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Resumo 

 

O presente relatório surge no âmbito da disciplina de Estágio 

Profissional (EP), pertencente ao plano de estudos do 2º ciclo conducente ao 

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

Secundário. Este documento visa apresentar, com os devidos 

condicionalismos, todo o percurso realizado na Prática Pedagógica 

Supervisionada.  O EP decorreu na Escola Secundária da Boa Nova, em Leça 

da Palmeira, tendo sido constituído um núcleo de estágio de 4 estudantes 

estagiários (EE), contando com a cooperação de uma docente do quadro 

dessa instituição e da orientação de uma professora da Faculdade de Desporto 

da Universidade do Porto. 

A organização do presente relatório constitui-se em seis capítulos: 1 – 

Introdução – onde é realizada a apresentação dos propósitos do documento e 

o processo do mesmo; 2- Enquadramento Biográfico – surge aqui a 

apresentação do estudante estagiário, o seu percurso e as suas expetativas; 3 

– Enquadramento da Prática Profissional – refere-se ao enquadramento 

concetual e legal do EP, bem como à caracterização do contexto; 4 – 

Realização da Prática Profissional – onde é refletido todo o percurso no EP, 

discorrendo sobre temas que me despertaram interesse ou dificuldades, no 

caso, a observação, o planeamento, a ação, a avaliação e a reflexão, bem 

como a heterogeneidade, a gestão da aula e o tempo; 5 – Projeto de 

Investigação – onde é elencado um estudo de investigação sobre os hábitos de 

atividade física e a sua relação com os Estilos Educativos Parentais mediante o 

sexo; 6 – Conclusões e perspetivas para o futuro – local onde procuro enfatizar 

a experiência adquirida e a minha visão do futuro. 
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Abstract 

 

This report was made due to a request of the Professional Training 

Program (EP) subject, belonging to the study plan of the 2nd cycle leading to 

the Master degree in teaching of physical education in Basic and Secondary 

level. This document aims to present, with proper conditions, the whole journey 

held in Supervised Pedagogical Practice. The EP was held at Escola 

Secundaria da Boa Nova in Leça da Palmeira, having been constituted a core 

group of 4 internship trainees (EE), counting on with the cooperation of a 

teacher from  this institution framework and with guidance from a professor from 

the Faculdade de Desporto da Universidade do Porto 

The organization of this report consists of six chapters: 1 – Introduction – 

where it’s made the presentation of the purposes of the document and the 

process; 2 - Biographical Framework – here comes the presentation of the 

internship trainee, his journey and his expectations; 3 – Professional Practice 

Framework - refers to the conceptual and legal framework of the EP, as well as 

the characterization of the context; 4 – Professional Practice Realization – 

where is reflected all the EP journey, discussing topics that have made interest 

or difficulties, in this case, observation, planning, action, evaluation and 

reflection, as well as the heterogeneity, the classroom management and the 

time; 5 – Research Project – where is ranked a research study on the physical 

activity habits and its relation with the Parental Educational Styles by sex; 6 – 

Conclusions and future perspectives – where I try to emphasize the experience 

and my vision of the future. 

 

 

 

 

 

KEYWORDS: PROFESSIONAL TRAINING PROGRAM, EVALUATION, 

HETEROGENEITY, TEACHER, PHYSICAL EDUCATION. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

No âmbito da disciplina de Estágio Profissional (EP), do plano de 

estudos do 2º ciclo em Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e 

Secundário, o presente relatório de estágio procura apresentar, com os devidos 

condicionalismos, todo o percurso realizado na Prática Pedagógica 

Supervisionada. 

Não posso, contudo, distinguir este ano dos demais anos de vida que, 

com mais ou menos importância, me transmitiram experiências e me 

permitiram amealhar conhecimentos fundamentais para que este ano 

decorresse conforme esperado. 

Sendo esta uma verdade irrefutável, mais verdade é que se o estágio 

profissional é um momento em que a dialética entre a teoria e a prática está 

sempre em ação, todos os ensinamentos que pude obter em disciplinas como a 

Filosofia, a Psicologia, a Sociologia, a Didática, a Pedagogia, e muitas outras 

matérias relacionadas, formaram a ponte necessária para que a travessia 

pudesse ser sustentada e eficaz. 

Apesar de existir uma constante relação entre a teoria e a prática, o 

contexto real da prática é que vai estipular essa relação, sendo verdade que a 

teoria não pode ser aplicada sem ser confrontada com o lugar, com a 

instituição e o seu funcionamento, com a comunidade educativa, com a turma e 

com os alunos em particular. O título deste relatório assenta nessa premissa, 

pois concretizar a ação educativa em contexto real revelou-se uma tarefa de 

constante adaptação e reconhecimento da teoria adequada. 

Na verdade, a função abraçada neste ano letivo foi algo de novo, cuja 

prática conhecia mas nunca a tinha efetuado de forma tão próxima do real. 

Todavia, o ensino não é estranho à minha pessoa, uma vez que já estive do 

outro lado como aluno. Todas as recordações que tenho do tempo enquanto 

aluno, como por exemplo, das aulas, da prática de diversas modalidades e 

principalmente dos professores de Educação Física (EF), da sua forma de 

atuar e da perceção e apreciação que tinha de todos eles, foram catalisadores 

de uma reflexão acerca do meu ideal de professor. Consegui, a partir da minha 
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experiência enquanto aluno, distinguir pontos fortes e pontos fracos de um 

professor de EF para compreender a melhor forma de atuar enquanto 

pedagogo, tendo em conta que considero que o Professor deve ser um 

exemplo para o Aluno. Assim, à semelhança de Dewey defendo o 

reconhecimento da individualidade do professor, valorizando a independência, 

a iniciativa e a criatividade dos profissionais de educação. Condeno atitudes 

que limitem as ações do professor, consideradas antidemocráticas pois terão 

um efeito negativo na condução do meu trabalho e do aluno. Como tal, a 

educação é ciência e arte, onde há lugar para os projetos originais e 

criatividade de indivíduos excecionais (Dewey, 1897). 

Deste modo, o ano de estágio é a aplicação de aprendizagens tanto as 

que foram adquiridas no processo académico como as que fomos amealhando 

no decorrer da nossa vida social e pessoal. 

O presente relatório está dividido em sete capítulos, sendo o primeiro e o 

sétimo destinados à Introdução e à Conclusão e perspetivas de futuro, 

respetivamente.  

O segundo capítulo, Enquadramento Biográfico, tentará dar a conhecer 

o Estudante Estagiário (EE) bem como o trajeto que este percorreu até à fase 

de transição para a profissionalidade docente. Além disso, este capítulo conta-

nos um pouco os desafios que esperava ter e as expetativas que possuía antes 

de iniciar a prática pedagógica e as que foram sendo cumpridas no decorrer do 

ano letivo alertando para as potencialidades e as fragilidades autopercebidas 

na minha postura enquanto futuro professor.  

Posteriormente, será realizada a caracterização do Estágio Profissional 

dentro do capítulo 3: Enquadramento da Prática Profissional. Neste destaque, é 

elencada a minha conceção do EP, uma descrição da Escola enquanto 

instituição, a compilação de informação legal e institucional do EP, a 

caracterização da Escola Secundária da Boa Nova em específico, da turma 

10ºB, do Núcleo de Estágio, do Departamento e do Grupo de Educação Física. 

Tendo em conta que o EP é uma caminhada conjunta, mesmo que não tenha 

caminhado lado a lado com ninguém, realizei o percurso partilhando 

experiências com todos os que fui encontrando neste trajeto. 
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Na medida em que o objetivo central deste RE é elencar o trabalho 

realizado no contexto da Escola, o capítulo 4, que diz respeito à Realização da 

Prática Profissional vai produzir uma descrição do processo de ensino e 

aprendizagem do EE. Este capítulo será, todavia, baseado em temas sobre os 

quais achei por bem discorrer, uma vez que foram fundamentais para o meu 

crescimento enquanto professor e ser humano. Foi, portanto, essencial abordar 

a observação, o planeamento e a reflexão efetuadas no EP; refletir sobre as 

imposições e dificuldades da avaliação; discorrer sobre a heterogeneidade na 

sala de aula no contexto real e efetuar uma passagem crítica sobre o tempo 

disponível e a vontade impossível. 

O capítulo 5 constitui uma das tarefas do EP, o Projeto de Investigação. 

É um propósito do EP o EE ser capaz de desenvolver a capacidade 

investigativa, relacionando o que estuda ao que ensina e a quem ensina. O 

estudo de investigação teve como intento investigar os hábitos de atividade 

física em alunos adolescentes por si só e comparando-os com os Estilos 

Educativos Parentais, tendo como fator diferenciador o género. 

No entanto, não é viável pensar que o presente relatório pode elencar 

todas as vivências deste período de estágio, tendo em conta que o estágio é 

muito mais do que meras palavras significantes ou não, pois estas nunca terão 

o conteúdo sentimental da prática, dos momentos, da partilha, do trabalho, do 

cansaço, da alegria, do orgulho e da realização. O relatório será sempre 

efémero para caracterizar tamanha experiência. 
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2. Enquadramento Biográfico 

2.1. A aproximação à Educação Física 

 

Para efetuar a minha apresentação de forma verdadeira e natural, vou 

ser obrigado a desvincular-me do rótulo de Estudante Estagiário como tantas 

vezes tenho sido identificado nos últimos tempos.  

Eu, António Oliveira, fui e sempre serei um apaixonado pelo Desporto, 

pela atividade física com objetivo, um objetivo ao qual eu possa dar valor e no 

qual eu acredite. Desta forma, o que me levou a enveredar pelo curso de 

Educação Física deveu-se à estreita ligação que mantenho com o Desporto 

desde tenra idade, associado a duas experiências. Como tal, aos seis anos de 

idade comecei a praticar Futebol numa associação e tive a felicidade de 

conseguir concretizar esse desejo no clube que sou afiliado desde que me 

conheço. O clube deu-me um vasto leque de experiências que me fizeram 

crescer a nível pessoal e profissional, sendo o ano de 2008 muito marcante, 

uma vez que recebi o prémio de mérito desportivo. No presente ano, vi um 

sonho ser alcançado e concretizado na medida em que me deram a 

oportunidade de estar à frente de uma equipa, assumindo assim a liderança de 

um escalão de futebol. Jogar, socializar, ganhar, perder, celebrar, chorar, e 

orgulhar-me daquilo que alcancei foram momentos significativos e formativos 

que vivenciei e que contribuíram para a construção da minha identidade. Foi 

nesta panóplia de emoções, sentimentos e aprendizagens que comecei a 

encarar o Desporto de outra forma. 

O contacto com esta matéria não se resumiu à prática federada de 

Futebol. O facto de a Escola desenvolver um ensino transversal do desporto, 

nomeadamente com a aprendizagem de variadas modalidades, foi catalisadora 

da minha aproximação a várias modalidades da disciplina e a componentes de 

formação que até então desconhecia pela inexistência destas no Futebol. 

Unindo estes dois aspetos fulcrais, a prática de uma modalidade e a 

atividade nas aulas de EF, foram propulsionadores de um conhecimento 

abrangente do Desporto e dos seus valores, de uma afeição pelo ambiente 
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gerado pelos intervenientes das atividades e de um prazer na prática e na 

concretização de objetivos.  

Foi com naturalidade que segui a direção do curso Tecnológico de 

Desporto no Ensino Secundário e posteriormente a Licenciatura em Ciências 

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

Esta especificidade de aprendizagens produziu um saber especializado na 

matéria em causa e facultou-me conhecimentos aprofundados, de questões até 

então escondidas no subconsciente. 

Terminada a Licenciatura, com frequência de Metodologia de Futebol, a 

escolha do Mestrado foi ajustada à crença de que abranger o máximo de 

saídas profissionais possíveis seria o caminho a seguir mediante o panorama 

nacional. Ainda assim, ser Professor de Educação Física sempre foi o meu 

objetivo antes de ingressar no Ensino Superior e continua a ser uma ambição 

pessoal pelo prazer que tenho em transmitir conhecimentos e potenciar 

aprendizagens enriquecedoras aos mais novos. 

A organização e posterior monitorização do Campo de Férias do clube 

onde trabalho foram também experiências significativas que fomentaram o 

gosto pelo Desporto e pelo processo de ensino-aprendizagem numa vertente 

mais ligada ao lazer. É para mim um prazer associar-me a estes eventos e 

participar no processo evolutivo de crianças, adolescentes e jovens. 

 

2.2. Potencialidades/Dificuldades 

O “eu” como estudante estagiário envolve uma abordagem diferenciada 

entre as potencialidades e as dificuldades que autoperceciono. 

O facto de estar envolvido no treino desportivo há sensivelmente três 

anos possibilitou o desenvolvimento de capacidades fundamentais para um 

Professor de Educação Física, tais como, a gestão do tempo, a perspicácia 

para reagir a imprevistos, a capacidade de observação de componentes táticas 

nas modalidades desportivas coletivas, a capacidade de planificar tendo em 

conta os objetivos que devem ser alcançados, a capacidade de refletir sobre e 

na ação, a exigência necessária a ter com os alunos e a sensibilidade para 

compreender as suas emoções, medos e frustrações. 
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Pelo contrário, a ligação a um desporto federado torna a exigência que 

imponho superior, uma vez que os atletas que disponho praticam a modalidade 

por vontade própria e têm prazer em realizá-la. Na Escola, existem alunos 

empenhados, outros que só se empenham em determinadas modalidades e 

ainda os que simplesmente não gostam e não se empenham. Por isso, e 

perante esta heterogeneidade, é importante adaptar-me e encontrar soluções 

para envolver os alunos na EF, de forma a proporcionar a realização de tarefas 

e situações de aprendizagem motivadoras. Além disso, enquanto no clube os 

atletas têm todos um nível de desempenho equilibrado, na Escola existe uma 

discrepância avultada entres os alunos a nível motor e no facto de existirem 

indivíduos dos dois sexos. Esta situação impõe a aquisição de experiência 

neste contexto para ser possível aplicar de diferentes formas um mesmo 

conteúdo, de forma a todos poderem evoluir positivamente. 

Relativamente à comunicação com os alunos, nomeadamente ao à 

vontade quando devo usar a palavra, este foi um aspeto que requereu afinco e 

à medida que fui conhecendo a turma fui aperfeiçoando e utilizando diferentes 

estratégias. Além disso, o facto de nem sempre tornar o meu discurso objetivo, 

na medida em que por vezes aprofundo os temas, mencionando algumas 

curiosidades, por vezes provocou a desconcentração dos alunos, algo que foi 

melhorando à medida que as aulas foram sucedendo. Desta forma, e após uma 

reflexão na ação, considero que evolui positivamente nestes aspetos, tendo em 

conta que comecei a selecionar os aspetos fundamentais na instrução e a 

remeter-me a eles, como forma de atingir um dos principais objetivos enquanto 

docente: captar a atenção e mover o interesse do aluno para a aula.  

 

2.3. Expetativas pessoais 

O Estágio Profissional chega na fase terminal da formação académica 

para o grau Mestre, mas é entendido por mim como o primeiro grande desafio 

prático deste processo. Um grande desafio e uma grande oportunidade repleta 

de aprendizagens, momentos de co-partilha de saberes, de reflexão e de 

avaliação, de aprofundamento de conhecimentos, de colocar em prática os 

ensinamentos, de testar os métodos e as estratégias e de poder formular 
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diferentes conceções e perceções. Deste modo, as expetativas eram elevadas, 

pois seria o contexto mais próximo do real que permitiria alicerçar a teoria 

aprendida na licenciatura em Ciências do Desporto à prática, realizada no 

contexto da escola. 

Entendia, portanto, que o Estágio seria propício ao desenvolvimento de 

novas aprendizagens e competências imprescindíveis para a prática, enquanto 

docente de Educação Física, nomeadamente: organizar e dirigir situações de 

aprendizagem; administrar a progressão das aprendizagens; conceber e fazer 

evoluir os dispositivos de diferenciação; envolver os alunos nas suas 

aprendizagens e no seu trabalho; trabalhar em equipa; participar na 

Administração da Escola; informar e envolver os pais/encarregados de 

educação; utilizar novas tecnologias; enfrentar os deveres e os dilemas éticos 

da profissão; administrar a sua própria formação contínua (Perrenoud, 2000). 

Além disso, esperei contar com os alunos, para me criarem dificuldades e me 

lançarem novos desafios, aspetos que naturalmente se vieram a verificar. 

Relativamente à Professora Cooperante, ambicionava autonomia no 

desempenho das minhas aulas, confiança nos métodos de ensino-

aprendizagem por mim desenvolvidos e que acima de tudo me guiasse neste 

processo de ensino-aprendizagem, numa perspetiva de aprender a ensinar. 

Esperava que as reuniões com a Professora Cooperante se 

equiparassem às chamadas “mesas redondas”, uma vez que para mim é 

importante coexistir um diálogo sobre a pertinência dos planos de aula (se têm 

rigor, se estão bem estruturados, se respondem às necessidades e aos 

interesses dos alunos, se atingiram os objetivos previstos e se colmataram as 

dificuldades sentidas). As reuniões seriam como momentos de diálogo, onde 

são transmitidos feedbacks sobre o desempenho da prática de cada um, 

saindo com uma bagagem de conhecimentos mais rica. Neste sentido, é 

importante haver entre o estagiário e a Professora Cooperante um espírito de 

cooperação, uma co-construção e co-responsabilização de ações, com o intuito 

de criarmos uma boa atmosfera relacional, aprazível para o meu 

amadurecimento (Ribeiro e Moreira, 2007).  
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No que diz respeito às reuniões com a Orientadora da Faculdade, 

ansiava que constituíssem uma mais-valia para a expansão de conhecimentos, 

complementado assim as aprendizagens adquiridas ao longo da licenciatura 

em Ciências do Desporto. É fundamental que a orientadora da faculdade 

demonstre uma clara preocupação em “responder às verdadeiras 

necessidades [do estagiário] para desenvolver as suas competências de ensino 

e fazer com que [seja aprendiz ativo e promotor] do desenvolvimento” (Flores e 

Simão, 2009, p. 29), e auxilie a ultrapassar os obstáculos emergentes.  

Relativamente ao grupo de Educação Física, esperava uma partilha de 

informação relativamente aos planos de ação, a estratégias e a métodos a 

implementar, numa perspetiva de co-construção do saber profissional. A meu 

ver, é fulcral reinar um bom ambiente na escola e sobretudo entre colegas da 

mesma área. Isto porque, geralmente a partilha e o diálogo de conhecimentos 

permitem colmatar dúvidas que possam existir e que em conjunto tornam-se 

mais simples (havendo uma estratégia para resolver). 

Em relação ao grupo de estágio, dada a diversidade de alunos existente, 

a partilha de estratégias e de planos de aula de estudante para estudante deve 

possibilitar o alargamento dos conhecimentos no âmbito da EF, de métodos, de 

estratégias e de recursos materiais, que no futuro podem ser adequados às 

necessidades e aos interesses revelados pela turma. A “experiência pessoal, a 

partilha de uma cultura profissional, a conversa quotidiana com os colegas são, 

[como] a formação teórica, modos de construir representações” (Perrenoud, 

1993, p. 179) e forma de construir interações positivas com os sujeitos 

educativos.  

No que diz respeito à Comunidade Educativa, esperava uma relação 

harmoniosa, onde existisse respeito, compreensão, cooperação e acima de 

tudo confiança no meu trabalho, nos meus conhecimentos e nas minhas 

competências, nunca duvidando do meu esforço e dedicação. 

Esperava, assim, desenvolver competências importantes no âmbito da 

observação, da reflexão, da ação, do confronto de ideias, no sentido de refletir 

criticamente sobre mim e o outro, da planificação e da avaliação. 
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No fim, de uma maneira geral, pude constatar que tudo o que ansiava e 

idealizava foi desenvolvido e realizado, com a ajuda de todos os intervenientes, 

o que possibilitou a construção de um ambiente e uma atmosfera aprazível 

para se desenvolver um estágio educativo e como tal para aprender a lecionar.  

Neste caso, posso dizer: “Valeu a pena? Tudo vale a pena./Se a alma 

não é pequena./Quem quer passar além do Bojador/Tem que passar além da 

dor” (Fernando Pessoa). Realmente, e olhando para trás, fazendo uma 

retrospeção, posso quase que afirmar que a dor foi pouca, o esforço e 

empenho foram elevados, mas compensadores, pois consegui passar além do 

Bojador: alcançar este sonho tão desejado desde sempre e acima de tudo, 

consegui ensinar a aprender e aprender a ensinar (o chamado learn by doing, 

de John Dewey). 
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3. Enquadramento da Prática Profissional 

3.1. Entendimento do Estágio Profissional 

 

O estágio profissional é o trajeto final para a profissionalização e o mais 

contextualizado de toda a formação. A Faculdade de Desporto da Universidade 

do Porto tem um lugar de destaque no desenvolvimento da profissionalidade 

pedagógica e no alcance deste estágio pois sente-se “o que é ensinar e 

aprender através de experiências autênticas, (…) [encarando-se] a situação de 

uma forma pessoalmente mais significativa” (Flores e Simão, 2009, p. 27).  

No meu entendimento, o estágio é o “local” onde se coloca em prática 

toda a teoria aprendida anteriormente. De fato só o estágio é que nos permite 

compreender na totalidade a metodologia de investigação-ação, a qual procura 

centrar-se “nos aspetos processuais dinâmicos da construção/transformação 

identitária, em alternativa a uma conceção estática, essencialista e reificada da 

identidade” (Peixoto, 2005, p. 89).  

O estágio profissional tem como objetivo principal dotar o estudante 

estagiário de “competências pedagógicas, didáticas e científicas (…) que se 

apoiam igualmente numa ética profissional” (Matos, 2012a, p.3) e que são 

estruturadas em três áreas de desempenho: Organização e Gestão do Ensino 

e da Aprendizagem; Participação na Escola e Relação com a Comunidade e o 

Desenvolvimento Profissional. Estas competências são o motor para o 

desenvolvimento de uma prática pedagógica baseada na integridade e na 

qualidade.  

É no estágio onde se coloca em prática e se desenvolve competências 

aprendidas ao longo da formação académica, nomeadamente: a observação, 

enquanto “forma de descrever os fenómenos ou uma situação” (Estrela, 1994). 

É a partir desta observação que conseguimos adequar as ações às 

individualidades e às especificidades de cada aluno, resultando numa 

diferenciação pedagógica.  

Posteriormente, é no terreno que planificamos situações de 

aprendizagem revestidas de intencionalidade educativa tendo em conta os 

conhecimentos e as competências dos alunos, de forma a promover 
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aprendizagens significativas e diversificadas. Desta forma, a planificação de 

situações de aprendizagem “funciona como um processo de transformação de 

representações” (Barbier, 1993, p. 140). O ponto de partida de todo o processo 

de planificação é a avaliação das necessidades/dificuldades e dos interesses 

dos alunos e o cumprimento do projeto curricular de turma através da 

manipulação do Programa Nacional de Educação Física. 

Apenas no terreno, podemos avaliar o processo de aprendizagem e 

proceder a uma reflexão na ação (Schön, 1998) de forma a compreender, se os 

objetivos traçados no momento de planificação estão a ser atingidos; se as 

competências estão a ser desenvolvidas e se são necessárias alterações ao 

que fora planeado. Além disso, podemos refletir sobre a ação, revendo e 

analisando os aspetos positivos e negativos e pensando em formas de 

aperfeiçoar a prática pedagógica.  

De notar que todas estas competências vão sendo adquiridas em 

diferentes experiências, sendo um processo individual, gradual e complexo 

assente na constante reflexão, na construção de saberes e no “compromisso 

de transformar o conhecimento em aprendizagens relevantes” (Marcelo, 2009, 

p. 8). 

 

3.2. Contexto legal e institucional do EP 

 

O Estágio Profissional (EP) encontra-se inserido no plano de estudos 

conducente ao Grau de Mestre, nomeadamente no 2º ciclo em Ensino da 

Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário. Desta forma, o EP rege-se 

pelas normas da FADEUP bem como pela legislação específica vigente. 

Sendo assim, o EP para o ano letivo 2012/2013 está de acordo com os 

princípios decorrentes das orientações legais constituídas no Decreto-lei nº 

74/2006 de 24 de março e no Decreto-lei nº 43/2007 de 22 de fevereiro (Matos, 

2012a). 

Por um lado, no artigo 15º do Decreto-lei nº 74/2006 de 24 de março são 

referidas as competências necessárias para que seja atribuído o Grau de 

Mestre, sendo elas: posse de conhecimentos do 1º ciclo de estudos e 



19 
 

aplicação em contextos originais e em investigação; aplicação e integração de 

conhecimentos na resolução de problemas; comunicação de forma clara e 

competência para uma aprendizagem permanente de forma autónoma. Estas 

competências são transversais a todas as especializações, pelo que devemos 

debruçar-nos de agora em diante em dados específicos do EP. 

O ponto 3 do artigo 18º do mesmo decreto refere que o 2º ciclo de 

estudos “deve assegurar que o estudante adquira uma especialização de 

natureza académica com recurso à atividade de investigação, de inovação ou 

de aprofundamento de competências profissionais” (idem). 

Por outro lado, o Decreto-lei nº 43/2007 de 22 de fevereiro refere a 

importância da Prática de Ensino Supervisionada (PES) “dado constituir o 

momento privilegiado, e insubstituível, de aprendizagem da mobilização dos 

conhecimentos, capacidades, competências e atitudes, adquiridas nas outras 

áreas, na produção, em contexto real, de práticas profissionais adequadas a 

situações concretas na sala de aula, na escola e na articulação desta com a 

comunidade” (idem). Este decreto revela também a importância de um 

acompanhamento cooperante e orientador com habilitações devidas no sentido 

de dotar o EE de apoio e condições para evoluir e adquirir as competências 

necessárias à profissionalização. 

Relativamente à regulamentação existente e em vigor na FADEUP, o EP 

dispõe de documentos elaborados por Zélia Matos, nomeadamente as Normas 

Orientadoras do EP (2012a) e o Regulamento da Unidade Curricular de Estágio 

Profissional (2012b), que se revelaram fundamentais para uma orientação 

inicial e no decorrer de todo o processo. 

O EP é cumprido numa instituição mediante a candidatura e posterior 

colocação. Sendo que a ESBN foi, neste caso, a escola distinguida para 

realizar a PES, é de todo crucial que tenhamos em conta a documentação 

vigente nessa instituição, como foi o caso do Projeto Educativo de Escola. Este 

deu-nos a conhecer as ideologias da sua organização, o Regulamento Interno 

e o Plano de Atividades desse ano letivo, documentos extremamente cruciais 

para o Estudante Estagiário, enquanto guias de consulta e de complemento da 

informação observada. 
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3.3. A escola como instituição 

 

Para dissertar sobre a Escola enquanto instituição educativa, torna-se 

fundamental alicerçar a sociedade em que esta se encontra inserida.  

Já o pedagogo John Dewey (1897) defende a escola como uma forma 

de vida em comunidade, onde se encontram os meios necessários para levar o 

aluno a participar na vida social e a utilizar as suas capacidades para tal. Deste 

modo, cabe à escola a simplificação da vida social, já que esta é muito 

complexa e o aluno não consegue responder aos seus estímulos de forma 

ordenada, o que poderá conduzi-lo a uma especialização ou desintegração das 

capacidades prematuras. 

Portanto, a vida escolar deve surgir, de modo gradual, da vida social e 

familiar, assumindo e dando continuidade às atividades do quotidiano do aluno, 

reproduzindo-as no sentido de o tornar capaz de desempenhar um papel ativo 

na sua realização. 

A escola é assim, uma necessidade psicológica, pois esta deve 

assegurar a continuidade do desenvolvimento do aluno, proporcionando um 

fundo de experiências às novas ideias dadas pela escola. Sendo também uma 

necessidade social, já que o aluno é inserido numa sociedade, da qual recebe 

a sua educação moral, cabe à escola aprofundar e ampliar os seus valores. 

Atualmente uma parte do estímulo e do controlo parte do professor, uma 

vez que se perdeu a ideia de uma escola como uma forma de vida social. O 

professor não está na escola para impor certas ideias ou formatar certos 

hábitos, mas para selecionar as influências que vão afetar o aluno e para o 

ajudar a responder adequadamente a essas experiências. 

É nesta conceção de escola que a educação moral se deve centrar, 

sendo esta a melhor e mais profunda preparação moral. 

Nesta perspetiva, a escola andará sempre de mão dada com a 

sociedade, tendo em conta que a instituição procura responder a exigências e 

a necessidades da comunidade.  
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Parte-se do princípio que a Escola constitui-se por objetivos de índole 

formativa para que cada aluno da coletividade académica se torne competente 

em áreas gerais e específicas, além do desenvolvimento global da 

personalidade e do progresso social. 

A Escola é uma instituição que é gerida por um ministério que coordena, 

define e avalia o sistema educativo mediante o contexto cultural em que se 

encontra inserido. Esse ministério torna o direito à educação exequível, 

proporcionando à população as condições básicas para poder usufruir desta. 

Para isso, a Lei de Bases do Sistema Educativo “consagra o direito à educação 

pela garantia de uma permanente ação formativa orientada para o 

desenvolvimento global da personalidade, o progresso social e a 

democratização da sociedade” (Decreto-Lei n.º 137/2012 de 2 de junho). 

A educação é catalisada para a população através da Escola, e é nela 

que o plano nacional é implementado sofrendo adaptações mediante o 

contexto educativo presente. A Escola é então uma organização submetida a 

legislação referente, dispondo de autonomia para atuar em todas as suas 

vertentes, uma vez que existe a necessidade de adaptação ao contexto em que 

se inserem. Deste modo, a Escola é uma “entidade que questiona e reflete 

criticamente sobre o seu significado e de tudo o que representa” (Canário, 

2005). 

Nesta perspetiva, a Escola como organização regida por entidades 

superiores não deixa de conter a incumbência idiossincrática de se modificar 

mediante as suas necessidades e as exigências da sua comunidade. 

A Escola é uma organização que possui três áreas estruturais: a 

estrutura física, a estrutura administrativa e a estrutura social: 

 A estrutura física diz respeito à disposição das instalações, das 

turmas e dos recursos materiais.  

 A estrutura administrativa engloba a gestão e a tomada de 

decisão na escola no nome da direção, do pessoal docente e do 

pessoal auxiliar.  

 A estrutura social reflete a relação íntima que a Escola tem com a 

sociedade enquanto comunidade escolar. 
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Depois desta breve caracterização do conceito de escola e aspetos 

cruciais a ela interligados, é importante salientar o papel preponderante que 

esta entidade assume, enquanto uma organização complementar da família. A 

Escola, além de transmitir conhecimentos aos alunos, deve ensinar regras de 

conduta social e apoiar as crianças nas vicissitudes da vida.  

A Escola enquanto instituição educativa é um meio que tem sofrido 

diversas alterações ao longo dos anos. A evolução tem sido no sentido da 

educação para todos, uma escola de massas em detrimento da escola de elites 

que se verificava no passado (Canário, 2005) De facto, a visão de educação e 

de escola no início do século XX foi marcada por uma conceção otimista, de 

pendor funcionalista, na medida em que se julgava que a escola ajudaria a 

superar os problemas económicos e a renovar a sociedade. Na escola pública 

e gratuita, todos poderiam aceder à educação, sendo tratados como iguais 

independentemente da sua posição social, e singrar por mérito próprio. Os 

valores de igualdade e justiça eram preconizados, em prol de uma sociedade 

mais democrática. Podemos comparar esta visão de escola com a de Paulo 

Freire e Edgar Morin. Também eles contemplavam a escola como potencial 

transformadora da sociedade e instrumento de libertação do homem da sua 

condição. No entanto, estes autores respeitavam a diferença entre os 

indivíduos e reconheciam a necessidade do ensino se ajustar às necessidades 

de cada um para uma formação de qualidade. 

 Tal como referido, no passado, a escola só era acessível a indivíduos 

cujo estrato social assim o permitisse fomentando a homogeneidade das 

turmas. Atualmente, o acesso à educação está globalizado e “a escola tem de 

se adaptar a todas as crianças, sem exceção, para responder às necessidades 

de todos os alunos” (Mesquita, s/d). Esta heterogeneidade gerada no seio 

escolar “funciona como um estímulo que promove estratégias destinadas a 

criar um ambiente educativo mais rico para todos” (Ainscow, 1997, p. 14). 

De notar, que durante o período do Estado Novo, a escola era um local 

de mera transmissão de conhecimentos do professor para o aluno, não 

havendo uma partilha de conhecimentos entre os intervenientes. Na atualidade, 

a escola além de elevar a transmissão de conhecimentos, coloca o aluno no 
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centro de toda a aprendizagem. Isto porque, é em torno do aluno, das suas 

necessidades/dificuldades e dos seus interesses que é desenvolvido o Projeto 

Curricular de Turma e mais especificamente os diferentes planos de aula.  

Além disso, a escola e os professores criam situações de aprendizagem 

que proporcionam ao aluno autonomia e liberdade na consecução das suas 

ações na perspetiva da construção do seu próprio conhecimento. Acima de 

tudo a escola deve ver os alunos não como um todo mas cada um na sua 

individualidade, com as suas potencialidades e dificuldades. 

Desta forma, existe uma diferenciação pedagógica, entendida “não como 

um método pedagógico, mas sim como a assunção de todo o processo de 

educação global e complexo em que o ser/indivíduo, em todas as suas 

manifestações, é o centro condutor das ações e atividades realizadas” (Boal, 

M., 1996).  

 

3.4. Caracterização da Escola Secundária da Boa Nova 

“Numa escola que tem como logótipo a proa de um navio e que pretende 

ser orientada para a referência e o prestígio por um farol, a ideia de um búzio 

acrescenta o sentido da autonomia. (…) Sugere o convocar de todos os 

intervenientes no processo educativo para a formação do indivíduo e da 

sociedade. Tem a particularidade de ser um búzio, que poderá remeter à 

imaginação de cada um. Pela forma e especificidade da sua posição no 

espaço, oferece-nos uma abertura por onde poderemos entrar no mundo do 

conhecimento. (…) A cor púrpura está também ligada ao mar (…) poderá 

remeter para a nobreza que é o ato de ensinar”. (Berta Dias, Projeto Educativo 

de Escola, 2011-2014). 

 

A Escola Secundária da Boa Nova teve a sua génese em 1984 com o 

nome de Escola Secundária de Leça da Palmeira, sendo que apenas em 1993 

adotou a designação atual. 

A escola encontra-se dentro da área geográfica do concelho de 

Matosinhos, mais especificamente na freguesia de Leça da Palmeira. 

Relativamente à população no seu meio envolvente, verifica-se que o concelho 
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“evidencia uma tendência de envelhecimento, apresentando diminuição do 

número e da percentagem de jovens em idade escolar” (PEE, 2011-2014, p.2). 

Em termos económicos, a escola encontra-se num “meio envolvente 

com tradição e potencial económico” (idem). Estes dados tornam-se 

importantes para perceber o contexto socioeconómico em que a PES se 

realiza, devendo posteriormente realizar uma análise mais específica à turma. 

O Projeto Educativo de Escola (2011-2014) elenca a visão, a missão e 

os valores que devem pautar o dinamismo da organização, desmembrando 

cada um deles com os objetivos propostos para a construção de “uma escola 

de prestígio na região” (idem, p.1). 

A ideologia da escola sempre se pautou pela vontade de formar e 

educar em todas as suas vertentes, demonstrando no documento ao qual faço 

referência acima, a aposta na “eficácia dos processos com vista à obtenção 

dos melhores resultados”, sublinhando que “o sucesso não se aufere somente 

pelos resultados académicos” (p.1). 

A escola, além do Ensino Secundário, tem um regime de funcionamento 

diurno, com turmas do 3º Ciclo do Ensino Básico, turmas de Cursos 

Profissionais e turmas de Cursos de Educação e Formação de Jovens. 

Importa ter em conta que a prática pedagógica está sujeita às condições 

que a Escola possui, referentes à organização, devendo ser meticulosa e 

rigorosa, à estrutura hierárquica e às infraestruturas que são concedidas para a 

prática da mesma. 

Relativamente às instalações que a escola dispõe, foram inauguradas no 

ano 1987 e o Pavilhão Gimnodesportivo foi edificado no ano de 1996. Até hoje 

as instalações não sofreram alterações de relevo, contudo estava prevista uma 

remodelação no ano vigente que ficou sem efeito por questões estatais. 

Para a prática pedagógica na disciplina de Educação Física, o grupo 

dispõe do Pavilhão Gimnodesportivo e de um espaço exterior com dois campos 

de Futebol/Andebol, dois campos de basquetebol, uma pista de atletismo e 

uma caixa de areia. Numa primeira observação destas instalações específicas 

pude averiguar e constatar uma certa degradação, nomeadamente no telhado 

do pavilhão, nas cortinas separadoras existentes no seu interior e nas 
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marcações dos campos exteriores. Esta situação deve-se essencialmente ao 

facto da direção da escola ter interrompido as remodelações dada a 

intervenção estatal prevista, mas que não foi consumada. O projeto educativo 

confere esta informação expondo que a “falta de condições de grande parte 

dos espaços é evidente, esperando-se as já anunciadas obras de 

requalificação” (p.3).  

Por outro lado, o material didático disponível encontra-se em bom 

estado, e acima de tudo existem recursos suficientes para suprir as 

necessidades das aulas de EF e em grande variedade.  

Apesar de tudo, de um modo geral, a escola enquanto direção, pessoal 

docente e pessoal auxiliar demonstra-se prestável para assistir os professores 

em tudo o que precisam na sua atividade educativa, o que permite ao 

Professor colmatar as dificuldades que possa ter ou surgir. 

  

3.5. A TURMA 10ºB 

 O aluno é a figura central de todo o processo de ensino-aprendizagem, é 

por ele e para ele que o trabalho é pensado, executado, refletido e avaliado. 

Assim, a caracterização da turma é a primeira tarefa a concretizar antes de 

iniciar a prática pedagógica. Neste tipo de caracterização, importa primeiro 

realçar o conjunto de alunos como “um todo”, como turma, de forma a perceber 

as características da mesma. Neste procedimento, foi perentória a identificação 

da área de estudos, a(s) escola(s) de onde provém a maioria, o número de 

alunos da mesma turma no ano transato, bem como a média de idades. Para 

tal, foi necessário consultar documentos normativos e realizar gráficos e 

quadros que orientassem a ação. 

Quadro 1 – Relação do número de Alunos 

Tendo em conta o número total de alunos e a relação do número entre 

os géneros, podemos verificar pelo Quadro 1 que existiu um equilíbrio entre os 

alunos do sexo feminino (14) e os alunos do sexo masculino (13). Este 

equilíbrio foi vantajoso para que não existissem minorias na turma, permitindo 

 Sexo Feminino Sexo Masculino Total 

Alunos 14 13 27 



26 
 

que em determinadas tarefas fosse exequível dividir a turma pelos géneros. O 

número total de alunos, vinte e sete, é um número largo que limita a atuação do 

professor em termos de gestão do espaço, bem como da monitorização 

individual. Ainda assim, é um número que se revela habitual se quisermos 

relacioná-lo com outras turmas da escola e até com outras escolas. 

 

 

Gráfico 1 – Mapa de idades 

 

Tal como se verifica no gráfico 1, a turma revela-se bastante homogénea 

em relação às idades, sendo que vinte e cinco dos alunos estão entre os 

quinze e os dezasseis anos e apenas dois têm dezoito anos. Complementando 

esta informação, resta referir que os dois alunos de dezoito anos eram 

repetentes e desistiram da frequência à disciplina de EF perto do final do 

primeiro período. 
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Gráfico 2 – Divisão do número de alunos pela escola em que estudaram no ano transato. 

 

Gráfico 3 - Turma do ano transato dos alunos provenientes da Escola EB 2,3 de Leça da Palmeira 

 

Nos dois gráficos acima, podemos verificar quais foram as instituições 

onde os alunos estiveram inscritos no ano letivo transato (Gráfico 2) e as 

turmas em que estavam inseridos no caso da Escola EB 2,3 de Leça da 

Palmeira (Gráfico 3). 
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Após a análise do gráfico 2, pude verificar que poderia ser mais uma 

vantagem a maioria dos alunos (21) serem oriundos da mesma escola e 

apenas seis dos alunos serem de escolas diferentes. Estes dados permitiram-

me depreender que existia uma necessidade quase total de adaptação à 

ESBN. Contudo, não eram só eles desconhecidos à escola, uma vez que eu 

próprio teria de me adaptar a esta realidade. Apesar da novidade, com a ajuda 

da Professora Cooperante (PC), consegui ultrapassar este processo inicial com 

sucesso e celeridade. Por outro lado, existia uma exigência mais específica, 

que seria adaptar os alunos oriundos de outras escolas que não a EB 2,3 de 

Leça da Palmeira à própria turma, tendo em conta que previa-se que vinte e 

um dos alunos já se tinham relacionado anteriormente. Ainda assim, como 

verificado no Gráfico 3, apesar de a maioria ter estudado na mesma escola, 

estes alunos estavam distribuídos por turmas diferentes, rigorosamente apenas 

doze pertenciam à mesma turma, sendo que os restantes dividiam-se por 

quatro turmas. Esta informação permitiu perceber que apesar de existir uma 

previsão dos alunos já se conhecerem, existe a possibilidade de não possuírem 

uma relação próxima entre todos. 

Deste modo, coube-me a tarefa de promover situações de interação 

pessoal para que a relação dos alunos pudesse evoluir de forma a garantir um 

ambiente propício à aprendizagem nas aulas de EF. 

É do conhecimento geral que os alunos são pessoas individuais com 

características distintivas entre eles, exigindo por isso um conhecimento 

aprofundado de cada aluno. Importa por isso, alicerçar as informações 

supracitadas da turma, amealhar o máximo de dados de cada aluno para que 

dessa forma o estudante estagiário seja capaz de abranger o máximo de 

conhecimento possível, ainda antes de contactar com eles nas lições práticas. 

A primeira aula do ano letivo, o primeiro contacto com os alunos, foi 

fundamental para juntar dados que só eles podem transmitir. Sendo assim, 

acredito ser fundamental que os alunos preencham um formulário com dados 

da sua vida pessoal, bem como gostos, hábitos, passatempos, de forma a 

conhecer um pouco as suas preocupações, os seus anseios e as suas 

hesitações. Além dessa ficha de caracterização individual (Anexo A) 
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disponibilizada, surgiu também a oportunidade de organizar uma atividade 

“quebra-gelo” que me permitiu acrescentar informações para conhecer melhor 

cada aluno e para promover a interação entre os alunos no sentido destes se 

conhecerem e relacionarem. A atividade quebra-gelo “consistia em agruparem-

se por modalidade favorita para depois, pelo seu porta-voz, mostrarem aos 

seus colegas os pontos fortes da modalidade escolhida para que estes se 

interessassem em praticá-la. Este jogo teve como finalidade os alunos se 

relacionarem e conversarem sobre o Desporto e o que de melhor tem cada 

modalidade escolhida. A atividade decorreu como esperado, os alunos 

mostraram-se interessados, não só na tarefa de referir as qualidades da sua 

modalidade mas também ao revelarem curiosidade nas dos seus colegas” 

(excerto da reflexão da aula 1 e 2 de 128). A meu ver, é importante realizar 

uma atividade lúdica, uma atividade de interação ou um jogo, como forma de 

complementar a informação dita anteriormente e de promover as relações 

pessoais. Isto porque, é uma estratégia que é do interesse de todos, e que 

geralmente motiva os alunos mais retraídos a interagirem com a turma e a 

exporem informações importantes. De facto, o jogo é uma estratégia 

privilegiada, uma vez que compreende duas fases consideradas muito 

importantes, sendo a primeira: a lúdica, destacando-se pela obtenção de prazer 

e a segunda: a educativa, que como o próprio nome indica, ensina algo, 

emancipando o conhecimento do aluno e o modo como apreendê-lo (Piaget, 

1971). 

Contrariamente ao que se previa pela referência feita pelo PEE à 

indisciplina como um aspeto problemático do ambiente da ESBN, a turma 

manteve sempre uma excelente atitude e o controlo da turma nunca foi um 

problema. Este foi o início de um percurso de relações fortes e estáveis, 

baseado num comportamento adequado, numa constante motivação e numa 

grande empatia entre todos. Posso referir que é um grupo de jovens com 

condições ótimas de trabalho e de aprendizagem que facilitaram a minha 

prática pedagógica. 

 



30 
 

3.6. Núcleo de Estágio 

O núcleo de estágio e as relações que daí advém são fundamentais para 

o crescimento do estudante estagiário enquanto professor, por toda a partilha e 

ajuda de que dispomos dos vários elementos, individualmente e coletivamente. 

Foi com alguma relutância que esperei pelo veredito da Faculdade de Desporto 

da Universidade do Porto para saber quais seriam os meus colegas de estágio 

na caminhada que aí vinha e me esperava. Foi com alguma surpresa que 

verifiquei que eram meus conterrâneos, sendo todos os elementos 

provenientes do concelho da Póvoa de Varzim, o que tornou este percurso 

profissional mais simples, com menos pedras no caminho e mais vontade de 

trabalhar. O facto de partilharmos as mesmas raízes poveiras, uma bagagem 

de conhecimentos equilibrada, ideais semelhantes e o transporte, contribuiu 

para tornar este ano de estágio, menos moroso e trabalhoso, encarando-o 

assim com outros olhos.  

Importa ainda referir, que ainda antes do concurso para a colocação dos 

estudantes estagiários nas escolas este mesmo grupo tencionou abrir um 

núcleo de estágio na nossa cidade, sendo por isso notória a existência de uma 

ligação entre todos, o que permitiu um relacionamento agradável e de amizade. 

 Tendo em conta este facto, foi com relativa facilidade que o contacto 

relativo ao Estágio teve início, abordando algumas questões e dúvidas naturais 

na fase de aproximação ao ano letivo. A proximidade existente com os meus 

colegas teve enormes vantagens e ajudou na transposição de alguma 

ansiedade e nervosismo.  

Se numa primeira fase o Núcleo era constituído por mim, António 

Oliveira, o José Pedro, o Jason Baptista e a Filipa Vasconcelos, no final do 

primeiro mês o grupo viu-se reduzido a três pela saída da Filipa. Este 

acontecimento trouxe algumas inquietações ao grupo pelo facto de sentirmos 

que este poderia ser um ano letivo duro e penoso. No entanto, com o passar do 

tempo, pude constatar que apesar de o caminho ter sido difícil de percorrer, 

quando o desejo e a vontade de alcançá-lo são superiores, tudo se torna mais 

fácil. Compreendi que os ingredientes necessários eram apenas: o amor ao 
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desporto e à prática desta profissão tão nobre e por vezes pouco enobrecida; a 

existência de esforço e empenho; dedicação; e muita calma e discernimento. 

Apesar de constituirmos um grupo é essencial que “cada um encontre o 

seu espaço, proteja sua parcela de fantasia, até mesmo de loucura” 

(Perrenoud, 2000). De facto, cada elemento teve oportunidade de expor as 

suas ideias e as suas opiniões e concretizar aquilo que desejava de forma 

autónoma mas, ao mesmo tempo, cooperante. Sendo uma equipa um grupo 

reunido em torno de um projeto comum, a colaboração e o respeito mútuo 

devem ser uma presença constante, permitindo escutar diferentes propostas, 

descodificar desejos e conseguir acordos mútuos. 

A presença dos quatro elementos do núcleo de estágio nas reuniões 

permitiu que existisse uma troca de ideias, uma discussão e uma investigação 

preponderantes para a evolução do ensino. Deste modo, as reuniões não 

foram uma transmissão de informação mas antes uma construção de 

conhecimento permanente através da partilha das experiências diárias dos 

presentes. 

Além das reuniões, acho fundamental destacar os diálogos informais 

entre os EE, sobretudo pela partilha dos resultados quer do planeamento quer 

das ações pedagógicas tomadas por cada um nas suas aulas. 

A relação formal e informal com o núcleo de estágio revelou-se 

fundamental, por constituir-se um grande apoio na realização da prática, 

guiando-me no caminho do sucesso. Hoje, dou por mim um professor mais 

competente, quer no conhecimento do conteúdo como no conhecimento 

pedagógico do mesmo e uma melhor pessoa por todos os momentos vividos. 

 

3.7. Departamento das Expressões e Grupo de Educação Física 

O departamento em que a disciplina de EF está inserida designa-se por 

Departamento Curricular das Expressões. No caso da ESBN, este 

departamento é ministrado pela Professora Berta Dias. 

A profissão de um docente, ao contrário do que a maioria das pessoas 

pensa, não é estanque nas aulas de educação física e vai bastante além do 

pavilhão gimnodesportivo. Por isso mesmo, o professor tem funções na 
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organização da escola, sendo também uma voz ativa na comunidade 

educativa. 

A relação com o Departamento das Expressões nunca foi muito íntima, 

tendo em conta que os EE estavam impedidos de presenciar as reuniões. Esta 

limitação, além de nos provocar alguma relutância acerca da hospitalidade dos 

professores daquele Departamento, não nos permitiu conhecer o trabalho 

efetuado no seio de um grupo deste tipo. Desta forma, não tivemos acesso ao 

funcionamento de um Departamento para estarmos melhor preparados para 

encarar as tarefas inerentes à profissão docente numa escola.  

O Grupo de Educação Física da ESBN não tem sofrido muitas 

alterações nos últimos anos letivos, pelo que os professores deste ano já se 

encontram a lecionar nesta escola há vários anos. Desde logo a relação entre 

os EE e o Grupo tornou-se bastante cordial sem que houvesse uma grande 

interação entre todos. No meu entender, este facto deve-se também à pouca 

dinâmica existente entre os professores da disciplina. As atividades desportivas 

na escola são as mesmas todos os anos e já existem documentos definidos 

para cada atividade sem que haja uma inovação das mesmas. A meu ver, 

deveriam existir algumas mudanças a este nível, pois por um lado, o facto de 

existirem novas propostas, os alunos com certeza aderiam em maior 

quantidade, e por outro lado haveria inovação. 

A desmotivação pela estagnação da escola relativamente às instalações 

desportivas pode ser um fator para que os professores de EF não procurem 

inovar nas atividades extracurriculares. Esta falta de ligação no grupo teve 

influência direta na nossa interação com eles, deixando-nos um pouco de 

parte. 

Ainda assim, existiu sempre uma boa comunicação com os professores, 

nomeadamente em conversas informais durantes os intervalos e durante as 

atividades organizada. Esta partilha foi fundamental, ainda que muitas vezes as 

nossas ideologias não fossem concordantes. Por exemplo, alguns professores 

concordavam que a EF deveria ser uma disciplina que permitisse aos alunos 

praticar Desporto e ter hábitos regulares de atividade física sem dar grande 

importância ao desenvolvimento cognitivo e motor nas modalidades lecionadas. 
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Outros tinham uma opinião antagónica, o que nos permitiu confrontar ideias e a 

partir delas criarmos a nossa própria conceção de EF. 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Realização da Prática Profissional 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Toda a teoria deve ser feita para poder ser posta em prática, e toda a prática 

deve obedecer a uma teoria. Só os espíritos superficiais desligam a teoria da 

prática, não olhando a que a teoria não é senão uma teoria da prática, e a 

prática não é senão a prática de uma teoria. Quem não sabe nada dum 

assunto, e consegue alguma coisa nele por sorte ou acaso, chama «teórico» a 

quem sabe mais, e, por igual acaso, consegue menos. Quem sabe, mas não 

sabe aplicar - isto é, quem afinal não sabe, porque não saber aplicar é uma 

maneira de não saber -, tem rancor a quem aplica por instinto, isto é, sem 

saber que realmente sabe. Mas, em ambos os casos, para o homem são de 

espírito e equilibrado de inteligência, há uma separação abusiva. Na vida 

superior a teoria e a prática completam-se. Foram feitas uma para a outra.”  

 

(Fernando Pessoa, in 'Palavras iniciais da Revista de Comércio e 

Contabilidade')
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4. Realização da Prática Profissional 

4.1. Observar, planificar, agir, refletir e avaliar – instrumentos 

fundamentais para a prática do docente 

 

“Não adianta observar se não se sabe interpretar. Não adianta saber interpretar 

se não se sabe decidir. E não adianta decidir se se é incapaz de concretizar as 

decisões”.  

(Perrenoud e Thurler, 2009, p. 56) 

 

Sendo o docente, o mediador, o facilitador e o responsável pelas 

aprendizagens dos seus alunos, é importante proporcionar momentos 

construtivos e motivadores, criando um ambiente propício ao seu 

desenvolvimento motor. Já o pedagogo John Dewey (1973) defendia o 

professor como um agente educativo que leva os alunos a aprenderem e a 

descobrirem, instigando a sua curiosidade, tornando-os sujeitos do seu próprio 

conhecimento. Um professor lança desafios e cria oportunidades de 

desenvolvimento motor e intelectual. 

A investigação-ação é “uma metodologia de pesquisa”, essencialmente 

prática e aplicada, “um processo em espiral, interativo” que “alterna entre ação 

e reflexão crítica” com vista a transformar a prática (Coutinho, 2008). Assim, 

sustentado na teoria de Coutinho, compreendi que num primeiro momento o 

professor “tem a obrigação de proceder (…) a uma observação contínua” 

(Lefèvre, 1978, p. 14). Desta forma, a observação realizada compreendeu três 

fases necessárias, sendo que a primeira passou pela “recolha de informação, 

análise e interpretação, fundamental para o conhecimento [dos alunos]” 

(Ribeiro e Moreira, 2007); a segunda “integrou o trabalho de recolha, análise e 

tratamento de dados (…)” (idem) e por último procedeu-se “à recolha, análise e 

síntese de dados” (idem) para planificar, refletir e avaliar de forma sistemática e 

intencional. 

Para tal, nas primeiras aulas é fundamental que o docente realize uma 

observação minuciosa, de tipo naturalista e descritiva (Estrela, 1994), não 

condicionando o olhar e de forma a registar informações importantes sobre os 
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seus alunos (a nível do desenvolvimento motor, das competências 

desenvolvidas nas diferentes modalidades, das capacidades coordenativas e 

condicionais, entre outras). Para ajudar esta observação e como forma de a 

complementar foi efetuado um simples inquérito (Anexo A), onde foram 

questionados alguns aspetos essenciais, nomeadamente: se pratica ou não 

desporto; quais as atividades que realiza nos tempos livres; se manifesta 

preferência ou não pelo desporto; quais as suas maiores dificuldades e 

potencialidades, quais as suas disciplinas favoritas, se faz parte do Desporto 

Escolar, entre outras questões, as quais permitiram conhecer melhor o aluno, 

complementar a observação efetuada e sobretudo compreender quais as suas 

necessidades e os seus interesses. 

Num momento posterior, a observação foi participante (Estrela, 1994), 

permitindo conhecer melhor os alunos, devido ao contacto e às interações 

estabelecidas e ativa, pois desempenhou “funções suscetíveis de modificar, 

efetivamente, certos aspetos da interação na situação observada” (Dias e 

Morais, 2004, p. 49). 

Depois de recolher os dados necessários, o próximo passo foi realizar 

uma observação essencialmente avaliativa, de forma a poder planificar tendo 

em conta os processos e os resultados. Para tal, foram importantes as reuniões 

semanais realizadas com o Núcleo de Estágio, onde se tratavam os dados 

recolhidos, debatiam-se os pontos de vista de cada um, tendo sempre presente 

o objetivo de melhorar a prática pedagógica de cada elemento.  

É com base nesta observação e na recolha de dados que o docente 

adequa a sua ação, tendo em conta a heterogeneidade do grupo e as 

especificidades e as necessidades de cada um, numa perspetiva de 

diferenciação pedagógica. O que por sua vez se subentende que não foi minha 

pretensão a uniformização do ensino e das práticas realizadas. Deste modo, 

elaborei um planeamento revestido de intencionalidade educativa e tendo 

sempre em conta a heterogeneidade existente. Não foi fácil lidar com as 

desigualdades existentes, nomeadamente com o desinteresse de uns e o 

querer sempre “mais e mais” de outros, nomeadamente de atletas ou de 

praticantes diários de atividade física e desporto. Para tal, foi imprescindível 
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criar um planeamento completo, rigoroso e exigente, tentando cativar todo o 

“público-alvo”. O planeamento deve, por isso, obedecer a um modelo 

antecipatório, para que seja previsível e controlado, possibilitando antecipar o 

desenrolar do ensino. 

Desta forma, a planificação de atividades “[funcionou] como um 

processo de transformação de representações” (Barbier, 1993, p. 140). O ponto 

de partida de todo o processo de planificação foi a avaliação da turma e o 

cumprimento do projeto curricular de escola, não descurando dos objetivos a 

serem desenvolvidos para esta faixa etária. De facto, por um lado “compete à 

escola: traçar as linhas gerais da adaptação dos programas às exigências do 

contexto (socioeconómico e cultural envolvente da escola e condições próprias 

da escola) e definir prioridades, através do seu Projeto Educativo da Escola 

(P.E.E.). Por outro lado, compete ao professor: concretizar aquelas 

orientações, tomando as decisões específicas exigidas pelas situações 

concretas” (Vilar, 1991, cit. por Carvalho e Diogo, 1994: 79).  

Uma das dificuldades sentidas no planeamento residiu no cumprimento 

do currículo na íntegra, tendo em conta que por vezes o tempo tornou-se 

escasso para a quantidade de matéria a lecionar e porque algumas 

modalidades não eram do agrado de todos. Foi nestas circunstâncias que 

coloquei em prática alguns ensinamentos aprendidos nos anos transatos, 

nomeadamente a importância de usar estratégias e métodos diferenciados e 

adequados à ação educativa. 

Do planeamento anual de turma (PAT) até aos planos de aula (PA), 

passando pelos modelos de estrutura de conhecimento (MEC), foram utilizadas 

diferentes estratégias, metodologias e recursos, com o intuito de motivar o 

aluno para a aprendizagem e de o manter envolvido no processo educativo. 

A opção por uma determinada sequência de matéria mediante a estação 

do ano, os espaços disponíveis, e a progressão e transferência lógica das 

aprendizagens das várias modalidades foram fatores importantes na 

elaboração do PAT (Anexo B).  

Tal como na composição do PAT, as modalidades foram planeadas de 

acordo com uma progressão lógica e lecionadas de acordo com modelos de 
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ensino cativantes e que colocassem o aluno no centro do processo educativo. 

Esta afirmação é mais tarde refletida no capítulo 4.3. (Heterogeneidade) e 4.5 

(O tempo). Para isso, a elaboração dos MEC e respetivas UT (Anexo C) foi 

fundamental. 

Num planeamento mais focalizado, os PA (Anexo D) foram preparados 

minuciosamente. O trabalho em circuitos e em estações, individual e em 

equipa, foram algumas das estratégias utilizadas, uma vez que permitiram 

manter o aluno em constante atividade física e desportiva, não havendo 

períodos de espera prolongados e não o levando a perder a motivação e a 

energia propensas para o bom desenvolvimento motor do aluno. Desta forma, 

posso afirmar que ao longo do ano letivo foram desenvolvidos planos de aula 

com os objetivos gerais e específicos para cada modalidade desenvolvida e 

para cada situação de aprendizagem realizada; a organização didático-

metodológica dos espaços; a organização temporal; os recursos materiais 

utilizados e as componentes críticas. Importa desenvolver um pouco a 

importância das componentes críticas, uma vez que era este tópico que me 

permitia direcionar a observação para uma ação tática ou técnica (Exemplo: 

Afasta-se do portador da bola criando a linha de passe). 

Tornou-se evidente que as aulas desenvolvidas ao longo do ano letivo 

pautaram-se pela validade (de acordo com a direção estipulada), variedade 

(adaptando-se a diferentes estilos e ritmos de aprendizagem), conveniência 

(podendo ser concretizadas pelos alunos), relevância e empatia (sendo 

significativas para os propósitos dos alunos) porque só assim os alunos 

aderem às propostas e as concretizam de forma empenhada e motivada (Vilar, 

cit por Diogo, s/d).  

O estabelecimento de objetivos, “…intenções relativas à aprendizagem e 

desenvolvimento dos alunos” (Diogo, s/d) e conteúdos, “…conhecimentos, 

procedimentos, atitudes e valores que vão ser trabalhados tendo em vista a 

consecução dos objetivos…” (Idem) foram guiados por uma atitude preditiva 

através da experiência adquirida e do conhecimento da turma no geral e dos 

alunos em particular. 
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Relativamente aos métodos, “…formas de atuar, configurar e orientar o 

ambiente do processo de ensino-aprendizagem…” (Gimeno cit. por Diogo, s/d) 

optei por selecionar aqueles que considero mais adequados à turma com a 

qual teria de interagir: método interrogativo (colocação de questões) que 

permitiu estimular o pensamento ativo e autónomo dos alunos e a procura dos 

conhecimentos de forma independente; o método do diálogo essencial para 

que todos possam exprimir as suas ideias e apresentar opiniões; o método 

demonstrativo (apresentação das atividades) essencial para que o aluno 

observe e repita com correção a tarefa; o método de trabalho independente 

para que cada aluno realize as situações de aprendizagem de forma autónoma 

e independente, mas sempre tendo o docente para o auxiliar na dificuldade; o 

método de trabalho em equipa para que de forma cooperativa alcançassem um 

objetivo comum; o método de ensino pela descoberta, permitindo que de forma 

ativa os alunos adquiram aprendizagens através da exploração, da descoberta 

e do questionamento; e o método da resolução de problemas, levando o aluno 

a selecionar estratégias autonomamente para resolver os problemas 

autonomamente. 

De notar, que a escolha das estratégias/métodos/recursos não podem 

perder de vista a intencionalidade do planeamento, tendo por base as 

características da turma e a concretização dos objetivos elencados. Por outro 

lado, para a delineação de prioridades, a avaliação do espaço também foi um 

fator decisivo, pois quando as condições meteorológicas não permitiam, o 

pavilhão não era suficiente para desenvolver determinadas modalidades de 

forma eficaz. Para tal, deve ser desenvolvida uma planificação que permita 

adaptar os fatores imprevistos durante a ação. Na ação propriamente dita, 

procurei agir em consonância com os modelos de ensino escolhidos, de acordo 

com o Projeto Curricular de Turma e sobretudo de acordo com os feedbacks 

transmitidos pelos alunos de aula para aula (retrocessos e evoluções). Atuei, 

assim, à semelhança de um mediador e facilitador das aprendizagens, não 

impondo as aprendizagens. Contudo, o processo é envolvido em problemas 

que vão emergindo, pelo que coube-me a função de assumir o insucesso dos 

meus alunos como uma responsabilidade pessoal que tive de combater com 
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determinação e vontade de reverter. Para isso, utilizei as mais variadas 

estratégias, muni-me de diversos recursos, sempre com o foco e objetivo de 

ultrapassar as dificuldades sentidas. A Didática demonstra-nos, então, que é 

fundamental diversificar as estratégias utilizadas de acordo com as condições 

disponíveis para, dessa forma, exponenciar e potenciar as aprendizagens. 

Ressalvando que as opções tomadas não podem ser arbitrárias e 

desadequadas, mas sim coerentes, consistentes e baseadas no conhecimento 

do que se ensina, para que os resultados sejam eficientes. 

Durante o processo, “[avalia-se], numa perspetiva formativa, a sua 

intervenção, o ambiente e os processos educativos adotados, bem como o 

desenvolvimento e as aprendizagens” (Decreto-Lei n.º 241/2001), pois a 

avaliação “é o processo de identificar, obter e proporcionar informação útil e 

descritiva acerca do valor e do mérito das metas, da planificação, da realização 

e do impacto de um objeto determinado com o fim de servir de guia para a 

tomada de decisões para solucionar os problemas de responsabilidade e para 

promover a compreensão dos fenómenos implicados” (Rosales, 1992, cit. 

Martins, 2007, p. 21). A avaliação realizada tem por base uma componente 

formativa, que se reflete numa “avaliação interativa, centrada nos processos 

cognitivos dos alunos e associada aos processos de feedback, de regulação, 

de auto-avaliação e de auto-regulação das aprendizagens” (Fernandes, 2006, 

p.23). Deste modo, é importante elucidar que a avaliação formativa realizada 

durante a PES não foi uma avaliação realizada após a aprendizagem de um 

determinado conteúdo ou de um determinado período de ensino antes da 

avaliação sumativa mas sim uma avaliação contínua, normalmente de forma 

informal e através da reflexão na ação e sobre a ação. Esta é conseguida, por 

exemplo, nas reuniões desenvolvidas ao longo do ano e ainda nos momentos 

de partilha com a PC. Nesta ótica, a comunicação com a equipa educativa 

acerca do desenvolvimento e progresso dos alunos torna-se fundamental para 

o processo educativo, uma vez que possibilita alargar o conhecimento que os 

profissionais têm sobre cada aluno. Todos estes procedimentos possibilitaram 

uma avaliação contínua e significativa, para que existisse uma constante 

transformação da prática. 
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A avaliação do processo de aprendizagem e dos seus efeitos implicou 

uma reflexão na ação (Schön, 1998), de forma a compreender se os objetivos 

traçados, no momento de planificação estão a ser atingidos; se as 

competências estão a ser desenvolvidas; se são necessárias alterações ao que 

fora planeado; entre outros, procurando avaliar a sua postura e a sua dinâmica 

de trabalho e reajustando os procedimentos no momento em que os fazemos. 

Posteriormente refleti sobre a ação, atitude reflexiva que acontece fora 

do contexto, revendo e analisando os aspetos positivos e negativos e 

pensando em formas de aperfeiçoar a prática. Tal como Schön (1998) e 

Zabalza (1998) destacam, também concordo que esta última reflexão ganha 

mais sentido, quando ocorre em diálogo com o restante núcleo de estágio.  

Pela pouca experiência que tenho, a reflexão tornou-se um processo 

imprescindível para manter um pensamento crítico contínuo e melhorar a 

prática, pois “a reflexão facilita o desenvolvimento de competências de 

resolução de problemas ao promover a capacidade de reformular a 

experiência, gerar alternativas e fazer interferências com base no 

conhecimento prévio, e ainda avaliar ações no sentido de construir novas 

aprendizagens” (Domingos, 2003). 

De notar que todas estas competências desenvolvidas foram adquiridas 

a longo prazo em diferentes experiências, sendo um processo individual, 

gradual e complexo assente na constante reflexão, na construção de saberes e 

no “compromisso de transformar o conhecimento em aprendizagens 

relevantes” (Marcelo, 2009, p. 8). 
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4.2. Avaliação 

Uma Prática Diária 

 

A avaliação dos alunos, não só na EF como nas restantes disciplinas, 

serve para muitos propósitos, sendo que o mais conhecido e ao qual o público 

confere maior importância seja a nota final distinguida no quadro classificativo. 

De facto, a avaliação surge-nos como o instrumento para encontrar o resultado 

final do comportamento do aluno num determinado espaço de tempo. Contudo, 

esta afirmação parece um pouco despropositada a quem dá importância ao 

processo ensino-aprendizagem e que tal como Safrit (1979), entende que 

mesmo que as classificações não fossem utilizadas, o processo de avaliação 

deveria continuar a ser profundo e significativo. O Professor deve ter em 

atenção a finalidade da avaliação, devendo entendê-la “como um meio de 

promoção e desenvolvimento pessoal e não como um meio de seleção e 

exclusão social” (Rosado e Colaço, 2003 p.12), transmitindo um significado 

positivo à mesma. 

Tal como referido, a avaliação não contém um propósito único, 

revelando-se um importante instrumento do início ao fim da prática do docente. 

Começando pelo princípio de um ano letivo, a avaliação surge ainda antes do 

planeamento ser definido, tendo em conta que o segundo estará dependente 

do primeiro. 

Os resultados das avaliações devem ser transmitidos aos alunos, desta 

vez em concordância com os objetivos definidos. Desta forma, o aluno entende 

onde se encontra no momento, por onde vai durante o ano letivo e onde é 

pretendido que chegue no final, havendo assim uma preocupação com a sua 

evolução. 

É, portanto, fundamental que os resultados das avaliações sejam 

transmitidos aos alunos, pois existem evidências que o aluno aprende melhor e 

mais rápido quando tem o conhecimento da sua competência do que quando 

não existe qualquer feedback sobre a sua atuação (Safrit, 1979). A objetivação 

do ensino é também um fator de motivação para os estudantes, aproximando o 

aluno do processo e envolvendo-o na sua própria aprendizagem, sendo que 
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estes procedimentos de avaliação “implicam os alunos no controlo dos seus 

próprios progressos e dificuldades” (Sobral e Barreiros, 1981 p.11). 

Também Duarte (2001) verifica que o insucesso escolar aumenta 

quando os professores e os alunos desconhecem os parâmetros e as cotações 

de uma prova. O contrário também se verifica, o que nos leva a crer que o 

conhecimento prévio dos conteúdos a serem abordados e da forma de 

avaliação a realizar é vantajoso para que tanto o aluno como o professor 

possam potenciar tanto a aprendizagem como o resultado. 

 

4.2.1. Módulo Zero – o diagnóstico do tudo ou do nada 

A Avaliação Diagnóstica “é realizada para conhecermos a 

situação em que se encontra determinado indivíduo ou grupo, 

em relação a uma ou a diferentes variáveis.” (Kiss, 1989, 

p.14) 

 

A forma de avaliação nas primeiras aulas de uma determinada unidade 

designa-se por avaliação diagnóstica (AD) e é constituída por várias funções. 

De facto, a avaliação inicial é preponderante para o futuro da prática 

pedagógica pelas informações que daí se extraem relativamente ao aluno, 

figura central de todo o processo educativo.  

Sendo assim, o diagnóstico indica-nos as debilidades e as 

potencialidades do nosso aluno para podermos providenciar o ensino 

adequado e suprir as necessidades do mesmo. Este é um dos objetivos 

primordiais da avaliação diagnóstica, pois o conhecimento do nível dos alunos 

é a informação principal para o planeamento da matéria de ensino. Através das 

competências que são sugeridas pelo grupo de EF ou que são criadas pelos 

docentes da disciplina, o Professor analisa em que nível o aluno se encontra, 

que competências já adquiriu no passado e quais serão mais vantajosas para 

ele aprender durante a UT. Desta forma, a aprendizagem do aluno é 

corretamente planeada mediante o seu nível, promovendo aprendizagens 

adequadas, nem são demasiado fáceis para que o aluno não se sinta 
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desafiado, nem são demasiado difíceis para que o aluno não as consiga 

realizar. 

Como será referido no capítulo 4.3. da Heterogeneidade, a divisão por 

níveis é uma das estratégias utilizadas para a aprendizagem ser potenciada. 

Dessa forma, o Professor é capaz de definir grupos segundo as competências 

motoras dos alunos através da avaliação efetuada inicialmente. 

A AD é também uma forma de prever a performance do aluno no futuro 

e a partir daí criar os objetivos a atingir no final da unidade.  

 

Módulo Zero 

O projeto curricular de escola para o 10º ano de escolaridade surge com 

o objetivo de elencar um vasto leque de matérias de ensino, sendo que o 

propósito definido é o ensino global da maioria das modalidades desportivas 

que foram lecionadas nos ciclos de estudo anteriores. Por isso, este ano de 

escolaridade abrange as modalidades obrigatórias pertencentes ao grupo dos 

jogos desportivos coletivos, presentes nos programas de educação física, além 

da ginástica, do atletismo, da orientação e da dança. 

A Escola Secundária da Boa Nova dispõe de um modelo de avaliação 

diagnóstico definido para o 10º ano de escolaridade, designado de Módulo 

Zero. O modelo vigente surge da necessidade do Grupo de EF criar uma forma 

rápida e eficaz de avaliar diagnosticamente os alunos de uma turma nas 

modalidades que serão lecionadas durante o ano letivo, podendo o docente 

observar, avaliar e conceber o planeamento de cada matéria atempadamente. 

Este modelo definido pelo Grupo de EF tem as suas vantagens, contudo 

tem também algumas desvantagens, propondo-me então a discorrer sobre 

ambas no sentido de elaborar uma reflexão crítica sobre este método utilizado. 

Devido à elevada carga de matérias e ao diminuto tempo para as 

lecionar, o grupo procura rentabilizar o tempo das avaliações diagnósticas, 

englobando-as no módulo zero que é realizado nas três primeiras aulas do 

primeiro período. Desta forma, em apenas três aulas as avaliações 

diagnósticas de seis modalidades desportivas estão terminadas. Esta é, sem 

dúvida uma vantagem para os Professores. Tendo em conta que o número de 
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aulas para o ensino de cada modalidade é reduzido, o facto de podermos 

agrupar em três aulas todas as avaliações diagnósticas é uma forma de 

rentabilizar o tempo e ganhá-lo posteriormente. 

Para qualquer estudante estagiário o planeamento da sua prática é 

fundamental e quanto mais preparado o indivíduo estiver para a mesma, 

melhor desempenho terá na sua tarefa. Sendo assim, o facto de me ter sido 

possível avaliar os alunos em modalidades que só seriam lecionadas 

posteriormente no período ou até nos períodos seguintes permitiu que o 

planeamento fosse realizado com mais tempo, dispondo para isso de 

informações preponderantes retiradas dessa avaliação inicial. 

O módulo zero preocupa-se, então, em rentabilizar e promover 

atempadamente o planeamento. Contudo, a qualidade da informação que dele 

retiramos deve ser tida em conta, pois é ela a propulsionadora da restante 

prática. Assim, importa agora debruçarmo-nos sobre a informação que 

aglomeramos nas avaliações diagnósticas realizadas no módulo zero.  

O enigma de não conhecermos os alunos quando iniciamos a nossa 

prática é um dos primeiros obstáculos com que nos deparamos. Por isso, a 

avaliação diagnóstica, seja em que modalidade for, torna-se também ela de 

difícil execução uma vez que ainda não associamos os nomes às caras e não 

dispomos de imagens mentais da ação destes alunos noutras modalidades. 

Assim, a avaliação nesta fase torna-se mais global do que propriamente 

individualizada, sendo que desta forma as conclusões a que conseguimos 

chegar são invariavelmente de cariz geral: relativas ao nível médio da turma ou 

à formação de grupos provisórios de acordo com as competências observadas. 

Podemos agora refletir como acontece se enveredarmos pelo caminho 

usualmente utilizado e avaliarmos diagnosticamente e imediatamente antes da 

lecionação da modalidade em questão. Sabendo de antemão que as 

modalidades de Andebol, Futebol, Basquetebol e Voleibol estão agrupadas nos 

Jogos Desportivos Coletivos, percebemos também que algumas têm princípios 

comuns de ordem técnica e tática. Por isso, Ellis citado por Graça e Mesquita 

(2007) classificou os jogos de acordo com as suas semelhanças estruturais, 

sendo um exemplo os jogos de invasão e territoriais como são os casos do 
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Futebol, Andebol e Basquetebol. Ora vejamos, no caso de uma ou mais do que 

uma destas modalidades já terem sido lecionadas em momentos anteriores, a 

informação que dispomos no momento em que iremos avaliar 

diagnosticamente a próxima modalidade é mais vasta, tanto pelo conhecimento 

pessoal dos alunos como pelas competências que os alunos já revelaram em 

conteúdos das outras modalidades que nos permitem efetuar uma ligação com 

a matéria e conteúdos seguintes. Assim, podemos verificar que as avaliações 

diagnósticas realizadas após a lecionação de outras modalidades possibilitam 

ao Professor realizar uma avaliação mais abrangente, centrada cada vez mais 

no aluno. 

Concluindo, o modelo de avaliação utilizado parece-me o mais 

adequado se tivermos em conta a rentabilização do tempo disponível, mas 

torna-se vulnerável quando procuramos eficiência e qualidade na avaliação. 

 

4.2.2. Avaliação Formativa 

 

Podemos, agora, distinguir a avaliação formativa pela importância 

revelada em toda a PES como um processo de adaptação constante da minha 

atuação enquanto EE, sendo que a AF é a “avaliação que procura, durante 

todo o processo, saber e informar o objeto de estudo do que está ocorrendo, a 

fim de dinamizar ao máximo o processo de ensino-aprendizagem” (Kiss, 1989 

p.14) 

A avaliação das competências dos alunos é essencial no processo de 

ensino aprendizagem, não no sentido de progressão académica, mas na 

melhoria das práticas, tanto para o professor como para o aluno. Por isso 

mesmo, a avaliação deixa de ser um fim para ser um meio (Pais e Monteiro, 

2002) numa perspetiva de alteração, melhoria e progressão do modelo e 

métodos de ensino, tornando-se relevante para seguir a evolução de um 

processo que se quer produto no término do ano letivo ou de um ciclo de 

estudos. Podemos fundamentar as afirmações anteriores pela experiência de 

Perrenoud e Thurler (2009), que defende a avaliação formativa com o único 
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objetivo de auxiliar o aluno a aprender e a progredir de encontro aos objetivos 

propostos. 

Excluímos, por isso, a avaliação como o processo terminal do ensino e 

damos lugar à avaliação em concomitância com o ensino, promovendo a 

reflexão na ação e a reflexão sobre a ação para ensinar melhor. Segundo 

Sobral e Barreiros (1981, p.9), “o objetivo primordial da avaliação em EF é a 

melhoria do ensino”, desmistificando a razão puramente administrativa de 

atribuição de notas. 

A avaliação é, portanto, um mecanismo essencial no trabalho de 

qualquer Professor, independentemente da disciplina. A construção de 

objetivos que são estipulados antes e durante o ano letivo, além de elencarem 

as competências a alcançar no final, devem também ser constituídos por 

conteúdos parcelares de forma que o processo de ensino-aprendizagem possa 

ser avaliado constantemente. Esta é uma ajuda importante para os Professores 

obterem referências sistemáticas durante o processo e a partir daí tomarem 

decisões adequadas às necessidades dos alunos. 

Este tipo de avaliação revelou-se fundamental na PES, tendo em conta 

que foi através dela que fui norteando os alunos sobre o ponto em que se 

encontravam e para encaminhá-los na direção correta. Para isso, fui utilizando 

várias estratégias que me permitiram amealhar informações e mais tarde 

fornecê-las em forma de feedback.  

Uma das estratégias reporta-se ao feedback no momento da ação e era 

utilizado com cariz corretivo para que a ação seguinte fosse melhor. Igualmente 

durante as aulas, após a observação de qualquer comportamento individual ou 

grupal nas situações de aprendizagem que me suscitassem interesse, tirava 

notas, e mais tarde, após a tarefa ou no final da aula, procedia à informação 

dos alunos, maioritariamente sobre aspetos em que estes tinham debilidades 

ou que não estavam a executar da melhor maneira. Também as reflexões 

sobre a ação produziam referências de avaliação, sendo que estas foram 

tratadas com mais cuidado e transmitidas de forma mais refinada no início da 

aula seguinte. 
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Esta informação transmitida tinha o intuito de informar os alunos sobre a 

consecução ou não dos objetivos estipulados e concomitantemente acerca das 

necessidades e debilidades que deviam colmatar para conseguirem cumprir os 

mesmos. 

 

4.2.3. Avaliação Sumativa e a Auto-avaliação 

 

A avaliação constante do aluno é imprescindível para promover o 

progresso e a reestruturação do processo, contudo sabemos que a mesma tem 

também o objetivo de finalizar um ciclo de ensino-aprendizagem e enquadrar o 

aluno num nível condizente com o seu comportamento nesse período. A 

mesma opinião tem Rosado e Colaço (2003, p.27), que idealizam a avaliação 

final como “um balanço à saída de um ciclo de ensino”. A avaliação sumativa é, 

portanto, “analisar o aluno no final do processo a fim de darmos um conceito ou 

uma nota” (Kiss, 1989, p.14). 

Este tipo de avaliação teve lugar no final de cada Unidade Temática 

(UT), a fim de fazer o balanço da mesma. Nesta altura, a avaliação não se 

reflete na progressão em termos de ensino daquela UT finalizada, mas pode 

ser uma motivação para o aluno em termos de estudo-aprendizagem das 

próximas. De facto, a avaliação atribuída no final das UT detinha um efeito 

maioritariamente positivo nos alunos. Os alunos que se encontravam satisfeitos 

com a nota atribuída sentiam-se motivados para manterem ou melhorarem nas 

UT seguintes; os alunos que não estavam agradados com a nota procuravam 

empenhar-se mais e transformar aquele momento numa motivação para se 

aprimorarem. Uma das características que mais me impressionou neste grupo 

foi a competitividade interna que existia. Não de uma forma negativa, com 

quezílias ou desrespeito, podendo dessa forma criar um ambiente 

desagradável na turma, mas de um jeito admirável e produtivo para a 

aprendizagem. Os alunos procuravam a superação em cada UT, tanto a nível 

individual como a nível coletivo nas suas equipas, elevando as tarefas da aula 

para um patamar superior de aprendizagem. 
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4.2.3.1. A criação e utilização de um instrumento de observação - a 

objetividade num mundo subjetivo 

 

O caminho da avaliação tem sido um processo de evolução no sentido 

da tecnologia, que será uma ferramenta crucial para os Professores no hoje e 

no amanhã. Os tempos da avaliação subjetiva e do “olhómetro” parecem estar 

perto do fim, e o aperfeiçoamento de técnicas tem vindo a evoluir 

exponencialmente. 

Uma das dificuldades neste processo foi mesmo a criação de um 

instrumento que permitisse conjugar a informação extraída com os objetivos e 

as competências que os alunos tinham de alcançar. O instrumento deverá, 

portanto, ser capaz de produzir dados objetivos e claros sobre o que queremos 

observar, para posteriormente serem trabalhados e resultarem na avaliação 

numeral do nível de competência, no caso do ensino secundário de 0 a 20. 

O Professor, independentemente da disciplina, deve procurar sempre a 

justiça na avaliação, sendo que esta tem sido cada vez mais concretizada a 

partir dos instrumentos utilizados nas aulas, nomeadamente as fichas de 

observação para avaliação e os vídeos. Na turma 10ºB houve a facilidade de 

poder filmar as aulas desejadas, após ter sido obtido o consentimento de 

alunos e encarregados de educação para as filmagens. Como tal, esta 

possibilidade tornou o trabalho mais eficaz e rigoroso, tendo em conta que a 

observação a posteriori do vídeo da aula permitia aferir dados que com a 

observação diferida ficavam por esclarecer. 

Além da possibilidade do Professor rever o que foi realizado na aula, o 

vídeo era um instrumento útil caso algum aluno sentisse que a avaliação não 

era a mais correta, ou seja, se se sentisse injustiçado. Nestes casos, a 

justificação do EE podia ser coadjuvada com a visualização dos erros e falhas 

do aluno no vídeo. 

Independentemente da objetividade encontrada através dos 

instrumentos utilizados, a avaliação nunca deixará de ser subjetiva e de estar 

alicerçada a um juízo de valor. Os autores Guba e Lincoln citados por Rosado 

e Colaço (2003) partilham desta opinião, referindo que para haver avaliação 
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tem de existir descrição e julgamento, ou seja é recolhida uma quantidade de 

informação e posteriormente é-lhe definido um valor que, no caso do Ensino, 

levará a uma tomada de decisão do Professor. 

É impensável, no sistema educativo, conseguir idealizar uma avaliação 

sumativa sem subjetividade e sem interferência direta do professor no produto 

final. Por esta razão, o professor deve tomar certos cuidados quando a realiza, 

procurando amealhar o máximo de dados disponíveis para fundamentar a sua 

decisão.  

O percurso foi longo e constantemente renovado, acompanhado de 

novas e relevantes experiências promotoras de conhecimento. O cambalear do 

tempo deu lugar a progressão e aprendizagem, à aquisição constante de 

informações relevantes para a prática do Professor. De facto, dei por mim mais 

competente e mais rigoroso à medida que as dificuldades iam sendo 

superadas, sendo cada vez mais assertivo e justo nas tomadas de decisão. 

Numa primeira fase as dificuldades eram grandes, pois além de ainda 

não ter uma grande capacidade de observação, o tratamento dos dados era um 

desafio. Foi, por isso, importante ir conhecendo cada vez mais e melhor os 

alunos, foi vantajoso aprimorar as fichas de avaliação, foi crucial desenvolver a 

capacidade de análise e observação, e a partir daí tudo se tornou mais fácil e 

mais lógico, não obstante o juízo de valor estar sempre presente. 

Factualmente, a evolução na elaboração das fichas de observação, de fichas 

lotadas de critérios, maioritariamente relativos à técnica, para fichas objetivas, 

com critérios bem definidos e nas quais a tomada de decisão se tornou o ponto 

essencial, revelou-se imprescindível para a qualidade da avaliação efetuada. 

Desta forma, toda a avaliação era estruturada tendo em conta o jogo formal, 

suspendendo as tarefas analíticas de execução de habilidades técnicas 

realizadas nas primeiras avaliações. 

 

A avaliação foi sempre um momento de muita reflexão e ponderação, 

pois sabia que a tomada de decisão nesse momento seria mais visada pelos 

alunos do que propriamente o ensino. Não podia ser injusto, não podia cair no 
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erro de falhar ao ponto de prejudicar o futuro, pois falhar naqueles momentos 

poderia comprometer a árdua tarefa de manter o controlo da turma. 

Todas as horas “perdidas” a avaliar, nas aulas e em casa, tiveram o 

desfecho desejado. Senti cada momento de auto-avaliação como uma vitória, 

pelas reações verificadas e por sentir que naqueles momentos estava a ser 

correto e justo com os alunos e com a turma. 

É de realçar a importância que atualmente invoco à auto-avaliação, pela 

mais-valia que esta teve em todo o processo. Efetuar a auto-avaliação é atribuir 

ao aluno uma posição no processo de ensino-aprendizagem, implicá-lo na 

execução do mesmo, dar-lhe a possibilidade de refletir sobre o caminho 

percorrido e exprimir a sua posição relativamente ao mesmo. Para que o 

processo possa ser melhorado, é fundamental que o aluno possa fazer parte 

da reflexão das ações passadas no sentido de tanto o professor como o aluno 

“ser capaz de corrigir a sua maneira de fazer” (Berbaum cit. Rosado e Colaço, 

2003, pág.43).  

Foi percetível durante todo o percurso, que quanto mais envolvia o 

aluno, através do diálogo no final das aulas, no final das UT ou no final do 

período, melhores resultados obtínhamos nas unidades seguintes, tanto eu no 

ensino, como o aluno na aprendizagem. Em toda a prática, foi mister que a 

avaliação formativa estivesse complementada com a auto-avaliação, sendo 

que esta estratégia aproxima o aluno da sua própria aprendizagem, 

aumentando a sua autonomia na aprendizagem e responsabilizando-o pelas 

variações do seu percurso (Pacheco, 1994). 

 

4.2.3.2. Avaliação normativa vs avaliação criterial  

Justiça interna vs justiça externa 

 

A inexperiência de um Professor é um fator limitativo da sua atuação em 

variados sentidos e componentes da profissão docente. Discorrendo um pouco 

sobre o assunto premente, a minha inexperiência trouxe sempre enormes 

dúvidas nas avaliações, levando-me invariavelmente a procurar comparações. 
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Tradicionalmente, a avaliação regia-se por uma norma, através da 

comparação dos alunos de uma turma, dispondo os alunos em posições 

relativas de acordo com o aluno médio. Esta avaliação é francamente distinta 

da avaliação criterial que “verifica o estado de um indivíduo relativamente a um 

critério pré-estabelecido” (Birzea cit. Rosado e Colaço, 2003, p.29), 

normalmente escolhido mediante os objetivos definidos e as competências que 

podem ser legitimamente exigidas em cada momento. 

Rosado e Colaço (2003, p.29) efetuam uma distinção entre avaliação 

segundo uma norma e segundo um critério, expondo que “sempre que a 

avaliação é referida a uma norma, o que interessa não é se o aluno atingiu este 

ou aquele objetivo, mas em que posição se situa face aos resultados de um 

grupo que são considerados como referente importante”. 

Apesar de podermos referir que os dois tipos de análise de resultados 

são distintos, eles podem complementar-se. Se por um lado, quando a 

pretensão da avaliação é selecionar, os melhores ou os piores, estamos 

também a seguir um critério de seleção. Por outro lado, a aplicação de critérios 

derivados de objetivos pré-estabelecidos tem como consequência a 

hierarquização por referência a uma norma. 

É verdadeiro que as duas formas de interpretar os resultados foram 

utilizadas na prática pedagógica realizada, sem que uma fosse limitativa da 

outra. De certa forma, sou apologista que a forma de análise dos resultados 

pode e deve ser alterada mediante a UT que for lecionada. Ora vejamos, se a 

avaliação efetuada de uma determinada ação motora é maioritariamente 

quantitativa, por exemplo o salto em altura, é proveitoso que a análise dos 

resultados seja de forma normativa, por comparação entre os alunos ou por 

comparação com um padrão de referência externo. O mesmo acontece se 

falarmos de avaliações com grande cariz qualitativo, como são exemplo as 

habilidades técnicas da ginástica rítmica. Neste caso, a análise dos resultados 

através de critérios é uma obrigação. 

Efetuando o encadeamento entre a teoria e a prática contextualizada, de 

facto houve a necessidade de utilizar as duas formas de análise com o intuito 

de salvaguardar a justiça e a assertividade das classificações. O rigor que fui 
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tentando reproduzir em todas as avaliações deixaram-me numa posição 

confortável para que a consciência se mantivesse tranquila, ciente que o 

produto (leia-se classificação) final teve sempre conexão com as ações e os 

comportamentos operados pelos alunos nas aulas. Desta forma, a justiça 

interna estava precavida, uma das minhas principais preocupações nesse 

momento. 

Contudo, depois de ponderar a avaliação de forma a hierarquizar a 

turma segundo a competência demonstrada, foi-me surgindo a ideia que o 

ensino não permite que exista uma justiça entre diferentes turmas e até 

diferentes escolas. Se o Professor promover uma análise de cariz normativo, a 

Escola da Boa Nova, nomeadamente o grupo de Educação Física, não dispõe 

de documentos que detenham referências padrão de resultados para que os 

Professores possam seguir e comparar com os resultados dos seus alunos. 

Além disso, caso a análise de resultados seja de forma criterial, o facto dos 

critérios utilizados para as diversas avaliações serem diferentes altera 

automaticamente o resultado alcançado. 

Além disso, o próprio Professor que não disponha de experiência na 

lecionação da disciplina vai ter dificuldades em estabelecer uma comparação. 

O mesmo se passou na minha prática, pois a lecionação de apenas uma turma, 

sendo ela a primeira, não me permitiu saber qual seria a norma daquela escola 

e dos alunos daquela faixa etária. Essa desvantagem pode também ter 

implicações na observação, no planeamento e na criação de critérios na 

avaliação. 

Em jeito de conclusão, a justiça interna, referente à comparação entre os 

alunos de uma mesma turma, é imprescindível e alcançável pela aplicação de 

métodos de avaliação normativos e/ou criteriais. Já a justiça externa, relativa à 

comparação com resultados de outras turmas e outras escolas, revela-se uma 

utopia para um Professor em início de carreira, pela variabilidade de 

metodologias e aplicações dos professores e das escolas. 

Todavia, a cooperação da PC teve um contributo essencial, pela 

experiência e pela competência que dispõe, auxiliando-me nesta tarefa 

complexa. Se em determinadas modalidades não existia documentação 
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específica para realizar uma comparação com padrões de referência externos 

à turma e houve a necessidade de realizar uma norma em relação ao aluno 

médio, noutras UT a PC dispunha de documentos e revisão da literatura que 

permitia efetuar a hierarquização dos resultados quantitativos alcançados com 

a classificação referente. Esta possibilidade teve maior influência na 

modalidade de Atletismo, na qual a componente qualitativa tem relevo. 

 

4.2.4. A luta contra a descredibilização da Educação Física 

 

A Educação Física esteve na ordem de trabalhos do Ministério da 

Educação durante o ano de 2012, resultando daí uma decisão que terá 

repercussões no ensino da disciplina desse momento em diante. O Decreto-Lei 

139/2012, Secção III, Artigo 28º, refere que “exceto quando o aluno pretenda 

prosseguir estudos nesta área, a classificação na disciplina de Educação Física 

é considerada para efeitos de conclusão do nível secundário de educação, mas 

não entra no apuramento da média final”. 

Não é propósito da minha reflexão promover uma opinião sobre o 

assunto, referindo se esta decisão é arbitrária ou não. Contudo, parece-me 

interessante discorrer sobre as consequências desta deliberação, as quais 

pude verificar no decorrer das aulas. 

Para qualquer jovem que tenha interesse em prosseguir estudos após a 

conclusão do Ensino Secundário, a classificação é o seu principal objetivo. 

Desta forma, para uma porção significativa de alunos, a média de acesso ao 

Ensino Superior é valorizada em detrimento da aprendizagem. Além disso, do 

ponto de vista social o que tem impacto é a classificação média. Sendo assim, 

a Educação Física, pela exclusão da nota para o apuramento da média final, 

torna-se para esse grupo de estudantes uma disciplina desvalorizada e por 

conseguinte há um desinvestimento claro dos mesmos. 

Cabe ao docente a árdua tarefa de aproximar os alunos mais 

desmotivados da disciplina, levando-os a perceber a importância da prática de 

atividade física, do prazer que vai encontrar nas várias modalidades, no fundo 

fazer ver que as aprendizagens terão consequências positivas no futuro, tanto 
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a nível motor como a nível pessoal e social. As vantagens da EF são inúmeras 

e a modificação das mentalidades é crucial para que a disciplina não perca a 

credibilidade que ainda resta junto da opinião pública. 

Desde cedo, especificamente na aula de apresentação, a minha maior 

preocupação era envolver os alunos na disciplina, procurando transformar a 

aula de EF num ambiente motivante e de aprendizagem. A ideia seria desligar 

o pensamento dos alunos da classificação final, relançando a disciplina para 

um patamar ideal de aquisição de conhecimentos elementares, de estruturas 

motoras preponderantes, de regras e de relações sociais ótimas para o 

desenvolvimento pessoal e social. 

Ainda assim, pela importância que esta deliberação tem, as reações à 

mesma teriam de se fazer notar nas aulas de EF. No primeiro momento de 

auto-avaliação, promovi uma discussão sobre as classificações a atribuir, 

sendo que um dos alunos discordou da sua classificação por comparação com 

os restantes. Uma vez que a discussão já se prolongava, um dos alunos 

mencionou que o aluno que não concordava não precisava de se preocupar, 

pois a classificação da disciplina de EF não contaria para a média final. 

Além desta, outras peripécias podia expor neste relatório, reflexo claro 

de que esta decisão governamental pode ter consequências que o Professor 

deve prevenir. A opção por um discurso de motivação foi a forma encontrada 

para envolver os alunos na disciplina e de certa forma evitar a 

descredibilização da EF entre a comunidade escolar. 

Para que seja possível manter os alunos alheados desta decisão e 

mantê-los motivados, a minha tarefa foi sempre no sentido de promover uma 

avaliação com reflexo na prática, no sentido de consciencializar os alunos da 

importância da avaliação como progressão do ensino individual e coletivo. 

Surge, então, a necessidade de eliminar a perceção social da classificação 

como fator de hierarquização e valorização/desvalorização individual. 

O poder que é concedido ao Professor pela responsabilidade de 

classificar os alunos, na EF deixa de ser uma vantagem para ser uma 

debilidade. Ainda que haja a possibilidade de reprovar o aluno se este não tiver 
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as competências mínimas, inúmeros alunos conseguem chegar facilmente a 

esse patamar realizando o suficiente sem se empenharem muito para isso. 
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4.3. Heterogeneidade em contexto real 

4.3.1. O percurso prévio 

 

 “Igualdade de oportunidades” é um termo muito em voga, 

nomeadamente por elementos ligados à política e dirige-se na maioria das 

vezes a questões relacionadas com raças, sexos ou estatuto socioeconómico. 

É, portanto, o romper com a discriminação sobre indivíduos pertencentes a 

minorias vulneráveis, oprimidas e desfavoráveis. É legítimo criar um elo de 

ligação com a Escola, nomeadamente no assunto que nos prende a atenção: a 

heterogeneidade na sala de aula. A discrepância de competência existente 

entre alunos da mesma turma é passível de resultar em atos discriminatórios 

que podem ser comparados, em devida proporção, com o tema referido. O 

Professor deve, portanto, ser o promotor tanto da igualdade como da interação 

social entre os alunos, independentemente das individualidades. No fundo, o 

objetivo do Professor de Educação Física é desafiar todos os alunos, sem 

exclusão, ao “desenvolvimento orgânico e funcional, procurando, através de 

atividades físicas, melhorar os fatores de coordenação e execução de 

movimentos” (Neto, 1997, p.16). Assim, não é possível descurar o elemento 

menos competente em detrimento do mais competente e vice-versa. 

Este tema é abordado no percurso académico na faculdade, não só nas 

disciplinas de didática, mas também noutras unidades curriculares relacionadas 

com o ensino propriamente dito. É, naturalmente, um assunto que exige uma 

forte preparação e que necessita de ser distinto para cada matéria de ensino. 

Neste sentido, nas diversas didáticas, este conteúdo foi discutido de diferentes 

formas, com diferentes modelos e diferentes resultados. Antes de iniciar a PES 

houve o cuidado de analisar os procedimentos a realizar em cada situação, no 

sentido de poder dar a resposta adequada para cada momento de ensino. 

 Desta forma, é importante explanar neste relatório alguns exemplos do 

que foi o ano anterior ao estágio e que me guiaram até o início da PES.  

Na Unidade Curricular de Didática do Basquetebol fomos capazes de 

desenvolver um trabalho de divisão da turma em dois grupos, 

independentemente do nível dos alunos. Existia uma forte componente de 
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treino em equipa e de competição, alicerçada na festividade. Ou seja, o Modelo 

de Educação Desportiva (MED) foi aplicado de uma forma adaptada e os 

resultados foram positivos. 

No Futebol, a didática refere que a divisão da turma por níveis é 

fundamental, mais importante ainda quando nos referimos aos alunos menos 

capazes na modalidade. É natural nesta modalidade, quando o jogo é realizado 

com a turma toda, alguns desses alunos menos competentes não contactarem 

com o jogo e muito menos com a bola. Assim, surge a necessidade de 

equilibrar os grupos e fazer com que as oportunidades sejam equivalentes para 

todos os alunos.  

Na Didática do Andebol também surgiu a divisão da turma por níveis, na 

qual existiu a formação de dois grupos distintos nos quais o trabalho prático 

também era diferente. Contudo, esta seria apenas uma fase do ensino da 

modalidade, uma vez que a competição concretizada no culminar do processo 

foi realizada com a divisão da turma por equipas equilibradas onde entravam 

elementos dos dois níveis anteriormente distinguidos. 

 Na Didática do Voleibol e do Atletismo, a formação académica 

incentiva a aplicação do MED que promove o espírito de equipa, a festividade e 

a competição, dentro de uma base sustentada em que as equipas são 

equilibradas e podem ser constituídas por elementos com elevada competência 

e por elementos com menos competência. Desta forma, a divisão da turma por 

níveis não se verifica, podendo contudo ser elaborado um quadro competitivo 

para níveis diferentes. Sendo assim, o trabalho tático-técnico é efetuado pelos 

elementos de cada equipa em conjunto, mais competentes ou menos 

competentes. 

Neste sentido, a descentralização de um modelo de ensino único 

promove a alteração vincada dos resultados. Esta temática será mais à frente 

(capítulo 4.5.) retomada de forma reflexiva, tendo em conta a aplicação dos 

modelos de ensino na PES e as suas limitações. Numa perspetiva modernista, 

a cada vez maior importância do sujeito central no processo de “ensino-estudo-

aprendizagem” (Kansen cit. Mesquita e Rosado, 2011) promove essa 

adaptação, e até mesmo a substituição dos modelos de ensino. O modelo de 
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instrução direta (MID) (Baumann, 1988) foi o prevalecente durante largos anos 

na Educação Física, apontando o Professor como figura central do processo de 

ensino-aprendizagem, recaindo sobre ele todos os poderes e decisões da aula 

(Mesquita e Rosado, 2011). Atualmente, a participação de vários autores como 

Rink (1996), Siedentop (1994), Bunker e Thorpe (1982) e Musch et al. (2002) 

promoveram a coexistência de mais três modelos de instrução, o Modelo 

Desenvolvimental (MD), o Modelo de Educação Desportiva (MED), o Modelo 

de Ensino dos Jogos para a Compreensão (Teaching Games for 

Understanding) e o Modelo de competência nos jogos de invasão. É inegável 

que todos são proveitosos para o Professor, tendo em conta que todos são 

necessários e possuem métodos viáveis e eficazes. Assim, a coexistência dos 

cinco modelos tanto é possível como é útil para o Professor, uma vez que “não 

há nenhum modelo que seja adequado a todos os envolvimentos de 

aprendizagem”, (Rink cit. Mesquita e Rosado, 2011 p.46) devendo existir uma 

flexibilidade na sua utilização. 

Além do(s) modelo(s) escolhido(s), importa dar relevância ao método, ou 

seja, a forma como o(s) modelo(s) é(são) operacionalizado(s), tendo em conta 

que a aplicação do modelo na prática pode ser distinta de professor para 

professor de acordo com o seu método de ensino. Sem demagogias, método é 

objetivamente “o caminho a seguir para alcançar os objetivos propostos e este 

varia em função da natureza dos objetivos” (Pereira, A., Bota, I., Bocioaca, L., 

2005, pag.105). Não é erróneo afirmar que para o mesmo objetivo é possível 

utilizar métodos diferentes e alcançar resultados semelhantes. É por este 

trajeto que os próximos momentos de reflexão enveredam, tentando 

desconstruir a metodologia utilizada, as estratégias equacionadas e realizadas 

e as alterações proporcionadas pelas mesmas. O objetivo é, neste sentido, 

equacionar a melhor forma de agir num contexto de turma igual ou semelhante. 

 Temos também de ter em atenção o que envolve o método, pois não 

podemos olhar apenas para o sujeito que transmite a informação sem ter em 

atenção o sujeito central do processo de ensino, aquele que recebe a 

informação, o aluno. É, por isso, uma dicotomia que nunca se pode dissociar, 

transmitir e receber estão sempre em sintonia. Nesta perspetiva, o Professor 
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não pode encontrar o método que melhor se adequa às suas características ou 

crenças sem pensar no aluno e na forma como ele vai receber a informação 

que está intimamente ligada às “experiências singulares”, às “motivações 

específicas” e às “dificuldades particulares” (Mesquita e Rosado, 2011). Deste 

modo, o método deve ser pensado primeiro no ponto de vista do aluno, pois é 

ele que vai percorrer o caminho e é sobre ele que os objetivos são construídos. 

 

4.3.2. O pré-ensino na realidade prática 

 

Cambaleando sobre a teoria e as ideologias dos professores das várias 

disciplinas, senti a necessidade de criar uma ideologia própria segundo o meu 

método de ensino e os alunos que tinha à minha frente. Deste modo, a 

transferência anteriormente referida da teoria para a prática é imprescindível, 

devendo ser ponderada e refletida. De facto, “a transferência [de 

conhecimentos] que refiro não tem sido tão linear quanto isso, ou seja, tem sido 

necessário adaptar o conhecimento que obtive [nas Unidades Curriculares] ao 

contexto de ensino a que estou sujeito” (excerto da reflexão periódica do 1º 

período). Esta afirmação revela como durante o estágio a proximidade entre a 

teoria e a prática existe mas sofre a exigência de uma aplicação realista 

mediante o tipo de escola, de infraestrutura e de turma com que cada professor 

se depara. Tal como é referido por Matos (2012a, p.3) no documento de 

normas orientadoras, “o Estágio Profissional entende-se como um projeto de 

formação do estudante com a integração do conhecimento proposicional e 

prático necessário ao professor, numa interpretação atual da relação teoria 

prática e contextualizando o conhecimento no espaço escolar”. A última parte 

da citação reflete a necessidade ordinária de refletir e ponderar todo o 

conhecimento adquirido através da relação teoria-prática numa determinada 

realidade, sendo que esse contexto real é suscetível de desafiar o professor à 

adaptação constante. 

 Podemos invocar que todas as turmas são heterogéneas, umas 

mais e outras menos, mas todas elas o são. Torna-se, assim, um desafio diário 

para os professores fazerem com que a sua ação pedagógica resulte tanto em 
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alunos com competências de excelência como em alunos que pouco ou nada 

sabem da modalidade. 

O conhecimento que dispomos dos alunos antes de iniciar a prática 

pedagógica é efémero para a importância que a nossa atuação terá no seu 

futuro. De facto, conhecer a turma é fundamental ainda antes do início das 

aulas. Todos os dados que o professor possa reunir sobre os seus alunos são 

importantes e vão influenciar todas as decisões e a atuação do mesmo. 

 Para que a fidelização ao conhecimento da turma fosse profícuo, 

enveredei por três caminhos. O primeiro diz respeito a uma caracterização 

formal do aluno através de fichas de caracterização individual e informações 

adquiridas através da instituição de ensino. Esta informação é fundamental 

para entender “Quem é o aluno?”, “De onde veio?” e “Como foi o seu percurso 

académico?”, tornando-se informação relevante para um Professor que não 

teve contacto prévio com o aluno. O segundo refere-se à avaliação inicial da 

turma no geral e do aluno em particular em momentos de prática das 

modalidades constantes no programa. O segundo caminho valoriza a resposta 

à pergunta “qual é a competência anterior do aluno na modalidade?”, 

fornecendo dados importantes para o Professor planear a lecionação de cada 

modalidade. É por isso importante verificar a competência anterior dos alunos, 

pois “o tipo de conhecimentos que uma pessoa tem antes de defrontar-se com 

um conteúdo dado numa disciplina, afeta a forma como essa pessoa constrói o 

significado” (Leinhardt cit. Barbosa, 2006, p.17). Este momento é definido pela 

ESBN como Módulo Zero e já foi efetuada uma reflexão sobre este no capítulo 

da Avaliação (4.2.). Como terceiro caminho para o conhecimento do aluno, 

optei por realizar um trabalho informal junto dos alunos, através de conversas 

individuais e grupais, extra aula, na sua maioria constituídas por assuntos 

pessoais e da vida social na Escola, afastando um pouco a disciplina deste 

momento. Assim, penso ser possível entender melhor o aluno e conseguir 

chegar a informações que não podem ser observadas na aula ou transcritas 

para um papel. É utópico, no primeiro contacto, conhecermos cada aluno 

minuciosamente como aqui foi explanado, contudo maior informação é 
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sinónimo de maior conhecimento, resultante num planeamento mais 

sustentado. 

 É fundamental perceber o todo mas considero mais importante 

compreender as partes e a interação entre elas, identificando as 

particularidades de cada aluno, a sua forma de raciocínio, de perceção, 

limitações e possibilidades em contacto com os colegas. Desta forma, o 

delineamento de metodologias e estratégias fica facilitado, tendo em conta que 

não só compreendemos o aluno na sua individualidade, como reconhecemos 

os seus comportamentos em grupo e na interação com os restantes elementos 

da turma. 

   

4.3.3. A prática 

Modelos, métodos e estratégias 

 

Ultrapassados todos os procedimentos iniciais de conhecimento da 

turma, de planeamento, importa manusear todos os documentos elaborados 

para adaptá-los ao contexto e à realidade conhecida até então. 

A análise dos documentos de competências sugeridos pelo Grupo de 

Educação Física foi uma fonte imprescindível para planear todo o processo de 

ensino. Estes documentos detinham as competências a atingir no término do 

ensino de cada modalidade e foram preponderantes para que começasse 

desde logo a reflexão e a criação de objetivos alcançáveis. Após este 

procedimento, surgiram algumas dúvidas: “Os alunos vão conseguir atingir 

esta(s) competência(s) no final?”; “Os alunos mais competentes vão sentir-se 

desmotivados se não criar desafio com outros conteúdos?”; “Vou continuar a 

avançar no ensino dos conteúdos se os alunos menos capazes não 

conseguem acompanhar?”. Começou aqui o planeamento pensado de acordo 

com previsões. Estas previsões para um EE não são fáceis pela vaga 

experiência que possui, tendo em conta que nunca abordou aquelas 

modalidades em contexto real, nunca seguiu aquele programa e nunca 

lecionou naquela escola. Torna-se tudo um nevoeiro que parece nunca mais 
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levantar até que as aulas começam a decorrer e as alterações constantes se 

fazem sentir. 

Neste período inicial existe uma panóplia de dificuldades e a reflexão da 

prática assim o revela, tendo em conta que após o primeiro período fui 

discorrendo sobre os aspetos a melhorar, sendo que na reflexão do 1º período 

referi que “um ponto negativo na minha atuação posso concordar que seja a 

adequação de alguns conteúdos e exercícios ao nível da turma” (excerto da 

reflexão periódica do 1º período). Esta apreciação espelha na perfeição a 

incessante procura pelo ensino eficaz, aquele que consegue chegar a todos os 

alunos e fazê-los progredir, em detrimento do ensino direcionado para os 

alunos com maior competência ou para os alunos com menos competência. 

 

Basquetebol 

A modalidade de Basquetebol foi a primeira pertencente aos Jogos 

Desportivos Coletivos (JDC) a ser lecionada e foi também a primeira a trazer 

dificuldades. Desde cedo que optei por deixar os alunos decidir 

autonomamente os grupos a adotar na realização das tarefas de 

aprendizagem. Esta opção revelou-se errada, pois não só originou grupos em 

que o empenho era reduzido, como que se criassem outros em que a 

competência dos elementos era tão reduzida que as tarefas não tinham êxito. 

Isto porque é uma modalidade de dificuldade acrescida para quem não tem 

conhecimentos e proficiência sobre a mesma. 

Após a ponderação sobre este problema, as equipas começaram a ser 

formadas previamente com uma lógica e objetivos pensados. O facto de 

agruparmos elementos com uma discrepância de competência considerável 

originou resultados distintos para cada um deles. Nesta modalidade, verificou-

se que os alunos com maior habilidade tiveram oportunidades de 

desenvolvimento maior do que os elementos menos competentes. Este facto 

deveu-se à necessidade dos alunos mais capazes jogarem com individualismo, 

pois entendem que só assim a equipa pode alcançar resultados positivos. 

Sendo assim, verifica-se que os alunos com menos competências não evoluem 

no jogo por não terem acesso a ele. Relativamente aos elementos num nível 
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intermédio, são estes que mais beneficiam desta disposição, pois para eles as 

tarefas tornam-se desafiantes, além de estarem a jogar contra elementos de 

nível superior, os próprios colegas mais competentes sentem a necessidade de 

ter alguém com quem combinar, o que promove a sua evolução. 

 

Atletismo 

Para a lecionação da modalidade de Atletismo, os Professores 

necessitam de apoiar o seu ensino num modelo de ensino atraente e que 

cative os alunos, pois as disciplinas elencadas para esta modalidade são 

maioritariamente de carácter individual, o que pode provocar desmotivação e 

desinteresse. Assim, pela experiência anterior na FADEUP, pude alicerçar às 

componentes mais técnicas um processo mais motivador de desafio, 

competição e jogo.  

Apesar de ter sido um trabalho que conseguiu atingir alguns dos 

objetivos dispostos, ficou sempre um sabor amargo de quem podia ter feito 

mais com mais tempo. Assim, a possibilidade de realizar uma abordagem 

transversal nos períodos, promovendo em todas as aulas algumas tarefas que 

fossem ao encontro desta modalidade poderia ser uma estratégia com êxito. 

Para isso, seria sempre necessário reduzir as competências a alcançar nas 

outras modalidades, tendo em conta que o tempo disponível para elas seria 

encurtado. 

A utilização de uma estratégia condizente com a realidade encontrada é 

fundamental, ainda mais se nos referimos a disciplinas que necessitam por 

parte do professor de maior criatividade e maior inovação. Deste modo, tendo 

em conta o nível de autonomia que a turma adquiriu ao longo do ano letivo, a 

sobreposição de modalidades através da segmentação da turma seria uma das 

estratégias possíveis, possibilitando que, num mesmo período de tempo, a 

turma estivesse a praticar duas modalidades. Contudo, a orientação do 

professor estaria limitada, devendo este definir as prioridades naquele 

momento. 
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Andebol 

A dificuldade de uma tarefa é inversamente proporcional à preparação 

que dispomos. Neste caso, a lecionação da modalidade de Andebol pareceu-

me sempre uma dificuldade, pelo pouco contacto que tive com a modalidade e 

porque a turma é constituída por cinco alunos federados na mesma. Das 

modalidades dos JDC, esta seria a mais preocupante e a que necessitaria de 

uma pesquisa mais rigorosa anterior à lecionação. 

Ponderando sobre o facto de cincos alunos terem uma competência 

bastante acima da média, pensei que esta situação podia ser usada a meu 

favor, em vez do contrário, como o primeiro julgamento assim fazia crer. 

Na primeira aula efetuei um jogo em que a constituição das equipas foi 

equilibrada, mantendo um ou dois dos alunos mais competentes em cada 

equipa. Não foi preciso muito tempo de observação, pois “no final da aula 

percebi que a turma pode ganhar mais com a divisão em dois níveis a trabalhar 

de forma diferente, mais ou menos complexa, mais ou menos difícil” (Excerto 

da reflexão da aula nº 33 e 34 de 128). Verificou-se que os alunos com menos 

competência não tocavam na bola durante o jogo, tendo em conta que o fosso 

para os elementos federados era enorme e estes jogavam individualmente com 

o objetivo único na vitória. 

Sendo assim, após analisar o comportamento dos alunos, não seria 

vantajoso continuar a efetuar as mesmas tarefas para níveis diferentes. Assim, 

a estratégia passou por dividir a turma em dois níveis e elaborar um 

planeamento distinto, com situações de aprendizagem similares mas com 

dificuldade e complexidade diferentes.  

A divisão da turma por dois níveis foi elaborada com critério e rigor, 

analisando o diagnóstico efetuado à turma para definir os alunos com mais ou 

menos competências para se integrarem em cada um dos grupos. Após essa 

ponderação, o Nível II era composto na sua maioria por rapazes e uma 

rapariga, já o Nível I era composto por raparigas e por dois rapazes. Esta 

situação causou-me algum embaraço pois na altura da divisão da turma alguns 

alunos tiveram um comportamento jocoso e discriminatório para com os 

rapazes que foram distinguidos para o nível I. Esta situação fez um dos alunos 
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discriminados sair em direção aos balneários, revelando posteriormente “que 

se sente ofendido pelos colegas por questões de sexualidade” (excerto da 

reflexão das aulas nº35 e 36 de 128). Após esta situação constrangedora, a 

Professora Cooperante aconselhou a dividir a turma por sexo e não por 

competência. O conselho foi seguido e a turma passou a ser dividida dessa 

forma, mesmo sabendo que para aqueles alunos a aprendizagem seria mais 

vantajosa nos grupos previamente estabelecidos. Desta forma, concluí que a 

divisão de qualquer turma deve ser ponderada, não só no referente ao domínio 

cognitivo-motor como também ao domínio socio-afetivo, uma vez que a 

disciplina de EF abrange objetivos alargados, aliando a aprendizagem 

desportiva às componentes pessoais e sociais. 

Apesar de existirem dois níveis delimitados, algumas tarefas eram 

realizadas em conjunto, tal como se verificou na organização do jogo formal em 

que a constituição das equipas era equilibrada, pois “o facto de ter cinco alunos 

federados na modalidade que ajudam os outros alunos na prática e na 

compreensão das regras e que favorecem a aplicação destas, dão-me o apoio 

necessário para abranger o maior número de alunos e potenciar a 

aprendizagem destes na modalidade” (excerto da reflexão da aula nº 33 e 34 

de 128). Mais tarde verifiquei que esta estratégia não teve os efeitos previstos, 

pois “ter dotado os alunos federados num clube de Andebol de autonomia para 

ajudar e organizar certas situações de jogo revelou-se indutivo de 

discrepâncias na instrução (…) a marcação individual ainda estava a ser 

implementada e os alunos já estavam a dar indicações e a colocar as suas 

equipas a defender à zona” (excerto da reflexão da aula nº 45 e 46 de 128). 

Este facto levou-me a determinar que a situação de jogo formal continuava a 

ser dividida pelos dois níveis. 

 

Voleibol 

Se a técnica se revela importante em todas as modalidades desportivas, 

no Voleibol ela torna-se imprescindível, pois a obrigatória sustentação de bola 

assim o exige. Deste modo, o Voleibol é uma modalidade que necessita de um 

trabalho técnico rigoroso para que o jogo consiga ter sequência, tendo em 
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conta que a capacidade de sustentação da bola é fundamental para o jogo. É 

redutor falar-se em sustentação de bola sem falar na qualidade da mesma, pois 

não chega só manter a bola no ar, é necessário dar uma trajetória adequada a 

esta para que a equipa tire vantagem no jogo em relação ao adversário. 

Sendo assim, conclui-se que a enorme diferença de competência entre 

os alunos é um entrave ao ensino, devendo ser equacionado o melhor modelo 

e método a empregar para promover aprendizagem em todos os alunos, 

independentemente do nível em que se encontram. 

Para a modalidade de voleibol foi definido o planeamento segundo uma 

adaptação ao MED, em que as fases desse modelo não estariam bem 

delimitadas, uma vez que o tempo disponível para a sua lecionação não 

permitia essa abrangência pelas três fases do MED (pré-epoca, período 

competitivo e evento culminante). Ou seja, o trabalho efetuado foi 

essencialmente de pré-epoca, em que o ensino dos conteúdos era realizado no 

seio de cada equipa. 

Os resultados desta aplicação do MED são objeto de reflexão. Foi 

notório que os elementos com menos habilidade conseguiram ter uma grande 

evolução, tendo-se verificado o oposto nos alunos com mais competência que 

obtiveram um acrescento inferior. Esta discrepância deveu-se ao facto dos 

alunos menos competentes não conseguirem realizar as ações técnicas com 

eficiência e eficácia, o que dificultava a tarefa dos elementos mais capazes, 

parando inúmeras vezes a situação de aprendizagem por não haver 

sustentação da bola. 

Este facto deve-se ao nível de desafio imposto, pois quanto maior for o 

desafio maior será a motivação e o empenho, ou seja maior será a 

aprendizagem. Ora vejamos, se um aluno encontra um desafio demasiado fácil 

para a sua competência, os resultados serão muito bons, mas a evolução será 

nula, pois ele já sabe realizar todos aqueles comportamentos. Da mesma 

forma, se é imposto ao aluno um desafio muito difícil ou quase impossível, este 

indivíduo não terá sucesso na sua realização, o que produzirá resultados 

negativos e muito pouca ou nenhuma evolução. 
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A própria regulação da atividade pelo professor encontra-se limitada 

quando se verifica que a atividade é inadequada, sendo “muito fácil ou muito 

difícil, desinteressante ou mal concebida para certo tipo de aluno” (Perrenoud e 

Thurler, 2009, pág. 54). 

Após a reflexão da atuação nesta disciplina, pude verificar que o modelo 

(MED) utilizado foi proveitoso, pois além de ser potenciador de aprendizagem e 

promover a autonomia nos alunos, criou um ambiente festivo e manteve a 

motivação da turma para as tarefas.  

Ainda assim, seguindo-nos pelos resultados referidos anteriormente, a 

metodologia e as estratégias aplicadas não foram as mais adequadas. Para 

que a aprendizagem fosse potenciada ao máximo e para que todos os alunos 

estivessem num ambiente de aprendizagem desafiante, deveria existir uma 

divisão por dois níveis dentro das próprias equipas aquando da competição. 

Desta forma, a turma estaria dividida em grupos mais homogéneos e o 

equilíbrio nos vários encontros promovia o desafio necessário para manter os 

alunos empenhados e para que a evolução na aprendizagem fosse equivalente 

em todos. 

 

Futebol 

A experiência, quer como aluno quer como EE no decorrer da minha 

vida, permitem-me afirmar que a modalidade de Futebol na Escola encontra-se 

várias vezes reprimida, desconhecendo-se o seu potencial educativo. O facto 

de existir um enorme desnível entre alunos de diferentes sexos pode estar a 

promover esse pensamento erróneo. Contudo, partilho da opinião de Garganta 

(2006) que refere existirem erros frequentes no ensino de crianças e jovens, 

nomeadamente na utilização de métodos convencionais e no exagero de 

tarefas analíticas para ensinar as técnicas de Futebol, em detrimento do ensino 

do jogo baseado na compreensão. 

Por esta razão, surgiu a necessidade de decompor o jogo através da 

criação de jogos condicionados mantendo a maioria das situações de 

aprendizagem contextualizadas com o jogo. Desta forma, pela adaptação 

necessária ao nível dos elementos da turma e pela progressão lógica dos 
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conteúdos, o ensino do Futebol passa a ser efetivamente produtivo para os 

alunos. A desfragmentação do jogo e a criação de condicionantes aos 

participantes promoveu a aprendizagem quer dos alunos mais competentes 

quer dos alunos com menor competência. 

Além da utilização de um modelo eficaz, baseado no TGfU e no Modelo 

de competência nos jogos de invasão, existiu a necessidade de dividir a turma 

em dois grupos, sendo que desta vez a decisão acabou por distinguir os alunos 

do sexo feminino dos alunos do sexo masculino. A divisão acabou por resultar, 

pois permitiu-me orientar dois grupos com níveis distintos de forma 

diferenciada. Assim, enquanto para o grupo mais evoluído os conteúdos 

abordados foram mais complexos e difíceis, para o grupo com mais 

dificuldades os conteúdos foram menos, mais simples e mais fáceis. 

Contudo, nem sempre houve a possibilidade de aplicar este modelo, 

pelo que teve de ser interligado com o modelo de instrução direta. Este facto 

deve-se essencialmente ao reduzido tempo disponível para a lecionação da 

modalidade. Desta forma, houve a necessidade de instruir os alunos de forma 

direta para que estes aprendessem alguns conteúdos de forma célere para 

avançarmos na matéria. Contudo, esta não seria a melhor forma de o fazer, 

tendo em conta que a construção do conhecimento pelo aluno através de 

métodos de instrução indireta obtém melhores resultados. Tal como Benjamin 

Franklin refere, “diz-me e eu esquecerei, ensina-me e eu lembrar-me-ei, 

envolve-me e eu aprenderei”. 

Apesar disso, a metodologia utilizada no ensino da modalidade de 

Futebol revelou resultados positivos, atendendo ao facto que se verificou uma 

evolução nos dois níveis. Ainda assim, acredito que a evolução seria maior 

com mais tempo de lecionação. 
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4.3.4. O depois – Aquisição de competência 

 

A diversidade de níveis existente na escola torna-se um desafio 

promotor de pensamento e reflexão no sentido do professor conseguir 

responder de forma adequada numa primeira instância ou até de corrigir 

procedimentos inoportunos num segundo momento. Os EE não podem ser 

prisioneiros do ensino formal nem estar automatizados a responderem da 

mesma forma a situações diferentes, pois essa disciplina severa transforma os 

professores em máquinas. Cada um tem de estar aberto à reflexibilidade e à 

mutação incessante de um processo que necessita de adaptação constante. 

Este procedimento de aplicação de diferentes modelos através de 

estratégias diversificadas revelou-se enriquecedor para o desenvolvimento 

profissional na PES, tendo em conta que é necessário evoluir no sentido da 

qualidade de ensino. Ou seja, este é um processo que perdurará na carreira 

profissional, podendo ser melhorado a cada passo dado no sentido da 

experiência e da competência. A capacidade de entender a diferença entre 

contextos, entre turmas e entre alunos surge intimamente ligada a esta 

temática, pois só compreendendo a escola como um mundo desigual nos fará 

chegar ao nosso sujeito com métodos eficazes.  

Deste modo, a PES foi sempre guiada por um segmento reflexivo sobre 

a ação, preponderante para a melhoria do ensino. A reflexão através da 

retrospeção produziu efeitos positivos na atuação seguinte, lapidando o 

planeamento e a sua aplicação prática. É deveras importante que o EE 

mantenha o pensamento crítico sobre a metodologia aplicada, percebendo 

quais foram os resultados da sua aplicação e promovendo a sua alteração caso 

ela possa provocar mais e melhores aprendizagens. 

Após um ano cheio de peripécias, cambaleando entre modelos, métodos 

e estratégias, entre o certo e o errado, o adequado e o inadequado, não posso 

deixar de valorizar todos esses momentos de aplicação, de reflexão e de 

adaptação. De facto, todas as dificuldades e todos os caminhos escolhidos 

ofereceram-me conhecimento e experiência, componentes basilares para a 

competência de um docente. 
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Contudo, Bento (1995) refere que não existem “receitas” utilizadas no 

passado que permaneçam válidas para situações futuras, e esta afirmação 

torna-se verdadeira para um professor quando este se apercebe da constante 

mutação do ensino e da sociedade e da necessidade que este tem de evoluir 

ao mesmo ritmo. Assim, apesar de concluir que após este ano letivo a 

qualidade da minha prática saiu reforçada, não posso deixar de concordar com 

o autor, na medida em que a melhor metodologia para este ano letivo pode não 

ser a melhor para próximo ano, mantendo-se a obrigatoriedade de permanecer 

um profissional atento e ambicioso. 
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4.4. Gestão da aula - Do Tempo Potencial de Aprendizagem ao 

Feedback Pedagógico 

 

A tarefa de um professor de EF é muito complexa, não chega apenas 

deter conhecimento do conteúdo se posteriormente não dispõe da forma 

pedagogicamente correta de o aplicar, não chega saber planear se não 

sabemos aplicar, não chega aplicar se não sabemos observar e avaliar. Ao 

professor de EF é exigida uma quantidade interminável de capacidades e 

competências para a lecionação da disciplina. 

A gestão da aula é fundamental e revela-se uma competência 

“primordial na eficácia do ensino das atividades físicas e desportivas” (Carreiro 

da Costa, 1995; Piéron, 1996 cit. Abreu, 2000). Esta competência refere-se ao 

controlo dos materiais, do espaço, do comportamento dos alunos, das 

atividades da aula e do tempo. 

Deste modo, e referindo-me especificamente ao tema deste tópico, a 

gestão do tempo da aula é uma competência fundamental para o professor de 

EF, tendo em conta que a aprendizagem surge com a prática. Importa, 

portanto, comprovar que quanto maior for o tempo de prática maior será a 

aprendizagem, ressalvando que uma prática incorreta e inadequada não 

produzirá este efeito. 

Na década de 80, vários autores e investigadores, consideraram o 

Tempo Potencial de Aprendizagem como uma medida ideal para determinar a 

oportunidade de aprendizagem. Contudo, com o passar dos anos e depois de 

vários estudos a modalidades desportivas específicas “verificou-se que o 

tempo passado na tarefa não constituía, só por si, um fator preditivo dos 

ganhos de aprendizagem dos alunos” (Mesquita, 1992 cit. Abreu 2000, p.16). 

De facto, facilmente se percebe que o tempo passado na tarefa não lhe 

confere qualidade. Assim, vários autores referiram outros critérios de medição, 

tais como: o número de repetições apropriadas e o tipo e a qualidade das 

experiências. (Abreu, 2000). Deste modo, devemos focar-nos no tempo 

destinado à aprendizagem do conteúdo de ensino que “é considerado um fator 



78 
 

decisivo nos progressos alcançados pelos alunos” (Piéron e Piron, 1981 cit. 

Abreu, 2000). 

Com esta teorização do tema pretendo referir que existe uma correlação 

positiva entre o tempo de exercitação com a aprendizagem, o que deve 

preocupar os professores na sua prática pedagógica. De facto, a gestão do 

tempo da aula sempre foi uma das maiores preocupações, pois sentia a 

necessidade de colocar os alunos em prática num período prolongado da aula, 

acreditando que desta forma os alunos estavam mais perto da aprendizagem. 

Numa primeira fase, durante o planeamento e durante a própria aula, o meu 

foco de atenção era única e exclusivamente a organização da aula, procurando 

responder ao máximo de dificuldades que surgiam de maneira a que o tempo 

em atividade física fosse potenciado. O foco no tempo de atividade motora 

pode provir da tipologia de observações utilizada quando assistia a aulas dos 

meus colegas do núcleo de estágio. A utilização de fichas de observação 

(Anexo E) baseadas no ALT-PE é um dos exemplos dessa possível influência. 

O sistema de observação ALT-PE foi desenvolvido por Sidentop, Tousignant e 

Parker (1982) e centra-se na análise da atividade motora do aluno e na gestão 

do tempo de aula pelo professor. Esta preocupação pode ser comprovada pelo 

que fui descrevendo durante as reflexões diárias: 

-“ (…)pela organização que efetuei neste contexto a tarefa não resultou, 

pois haviam demasiado tempos mortos. A estratégia seria colocar mais balizas 

para dividir a turma em 4 grupos de trabalho” (excerto de reflexão das aulas 35 

e 36 de 128). 

De certa forma, o tempo útil da aula aumentava, contudo a 

aprendizagem não se restringe ao tempo de prática. Por isso, a qualidade da 

prática e a própria atuação do professor durante prática são fundamentais. 

Este insaciável perfecionismo neste aspeto do ensino privou-me de 

melhorar outros aspetos em que poderia ter mais dificuldades e que teriam 

interação direta com a qualidade da aprendizagem, tal como a adequação dos 

exercícios e o aperfeiçoamento do feedback pedagógico. 

Com o passar do tempo e com o aprimoramento na organização e 

gestão da aula, a minha atenção conseguiu finalmente abranger mais aspetos 
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do ensino e por conseguinte criar mais condições para que o processo de 

ensino-aprendizagem fosse eficaz. Esta mudança é visível pelas declarações 

efetuadas nas reflexões. Na reflexão da aula 41 e 42 já se notou a diferença de 

discurso, referindo que “em aulas futuras alargarei mais a duração dos 

exercícios para que possa corrigir os erros evidenciados. É preferível qualidade 

e aprendizagem em vez de quantidade”. Também na UT de Ginástica se 

verificaram preocupações ao nível da qualidade do ensino e das intervenções, 

pelo que foi referido que “além desta forma de trabalhar por estações, é 

possível realizar uma organização seriada, ou seja, os alunos, apesar de 

divididos em grupos, realizam a mesma atividade. Nesta situação, a 

intervenção do Professor torna-se mais facilitada e mais direcionada, podendo 

dar feedbacks para a turma toda relativamente a um conteúdo” (excerto da 

reflexão da aula 51 e 52 de 128). 

O desenvolvimento da competência na organização da aula, 

nomeadamente das situações de aprendizagem, do espaço, do material foi 

promotor da evolução da qualidade de ensino. Para esta promoção foi 

essencial maior perspicácia na organização do espaço e do material da aula, 

objetividade no discurso nos momentos de instrução, estratégias para diminuir 

o tempo das transições e aumento progressivo da responsabilização da turma 

na execução e organização das tarefas. 

O último aspeto referido foi de elevada importância para que o foco de 

atenção fosse alterado. Numa primeira fase da prática pedagógica, subsistiu 

uma orientação permanente da minha parte, uma vez que era necessária a 

transmissão das regras de conduta e a organização das tarefas e da aula. Com 

o aprimoramento de algumas estratégias de gestão e organização, tal como as 

técnicas de reunião da turma ou de grupos, houve a possibilidade de aumentar 

a autonomia da turma. Esta opção teve maior preponderância na lecionação da 

modalidade de Voleibol, uma vez que o modelo de ensino adotado promovia a 

autonomia. De facto, a adaptação do MED foi o incentivo necessário para 

causar a evolução dos alunos em termos de responsabilidade. 

Tal como já foi referido anteriormente, os progressos que obtive na 

prática pedagógica causaram a parcial despreocupação em aspetos acessórios 
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que não estão diretamente relacionados com a aprendizagem. De realçar que 

esta situação se tornou vantajosa e teve efeitos imediatos na adequação das 

situações de aprendizagem, bem como na intervenção direta nos 

comportamentos dos alunos. 

A observação foi das competências mais afetadas por esta alteração, 

pois o tempo despendido para a efetuar aumentou, permitindo também ampliar 

a ocorrência de intervenções pedagógicas após análise das ações dos alunos. 

É comum referir que o feedback é uma mais-valia para o aluno pela forte 

componente corretiva que detém. Assim, o feedback pedagógico é “um 

comportamento do professor de reação à resposta motora de um aluno ou 

atleta, tendo por objetivo modificar essa resposta” (Fishman & Tobey, 1978 cit. 

Mesquita e Rosado, 2011). 

Durante o processo de ensino de uma modalidade devemos ter em 

conta que o conteúdo do feedback informativo divide-se em duas categorias: 

conhecimento da performance (CP) e conhecimento do resultado (CR).  

Numa primeira fase da lecionação de uma matéria, é importante dar 

relevância às ações tático-técnicas do aluno, pois o praticante necessita de 

referências para a execução dos movimentos e para o processo de correção e 

melhoria do comportamento (Schmidth, 1991 cit. Mesquita e Rosado, 2011). 

Assim, o feedback predominante nesta fase é o centrado na performance, pela 

capacidade de correção de erros. Ainda que não tenha sido muito utilizado 

durante a minha atuação, o feedback pedagógico centrado no conhecimento do 

resultado teve resultados predominantemente em termos motivacionais. De 

facto, o incentivo para que o aluno consiga atingir um resultado é potenciador 

da aprendizagem. Desta forma efetuar o feedback pedagógico em 

concomitância com a criação de objetivos relacionados com o resultado 

quantitativo é valorizado pelos alunos e aumenta a sua motivação e empenho. 

Foi notório, durante este período de maior preocupação com a 

intervenção durante as situações de aprendizagem, que a evolução das 

competências e os resultados obtidos pelos alunos aumentaram. 

Concluindo, as competências que adquiri e desenvolvi durante o ano 

letivo foram uma mais-valia para que todo o processo de ensino-aprendizagem 
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fosse eficaz e para que os alunos pudessem dispor de momentos úteis para a 

aprendizagem na disciplina.  
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4.5. O tempo – desestabilizador da vontade e do possível 

 

Um dos problemas, provavelmente o maior de toda a PES, foi o tempo. 

A vontade de fazer tudo foi sempre inimiga do tempo disponível para o fazer. A 

ordem pedagógica da ESBN no 10º ano de escolaridade contemplava um vasto 

leque de matérias de ensino na disciplina de EF, o que se revelava 

incongruente com o plano ideal para a lecionação da disciplina e das suas 

modalidades. Com esta limitação, é necessário distribuir a vasta quantidade de 

modalidades pelos três períodos, o que resulta em poucas sessões para cada 

uma delas. Essa mesma incongruência verifica-se na relação tempo-conteúdos 

a abordar, que entendo ser desproporcional pelo número elevado de 

conteúdos. O Planeamento Anual de Turma presente no Anexo B elenca as 

modalidades a lecionar e os tempos letivos disponíveis para as mesmas. 

De facto, a imposição de lecionar os conteúdos num tempo limitado 

pode ter implicações no processo de ensino-aprendizagem. O elevado número 

de conteúdos submetem o ensino a uma velocidade desajustada, levando a 

que haja a necessidade de avançar na matéria sem que os conteúdos 

anteriores estejam assimilados. Por outro lado, modelos de ensino mais 

motivantes e com melhores resultados não são possíveis de aplicar. Durante a 

PES, não foram raras as vezes que houve necessidade de utilizar o MID ou o 

MD como métodos de ensino para que todos os conteúdos pudessem ser 

lecionados e aprendidos pelos alunos, ainda que de forma menos estimulante e 

menos produtiva. Deste modo, utilizei modelos mais monótonos em detrimento 

de modelos de ensino que podiam produzir melhores resultados na 

aprendizagem e provocar experiências significativas nos alunos, modelos que 

abrangem mais objetivos da EF do que os modelos referidos. Temos de 

compreender que o objetivo da EF não é unicamente a aprendizagem de 

habilidades motoras e desportivas e a aptidão física, pois esta disciplina 

procura também responder a questões ligadas à dimensão pessoal e social. 

No meu entender, o sujeito central do processo ensino-aprendizagem é 

o aluno, devendo ser-lhe concedidas as melhores condições para que 

efetivamente exista aprendizagem. O aluno não só é o elemento central como 
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tem um papel preponderante no seu próprio processo de aprendizagem 

(Graça, 1991). Desta forma, devemos “conceder espaço de problematização e 

favorecer a autonomia decisional” (Mesquita, s/d, p.2), não sendo necessário 

para isso uma imposição dos conteúdos, mas a apresentação de situações-

problema para que ele encontre a melhor solução para estes e que dessa 

forma construa o próprio conhecimento.  

Assim, o professor deixa de ser a figura central do ensino para ser o 

facilitador do processo de aprendizagem, fomentando uma estratégia de ensino 

baseada no questionamento para “promover a liberdade processual na 

interpretação das situações de aprendizagem e na compreensão do erro” 

(idem). 

Deste modo, a aplicação de modelos baseados no Modelo de Ensino 

dos Jogos para a sua compreensão (TGfU), no MED ou no Modelo de 

competência nos jogos de invasão teve muitos condicionalismos, pelo que na 

sua maioria a adaptação ao tempo disponível era necessária. Nesta perspetiva, 

optei por realizar uma simbiose entre estes modelos que encaro como mais 

adequados para o ensino na escola e os modelos que promovem um ensino 

mais rápido mas menos propenso à aprendizagem. 

Para contextualizar a situação anterior, o seguinte excerto faz referência 

à adaptação necessária à realidade, pois “existiu a intenção de basear a 

Unidade Temática de Voleibol no MED, contudo, o facto de o 10º ano desta 

Escola ser um período de aprendizagem de muitos conteúdos e revisão de 

outros, não é possível com o número limitado de aulas realizar este 

procedimento na sua totalidade” (excerto da reflexão da aula 69 e 70 de 128). 

O planeamento anual foi elaborado minuciosamente para que o ensino 

não fosse ainda mais prejudicado, contudo, além dos problemas já referidos 

acerca do Modelo Curricular, outras circunstâncias tornaram o tempo ainda 

mais curto. Situações ocasionais relativas a obras no pavilhão, visitas de 

estudo, atividades na escola e pedidos de professores titulares de outras 

disciplinas provocaram ainda mais constrangimentos no ensino, encurtando as 

Unidades Temáticas. 
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Encontramo-nos, portanto, numa situação em que os objetivos tornam-

se impossíveis de concretizar na plenitude, pelo menos de uma forma 

sustentada e rigidamente construída. As expressões populares “quem tudo 

quer, tudo perde” e “depressa e bem, há pouco quem” parecem estar de 

acordo no sentido de reprovar este tipo de modelo curricular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Projeto de investigação 

  



 

 



89 
 

5. Projeto de Investigação 

5.1. Introdução 

 

A Organização Mundial de Saúde (OMS), ao longo dos tempos, tem 

vindo a evoluir a definição de saúde, deixando para trás a rudimentar 

apreciação que saúde é a ausência de doença e aliando a esta a alimentação, 

as condições sociais a saúde mental e a saúde física ligada ao objeto deste 

estudo, a atividade física. Deste modo, a saúde não é algo objetivamente 

observável pela ligação com uma multiplicidade de comportamentos do 

indivíduo. Apesar do bem-estar ser referência para apreciar a saúde, devemos 

ter atenção aos hábitos de vida que não trazem consequências no imediato 

mas que podem provocar distúrbios no futuro. Assim, o bem-estar futuro é um 

fator a ter em conta, ainda mais quando lidamos com crianças sobre as quais 

podemos ter uma ação educativa para a saúde. 

Os estilos de vida das populações e a sua progressão são uma das 

maiores preocupações atuais pelas consequências que os hábitos de vida têm 

na sua saúde. As práticas diárias da sociedade têm sido os grandes 

catalisadores de problemas de saúde prejudicando o bem-estar, sendo que os 

delitos referentes ao sedentarismo e aos desequilíbrios alimentares são os 

mais verificados nos jovens portugueses. 

A atividade física (AF) em adolescentes é objeto de estudo em várias 

investigações, pois tem vindo a revelar-se vantajosa para a saúde e 

consequentemente para o bem-estar e para a qualidade de vida. Caspersen 

(1985) define atividade física como qualquer movimento corporal produzido 

pelos músculos esqueléticos, que resulte em gasto energético maior que os 

níveis de repouso, definição importante para entender que a AF tem diferentes 

níveis e pode ser realizada de inúmeras formas. Contudo, verificamos que os 

benefícios aumentam proporcionalmente com a quantidade de AF, 

nomeadamente a intensidade, a frequência e a longa duração (Sousa, 2011). 

Assim, importa referir que apesar de ser melhor fazer pouca atividade física do 

que nenhuma, o benefício para a saúde é claramente variável mediante a 

quantidade da mesma. Posto isto, a OMS recomenda aos jovens em idade 
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escolar a prática de 60 minutos, ou mais, de atividades físicas de intensidade 

moderada a vigorosa. 

A atividade física revela-se muito mais importante do que somente como 

promotora de aptidão física, tendo em conta que abrange dimensões diversas 

provocando “efeitos antropométricos, metabólicos, cognitivos, psicossociais e 

terapêuticos” (Matsudo, 2009 cit. Sousa, 2011, p.3). Podemos, então afirmar 

que a atividade física possui virtudes em várias vertentes promotoras de saúde 

e que se revela vantajosa para as crianças e jovens no seu estado de 

desenvolvimento. 

O facto da atividade física promover uma qualidade de vida superior 

revela-se importante para incentivar os adolescentes a afastarem-se do 

sedentarismo, como Vasconcelos (2001, p.1) refere “um estilo sedentário 

apresenta um elevado custo na redução da qualidade de vida e da 

longevidade”. Desta forma, e ainda segundo a mesma autora, os jovens podem 

beneficiar a curto e longo prazo de uma vida ativa, aumentando a qualidade de 

vida, nomeadamente a “satisfação pessoal e a capacidade funcional” (idem, p. 

2). 

Na atualidade, a Educação Física (EF) tem um papel fundamental tanto 

para a prática de atividade física como também para a sua promoção fora das 

aulas. As novas medidas inscritas nas matrizes curriculares dos Ensinos 

Básico e Secundário, preveem uma redução opcional da carga horária da 

disciplina de EF no 3º ciclo e no Ensino Secundário. Tendo em conta os 

benefícios já referidos, é função dos grupos da disciplina nas escolas 

incentivarem os alunos a praticarem atividade física fora do tempo letivo. Além 

disso, os professores de EF não podem esperar que todos os alunos disfrutem 

de incentivos no meio familiar e por isso devem ter em conta que aqueles 

alunos menos ativos podem ter um ambiente familiar desencorajador para a 

prática de atividade física. 

Na nossa sociedade, os comportamentos observados nas crianças e 

jovens têm influências da educação a que estão sujeitos, tanto no seio familiar, 

como na escola e noutros contextos sociais a que estes estão ligados. 
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As interações pessoais são entendidas pelos jovens da nossa sociedade 

como fundamentais e é a partir dessa ligação com o meio que a própria 

identidade se forma. Tal como Wilkinson (2009) refere citado por Tomé, G. 

(2011, p.19), o adolescente começa a “relacionar-se com os pares e inicia 

relações mais próximas fora do ambiente familiar”, dando mais importância à 

aceitação do grupo de pares do que às intervenções dos próprios pais. Esta 

mudança pode dever-se a várias razões, sendo uma delas o tempo de contacto 

com os pais se ver diminuído nesta fase da vida. Contudo, o mesmo autor 

menciona que os pais não são substituídos e continuam a ser um grande 

suporte emocional e psicológico. Desta forma, a atitude dos pais sobre a 

prática de atividade física continua a ser tida em conta e a influenciar as 

decisões dos jovens. 

O estudo dos estilos parentais começou a ser desenvolvido por Baldwin 

no sentido de estudar o ambiente em que as práticas parentais acontecem 

(Baldwin, 1994 cit. Vitali, 2004), sendo continuado por outros autores, como 

Baumrind (1971) que identificaram quatro estilos educativos parentais: 

autorizado, autoritário, permissivo e negligente. Já Maccoby e Martin (1983), 

partindo dos estudos anteriores, definiram os estilos em relação às dimensões 

da “exigência” e do “apoio”. 

Tendo em conta a importância do ambiente familiar nos comportamentos 

das crianças e jovens, entendemos ser pertinente analisar possíveis relações 

entre os estilos educativos parentais e os hábitos de atividade física.  

 

 

5.2. Objetivo e hipóteses 

Este estudo teve como objetivo examinar a associação do índice de 

atividade física em alunos adolescentes de escolas do distrito do Porto com os 

Estilos Educativos Parentais percecionados, tendo como fator diferenciador o 

sexo. 
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5.3. Metodologia investigativa 

 

Amostra 

Este estudo contou com a participação de 176 adolescentes, com idades 

compreendidas entre os 13 e os 19 anos de idade, pertencentes à Escola 

Secundária da Boa Nova (ESBN) da cidade de Leça da Palmeira, concelho de 

Matosinhos e à Escola Secundária de Ermesinde do concelho de Valongo. 

Além das várias turmas em que os EE estavam a lecionar a disciplina de EF, 

outros alunos das escolas foram inquiridos para aumentar a amostra. 

De acordo com o Quadro 2, o número de inquiridos do sexo masculino e 

do sexo feminino equipara-se (88), tendo uma média de idades semelhante, 

15.4773 para o sexo masculino e 15.6932 para o sexo feminino. 

Género 
Nº 

Inquiridos 

Idade 

Mínima 

Idade 

Máxima 

Média de 

Idade 

Desvio 

padrão 

Masculino 88 13 18 15.4773 .88379 

Feminino 88 14 19 15.6932 .93904 

Total 176 13 19 15.5852 .91565 

Quadro 2 - Amostra do Estudo 

 

Instrumentos e procedimentos 

Para a realização deste estudo foram utilizados dois questionários que 

pudessem contribuir com dados significativos para analisarmos a atividade 

física subjetivamente avaliada e a perceção das crianças e jovens acerca dos 

estilos educativos parentais dos pais ou pessoas com quem vivem e 

representam o papel dos pais. Relativamente ao primeiro ponto, o inquérito 

procedeu-se através do Questionário de Atividade Física que contém cinco 

questões sobre a frequência e intensidade da atividade física realizada pelo 

aluno/a fora das aulas de EF. O inquérito pelo Questionário de Estilos 

Educativos Parentais elenca questões que providenciam dados sobre a 

perceção do/a jovem da atitude dos pais ou das pessoas que representam 

esse papel para com os alunos.  
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Os questionários foram distribuídos e preenchidos durante a aula, 

havendo um controlo dos investigadores para que os alunos respondessem de 

forma autónoma. Além disso, qualquer dúvida que surgisse poderia ser retirada 

pelos investigadores presentes.  

 

 Questionário de Atividade Física (QAF) 

O Questionário de Atividade Física é um modelo já aplicado em 

investigações na população portuguesa por Mota e Esculcas em 

2002 e Santos, Esculcas e Mota em 2004 e é composto por cinco 

questões relacionadas com os hábitos de atividade física, entre as 

quais, a participação em práticas organizadas e não organizadas, 

resultando daí um numeral representativo do Índice de Atividade 

Física (IAF). 

 

 Questionário de Estilos Educativos Parentais (QEEP) 

Este questionário foi adaptado por Barbosa-Ducharn, Cruz, Marinho 

& Grande (2006) a partir das Parenting Sclares de Lamborn, Mounts, 

Steinberg & Dornbusch (1991) e por Cruz e Barbosa-Ducharne, a 

partir da Escala de evaluación de los estilos educativos parentales 

(Oliva, Parra, Sánchez-Queija & López, 2007), com autorização dos 

autores. 

O questionário tem como intuito recolher dados relativos à perceção 

do/a jovem perante a atitude do pai, ou da pessoa com quem vive 

que representa o papel de pai, e da mãe, ou da pessoa com quem 

vive que representa o papel de mãe para com ele. Para isso, foram 

definidas três dimensões de estilos educativos parentais, a 

monotorização, o afeto e a promoção de autonomia. 

A escala definida para as respostas vai de 1 a 4: 

- “Nunca ou quase nunca” = 1;  

- “Às vezes” = 2; 

- “Frequentemente” = 3; 

- “Sempre ou quase sempre” = 4. 
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Procedimentos formais e éticos 

Previamente à distribuição e preenchimento dos questionários, foi 

entregue a cada aluno um “Termo de Consentimento Informado, Livre e 

Esclarecido” (Anexo H) para garantir a liberdade de escolha do indivíduo em 

participar ou não no estudo, bem como para informar o aluno que a informação 

disponibilizada é confidencial, sendo que a equipa de investigação é 

responsável pela sua conservação. 

 

Análise e tratamento dos dados 

A análise e tratamento estatístico foram realizados a partir do software 

SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), versão 20 para Windows. O 

valor de significância fixou-se no p≤0.05. 

 

5.4. Apresentação de resultados 

 

O Quadro 3, referente à apresentação descritiva dos resultados, mostra-

nos que em todas as categorias do Questionário dos Estilos Educativos 

Parentais o sexo feminino detém resultados médios superiores ao sexo 

masculino. Pelo contrário, no Questionário de Atividade Física, os inquiridos do 

sexo masculino revelam um Índice de Atividade Física superior ao dos 

inquiridos do sexo feminino, de 16.1705 para 11.6932 respetivamente. 
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 Sexo Nº Mínimo Máximo Média 
Desvio 

Padrão 

Monitorização 

do pai 

Masculino 85 1.00 4.00 2.9512 .66452 

Feminino 81 1.29 4.00 3.0789 .71269 

Afeto do pai 
Masculino 88 1.00 4.00 2.8471 .68341 

Feminino 82 1.00 4.00 3.0494 .61660 

Promoção 

autonomia 

pai 

Masculino 88 1.00 4.00 3.1534 .62572 

Feminino 83 1.00 4.00 3.3078 .58356 

Monitorização 

mãe 

Masculino 85 1.14 4.00 3.2290 .62167 

Feminino 88 1.00 4.00 3.4056 .64124 

Afeto mãe 
Masculino 88 1.43 4.00 2.9968 .61872 

Feminino 88 1.00 4.00 3.2438 .65807 

Promoção 

autonomia 

mãe 

Masculino 88 1.92 4.00 3.2727 .50314 

Feminino 88 1.08 5.58 3.5004 .62395 

Índice 

Atividade 

Física 

Masculino 88 7.00 22.00 16.1705 3.87512 

Feminino 88 5.00 20.00 11.6932 3.83078 

Quadro 3 - Análise Descritiva mediante o sexo 

 

Para a correlação bivariada entre o IAF e os resultados do QEEP, 

podemos verificar pelo Quadro 4 que não existem associações significativas 

que possam ser valorizadas. 
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Monit. 

Pai 

Afeto 

pai 

P. de 

autonomia pai 

Monit. 

mãe 

Afeto 

mãe 

P. de 

autonomia mãe 

IAF 

Correlação 

Pearson 
.028 .028 -.027 -.102 -.115 -.132 

Sig. (2-tailed) .718 .719 .721 .182 .129 .082 

N 166 170 171 173 176 176 

Quadro 4 - Correlação bivariada entre o IAF e o QEEP 

 

No Quadro 5 podemos analisar a relação existente entre uma questão 

do QAF relacionada com a atividade física em contextos formais, 

nomeadamente a participação em Competições Desportivas, e os resultados 

do QEEP para todas as categorias. Desta forma, é apurado que somente na 

categoria referente à promoção de autonomia da mãe existem resultados 

significativos (.009), ainda que de forma negativa (-.196), expressando que a 

perceção de um baixo grau na promoção de autonomia da mãe se associa à 

participação em Competições Desportivas. 

 

  
Monit. 

Pai 

Afeto 

pai 

P. de 

autonomia 

pai 

Monit. 

mãe 

Afeto 

mãe 

P. de 

autonomia 

mãe 

Participação em 

Competições 

Desportivas 

Correlação 

Pearson 
.036 .031 -.006 -.138 -.115 -.196 

Sig. (2-

tailed) 
.642 .686 .941 .071 .128 .009 

N 165 169 170 172 175 175 

Quadro 5– Correlação bivariada entre Participação em Competições Desportivas e QEEP 

 

Relativamente à mesma correlação bivariada mas agora comparando os 

sexos, podemos verificar no Quadro 6 alguns resultados significativos. Existe 

uma associação positiva (.313) entre a monitorização do pai e a participação 

em Competições Desportivas nos inquiridos do sexo masculino. Já nos 

inquiridos do sexo feminino, pode-se verificar uma relação negativa entre a 

monitorização (-.262) e a promoção de autonomia (-.232) da mãe com a 
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participação em Competições Desportivas. É, também, importante referir que a 

perceção das raparigas dos estilos educativos parentais deu resultados 

negativos em todas as dimensões dos estilos educativos parentais 

(Monitorização do pai = -.151; Afeto do pai = -.021; Promoção de autonomia do 

pai = -.021; Monitorização da mãe = -.262; Afeto da mãe = -.138; Promoção de 

autonomia da mãe = -.232 

 

 SEXO  
Monit. 

Pai 

Afeto 

pai 

P. de 

autonomia 

pai 

Monit. 

mãe 

Afeto 

mãe 

P. de 

autonomia 

mãe 

Participação 

em 

Competições 

Desportivas 

Masculino 

Correlação 

Pearson 
.313 .204 .113 .093 .060 -.009 

Sig. (2-

tailed) 
.004 .058 .297 .400 .580 .935 

N 84 87 87 84 87 87 

Feminino 

Correlação 

Pearson 
-.151 -.021 -.021 -.262 -.138 .-232 

Sig. (2-

tailed) 
.178 852 852 .014 .200 .030 

N 81 82 83 88 88 88 

Quadro 6 - Correlação bivariada entre Participação em Competições Desportivas e QEEP 
mediante o sexo 

 

5.5. Discussão dos resultados e conclusões 

Atendendo aos resultados apresentados anteriormente, podemos 

constatar que os inquiridos do sexo masculino apresentam um índice de 

atividade física superior ao alcançado pelos inquiridos do sexo feminino.  

De facto, existe uma ideia pré-concebida de que os jovens do sexo 

masculino têm mais hábitos de atividade física do que os jovens do sexo 

feminino, contudo nem todas as investigações o comprovam. Atkins e Stratton 

(1997) reportaram que não existem diferenças significativas na atividade física 

entre sexos através de medições da intensidade do batimento cardíaco. Já 

Welsman e Armstrong (1997) apuraram que de facto, os rapazes passam mais 

tempo em atividade física. Sallis (1993) vai mais longe e refere que os rapazes 

são mais ativos 15 a 25% do que as raparigas em idades jovens. 
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A possível razão para os rapazes terem um IAF superior às raparigas 

pode ter relação com o declínio nos hábitos de atividade física ao longo da 

idade nas raparigas, comprovado por Santos (2000). Vasconcelos e Maia 

(2001) refutam a ideia de um declínio ao longo da idade, constatando que até 

aos 16 anos as raparigas aumentam os seus índices de atividade física, 

passando por um período de estagnação entre os 17 e 18 anos e finalmente 

pelo declínio referido entre os 18 e os 19 anos de idade. Para além disso, 

concluíram que os rapazes detêm valores médios de atividade física superiores 

aos das raparigas em todas as idades, à exceção dos 10 anos. 

Relativamente à participação em Competições Desportivas pela 

totalidade dos inquiridos, podemos verificar que existe uma relação negativa 

com a promoção de autonomia da mãe. Ou seja, o facto do inquirido entender 

que a mãe promove pouca autonomia tem associação com a participação 

destes em Competições Desportivas formais.  

O procedimento de correlação bivariada entre o QEEP e a participação 

em Competições Desportivas tendo como fator diferenciador o sexo revelaram 

alguns resultados significativos.  

Relativamente aos inquiridos do sexo masculino, denotou-se que a 

perceção de uma maior monitorização por parte do pai tem associação com a 

participação em Competições Desportivas.  

No que ao sexo feminino diz respeito, os resultados fazem crer que a 

perceção dos inquiridos de uma menor monitorização e uma menor promoção 

de autonomia por parte da mãe estão relacionadas com a participação em 

Competições Desportivas. Contudo, Ducharne et al. (2006) verificou que as 

raparigas têm tendência para percecionar os seus pais como responsivos e 

controladores, sendo que este facto torna-se relevante para compreender os 

resultados negativos nas dimensões da monitorização e da promoção de 

autonomia da mãe. 

Com os resultados apresentados, podemos referir que nenhuma 

categoria dos Estilos Educativos Parentais tem influência sobre o Índice de 

atividade física. Contudo, relativamente à Participação em Competições 

Desportivas, já se denota alguma influência. Estes resultados refletem que a 
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forma em que cada categoria de Estilos Educativos Parentais é aplicada no 

ambiente familiar pode ter implicações na prática de atividade física dos jovens.  

Em jeito de conclusão, podemos referir que os resultados explanados no 

estudo investigativo não podem ser generalizados, pois para isso era 

necessário que o número da amostra fosse bastante superior. Contudo, os 

dados recolhidos da população-alvo, alunos das turmas lecionadas por EE, 

tornam-se relevantes pela ligação que têm com o ensino propriamente dito, 

podendo ainda dotar o professor de um maior conhecimento dos alunos e da 

perceção que têm dos Estilos Educativos Parentais. Desta forma, o professor 

pode utilizar os resultados numa perspetiva metodológica de investigação-ação 

tendo em vista a melhoria das suas práticas. 
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6. Conclusão e perspetivas para o futuro 

 

Concluído que está o meu EP, é justo referir que termina aqui o início da 

profissão docente. Não me sentisse eu neste ano letivo um professor e não 

teria vivido da forma que vivi nem com a intensidade que vivi. O EP é o 

concretizar de um sonho para uns, o alcançar de uma meta para outros, para 

mim é uma mescla de sentimentos de alegria, realização e orgulho. 

Agora, olho para trás como se tivesse sido um decurso fugaz e simples, 

quando na verdade traduziu-se num emaranhado de sentimentos, 

conhecimentos e competências de complexidade extrema. A profissionalidade 

docente não se resume ao simples ato de dar aulas ou de instruir, pelo que 

envolve quantidades exageradas de competências e capacidades ao serviço 

de um processo educativo e formativo dentro de um contexto escolar vasto. 

Deste modo, verifiquei que o professor além de um instrutor e mediador da 

aprendizagem, é também um educador do aluno enquanto membro de uma 

sociedade e um participante ativo na organização que é a Escola. Todas estas 

tarefas requerem abertura e dedicação a uma causa que sempre quis que 

fosse a minha. 

O EE que se lança nesta aventura vê-se envolvido num percurso com 

inúmeros caminhos pelos quais tem de decidir avançar. De facto, a profissão 

docente está envolvida em processos decisionais constantes, ora a escolha por 

um caminho, ora por outro, razão pela qual temos de estar munidos com os 

instrumentos certos para decidir bem e agir em conformidade. 

A conclusão da PES com sucesso faz-me crer que estive sempre 

escoltado pelas pessoas indicadas e com influências teóricas adequadas, 

potenciadoras de um ensino centrado no aluno e para o aluno, promovendo a 

inovação e um ambiente educativo de envolvência e motivação. 

O ato de observar, agir, planear, avaliar e refletir foi fundamental para 

que a prática fosse constantemente melhorada e para que a minha 

competência como docente evoluísse. Tal como foi referido neste relato, as 

dificuldades sentidas, como por exemplo no ato de avaliar, nos modelos de 

ensino mais adequados à heterogeneidade da turma, no tempo limitador da 
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vontade, entre outras, só foram ultrapassadas com energia e ânimo de um 

professor reflexivo e investigador na ação e sobre a ação. Foi esta abertura à 

mudança e à adaptação que me permitiu progredir no ensino e fez com que 

existisse uma grande evolução desde o pontapé de saída até ao apito final 

deste EP. 

Todavia, não podemos encarar o apito final como o término, mas sim 

como lançamento de novos confrontos e de uma atitude ambiciosa de 

conhecer mais, de aprender mais e de adquirir e melhorar competências ao 

longo da vida. O EP ajudou-me a ser como um cientista, que duvida de tudo, 

quer saber sempre mais e quer conhecer a melhor fórmula de resolver os 

problemas e as situações. Será baseado nesta vontade de continuar a ser um 

professor e ao mesmo tempo um aluno que a profissionalidade se desenrolará. 

A elaboração de um projeto de investigação-ação fez-me encarar a 

investigação com outros olhos, por esta ser uma forma produtiva de adquirir 

maior conhecimento dos nossos alunos, no caso deste estudo dos hábitos de 

atividade física fora do período letivo e dos Estilos Educativos Parentais que 

podem influenciar a prática de atividade física. Os resultados e as conclusões 

das investigações permitem recolher informações relevantes para orientar o 

docente na reflexão sobre a ação educativa, no sentido de promover uma 

adaptação e melhoria da nossa prática. 

Independentemente da situação atual do país relativamente à profissão, 

o caminho faz-se caminhando e as dificuldades são para se enfrentarem, tal 

como qualquer docente que tem a tarefa de orientar os alunos para 

ultrapassarem os desafios. 

O tempo envolve-me agora com poder nostálgico, relíquia que não volta 

atrás, mas que todavia será o fator evolutivo da vida e do meu ser profissional 

e pessoal. O sentimento de saudade leva-me a ambicionar percorrer outros 

caminhos e viver como vivi, ensinar melhor do que ensinei e aprender mais do 

que aprendi.  
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ANEXO A - QUESTIONÁRIO DE APRESENTAÇÃO 

 

DADOS DO ALUNO 

*Nome: 

*Data de Nascimento: 

*Morada: 

*Naturalidade:    *Nacionalidade: 

*Tlf./tlm.:    *E-mail: 

*Contacto em caso de acidente: 

*Escola no ano transato:     Nível/Nota de E.F.: 

 

DADOS DO ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO 

*Nome: 

*Grau de Parentesco:    *Profissão: 

*Tlf./tlm.: 

 

INTERESSES 

*Hobbies: 

*Disciplina(s) Favorita(s): 

*Modalidade(s) Desportiva(s) Favorita(s): 

*Praticas alguma modalidade desportiva:  

Sim    Não  Pratiquei       Qual? 

Federada: Sim Não     Qual?   Clube: 

Desporto Escolar: Sim   Não  Qual? 

  

SAÚDE 

*Tens algum problema de saúde? Sim       Não   

Qual(is)? 

*Já foste operado?  Sim     Não A quê? 

*Já sofreste alguma lesão? Sim       Não  

Qual(is)? 
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Anexo B – Planeamento Anual de Turma 

1º Período 

 

 

MÊS DIA LOCAL MATÉRIA(S) 
 

    
1º TEMPO 2º TEMPO 

SETEMBRO 
 
 
 

18 3F P1 Apresentação 
 

21 6F P2 Módulo 0 Basquetebol/Andebol 

25 3F P2 Módulo 0 Voleibol/Badminton 

28 6F P3 Módulo 0 Futebol/Ginástica 

OUTUBRO 
 
 
 
 
 
 
 

2 3F P3 Basquetebol 
 

9 3F P1 Basquetebol 
 

12 6F P1 Badminton 
 

16 3F P2 Basquetebol 
 

19 6F P2 Badminton Basquetebol 

23 3F P3 Aptidão Fitnessgram 
 

26 6F P3 Aptidão Fitnessgram 
 

30 3F P1 Badminton 
 

NOVEMBRO 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 6F P1 
Atletismo (Corrida 

Contínua) 
Basquetebol 

6 3F P2 Basquetebol Avaliação Final 

9 6F P2 
Atletismo (Corrida 

Contínua) 
Badminton 

13 3F P3 Badminton Avaliação Final 

16 6F P3 Andebol 
 

20 3F P1 Andebol 
 

23 6F P1 
Atletismo (Lançamento do 

peso) 
Andebol 

27 3F P2 Andebol 
 

30 6F P2 
Atletismo (Corrida 

Contínua) 
Andebol 

DEZEMBRO 
 
 
 

4 3F P3 
Atletismo (Lançamento do 

peso) 
Avaliação Final (C. 

Contínua) 

7 6F P3 Andebol Avaliação Final 

12 3F P1 Auto e Heteroavaliação 
 

14 6F P1 Torneio de Basquetebol 
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Anexo B – Planeamento Anual de Turma 

2º Período 

 

 

  

MÊS DIA LOCAL MATÉRIA (S) 

 
1º TEMPO 2º TEMPO 

JANEIRO 
 
 
 
 
 
 
 

4 6F P3 Ginástica 
 

8 3F P3 Voleibol 
 

11 6F P1 Voleibol 
 

15 3F P1 Voleibol Atletismo (Velocidade) 

18 6F P2 Voleibol Atletismo (Velocidade) 

22 3F P2 Voleibol Voleibol 

25 6F P3 Atletismo (Salto em altura) TEÓRICA 

29 3F P3 Atletismo (salto em altura) Atletismo (salto em altura) 

FEVEREIRO 
 
 
 
 
 
 

1 6F P1 Voleibol Atletismo (Salto em Altura) 

5 3F P1 Ginástica 
Atletismo (Salto em altura) 

AF 

8 6F P2 Ginástica Voleibol 

15 6F P3 Ginástica Voleibol 

19 3F P2 Ginástica Ginástica 

22 6F P1 Ginástica (AF SOLO) Atletismo (Estafetas) 

26 3F P3 Voleibol Ginástica 

MARÇO 
 
 
 
 

1 6F P2 Ginástica Ginástica AF Plinto 

5 3F P1 Atletismo (Estafetas) Ginástica AF Minitrampolim 

8 6F P3 
  

12 3F P2 Atletismo (Velocidade) 
 

15 6F P1 Torneio Voleibol 
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Anexo B – Planeamento Anual de Turma 

3º Período 

 

MÊS DIA LOCAL MATÉRIA(S) 
 

    
1º TEMPO 2º TEMPO 

ABRIL 

2 3F P3 Futebol 
 

5 6F P3 Atletismo (estafetas) Futebol 

9 3F P1 Atletismo (estafetas) AF Futebol 

12 6F P3 Futebol Atletismo (Barreiras) 

16 3F P2 Orientação Futebol 

19 6F P1 Atletismo (Barreiras) Futebol 

23 3F P3 Atletismo (Barreiras) AF Orientação 

26 6F P2 VISITA DE ESTUDO 

30 3F P3 Orientação 
 

MAIO 

3 6F P3 Futebol Futebol 

7 3F P1 Futebol Futebol 

10 6F P3 Atletismo (s.comprimento) Atletismo (s.comprimento) 

14 3F P2 Aptidão Fitnessgram 

17 6F P1 
Atletismo Salto em 

comprimento 
Orientação 

24 6F P2 Dança Dança 

28 3F P3 Dança Dança 

31 6F P3 Dança AF 
Atletismo S. Comprimento 

AF 

JUNHO 
4 3F P3 Auto e Heteroavaliação EC 

7 6F P3 Torneio de Futebol 
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ANEXO C – Exemplo de Unidade Temática 

UNIDADE DIDÁTICA – FUTEBOL 
Nível: Básico (Feminino) e Intermédio (Masculino) 

Conteúdos 
AULAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

R
e

la
çã

o
 c

o
m

 B
o

la
 

Receção/controlo I/E I/E E E E E E E E E E E E E E E E E AF AF 

Condução I/E I/E E E E E E E E E E E E E E E E E AF AF 

Passe I/E I/E E E E E E E E E E E E E E E E E AF AF 

Finta    
 

 I/E I/E E E E E E E E E E E E AF AF 

Remate 
 

 
   

I/E I/E E E E E E E E E E E E AF AF 

Desarme I/E I/E E E E E E E E E E E E E E E E E AF AF 

O
rg

an
iz

aç
ão

 
o

fe
n

si
va

 

Penetração  I/E I/E E E C E 
 

C 
         

AF AF 

Cobertura ofensiva    
 

 I/E  E I/E C E 
 

E 
 

E 
 

C 
 

AF AF 

Mobilidade        
 

 I/E  E  E  C  
 

AF AF 

Espaço                I/E  C  AF 

O
rg

an
iz

aç
ão

 
d

ef
en

si
va

 

Contenção    I/E  E I/E C E 
 

E 
 

C 
     

AF AF 

Cobertura defensiva      
 

 I/E  E  C I/E E E E E E AF AF 

Equilíbrio            I/E  E  E  C  AF 

Concentração                  I/E   
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Anexo D – Exemplo de Plano de Aula 

PLANO DE AULA EDUCAÇÃO FÍSICA 

Professor – Estudante: António Oliveira Ano/Turma: 10º B Data: 8 de janeiro de 2012 

Local: Escola Secundária da Boa Nova Espaço:P3 Hora: 15h30-17h 

Aula nº: 53 e 54 Sessão nº: 1 e 2 de 13 Nº alunos: 27 Duração: 90’ (80‘ tempo útil) 

Unidade Didática: Voleibol Material: 13 bolas de Voleibol, duas redes,  

Objetivo geral da aula:  

Realizar o passe, em cooperação contactando a bola acima da cabeça. 

Realizar o serviço por baixo, em exercício critério, contactando a bola com a mão aberta. 

Ajustar o posicionamento de acordo com a diferenciação de papéis em situação de jogo. 

Parte da 
Aula 

Conteúdos Descrição do Exercício 
Organização Didático-

Metodológica/Esquema 
Componentes críticas  

Inicial 

 Marcação de presenças 

 

 5’ 

 Entrega e preenchimento de questionários para o Estudo de Investigação. 
Os alunos dispõem-se afastados uns dos 
outros 

 10’ 

Cultura 
Desportiva 

Introdução à modalidade 
Conteúdos 
Introdução à competição da modalidade. 

  
 
 

15’ 

Fundamental 

Ativação Geral 
Passe de 
Frente 

1. Jogo de cooperação 1+1 
A turma está dividida em pares, que realizam passe em cooperação, 
encontrando-se em oposição com o grupo do lado. A equipa que mantiver 
mais tempo a bola em sustentação vence um ponto. 
Variável: Passe de controlo – passe. 

 

• Jogar a bola acima e 
à frente da cabeça; 

• Mãos em forma de 
“concha”; 

• Efeito de Mola dos 
MI 
Orientar os apoios 
na direção do passe. 

10’ 

Flexibilidade 
2. Alongamentos 

Os alunos realizam alongamentos orientados pelo professor direcionados 
para os músculos dos membros superiores e inferiores. 

  8’ 
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Serviço por 
Baixo 

3. Serviço por baixo 
Em pares, um de cada lado da rede, devem realizar o serviço por baixo para 
uma das três zonas demarcadas. A zona é requisitada pelo colega que não 
realiza a habilidade. O serviço é sempre executado da zona 2. 

 

• Orientação dos apoios 
para a direção pretendida; 

• Pé contrário ao braço do 
batimento à frente; 

• Bola segura com outra 
mão que perde o seu 
contacto durante o 
movimento do outro MS; 

• Movimento ascendente, 
de trás para à frente e 
debaixo para cima; 

10’ 

Diferenciação 
de papéis 
Construção do 
ataque 

4. Diferenciação de papéis 
Em grupos de 4, um dos alunos realiza o serviço por baixo para o campo 
contrário onde se encontram os dois colegas que comunicam entre si para 
diferenciar o recebedor do não recebedor. Realizam passe para perto da 
rede e de seguida passe paralelo à rede para efetuarem finalização em 
passe para o campo oposto, onde se encontra o quarto elemento. O aluno 
que realiza o ataque vai servir, o que serviu fica a defender e o aluno que 
defendeu vai para o campo oposto. 

 

Diferenciação de papéis 
• Jogadores comunicam e 

atribuem 
responsabilidade 
(recebedor e não 
recebedor) 

• Recebe o jogador mais 
próximo da zona de queda 

• Não recebedor desloca-se 
para perto da rede para 
realizar o 2º toque  

Construção do Ataque 
• 1º toque para perto da 

rede; 
• 2º toque paralelo à rede 
• 3º toque para uma zona 

vulnerável do adversário. 

10’ 

 

Jogo 2x2 
Diferenciação 
de Papéis 
Construção do 
ataque 

5. Jogo 2x2  Igual ao anterior 7’ 

Final  Balanço da aula 

 

 5’ 

Observações: O tempo útil de aula é de 80’, pois 10’ estão destinados para a os alunos tomarem banho no final da aula. 
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ANEXO E – Fichas de Observação 

FICHA DE INCIDENTES CRÍTICOS 

Aula Nº Data Local Modalidade 

    

 

 

  

Observador Professor Observado 

  

 Aspetos Fundamentais 

1. 

Gestão do tempo de aula (tempo 

empenhamento motor, tempo de 

instrução, tempo de organização da 

turma, tempo de espera…)  

 

2. 
 

Seleção de atividades 

 

 

3. 
 

Organização das atividades 

 

 

4. 
 

Interação professor/alunos 

 

 

5. 
 

Comportamento dos alunos 

 

 

6. 
 

Segurança 

 

 

7. 
 

Observações 
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Sistema de observação do comportamento dos alunos 

 

Data: 
_____ 

Aula: 
_____ 

Aluno observado: 
______________________ 

Modalidade: 
_____________ 

Turma: 
____________ 

  Unidades de Tempo 

  0’’–
5’’ 

5’’–
10’’ 

10’’–
15’’ 

15’’–
20’’ 

20’’–
25’’ 

25’’–
30’’ 

30’’–
35’’ 

35’’–
40’’ 

40’’–
45’’ 

45’’–
50’’ 

50’’–55’’ 55’’–
60’’ 

M
in

u
to

s 

6’   

7’   

8’   

15’   

16’   

17’   

24’   

25’   

26’   

33’   

34’   

35’   

42’             

43’             

44’             

51’             

52’             

53’             

60’             

61’             

62’             

69’             

70’             

71’             

 

*Amostragem temporal de 10 períodos de 3 minutos  

Legenda 

AM – Atividade 
Motora 

Dm - Demonstração Aj – Ajuda M – Manipulação do Material 

D – Deslocamentos Ai – Atenção à 
Informação 

E – Espera Cft – Comportamentos fora da 
tarefa 

Iv – Intervenções 
verbais 

Af - Afetividade OC – Outros 
comportamentos 
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Sistema de observação do comportamento do professor 

Data: 
 

Aula:  Nº de 
observação: 

Professor 
observado:  

Professor 
observador:  
 

Modalidade: 
 

Turma: 
 

  Unidades de Tempo 

  0’’–
5’’ 

5’’–
10’’ 

10’’–15’’ 15’’–
20’’ 

20’’–25’’ 25’’–
30’’ 

30’’–35’’ 35’’–
40’’ 

40’’–
45’’ 

45’’–
50’’ 

50’’–
55’’ 

55’’–
60’’ 

M
in

u
to

s 

6’             

7’             

8’             

15’             

16’             

17’             

24’             

25’             

26’             

33’             

34’             

35’             

42’             

43’             

44’             

51’             

52’             

53’             

60’             

61’             

62’             

69’             

70’             

71’             

 

Legenda 
 

I – Instrução FB – Feedback O – Organização Ap – Afetividade positiva 

An – Afetividade 
Negativa 

Iva – Intervenções verbais dos 
alunos 

Ob – 
Observação 

Oc – Outros 
comportamentos 

 

*Amostragem temporal de 8 períodos de 3 minutos  
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Anexo F - Termo de Consentimento Informado, Livre 

e Esclarecido 

 


