grupo de EF organizar todas as atividades que 

decorrem nesta cerimónia. A função que o coordenador do DE incumbiu ao 

núcleo de estágio da FADEUP foi a de realizarmos um vídeo promocional de 

todos os grupos/equipa que a escola teve durante este ano letivo. Tivemos pois 

que proceder à recolha de fotografias que foram sendo tiradas nas diversas 

atividades que decorreram ao longo do ano letivo e realizar esta tarefa que não 

se revelou de fácil execução. Nem todos os professores nos cederam as fotos 

até à data prevista o que dificultou a elaboração do vídeo, depois como não 

sabíamos se iriamos conseguir recolher todo esse material fomos avançando 

com o projeto mas deixando espaço para que conseguíssemos depois 

preencher com essas faltas, no entanto não tínhamos o produto final 

preparado, o que foi sem dúvida uma dor de cabeça. Só no dia do evento é que 

conseguimos ter todas as fotografias e terminar o vídeo já perto da hora de 

início do espetáculo. Foi de facto uma experiência atípica pois tínhamos várias 

tarefas para realizar neste dia, desde ajudar na montagem do espaço, a 

coordenar as entradas dos alunos para o espaço de atividades e bancadas, e 

ainda tínhamos uma final do torneio CFC que se desenrolou neste dia. A 

verdade é que a cedência de fotografias apenas horas antes do evento nos 

levou a finalizar o filme a algumas horas no início do mesmo. E com a 

incapacidade de transferirmos o filme para outro computador tivemos que 

improvisar e utilizar o computar da sala dos professores do Polidesportivo n.º1 

para colocarmos no local de apresentação para os convidados. Como já tinha 

sido aberta a cerimónia, tivemos que aguardar pelo momento certo para a 

colocação do filme, e às primeiras entregas de diplomas conseguimos resolver 

esta situação. Decididamente aprendi que não poderei deixar para o dia do 

evento o finalizar de tamanha tarefa. Parecia uma tarefa simples, mas a grande 

quantidade de fotografias influenciou a nossa atuação, não por nossa 

responsabilidade pois tínhamos o vídeo pronto no dia anterior, mas porque 

houve atrasos na entrega de material que era necessário constar do filme final. 
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Organizado por forma a mostrar os grupos/equipas que a EBSC têm em 

atividade, a entrega de diplomas de participação e de medalhas a todos os 

alunos que fizeram parte desses projetos e ainda, em outras atividades, como 

o torneio CFC, foi o ponto alto para os nossos alunos. As demonstrações que 

alguns grupos/equipas realizaram foi o constatar do trabalho realizado durante 

o ano letivo no DE, do Judo ao Tag-Rudby, passando pelo ex-líbris Ginástica. 

Certamente esta atividade ficará na memória daqueles que dela fizeram parte 

ativamente, bem como, daqueles que apenas assistem e contemplam o 

espetáculo proporcionado nesse dia. 

O evento decorreu de forma organizada e sem grandes atrasos, tivemos 

o pavilhão cheio, com membros do ministério da educação, membros da 

direção da escola, docentes, pessoal não-docente, alunos e encarregados de 

educação a disfrutarem de uma atividade organizada pelo nosso departamento 

e com grande sucesso. 

 

4.2.7. O Sarau de Ginástica 

 

O Sarau de Ginástica era a continuação da festa final do DE. 

Infelizmente não pude estar presente neste momento de grande 

importância para os nossos alunos, nomeadamente, para o grupo/equipa 

de Ginástica. 

Desempenhei apenas algumas funções de gestão do material, tudo 

o resto ficou a cargo do grupo/equipa, já rotinados a estas andanças. 

Contudo, como no meu percurso de aluno estive ligado à ginástica do DE 

queria fazer parte deste dia marcante para todos os alunos, em que têm 

os seus encarregados de educação, família, outros alunos da escola a 

apoiar e a restante comunidade presentes. 

O trabalho desenvolvido pelo grupo/equipa de Ginástica da EBSC 

é fenomenal e envolve um grande número de participantes, tem que ser 

dado aqui o relevo aos professores experientes que estão responsáveis 

pela “Ginástica do Cerco” pois, com eles, aprendi muito em conversas 

informais, antes dos treinos, a observar algumas figuras que estavam a 
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ser treinadas (por vezes no final do treino da equipa de DE – Basquetebol 

costumava ficar a observar o treino de ginástica). Esta relação de 

proximidade levou-me a disponibilizar-me para o que fosse necessário 

para a organização do Sarau, visto que não poderia estar no referido 

evento. Foi sem dúvida com tristeza que não marquei presença nesta 

atividade importante para a nossa escola. 
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4.3. Área 4 – Desenvolvimento Profissional 

 

4.3.1. Estudo de Investigação-ação: “Tutoria por alunos em 

contexto diferenciado.” 

 

Introdução 

No âmbito do estudo de caráter investigatório surgiu o projeto de 

investigação-ação que esteve intrinsecamente relacionado com o EP e como 

objeto de estudo do estudante-estagiário com a finalidade de potenciar a sua 

capacidade de se inserir no processo de ensino-aprendizagem. 

A tutoria por alunos em contexto diferenciado poderia influenciar a 

relação entre o Aluno Tutor e o Aluno Buddy, na relação entre pares e na 

motivação para a prática das aulas de Educação Física e/ou prática de 

atividades extracurriculares. 

O projeto de investigação-ação decorreu no contexto da Escola Básica e 

Secundária do Cerco, escola que está englobada no projeto de melhoria TEIP. 

A importância de desenvolver um projeto deste âmbito nesta escola parece-nos 

fundamental, pois está relacionado com um dos objetivos do plano de melhoria 

TEIP (no caso o eixo n.º2 – prevenção do abandono, absentismo e indisciplina 

– visa a ação Tutorial). 

 

Identificação da Problemática 

No desenrolar das aulas de EF identifiquei um comportamento 

inadequado e desviante na turma que me foi atribuída para realizar o EP, com 

constantes conflitos entre alunos, com pouco respeito pelas orientações do 

professor com pouco relacionamento entre vários alunos. Atendendo a esses 

factos elaborei um conjunto de estratégias a desenvolver nas aulas por forma a 

eliminar esses comportamentos, contudo nem todas estavam a resultar. Após 

alguma reflexão concluí que a ideia de explorar um dos eixos do Programa 

TEIP em que a escola está inserida poderia promover uma melhoria desse 

comportamento através do desenvolvimento de uma relação entre pares e de 

uma maior predisposição para a prática desportiva através da influência da 
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relação Aluno Tutor/Aluno Buddy na motivação para a prática das aulas de 

Educação Física e/ou pratica de atividades extracurriculares. 

Assim e inserido no eixo n.º 2, de prevenção do abandono, absentismo e 

indisciplina, encontrei a ação tutorial como ação principal deste eixo. Esta ação 

tutorial faz a “ponte articulada” com todos os agentes educativos. Na sua 

função socializadora, pretende resolver problemas de integração, estendendo a 

sua ação a toda a comunidade educativa. Tem, igualmente, uma função 

psicopedagógica ao acompanhar e desenvolver métodos e técnicas de estudo 

que proporcionem, aos alunos, meios que favoreçam a construção de projetos 

de vida. E apresenta os seguintes objetivos: 

 Desenvolver competências de reflexão crítica e de autorregulação 

dos comportamentos; 

 Consciencializar para a “Missão da Escola”, enquanto Instituição 

Educativa de caráter obrigatório. 

 

Plano de Melhoria a desenvolver 

Pretendi desenvolver um Projeto de Ação Tutorial denominado “Tutorias 

por alunos em contextos diferenciados” – “BuddyCerco”. 

Identificação dos aspetos a melhorar: 

 Articulação pedagógica entre o ensino básico e o ensino secundário ou 

seja, colaboração entre os alunos mais velhos e os alunos mais novos; 

 Conhecimento mais aprofundado da realidade do ensino secundário 

pelos alunos mais novos com vista a um prosseguimento de estudos 

pelos mais novos; 

 A flexibilização curricular através da introdução de atividades 

extracurriculares de conteúdos mais abertos; 

 A flexibilização curricular através da introdução de conteúdos de prática 

acompanhada de colegas; 

 Identificação pelos alunos mais velhos de comportamentos indesejados 

manifestados pelos alunos mais novos, chamando-os à atenção e 

alertando os professores responsáveis dos comportamentos 

identificados; 
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 Espirito de grupo – um dos aspetos fundamentais aos meus olhos uma 

vez que os alunos demonstram pouca afetividade e pouco 

relacionamento interpessoal. Este aspeto afigura-se como primordial e 

poderá trazer grandes vantagens para a Escola a nível macro e para os 

alunos a nível micro com a aprendizagem colaborativa em contexto 

diferenciado. 

 

Intencionalidade e objetivo geral 

A principal intenção deste projeto é promover a relação entre alunos 

visando um aumento de participação dos alunos em atividades desportivas 

(aulas de EF e atividades extracurriculares), o que poderá ser essencial para o 

sucesso educativo de todos. Com este projeto de tutorias o que pretendemos é 

alcançar um espirito de colaboração eficaz entre os alunos mais velhos (do 

ensino secundário) e dos alunos mais novos (do ensino básico), através do 

desenvolvimento de tarefas extracurriculares e do espirito de colaboração entre 

alunos e professores. 

 

Objetivos específicos 

 Desenvolver o relacionamento positivo entre pares; 

 Desenvolver o espirito de grupo; 

 Fomentar relações de colaboração entre colegas; 

 Promover a melhoria das aprendizagens e o prosseguimento de estudos 

pelos alunos de ensino básico; 

 Promover a colaboração dos alunos do ensino secundário no trabalho 

de equipa; 

 Desenvolver nos alunos de ensino secundário competências de 

colaboração de gestão e desportiva com os colegas; 

 Identificar as diferentes relações possíveis entre Aluno Tutor/Aluno 

Buddy; 

 Identificar as consequências dessas relações na turma, durante 

realização da aula e no decorrer de atividades extracurriculares; 
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 Aumentar a frequência e a prática de atividades desportivas escolares, 

nomeadamente, do Desporto Escolar; 

 Refletir acerca dessas relações entre Aluno Tutor/Aluno Buddy 

promovendo a prática Desportiva através dessa relação de proximidade 

e elaborando estratégias para prevenir o insucesso nas aulas de 

Educação Física. 

 

Tutorias em Educação Física 

Na revisão da literatura não encontrei estudos que suportem e 

fundamentem o estudo. Contudo, encontrei alguns artigos sobre tutorias entre 

professores e alunos e entre alunos em aulas de piano. 

Estive a trabalhar no projeto das Seleções de Gaia de Futebol, 

nomeadamente, em torneios internacionais, nessas ocasiões desenvolvemos 

uma relação de tutoria entre jogadores de escalões mais velhos (sub.16) e de 

jogadores de escalões mais novos (sub.10). Com esta proposta de tutoria 

conseguimos desenvolver relações interpessoais desde o dia em que os 

jogadores se concentram na seleção de gaia até ao dia em que chegamos dos 

referidos torneios, o sucesso encontrado é evidente, com o relacionamento 

entre pares a sair beneficiado pelo facto de todos os jogadores partilharem 

instalações e competições desportivas no mesmo espaço. Pensei então que 

poderia desenvolver esta ideia na escola principalmente numa escola em 

contexto diferencial. 

Os alunos no contexto da nossa escola necessitam de afetividade e de 

atenção e pretendia com este projeto levar os alunos a desenvolverem 

competências, neste sentido através de um acompanhamento maior por parte 

do professor de educação física e do relacionamento entre alunos de diferentes 

níveis de ensino. 

 

Amostra: 

 Alunos da Escola Básica e Secundária do Cerco. 

 Grupo de Estudo: Alunos do 7ºC 

 Grupo Controlo: 7º A 
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 Grupos de Alunos Tutores: 11º A e 11º B 

 

Instrumento:  

Questionário pré e pós-teste, de amostragem não probabilística e 

intencional (os participantes são escolhidos deliberadamente em função de 

caraterísticas específicas). Preenchimento dos inquéritos online pelos alunos 

num primeiro e num segundo momentos de avaliação (pré e pós-teste). 

Questionário online para o 7.º ano: 

https://docs.google.com/forms/d/1tlbUTAatLjohLipO2VxIzlOgDNvTP95BcW-

TSDWmLmo/viewform?sid=cffef6fa1bbb1c0&token=OKBR7j0BAAA.VLaFxEy9

nSLLnZ1jOPolqw.06FkP21UAh-E8LEjlzPfww 

 

Questionário online para o 11.º ano: 

https://docs.google.com/forms/d/1fDI_MhVsbBGgMsu3QrmwkGiWHur0Ix1nrf9y

z8q0K2Q/viewform?sid=38237a921d346dbb&token=bztQ7j0BAAA.VLaFxEy9n

SLLnZ1jOPolqw.RE4enZrjQDgC-Ubgtgiy2w 

 

Ambos os questionários foram adaptados de Gouveia (2008) para a 

realidade do estudo em questão. 

 

Estratégias de Ação 

Durante o 1º período identifiquei vários problemas que poderiam ser 

estudados. Após esta primeira abordagem escolhi o que mais relevância 

poderia trazer aos alunos para alcançarem o sucesso educativo. Nesse período 

desenvolvemos o pré-projeto para identificar prós e contras da sua aplicação, 

verificar as condições da sua implementação e quais as vantagens 

pedagógicas do mesmo. 

Adotamos as seguintes ações nesse período: 

 Aplicar um questionário para definição dos pares entre alunos mais 

velhos e mais novos, atendendo à especificidade de cada um, regida 

sempre pelos critérios de diferenciação pedagógica; 

 Informar os alunos sobre o desenvolvimento do projeto; 

https://docs.google.com/forms/d/1tlbUTAatLjohLipO2VxIzlOgDNvTP95BcW-TSDWmLmo/viewform?sid=cffef6fa1bbb1c0&token=OKBR7j0BAAA.VLaFxEy9nSLLnZ1jOPolqw.06FkP21UAh-E8LEjlzPfww
https://docs.google.com/forms/d/1tlbUTAatLjohLipO2VxIzlOgDNvTP95BcW-TSDWmLmo/viewform?sid=cffef6fa1bbb1c0&token=OKBR7j0BAAA.VLaFxEy9nSLLnZ1jOPolqw.06FkP21UAh-E8LEjlzPfww
https://docs.google.com/forms/d/1tlbUTAatLjohLipO2VxIzlOgDNvTP95BcW-TSDWmLmo/viewform?sid=cffef6fa1bbb1c0&token=OKBR7j0BAAA.VLaFxEy9nSLLnZ1jOPolqw.06FkP21UAh-E8LEjlzPfww
https://docs.google.com/forms/d/1fDI_MhVsbBGgMsu3QrmwkGiWHur0Ix1nrf9yz8q0K2Q/viewform?sid=38237a921d346dbb&token=bztQ7j0BAAA.VLaFxEy9nSLLnZ1jOPolqw.RE4enZrjQDgC-Ubgtgiy2w
https://docs.google.com/forms/d/1fDI_MhVsbBGgMsu3QrmwkGiWHur0Ix1nrf9yz8q0K2Q/viewform?sid=38237a921d346dbb&token=bztQ7j0BAAA.VLaFxEy9nSLLnZ1jOPolqw.RE4enZrjQDgC-Ubgtgiy2w
https://docs.google.com/forms/d/1fDI_MhVsbBGgMsu3QrmwkGiWHur0Ix1nrf9yz8q0K2Q/viewform?sid=38237a921d346dbb&token=bztQ7j0BAAA.VLaFxEy9nSLLnZ1jOPolqw.RE4enZrjQDgC-Ubgtgiy2w
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 Desenvolver o inquérito para aplicar aos alunos; 

 Definir o plano estratégico e calendarização das atividades. 

 

Durante o 2º período apliquei nas aulas de educação física o MED, com 

este desenvolvi o relacionamento interpessoal nos alunos da minha turma, para 

posteriormente poder aplicar o nosso projeto de tutoria. Desta forma o “choque” 

que poderia existir nos alunos tutorados viria a ser reduzido, essa era a minha 

convicção. Neste período os alunos teriam que responder aos inquéritos de 

pré-teste. 

No decorrer do 3º período teria que operacionalizar o projeto, seguindo 

os seguintes parâmetros: 

 Informar os alunos e os encarregados de educação sobre o projeto, 

sobre os pares (aluno tutor/aluno buddy) e ainda o que seria esperado 

por cada um; 

 Reunião com alunos para preenchimento do inquérito pós-teste; 

 Dar a conhecer aos alunos os horários dos seus pares e promover o 

encontro entre pares para as atividades extracurriculares; 

 Desenvolvimento das atividades extracurriculares e de estratégias de 

controlo da atividade. 

 

Calendarização e Cronograma de Atividades 

Pretendia promover algumas atividades para despistar problemas e 

formas de atuar perante os alunos. Depois com toda a envolvência do projeto 

pretendia promover algumas atividades extracurriculares para que os alunos 

tivessem um espaço de envolvência entre pares. 
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Tabela 1 – Cronograma do projeto de investigação 

Data 
Fase 1 

Conceção/Planeamento 
Fase 2 

Execução/Desenvolvimento 
Fase 3 

Avaliação 

Out. e Nov. 2012 Pré-projeto 
Questionário para definição dos 
pares (tutores) 

Entrega dos 
questionários 

02/01/13 até 
15/03/13 

Modelo de Educação 
Desportiva 

Verificação das dificuldades na 
participação em atividades 
desportivas 

 

16/01/2013 Compal Air 3x3 
Promover a participação ativa dos 
alunos na atividade 

Verificar participação 

28/01/2013 
Apresentação do Projeto 
ao Professor Orientador 

Entrega do projeto  

14/02/2013 Duplas Românticas 
Promover a participação ativa dos 
alunos na atividade 

Verificar participação 

03/04/2013 Inquérito Pré-teste 
Reunião com alunos e atribuição 
dos pares 

Presença dos alunos 

10/04/2013 Atividade Extracurricular Atividade Desportiva Rapazes 
Participação dos 
alunos 

17/04/2013 Atividade Extracurricular Atividade Desportiva Raparigas 
Participação dos 
alunos 

24/04/2013 Atividade Extracurricular Atividade Desportiva Rapazes 
Participação dos 
alunos 

01/05/2013 Atividade Extracurricular Atividade Desportiva Raparigas 
Participação dos 
alunos 

08/05/2013 Atividade Extracurricular Atividade Desportiva Rapazes 
Participação dos 
alunos 

15/05/2013 Atividade Extracurricular Atividade Desportiva Raparigas 
Participação dos 
alunos 

22/05/2013 Atividade Extracurricular 
Atividade Desportiva Rapazes e 
Raparigas 

Participação dos 
alunos 

05/06/2013 Inquérito Pós-teste Reunião com alunos 
Presença dos alunos 
e Avaliação do 
Projeto 

06/06/2013 
Festa final do Desporto 
Escolar 

Promover a participação ativa dos 
alunos na atividade 

 

 

Análise dos Dados 

Análise e tratamento de dados através do programa IBM SPSS Statistics 

20. Comparação dos resultados obtidos entre o grupo de estudo e o grupo de 

controlo. 

 

Conclusões Finais 

Inicialmente pareceu-me um projeto aliciante, quer para mim, enquanto 

professor, quer para os alunos que teriam a possibilidade de praticar 

modalidades desportivas escolhidas por eles e em contextos potenciadores de 

relacionamento entre alunos. A necessidade de criar laços entre os alunos, 

entre alunos e o professor e entre os alunos e a escola eram pontos em 

comum entre a minha vontade e a vontade da escola enquanto instituição ao 
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abrigo do Projeto TEIP. A necessidade de ter alunos mais entusiasmados nas 

aulas fez-me procurar algo diferente, decidi então promover relações entre os 

alunos mais velhos com os alunos mais novos. Esta relação seria a base da 

minha atuação, pois iria incentivar os alunos tutores a serem mais atenciosos 

com os alunos mais novos, tentando incentivar a boa prática nas aulas de EF, 

a prática de atividades extracurriculares e convidá-los a experimentar um 

grupo/equipa do desporto escolar. Este projeto envolvia da minha parte uma 

disponibilidade em termos horários mais alargada, pois teria que promover 

algumas atividades fora do tempo letivo e assim também os alunos teriam que 

despender essa disponibilidade para participarem nas atividades. Numa fase 

inicial, quando apresentei o projeto aos alunos mais velhos estes ficaram 

bastante motivados com o tema e com a possibilidade de tutorarem um aluno 

mais novo. 

Quando passei para a primeira fase de aplicação senti logo dificuldades 

de execução. Não consegui que os alunos mantivessem um grau de 

responsabilidade e comprometimento nas suas ações. Ao dar conhecimento da 

turma aos tutores, estes foram procurar informações sobre a turma e ao se 

depararem com a turma em questão ficaram desiludidos e houve desistências. 

Foi necessária uma reestruturação da base de tutores para depois associar aos 

alunos mais novos. Na resposta aos inquéritos senti também dificuldades, pois 

os alunos deveriam preenche-los na biblioteca. Tal não se verificou, assim, 

tentamos criar uma rotina de preenchimento dos inquéritos na própria aula de 

EF, em que os alunos saiam por momentos da aula e iam preencher. Esta 

estratégia foi a encontrada para debelar a falta de responsabilidade dos alunos 

em se dirigirem até à biblioteca e preencherem o inquérito como havia ficado 

definido com eles. O que atrasou o processo de recolha de dados e de 

atribuição de tutores. O dia em que poderia realizar a atividade de prática 

desportiva para os alunos era o de quarta-feira e a disponibilidade das 

instalações era no horário de almoço, o que promoveu uma não participação 

por parte de vários alunos, quer tutores quer mais novos, pois como 

almoçavam em casa não poderiam passar mais tempo na escola, uma vez que 

tinham aulas no primeiro período letivo após a hora de almoço. Estas 
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condicionantes foram atrasando o projeto o que acabou por se revelar como 

um projeto de difícil execução. Com o avançar da atividade pela qual 

estávamos responsáveis, o torneio de futsal organizado pelo núcleo de estágio 

da FADEUP, tivemos necessidade de ocupar todas as horas de almoço com 

jogos para o torneio, e desta forma fiquei sem disponibilidade horária 

compatível com os alunos para realização das atividades propostas para o 

projeto de tutoria. Neste sentido tentei minimizar este constrangimento, 

juntando os alunos e atribuindo tutores aos alunos e esperava que os tutores 

fossem abordando os colegas em oportunidades como os intervalos, ou ainda 

nas atividades extracurriculares em que os alunos participavam. 

Desta forma o projeto não decorreu como esperava. Com tantos 

constrangimentos não consegui criar uma sequência de atividades que 

promovesse a relação entre os alunos, esta teria que partir dos próprios alunos, 

o que se verificou esporadicamente, e como tal não atingiu a dimensão que 

inicialmente me pareceu poder atingir. Sendo uma turma com comportamentos 

desviantes e de desrespeito pelas regras levou os alunos tutores a afastarem-

se um pouco da intenção manifestada inicialmente e eu enquanto promotor da 

relação entre alunos não poderia obrigar a que os alunos se relacionassem. 

Teria que partir sempre da intenção dos alunos em colaborarem no projeto e 

com os respetivos colegas. Tal não se verificou e fiquei com o problema de não 

possuir dados para poder tratar no momento final do projeto. Pensava também 

que o facto de os inquéritos ao serem online iriam facilitar a recolha e a análise 

dos mesmos, contudo tal não se verificou, uma vez que a escassez de meios 

informáticos na aula de EF e no quotidiano dos alunos impossibilitou o 

preenchimento atempado dos mesmos. Parece-me que os inquéritos em 

formato de papel podem ser uma escolha mais viável na recolha de dados, pois 

permitem um acompanhamento e uma disponibilidade mais eficaz na aula de 

EF. 

Julgo sinceramente que este projeto pode resultar num contexto como o 

que encontrei no EP, no entanto, este necessita de uma maior colaboração dos 

alunos e possivelmente de uma ação mais vincada da direção da escola, no 

sentido de possibilitar a disponibilização de espaços e horários. 





5. CONCLUSÕES E PERSPETIVAS 

PARA O FUTURO 
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5. Conclusão e perspetivas para o futuro 

 

É chegado o momento final… e que momento este. É o final de um 

percurso académico que se previa inalcançável em determinada altura da 

minha vida, mas que com muito querer, ambição, transpiração, vontade de 

vencer e de seguir os meus sonhos se tornou realidade. 

A satisfação que me invadiu no final do estágio profissional estava 

misturada com o dissabor de ter que abandonar, por tempo indeterminado, a 

profissão que exerci nesse período e que tantas valências me deu. 

Da Licenciatura ao Mestrado… O percurso académico assumiu uma 

grande importância desde o primeiro dia de entrada na Faculdade de Desporto 

na Universidade do Porto até hoje, foi um manancial de aprendizagens, de 

desenvolvimento pessoal e de libertação do meu próprio Eu. O percurso ficará 

para sempre marcado pelas amizades criadas, pelas várias vivências em 

atividades distintas, pelas aprendizagens adquiridas e pela constante busca 

pela superação e por chegar mais além. Tornei-me uma pessoal melhor e esta 

despedida já deixa tantas saudades. 

Este ano foi o culminar do percurso anterior, de aprendizagens teóricas 

e teórico-práticas, agora sim, tudo o que tinha estudado e aprendido fazia 

sentido, pois tinha que aplicar na prática diária esses ensinamentos. Estava na 

posição de Professor, a desempenhar a profissão pela qual desenvolvi paixão, 

e ao ter assumido o papel de formador na escola pude influenciar as 

aprendizagens dos meus alunos. Sei que este contributo para a sua formação 

foi importante e, por esse motivo, a satisfação e alegria são ainda maiores. 

De facto, este foi o primeiro contacto com a realidade e, a preparação 

anterior foi fundamental para ter conseguido desempenhar a minha profissão 

com sucesso. Percebi que o professor tem que ser dinâmico e multifacetado 

para poder fazer frente a uma realidade que está em constante mudança. Os 

momentos da minha aprendizagem também foram notáveis. No terreno é mais 

fácil perceber e receber a intervenção dos professores mais experientes que se 

disponibilizam a ajudar quem chega cheio de ideias e de vontade de exercer a 

sua profissão. 
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Muitos foram os momentos inesquecíveis, que trazem nostalgia, adorava 

continuar na escola, pois sinto que fui importante para os alunos com quem 

partilhei tantas horas. 

Com o EP tinha que assumir as funções de professor de EF, mas na 

FADEUP ainda assumia as funções de estudante universitário. Em paralelo 

desempenhei as funções de treinador numa equipa sub.11 de futebol. Todas as 

tarefas associadas a cada uma das instituições traziam consigo exigência, 

responsabilidade e disponibilidade para que tudo pudesse decorrer como 

pretendia e conseguir alcançar o sucesso desejado. Em cada uma delas tive 

que conseguir conciliar todas as funções que cada uma exigia, tornei-me mais 

organizado, seguro das minhas atuações e exigente comigo mesmo. 

Hoje sinto-me orgulhoso pelo percurso que percorri. Espero que esta 

minha vitória pessoal deixe orgulhosos aqueles que comigo se importam, pois 

esta vitória é também deles, por tudo o que me têm dado ao longo dos anos. 

Sinto que a aprendizagem não termina aqui. Muito levo deste ano de 

prática profissional desde competências pedagógicas a competências 

pessoais. Pude sentir e experimentar de perto a realidade desta tão nobre 

profissão assombrada pelas dificuldades do país. Aprendi a ser professor mas, 

acima de tudo, a necessidade de continuar a aprender, a buscar mais e a 

esculpir aquela obra de arte que ali começou mantém-se como imperativo para 

futuramente continuar a poder exercer a minha profissão com rigor e 

competência. Certamente, que a capacidade de compreender o processo de 

ensino-aprendizagem na sua totalidade não seria o mesmo se este ensaio não 

tivesse ocorrido. 

É tempo de iniciar novo percurso, mais forte e mais capaz posso partir 

para outos voos com a certeza de que dei tudo de mim para conseguir este 

feito e, sair vencedor desta grande etapa. Venham outras, outros desafios, para 

que possa dar concretização ao que aprendi. Venham outros artistas para me 

ajudar a esculpir o meu ser, o meu futuro, a minha profissão. Tenho em mim 

uma incansável atitude e será essa atitude que me vai levar a novas batalhas e 

outras conquistas! 

Um muito obrigado a todos aqueles que me formaram até ao dia de hoje.
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