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RESUMO 

Este Estágio Profissional invoca o momento refletido de um Professor 

Estagiário que se moldou a um determinado contexto com o propósito de 

desenvolver a capacidade de ser Professor de Educação Física. Assumindo-se 

como uma oportunidade para palmilhar a reta final do caminho da formação 

inicial de Professores de Educação Física, esta oportunidade teve lugar numa 

escola secundária situada no concelho de Gondomar, mais concretamente em 

Rio Tinto. Foi uma experiência vivida em comunidade, onde as relações 

pessoais e profissionais com o Núcleo de Estágio, Professor Cooperante, 

Orientadora de Estágio e alunos assumiram especial importância. Esta 

narrativa, contada na primeira pessoa, contempla seis capítulos. Depois da 

calátide introdutória surgem dois capítulos referenciais: “A Pessoa” e “Home 

Sweet Home”, onde é apresentado o percurso de vida e as ideologias 

pessoais, fazendo referência às pretensões para este percurso e onde é 

contextualizado o Estágio Profissional. Do capítulo intitulado de “A conjuntura 

prática da Pessoa” surge a resposta ao desígnio prático do que é ser Professor 

de Educação Física. Neste capítulo são destacados diversos momentos que 

marcaram a conceção profissional deste Professor Estagiário e é ainda feita 

menção ao estudo de investigação-ação realizado no âmbito da perceção dos 

alunos sobre a atuação do Professor na emissão do feedback pedagógico. “A 

Pessoa e a sua relação com a comunidade” é o capítulo que retrata a 

afirmação do Professor no seio da comunidade escolar, fazendo referência às 

atividades desenvolvidas e ao acompanhamento do Diretor de Turma. Todo 

este envolvimento profissional leva a reflexão ao capítulo do “crescimento 

pessoal e profissional”. Neste são destacados três temas principais - Professor 

reflexivo, desporto enquanto meio educativo e formativo, e transmissão de 

valores e competências - que marcaram o desenvolvimento enquanto pessoa e 

enquanto Professor. Nos “perfazimentos finais e perspetivas de futuro” é 

espelhada a riqueza e a felícia desta aventura bem como as perspetivas 

futuras enquanto Professor de Educação Física. 

PALAVRAS-CHAVE: ESTÁGIO PROFISSIONAL, REFLEXÃO, PROFESSOR 
REFLEXIVO, DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL.  
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ABSTRACT 

This Traineeship invokes the time reflected of a Trainee Teacher who has 

shaped himself in a particular context to develop the ability to be a Physical 

Education Professor. Assumed as an opportunity for carving the straight end of 

the path of the initial training of Teachers of Physical Education, this opportunity 

took place in a high school located in the city of Gondomar, more specifically in 

Rio Tinto. It was lived as a group experience, where personal and professional 

relationships with the other Trainee Teachers, Cooperating Teacher, 

Traineeship Supervisor and students were of particular importance. This 

narrative, told in the first person, includes six chapters. After the introductory 

chapter two auto reference chapters arise: "Oneself" and "Home Sweet Home", 

where the path of life and personal ideologies are presented, making reference 

to my ambitions and where the Professional Trainee is contextualized. In the 

chapter entitled "The practice environment of the person" the answer to how the 

practical Physical Education Teacher is like emerges. This chapter featured 

several moments that marked the professional construction of the Trainee 

Teacher and includes the research study, conducted with the objective of 

seeking the students’ perceptions regarding the role of the teacher in terms of 

pedagogical feedback. "The Self and its relationship with the community" is the 

chapter that portrays the statement of the Professor within the school 

community, making reference to the activities performed and the monitoring of 

the Head Teacher. All this professional involvement leads the reflection to the 

chapter of "personal and professional growth", where three main themes are 

highlighted - Reflective Teacher, sport as an educational and training 

environment, and the transmission of values and skills - that marked the 

development as a person and as a teacher. In the "Final considerations and 

future perspectives" the fullness of this adventure, as well as, future 

perspectives as a Professor of Physical Education are reflected. 

KEY WORDS: TRAINEESHIP; REFLECTION; REFLECTED PROFESSOR; 
PROFESSIONAL DEVELOPMENT. 
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INTRODUÇÃO 

 

Com o objetivo pessoal de interpretar, analisar e refletir sobre as 

atividades desenvolvidas no Estágio Profissional (EP), confrontando a 

literatura, o presente relatório foi realizado no âmbito da unidade curricular do 

EP inserida no terceiro e quarto semestres do 2º Ciclo de Ensino de Educação 

Física nos Ensinos Básicos e Secundário, no ano letivo 2013/2014. 

Segundo Matos (2013a, p.3), o objetivo geral do EP visa “a integração no 

exercício da vida profissional de forma progressiva e orientada, em contexto 

real, desenvolvendo as competências profissionais que promovam nos futuros 

docentes um desempenho crítico e reflexivo, capaz de responder aos desafios 

e exigências da profissão”. 

Nesta etapa, término da formação profissional, o Estudante-Estagiário 

(EE) desempenha, num modelo integrado de formação, dois papéis - aluno da 

instituição de formação e Professor da escola - cada um com respetivos 

direitos e deveres (Pacheco & Flores, 1999). Deste modo, esta narrativa 

pretende espelhar o confronto existente nesta duplicidade de papéis, 

angariando deduções para uma formação integral e profissional enquanto 

Professor de EF. 

O núcleo de estágio (NE), onde o EE é incluído e parte integrante, visa o 

desenvolvimento da capacidade de trabalhar em grupo, em cooperação, e de 

aprender reciprocamente através da partilha de experiências. Deste modo, 

inspirada num espírito de partilha e união, a troca de impressões sobre as 

diferentes vivências, contextos e dilemas, viabilizou e enriqueceu o 

conhecimento teórico e prático de cada um dos EE.  

Para além deste grupo, ao longo do EP realça-se o importante 

acompanhamento da Orientadora de Estágio (OE) e do Professor Cooperante 

(PC). Estes colaboram na descoberta do conhecimento e das competências da 

docência, promovendo uma análise autónoma, crítica e refletida de todo o 

processo do EE. 

Além desta prática supervisionada, o EP englobou diversas atividades 

documentadas, como a elaboração do projeto de formação individual e o 

estudo de investigação-ação, onde, perante as dificuldades/dúvidas 
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evidenciadas no contexto prático, o EE potenciou as suas competências 

científicas, analíticas e reflexivas. 

Sendo considerado como uma extensão de toda a vivência 

experimentada ao longo do EP, onde a reflexão visa demonstrar todas as 

tomadas de decisão confrontando-as com a realidade aliteratada, este relatório 

de EP foi redigido com o intuito de proporcionar ao leitor a idealização da 

prática docente do autor, no sentido de, também o leitor, a vivenciar 

mentalmente. Deste modo, está organizado num estilo de “conto narrado” na 

primeira pessoa, onde os diversos capítulos revelam uma inter-relação 

preponderante para a tal experimentação mental do leitor. Aliás, esta inter-

relação constante entre os diferentes capítulos revelam, desde já, o que 

entendo da profissão docente, onde a sistematização dos conteúdos é feita, 

constantemente, numa relação progressista lógica. Por isso mesmo, a divisão 

deste relatório é puramente teórica, já que ser Professor é ser-se de forma 

integral e não por partes. 

O destaque deste relatório está, então, na íntima relação do que é a 

Pessoa deste conto, do que significou o lugar desta aventura, da prática 

pedagógica, da razão de todas as decisões tomadas ao longo da prática 

profissional da docência, do contributo da relação com a comunidade 

envolvente, e do crescimento pessoal e profissional daí resultante. 

Esta riqueza interrelacional leva, agora, à estruturação específica do 

relatório. Este é constituído por seis capítulos.  

O primeiro, intitulado “A Pessoa”, visa proporcionar ao leitor uma 

interpretação coerente da pessoalidade deste EE. É espelhada, 

resumidamente, a história de todo o percurso recente até este ano de EP, onde 

são realçados aspetos pessoais que tributaram para algumas ideologias 

seguidas no EP. São, ainda, feitas referências às expectativas iniciais e a sua 

confrontação com o presente momento. 

No segundo capítulo, “Home Sweet Home”, é destacada a 

preponderância da comunidade envolvida neste EP, nomeadamente restantes 

EE, OE, PC e alunos. Claro está, que essa preponderância ficou marcada pelo 

lugar, a escola, onde este EP decorreu e é precisamente neste capítulo que 
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esse lugar é caracterizado e assisado. Esta análise revelou-se preponderante 

pois só perante este enquadramento pessoal e institucional foi possível 

analisar, ponderar e avaliar todas as decisões tomadas na prática profissional.  

“A conjuntura prática da Pessoa” é o nome que dá seguimento ao capítulo 

anterior. Este destaca o confronto entre a teoria e a prática, onde é feita uma 

análise crítica de todas as práticas desenvolvidas ao longo do EP. Desde a 

conceção à avaliação, todas as experiências vividas ao longo do processo de 

ensino-aprendizagem são aqui relatadas. Deste modo, este capítulo 

corresponde ao confronto entre a realidade prática deste EP e o conhecimento 

sustentado na literatura, sendo sempre feito um juízo crítico entre os dois 

pontos. Só desta forma foi possível progredir no sentido do desenvolvimento 

profissional desejado.  

Esse desenvolvimento só se efetivou tendo em conta que a pessoa deste 

conto teve uma relação profissional com toda a comunidade envolvente. Assim, 

o quarto capítulo (“A Pessoa e a sua relação com a comunidade”) pretende 

evidenciar os principais momentos onde este Professor, em fase de 

aprendizagem, se confrontou com a difícil tarefa de se afirmar, enquanto 

Professor, perante a comunidade. São assim feitas inferências às atividades 

desenvolvidas, individualmente ou com o NE, bem como ao acompanhamento 

das tarefas do Diretor de Turma (DT). 

É então que chega o capítulo do “crescimento pessoal e profissional” 

onde são refletidos três temas principais que marcaram o desenvolvimento 

pessoal e profissional. Esses temas, surgidos da extensão do relatado dos 

capítulos anteriores, pretendem evidenciar o que é ser Professor reflexivo, 

como é visto o desporto enquanto meio educativo e formativo e, ainda, a 

transmissão de valores e competências enquanto intento essencial de um 

Professor de EF.  

Por fim, o último capítulo revela as principais conclusões e as perspetivas 

de futuro. 

Esta complementaridade entre os diversos temas relatados neste relatório 

é o que torna, na minha opinião, este documento rico e, simultaneamente, 

sensível às caraterísticas de cada variável que teve influência no EP. 
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Capítulo I – A Pessoa 

 

O meu nome, Eduardo Gil Oliveira Cardoso, primeiro e último tal como o 

meu Pai, pessoa de quem me orgulho de admirar. Nasci a 18 de Maio de 1989, 

dia que durante toda a minha vida celebrei o meu aniversário juntamente com 

um grande número de outras pessoas, no entanto, sempre realcei e denotei um 

certo brio pelo facto de partilhar este dia de aniversário com o Papa João Paulo 

II, já falecido, mas que me transmitiu valiosos ensinamentos. Mais 

recentemente, já há 12 anos, assisti ao nascimento da minha afilhada 

precisamente quando celebrava o meu 13º aniversário, dia inesquecível e cujo 

presente foi maravilhoso. No entanto, não é o dia em que nasci nem o meu 

genoma que, unicamente, fez e faz de mim a pessoa que sou, é, também, a 

cultura onde sempre estive e estou inserido, algo que Kröeber (citado por 

Garcia, 2010) já tinha aludido. E esta verdade é pura e dura, pois concordo 

plenamente com esta premissa da influência cultural no que somos e no que 

nos tornamos. E hoje, com 25 anos de experiências e vivências, não sei ao 

certo o que virá e o que acontecerá nesta cultura emergente vivida num país 

transumano e cuja cultura eu duvido ser rica em valores e importâncias. Daí 

quando me pergunto se na minha área tenho objetivos eu respondo que sim, 

mas certezas poucas ou nenhumas. 

No entanto, qual foi o meu trilho, que percurso palmilhei até hoje? Antes 

mesmo de entrar no mundo universitário, tive uma passagem pelo mundo do 

trabalho durante seis meses, como empregado de loja no atendimento ao 

público. Esta experiência surgiu porque durante esse mesmo período de tempo 

pretendi amealhar dinheiro suficiente para pagar a minha própria educação e 

porque decidi fazer melhoria de nota no exame de matemática, a fim de entrar 

onde pretendia. E quão importante foi esse ano para mim! Ganhei maturidade e 

responsabilidade em relação ao modo como lidar com outras pessoas, para 

além do meu agregado familiar, dos meus colegas e dos meus amigos. A mais 

recente experiência académica começou naquele dia em que, pela segunda 

vez, me candidatei ao ensino superior. Explicando esta segunda candidatura, 

de forma muito sucinta, frequentei o curso de Enfermagem na Escola Superior 
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de Enfermagem do Porto antes de me candidatar à Faculdade de Desporto da 

Universidade do Porto (FADEUP), isto porque durante a minha escolaridade 

obrigatória sempre coloquei o curso de Fisioterapia como primeira opção, muito 

pelas influências sociais e situação da profissão no País, que aparentava 

oferecer alguma garantia de emprego e estabilidade, situação que me 

impulsionou a candidatar (e não entrar) a esse mesmo curso, e daí ter 

enveredado pela Enfermagem, a fim de tentar posteriormente sonhar com uma 

permuta para o tão ambicionado curso de Fisioterapia. Confuso? Pois, foi 

também como me senti naquela fase e a julgar por este parágrafo não seria a 

pessoa mais assertiva, mas a verdade é que se algo de bom toda esta 

baralhada me trouxe foi mesmo aprender a ponderar para tomar decisões mais 

acertadas.  

Estava então longe de saber o que realmente me faria feliz e com vontade 

de estudar e aprender mais ainda: o Desporto. Na verdade, esta sempre foi 

uma, senão a principal, paixão. Desde pequeno que pratico o meu Desporto 

rei, Hóquei em Patins, aquilo pelo qual me dedico unicamente pelo prazer e 

satisfação de praticar. Sou atleta federado já vai para 20 anos, e daí a 

experiência no treino ser extensa, muitos anos a ser treinado, e mais 

recentemente já a treinar os meus “miúdos”. Miúdos porque apenas agora 

estão a começar a sentir o que já eu sinto há muito tempo por este Desporto. A 

experiência de lhes transmitir o amor pela modalidade é o que me faz querer, 

ainda mais, continuar a exercer o gosto pela liderança e pela formação de 

jovens. Na verdade, durante este ano de EP também estive a treinar um 

escalão de camadas jovens no meu clube, de onde retirei dessa aventura 

estratégias e aprendizagens para aplicar na escola, e vice-versa. 

Durante todo o processo universitário sempre identifiquei uma dificuldade, 

a de assemelhar o processo de ensino ao processo do treino. Ora, este aspeto 

verificou-se também na fase inicial do EP (quando adotava muitas vezes a 

postura que evidencio no treino, mais serena e com poucos momentos de 

comunicação não-verbal). Como tal, já nessa altura tive de recorrer à reflexão 

sobre os métodos que estava a usar, mais concretamente sobre a minha 

postura perante os alunos, para assim superar essa dificuldade. Deste modo, 
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consegui desligar o pensamento e a lógica do treino da aula de Educação 

Física (EF), tornando-me muito mais comunicativo gestualmente. Aliás, neste 

momento considero esta forma de comunicar um grande aliado didático, pois 

comprovei que a criação de rotinas de comunicação com os alunos facilita e 

ajuda imenso a relação e rápida interação Professor-aluno. Mas esta 

dificuldade, que neste momento se tornou numa vantagem, refere-se à postura. 

Isto porque considero que os ensinamentos que trago do treino são um 

excelente auxílio em muitas situações de aula, como o controlo, a confiança, a 

afetividade com os alunos e, até mesmo, a capacidade de adaptar e modificar 

rapidamente um planeamento.  

Apresentada a caracterização geral da pessoa central deste “conto”, levo 

agora o pensamento ao lado mais contemporâneo da EF. E isso transporta-me 

para o presente, onde me questiono se a minha forma de ser, a postura que 

adoto e a interação que tenho com os alunos enquanto docente, faz de mim um 

Professor bem-sucedido. Quais são, então, as estratégias, os conhecimentos e 

as escolhas que farão de mim um Professor de sucesso, um Professor que 

conquiste a turma em todo o seu esplendor? Tal como enuncia Galvão (2002), 

podemos dividir as diferentes características dos Professores bem-sucedidos 

em três áreas, sendo elas: o domínio do conteúdo e metodologia, o 

envolvimento e apropriação da realidade dos alunos, e o caráter reflexivo do 

trabalho docente. Cada uma destas áreas possui características próprias que, 

embora diferentes, permanecem em eterna relação.  

No que ao domínio do conteúdo e metodologia diz respeito, a instrução 

primordial que granjeei na FADEUP torna-se a fonte de conhecimento para 

conseguir dominar a matéria de ensino. Aliás, o pressuposto de que para se 

saber ensinar é essencial saber o que se ensina, encaixa nesta ideologia. 

Contudo, o conhecimento na área da EF só se torna lato quando a constante 

procura pelo mesmo se consubstancia numa rotina do Professor. É 

precisamente essa rotina que espero incorporar ao longo da minha vida 

profissional.  

O envolvimento e apropriação da realidade dos alunos alude a 

particularidades essenciais sobre o estabelecimento de laços afetivos entre o 
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Professor e os alunos. O clima de aprendizagem saudável, o entusiasmo e o 

dinamismo impressos nas aulas e a relação cordial, mas, simultaneamente, 

amigável são algumas das particularidades que categorizo como essenciais. E 

categorizo-as essenciais pois considero ser um Professor dinâmico, 

entusiasmante, motivador e que vê a realidade dos alunos com olhos de 

Pessoa e não apenas de Professor.  

Por fim, em relação ao caráter reflexivo do trabalho docente, a autora 

denomina esta área de sociopolítica, onde se encontram os apanágios que 

permitem uma visão crítica sobre a Escola, sobre os conteúdos escolares e até 

mesmo sobre os alunos. Este conceito será abordado ao longo de toda esta 

narrativa, pois é algo com um relevo bastante acentuado ao longo de todo o 

processo da minha evolução enquanto Professor reflexivo. 

Esta tríade de características, que um bom Professor deve possuir e 

expressar, encontra-se ao longo desta narrativa, nas mais diversas formas 

expressivas. 

Complemento este capítulo, após uma análise pessoal sobre a EF, 

alvitrando a minha opinião acerca da conceção da profissão de docente.  

Segundo o que é defendido na literatura, exercer a docência demanda 

sobre a necessidade de cumprir três etapas de formação, nomeadamente a 

licenciatura, o mestrado de ensino e o correspondente EP, etapa que é 

finalizada com este relatório. 

Este tipo de formação visa uma especialização do Professor de forma a 

integrar o docente na prática do ensino. A licenciatura é tida como a formação 

geral, sendo o mestrado e respetivo EP inserido, formações específicas que 

conduzem ao legado de competências para a docência. O Professor consagra-

se, então, sobre um saber específico, o qual constitui a sua profissionalidade.  

O EP visa a integração no trabalho docente, de qualidade, associado ao 

ensino da EF na Escola. Nesta fase de especialização, existem diversos 

caminhos que podem ser percorridos, no entanto, cada individualidade assume 

um determinado percurso. No meu caso, o caminho percorrido visa, de forma 

geral, uma formação adequada de modo a ingressar posteriormente no mundo 



 

9 
 

de trabalho. Contudo, existem sábias referências que me ajudaram a uma 

melhor escolha do caminho.  

Exemplo disso é Nóvoa (2009) que defende cinco práticas como os 

alicerces da educação: 

“A formação de professores deve assumir uma forte componente práxica, 

centrada na aprendizagem dos alunos e no estudo de casos concretos, tendo 

como referência o trabalho escolar” (Nóvoa, 2009, p.4). Este primeiro alicerce 

enquadra-se perfeitamente na ideologia do conhecimento, baseado no saber 

competente, como base desta profissão, algo que para mim é, também, 

imprescindível. Para um processo de ensino-aprendizagem, saber aquilo que 

se ensina é como o som da pistola de partida numa prova de corrida.  

“A formação de professores deve passar por “dentro da profissão”, isto é, 

deve basear-se na aquisição de uma cultura profissional, concebendo aos 

professores mais experientes um papel central na formação dos mais jovens” 

(Nóvoa, 2009, p.5). A fase de integração do Professor no seio da comunidade 

escolar é o que dá, a este, a importante cultura docente desta profissão. 

Conhecer os fundamentos e a cultura do meio envolvente é algo que não se 

aprende, adquire-se, pois mesmo não se sabendo o que é, sabe-se que existe. 

“A formação de professores deve dedicar uma atenção especial às 

dimensões pessoais da profissão docente, tralhando essa capacidade de 

relação e de comunicação que define o tato pedagógico” (Nóvoa, 2009, p.6). 

Neste alicerce, o modo como, quando e onde se tem que atuar é realçado, 

categorizando-se de tato pedagógico. Para uma condução dos alunos a uma 

aprendizagem sã é essencial ter a capacidade de encontrar as melhores 

situações e soluções para lá chegar. Como tal, é de enorme relevância existir 

um equilíbrio de atenção, entre as dimensões profissionais e as dimensões 

pessoais. 

“A formação de professores deve valorizar o trabalho em equipa e o 

exercício coletivo da profissão, reforçando a importância dos projetos 

educativos de escola” (Nóvoa, 2009, p.7). Este fundamento é muito importante, 

pois, em conjugação com o segundo alicerce, o Professor só atinge o grau de 

excelência e profissionalismo quando assume o trabalho em equipa como 
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recurso ao seu processo de evolução da ação docente. Vive, assim, sob uma 

necessidade de trabalhar em várias frentes, laborar em grupo, cooperar e 

colaborar com grupos distintos. Ter a habilidade da cooperação e da interajuda 

é fundamental para o apetrechamento e aperfeiçoamento da atividade docente. 

“A formação de professores deve estar marcada por um princípio de 

responsabilidade social, favorecendo a comunicação pública e a participação 

profissional no espaço público da educação” (Nóvoa, 2009, p.8). Quando se 

fala em educação, o conceito de responsabilidade social é referenciado como 

sendo um dos seus primados. E, no caso específico do docente da área do 

desporto, considero este primado realmente essencial, isto porque o desporto 

pode, e deve, ser um ambiente onde o Professor alcance uma alusão 

educativa, sobre os alunos, para além da educação dos pais e da cultura da 

Escola. A aula de EF é um sítio onde se partilham e confrontam educações, e 

cabe ao Professor fazer a apropriação e, simultaneamente, a transferência de 

todas essas educações para aquela que a comunidade envolvente carece.  

Não se pode esquecer, também, que a formação inicial dos Professores 

passa por aprender a ensinar e adquirir o conceito de desenvolvimento 

profissional. Assim, a formação de Professores (deve ser) construída dentro da 

própria profissão (Nóvoa, 2009). 

Todos estes fundamentos foram basilares na estruturação da minha 

identidade profissional, assentada em ideologias e crenças bem definidas. Para 

além disso, foram igualmente importantes na noção que desenvolvi sobre a 

profissão docente. Considero, portanto, que segui a formação especializada de 

forma cuidada e rigorosa, baseando a minha evolução enquanto docente 

naquilo que considero ser essencial para preparar profissionais qualificados, 

capazes de lidar com os alunos, com os seus pares e com a Escola. 

Voltando agora ao ponto de partida deste caminho… 

Afinal, o que esperei aquando do início desta aventura? Iria o EP 

preencher todos os meus desejos? Neste instante, em que conto tudo aquilo 

que aconteceu, sinto-me com a capacidade de tecer algumas observações 

sobre as minhas expectativas iniciais e confrontá-las com as experiências 

vividas ao longo do processo de estágio. 
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Marcando como grande expectativa apreender e exercitar o máximo de 

conhecimento e estratégias possíveis acerca de como ser Professor de EF, 

defini objetivos mais claros e precisos para este ano de EP. Entre esses 

objetivos/desejos, incluí ser capaz de lidar com as melhores estratégias 

perante as dificuldades evidenciadas pelos meus alunos, atestando e 

empregando tudo o que fosse preciso fazer em cada momento. Para isso, 

tornou-se imprescindível ser visto como Professor/líder aos olhos dos alunos. 

Este foi um dos desejos patenteados no início desta aventura e, neste 

momento, posso referir que, para além de bem-sucedido, veio a evidenciar-se 

crucial durante todo o ano letivo.  

No que concerne ao planeamento do ensino, teci o objetivo de ser capaz 

de elaborar, de forma adequada a todas as exigências, desde as caraterísticas 

dos alunos ao programa nacional, todos os documentos de auxílio à conceção 

do ensino (planeamento anual, unidades didáticas, planos de aula, entre 

outros). E sobre esta intenção, neste momento, refiro que a tarefa de planear é 

uma tarefa complexa e que requer do Professor uma disponibilidade adaptativa 

e realista, de modo a cumprir com todas as exigências referidas. No entanto, 

quando existe essa disponibilidade a complexidade do processo desvanece-se 

Em relação à minha turma, esperava encontrar alunos parecidos com os 

meus “miúdos” do hóquei, tanto ao nível de comprometimento com as aulas, 

como ao nível das rotinas de organização e do grau de compreensão dos 

conteúdos. Provavelmente esperava que todos, ou grande parte, dos meus 

alunos fossem mais maduros, mais autónomos, mais responsáveis. Porém, 

não foi exatamente isto que encontrei. Encontrei um grupo de alunos bastante 

heterogéneo, onde imperava o lado amistoso e afetivo, mas pouco maduro e 

responsável. Perante isto, tracei de imediato um objetivo pessoal, o de incutir 

um sentido de maior responsabilidade. Foi então necessária uma adaptação 

mútua, entre mim e a turma. Adaptação essa que encarei de forma natural e 

tranquila, sem pressa, pois não é de um dia para o outro que se consegue 

encontrar a melhor forma de convivência entre diferentes pessoas. E isso veio 

a comprovar-se, pois foi o tempo o principal responsável por essa adaptação 

recíproca. 
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Querer ser capaz de motivar a minha turma a ser participativa e assídua 

nas aulas, criando um clima de respeito/afinidade entre Professor e alunos, 

para que assim possa rentabilizar ao máximo as aulas e as potencialidades dos 

alunos. Este foi mais um desejo de começo de aventura, desejo esse que, tal 

como acima referido, teve no “tempo” um bom aliado. Não encontrei a melhor 

forma de motivar e encorajar os meus alunos no início, pois era praticamente 

impossível isso acontecer visto não os conhecer. Todas as estratégias e 

métodos que usei foram-me transmitidos pelos alunos, pois foram eles que me 

deram “dicas” sobre como os motivar e potenciar o rendimento das suas 

capacidades. E mais não desvendo, pois este será um tema abordado mais à 

frente neste conto. 

Uma outra expectativa que tracei foi perceber a necessidade do constante 

desenvolvimento profissional através da reflexão acerca das condições e do 

exercício da atividade, da experiência e da investigação em toda a sua 

abrangência. Para tal, foi necessário criar hábitos de reflexão/ação em todos os 

domínios que estas duas ações podem coexistir. Penso que este “hábito” de 

constante reflexão em busca do aperfeiçoamento é essencial na vida do 

Professor e, portanto, esperava ficar “viciado”. E se fiquei viciado? Pois bem, 

se no início este era um desejo, neste momento é uma realidade. Considero-

me um Professor reflexivo na sua prática, e atento esta capacidade como 

sendo basilar no meu processo de desenvolvimento profissional. 

Defini também como expectativa, para além de ensinar e partilhar 

conhecimento com os meus alunos, aprender com eles e com os meus colegas 

estagiários, bem como com os outros Professores, num trabalho de 

colaboração e cooperação saudável.  

O NE, que durante o primeiro ano do mestrado tentei escolher de forma 

bastante criteriosa, não foi, na verdade, o que esperava. Raramente tinha 

conversado com os meus colegas de trabalho. Não contava ter a necessidade 

de construir novas relações pessoais, por ventura, amizades, sendo mais 

confortável para mim ter um grupo sólido de amigos na mesma Escola a 

realizar as mesmas tarefas, para que pudesse trocar algumas impressões. 

Estas eram as minhas intenções, contudo não eram as expetativas sobre o 
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grupo de estágio real. Desejava formar um grupo de colegas estagiários onde 

imperasse a lealdade, o respeito e a partilha. Para tal, tive necessidade de, em 

primeiro lugar, conhecer os meus colegas, passar algum tempo com eles, 

conversar, trocar opiniões, por vezes tão simples quanto os seus próprios 

gostos pessoais, para posteriormente trocar impressões sobre as obrigações 

institucionais que esta aventura impunha. Só assim obtive resposta às minhas 

expectativas, que se manifestou plenamente de acordo com o que esperava, o 

tal espírito de lealdade, respeito e partilha. Em suma, tive de conhecer e dar-

me a conhecer para me sentir confortável e seguro neste grupo de trabalho, tal 

como nos fala Roldão (2005) quando nos remete para esta partilha de 

informações no corpo de trabalho coletivo da profissão. 

Em relação ao Professor Cooperante (PC) e à Orientadora de Estágio 

(OE), esperava que fossem interventivos e que me situassem verdadeiramente 

no EP. Isto é, queria que a sua experiência descomplicasse a minha 

inexperiência. No PC, encontrei uma pessoa que responde às questões através 

de perguntas, promovendo a reflexão constante para uma melhor justificação 

das ações, um Professor que apoia a disciplina, que me garante a autonomia 

suficiente para a tomada de decisões sobre a turma mas, que 

simultaneamente, me responsabiliza por cada passo dado. É um Professor 

exigente, mas também compreensivo, perfeitamente situado no seio do 

contexto prático, ajudando a desmistificar conceitos tornando a aplicação 

prática adequada à realidade. 

Finalmente, da OE esperava um auxílio mais abrangente sobre a 

construção deste relato contado. Contudo, verifiquei que a OE não orienta pelo 

que considera mais correto ou de acordo com o ideal. O modo de orientação 

que partilhou comigo foi totalmente direcionado para mim e de acordo com os 

meus objetivos, adaptando sempre a experiência e sabedoria demonstrada às 

caraterísticas da minha pessoa e das minhas ideias. Este aspeto foi essencial 

para o incremento da minha confiança durante toda esta aventura.  

Resumindo, em setembro de 2013 esperava conseguir caminhar entre a 

teoria e a prática, entre o Programa Nacional e as exigências da minha turma, 

sempre num clima de respeito e de responsabilidade, num clima de 
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aprendizagem e de cooperação, em aulas com regras e envolvimento dos 

alunos nas atividades propostas. 

Mas será que consegui? A prova do meu sucesso reside nesta intrincada 

narrativa onde me assumo como a personagem principal e a aventura… os 10 

meses de aprendizagem e partilha: o meu EP.  
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Capítulo II – “Home Sweet Home” 

 

Consoante alvitrado no regulamento da unidade curricular de EP (Matos, 

2013b), esta narrativa pressupõe a reflexão sobre a prática pedagógica 

desenvolvida em torno de um núcleo de estágio (NE), de uns alunos e de uma 

escola. 

Sempre considerei que, acima dos bens instrucionais e materiais, as 

relações pessoais fruem uma relevância, na vida, incomparavelmente superior. 

Nesse sentido, atento agora sobre o envolvimento, pessoal e instrucional, que 

definiu o meu EP. 

O grupo de trabalho foi constituído por 6 elementos, nomeadamente: 

OE, PC, e 4 EE, incluindo o autor do presente documento. 

Em relação ao meu NE, este foi então constituído por dois rapazes e duas 

raparigas. Tal como referido no capítulo anterior, tive de conhecer e dar-me a 

conhecer para me sentir confortável e seguro neste grupo de trabalho. E, neste 

momento, considero que este conjunto de pessoas foi responsável por grande 

parte das aprendizagens desenvolvidas ao longo do EP.  

No seio do NE, existiu sempre um clima positivo de cordialidade, 

ambicioso e responsável, onde a boa dinâmica e organização possibilitou a 

reunião em momentos chave para a resolução de diversos problemas, tais 

como, reflexão acerca das aulas observadas, organização de atividades de 

núcleo, realização dos modelos de estrutura de conhecimento, elaboração do 

póster de núcleo, entre outros. 

Em compêndio sobre o NE devo referir que o espírito de cooperação e 

ajuda imperou numa relação respeitosa e amigável. Assim, considero que tive 

um excelente NE e saliento que foi uma das peças fundamentais para o 

sucesso do EP, bem como o desenvolvimento pessoal e profissional adquirido. 

Estou agora convicto que a heterogeneidade de crenças, ideologias e 

conceções das diferentes pessoalidades contribuiu para o mútuo 

desenvolvimento, na procura e aperfeiçoamento das competências que 

auxiliam a complexa atividade docente. 

Compreendi, assim, que “o agir profissional do Professor não pode ser, na 

atualidade, realizado apenas em situação de isolamento. A complexidade dos 
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problemas exige trabalho em equipa decorrente da assunção de projetos 

comuns” (Alarcão & Tavares, 2003, p. 132). 

Batista e Queirós (2013) indicam a importância do PC no EP, ao ser 

responsável por acompanhar os EE e estabelecer uma relação entre eles. 

Nesse sentido, o PC organizou e orientou um conjunto de reuniões de trabalho 

de NE. Nestas sessões todos os EE marcavam presença, correspondendo a 

momentos de partilha, discussão, e reflexão. 

 

Tal como diz Bento (1986, p. 49), “a variedade da atividade de 

aprendizagem resulta das condições objetivas e subjetivas, em que é realizada, 

tais como: situação na turma ou classe; reportório de experiências dos alunos; 

nível de desenvolvimento mental, motor e sócioafetivo dos educandos; grau e 

tipo de diferenças inter-individuais”. Este fundamento remete a reflexão, agora, 

para os meus alunos. 

Após a distribuição das turmas, feita pelo PC logo após a saída dos 

horários, o NE elaborou uma ficha de caracterização do aluno com o objetivo 

de recolher informações concernentes dos alunos. Os dados recolhidos 

centraram-se na identificação pessoal, nos dados familiares, nos dados 

relativos à prática desportiva e à escola. 

Compreendemos, neste momento, que para o Professor ter êxito no 

processo de ensino é fundamental possuir conhecimento sobre os 

pressupostos relacionados com os alunos, com o objetivo de proporcionar 

situações de aprendizagem significativas e adequadas às características da 

turma.  

Designadamente, a mim foi-me atribuída uma turma do 11º ano, inserida 

no Curso de Cientifico-Humanístico de Ciências e Tecnologias. A turma era 

constituída por 16 alunos, 8 meninas e 8 rapazes, com idades compreendidas 

entre os 15 e os 17 anos. A maioria situava-se na faixa etária dos 16 anos e 

apenas uma aluna e um aluno eram repetentes. Aliás, essa mesma aluna não 

terminou o ano letivo pois incorreu numa situação de exclusão por faltas às 

disciplinas. Este aspeto fez com, sensivelmente a meio do ano letivo, a turma 

ficasse reduzida a 15 alunos.  
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No que concerne ao local de residência, a maioria (14) apontou, como 

local de residência, o concelho de Gondomar, distribuindo-se por quatro 

freguesias: Rio Tinto, Melres, São Cosme e Baguim do Monte. Os restantes 

dois alunos residiam no concelho do Porto, nomeadamente na freguesia de 

Paranhos e Campanhã. O meio de transporte, indicado pelos alunos, 

diferenciou entre três diferentes meios de transporte, nomeadamente, a pé, de 

carro e transportes públicos (autocarro e metro). De salientar que 6 alunos 

usavam o transporte ativo para a escola, contribuindo assim para uma maior 

atividade física total e consequentemente potenciando os seus benefícios para 

a saúde.  

No que se refere à componente da saúde, dois alunos apontaram a 

diabetes tipo 1. Este aspeto fez com que, em certos momentos, tivesse 

especial cuidado com estes alunos, especialmente, nas questões alimentares 

(nível de glicemia equilibrado). 

Quanto aos dados familiares, destaco que a maioria dos alunos (88%) 

vive num ambiente familiar constituído pela mãe e pai ou pais e irmão(s). Saber 

que os meus alunos advinham, maioritariamente, de agregados familiares 

completos fez-me perspetivar e desejar transmitir aprendizagens significativas 

no que à vida dos alunos diz respeito, no sentido de promover uma 

complementaridade educacional (sem se sobrepor à exercida pelos 

educadores familiares). 

Sobre os dados escolares, apenas dois alunos indicaram a EF como a 

disciplina predileta. Este dado causou-me, de imediato, inquietação mas, em 

simultâneo, fez-me pensar que o desafio que tinha pela frente poderia ser 

muito mas rico e significante. Aliás, neste momento, tal como se poderá ler ao 

longo de todo este relato, penso que consegui “tocar” nos alunos ao ponto de 

lhes incutir o gosto pela EF. 

Dentro das modalidades, da EF, preferidas dos alunos, as mais 

mencionadas foram o Badminton (43,75%), o Voleibol (25%) e o Futebol 

(18,75). Ao verificar, no planeamento anual, que estas eram modalidades a 

lecionar, fiquei contente pois senti que poderia potenciar ao máximo as 

capacidades dos alunos, visto serem modalidades do seu agrado. Por outro 
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lado, a Ginástica foi designada, pelos alunos, como a modalidade de menor 

agrado. Neste campo, tentei ser mais rigoroso e motivador para modificar este 

sentimento nos alunos. Ora, a experiência prática vivenciada pelos alunos, 

nesta modalidade, evidenciou tudo menos desagrado (salvo raras exceções) 

por esta modalidade.  

Relativamente aos dados desportivos, apenas três alunos eram federados 

e outros dois o tinham sido, no passado. Este dado veio a revelar-se 

determinante no desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem que 

segui ao longo do ano, culminando com a experiência desportiva autêntica 

(Modelo de Educação Desportiva), algo que a maioria da turma nunca, ou 

raramente, vivenciou.  

A nível de aptidão motora, a turma evidenciava bastante 

heterogeneidade, verificando-se diferentes níveis de desempenho. Em contexto 

de aula, esta apresentou um comportamento exemplar, um empenho e 

interesse que nem sempre foi o melhor, mas uma dedicação edificativa do que 

pretendia.  

Toda esta informação teve impacto na minha atuação enquanto 

Professor, a todos os níveis, como se poderá confirmar no capítulo seguinte. 

Em suma, atento que compreendi e implementei, ao longo desta 

aventura, os princípios e entendimentos de Queirós (2001, p.34), que indica 

que “perder a consciência do valor intrínseco do corpo na aula de EF, é talvez 

mutilar gravemente os objetivos centrais desta disciplina”, sendo que “a EF na 

pós-modernidade tem pois um papel a desempenhar, no sentido de 

proporcionar aos jovens experiências corporais e ganhos ou melhorias nas 

competências físico motoras, necessárias e importantes para uma vida 

preenchida, produtiva e feliz”.  

Posto isto, todo o processo de ensino teve como objetivo primordial criar 

situações propícias para que os alunos pudessem desenvolver aprendizagens 

significativas. Para isso, foi imprescindível o clima de envolvimento, motivação, 

encorajamento e responsabilidade onde os alunos viveram a aula de EF com 

alegria, satisfação e prazer.  
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Tentei, desta forma, apresentar o desporto como meio propício a 

aprendizagens significativas, tentando garantir a manutenção destas na vida 

fora da escola. 

Ao longo deste relato poderá constatar-se que, de facto, quem ensina 

aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender. 

 

Contudo, toda esta relação interpessoal entre os diferentes agentes, 

participantes neste EP, só foi possível pois existiu um local, uma escola 

cooperante. Essa escola, situada no conselho de Gondomar, possui ótimas 

condições para a prática e lecionação da EF, como dois pavilhões 

gimnodesportivos, campo exterior e ainda dois courts de ténis. No entanto, o 

material didático disponibilizado não condiz na plenitude com esta realidade, o 

que me fez repensar, algumas vezes, a sua utilização e adequabilidade. 

Historicamente, esta escola secundária, foi criada pela Portaria de 30 de 

Junho da 1982, iniciando as suas atividades num edifício arrendado durante 

dez anos. No ano letivo de 1992/93 começou o seu funcionamento num edifício 

escolar de raiz, tendo alargado a sua oferta educativa, abrindo portas ao ensino 

secundário e aos cursos profissionais. Ao fim de 18 anos, situada no mesmo 

local, a escola foi alvo de obras de remodelação e modernização no âmbito do 

Programa de Modernização do Parque Escolar, sendo que estas novas 

instalações entraram em pleno funcionamento com o início do ano letivo 

2011/12. No ano seguinte, a escola passou a funcionar como escola-sede de 

um Agrupamento de Escolas. 

Quanto às infraestruturas desportivas, a escola disponibiliza para a 

prática desportiva três grandes infraestruturas, o Pavilhão Gimnodesportivo nº1 

(espaços designados de G1, G2 e G3), o Pavilhão Gimnodesportivo nº2 (G4 e 

G5) e o Campo de Jogos exterior (G6 e G7). Estas instalações permitem reunir 

sete turmas, em simultâneo, para a prática de EF. Devido à existência de 

vários espaços com boa qualidade, esta dispõe de uma grande variedade de 

opções para a prática desportiva. Então, para uma boa gestão dos espaços, 

existe um roulement de todos os espaços. De referir, ainda, que para cada 

espaço é destinado uma turma. 



 

20 
 

O pavilhão Gimnodesportivo nº1, é o único que mantem a estrutura 

original e, por isso, é o espaço menos bem conservado. Tem à disposição uma 

área principal de jogo de 44m x 24m, com as medidas oficiais das áreas de 

jogo das modalidades de Futsal, Andebol, Basquetebol e Voleibol e possui uma 

parede de Escalada com uma altura de 7m e uma largura de 2.5m. A área do 

pavilhão é dividida em três espaços de aula, sendo destinado para cada turma 

1/3 do espaço total do pavilhão.  

O pavilhão Gimnodesportivo nº2 tem uma área de jogo de 24m x 22m, 

com as medidas oficiais para as modalidades de Voleibol e com marcações 

não oficiais para a modalidade de Futsal e Andebol. No piso superior, existe 

uma sala destinada para a prática de ginástica e dança.  

O campo de jogos exterior tem uma área total de 80m x 40m, possuindo 

iluminação que permite a sua utilização quando as condições de luz natural 

não o permitem. Neste campo existe um recinto com uma área de jogo de 38m 

x 20m, com medidas oficiais para as modalidades de Futsal, Andebol, 

Basquetebol e Voleibol e tem à disposição dois courts de Ténis com medidas 

oficiais de 23m x 11m. Por fim, este campo conta com espaços destinados à 

prática de Atletismo tais como: três corredores para corrida de velocidade de 

40m e uma caixa de areia com 9m x 4m. 

Tal como referi acima, a quantidade e qualidade dos materiais didáticos 

não se coaduna com a qualidade das infraestruturas. Em certas modalidades, 

senti dificuldade em dar a melhor resposta aos espaços existentes, de modo a 

proporcionar um ambiente e condições apropriadas para a lecionação das 

aulas. A questão não se remete tanto para a quantidade de material didático, 

mas sim para a quantidade de material de qualidade. Se duas turmas, em 

simultâneo, estavam a praticar a mesma modalidade, por vezes o material de 

qualidade não era suficiente para dar resposta a todas as necessidades, 

inviabilizando, em parte, o sucesso das atividades. A título de exemplo, a 

lecionação da modalidade Badminton teve no material didático um aspeto 

prejudicial, porque a utilização de volantes bastante danificados afetou o bom 

aproveitamento em aula. Contudo, devo ressalvar que, apesar destas 
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pequenas limitações, o material didático existente não comprometeu, 

efetivamente, a lecionação e a prática da EF.  

Relativamente à rotação dos espaços de aula, pelas turmas e pelos 

horários, não existiu qualquer constrangimento visto ter o roulement dos 

espaços definido, desde o início, para todo o ano letivo, o que veio a ser um 

documento muito útil para toda a planificação das atividades. 

 

Freire (1996) refere que a escola deve ser um local onde o convívio entre 

os diferentes agentes deve ser tudo menos indiferente, frio, só. Importante na 

escola não é só estudar, não é só trabalhar, é também criar laços de amizade, 

é criar ambiente de companheirismo, é conviver, é gostar de estar na escola. 

Desta forma, numa escola assim, é fácil ensinar, estudar, trabalhar, crescer, 

fazer amigos, educar e educar-se, ser feliz. 

Seguindo estas linhas orientadoras desta referência no âmbito da 

educação, vejo a escola como instituição, tal como a conheço hoje, como uma 

“fábrica” de cidadãos, onde se marca o desenvolvimento do aluno através de 

uma extrapolação de valores de integração social e de uma lógica preparativa 

para a vida que nenhuma outra “fábrica” é capaz de ter. E isto leva-me ao que 

diz Garcia (2010), que a escola perpétua a sua cultura e faz o Homem, como 

um ser cultural, ser um Homem, ou seja, dá o Homem ao Homem. 

Além deste cariz cultural e de preparação para a vida, vejo a escola como 

ela deve ser: inclusiva, onde todos têm as mesmas oportunidades de aprender 

e reaprender. Assim, a escola deve também ser recetiva e sensível à 

diversidade cultural para que todos, através da igualdade de oportunidades, 

atinjam a plenitude das suas capacidades. Sempre foi assim que vi a escola e 

fiz questão de, ao longo do EP, exercer a docência sob estas ideologias. Só 

assim me senti “em casa” durante esta aventura. 
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Capítulo III – A conjuntura prática da Pessoa 

 

Uma vez terminado este EP, cabe-me agora fazer um balanço sobre a 

prática profissional, analisando todo o processo desde o seu início até à 

presente data. 

Fazendo a acoplagem deste capítulo aos anteriores, em relação à 

conceção devo referir que parti para esta aventura prática com o objetivo de 

analisar os planos curriculares em vigor, tentando compreender a importância 

da disciplina que lecionei.  

Durante a minha formação inicial na FADEUP, todas as unidades 

curriculares apontavam num só sentido: a disciplina conhecida como EF era, 

sem dúvida, tida como fundamental na promoção da atividade corporal e 

mental, na contenda pela obesidade infantil e na promoção de valores e 

princípios educativos. Ou seja, esta disciplina sempre foi vista, pelos seus 

intervenientes, como sendo imprescindível na formação escolar. Porém, não foi 

este o ambiente que senti na escola. De acordo com alguns Professores com 

quem tive a oportunidade de trocar algumas impressões, muito já melhorou, 

contudo, nós ainda somos vistos como os diminuídos “professores de 

ginástica”. 

Sobre este fenómeno, Pires et al. (2004) elucida-nos. Este modelo, ainda 

que simplista no seu caráter, revela o nível hierárquico que a disciplina de EF 

possui. Do ponto de vista dos planos curriculares, a EF é uma disciplina 

transversal a qualquer curso de formação. No entanto, do ponto de vista da 

realidade vivida e sentida tal não acontece. As disciplinas de caráter cognitivo, 

Matemática e Português, possuem um nível hierárquico superior à disciplina de 

EF. 

O próximo ponto de análise, que veio a ter influência neste processo, foi a 

análise do Programa Nacional de EF para o 11º ano de escolaridade. Sobre 

este tópico, a opinião generalizada dos docentes desta disciplina é que o 

Programa Nacional encontra-se desajustado para o contexto prático da maior 

parte das escolas. No início deste ano letivo, tive novamente a oportunidade de 

fazer a análise da articulação vertical e horizontal deste documento. Essa 
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análise veio reforçar a minha opinião pessoal de que este encontra-se 

desenquadrado com a realidade escolar. Dentro de vários exemplos, destaco 

este: Para a concretização do Programa Nacional de EF do 11º ano de 

escolaridade, no que concerne à modalidade Futebol, teria que realizar uma 

“situação de jogo 7x7 ou 11x11” (Jacinto et al., 2001) quando após avaliação 

de diagnóstico verifiquei que o nível real dos alunos não se emoldurava nesta 

expectativa. Contudo, sendo eu um Professor Estagiário em fase de 

aprendizagem, a avaliação de diagnóstico, apesar de justificar a minha tomada 

de decisão, poderia ser deverás ilusória por eu não me encontrar, no momento 

da sua realização, completamente preparado para interpretar o jogo da forma 

mais correta. No entanto, subsiste um aspeto que eu não posso, nem nunca 

pude contornar, que diz respeito às condições estruturais e organizacionais da 

Escola. Não me parece possível concretizar as diretrizes do Programa Nacional 

se a escola não possui as referidas condições para a sua concretização. Desta 

consideração surge, assim, a necessidade de adaptar o contexto teórico à 

prática, devendo a avaliação de diagnóstico ser um instrumento para 

determinar se os alunos possuem os pré-requisitos necessários para a 

lecionação da modalidade em causa, justificando, desta forma, a fase das 

decisões do planeamento (Vickers, 1990). Além deste aspeto, o Programa 

Nacional do Ensino Secundário pode ser analisado mas deverá sempre ser 

adaptado às condições contextuais, partindo da condição macro até à condição 

micro que é o aluno individual. Estas duas ideias permaneceram sempre 

presentes, em todos os momentos desta aventura, tornando-me num Professor 

mais competente na fase da tomada de decisão.  

Descendo mais um nível neste grau de especificação, o Grupo de EF da 

Escola (partindo da análise dos diferentes Programas Nacionais para os 

diversos níveis de ensino) possui um documento que tem como objetivo pautar 

a atuação dos diferentes Professores da escola criando uma série de aspetos 

comuns que devem ser considerados e respeitados por todos. Após terminada 

a análise desse documento, verifiquei que muitos aspetos foram adaptados do 

Programa Nacional para o contexto real da Escola. Fazendo o paralelo com o 

exemplo acima mencionado, neste documento em relação à modalidade de 
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Futebol foi feita uma adaptação – a situação de jogo 7x7 ou 11x11 foi 

reajustada para uma situação de jogo 3x3 ou 5x5 - tendo em conta as 

condições estruturais e organizacionais da escola. 

Sobre a ótica da matéria de ensino a lecionar, dos objetivos a definir, o 

cariz análogo que quero reforçar é a constante adaptação do nível macro ao 

nível micro apontado por Vickers (1990), mantendo-se ainda hoje numa 

premissa presente. O capítulo anterior, onde fiz referência à análise da turma, 

da escola e da envolvência, meio onde a escola está inserida, permitiu-me 

sustentar esta fase de conceção de acordo com a premissa referida neste 

parágrafo. 

 

Findada que está a revista à conceção, o tópico que se segue diz respeito 

ao planeamento. Este tópico, bem como todos os anteriores e os que 

posteriormente aflorarão, estão em íntima relação, transmitindo a complexidade 

inter-relacional de todas as áreas de influência no processo de ser Professor.  

Dentro deste grau de análise, existe uma hierarquia própria, segundo 

Vickers (1990) a qual referiu que à medida que avançamos de nível, o grau de 

especificação e de especialização vai aumentando, tornando o planeamento 

cada vez mais objetivo.  

Bento (2003, p.59) indica alguns fundamentos a serem ponderados no 

planeamento: “cientificidade”, “exigências à personalidade do professor”, 

respeito pelo programa e pelas caraterísticas dos alunos, “conceção lata” de 

ensino e educação, focar os planos no fundamental, inclusão de estratégias 

que potenciem o trabalho e rentabilizem o tempo. 

Posto isto, planear deve ser uma atividade que permita evitar a 

improvisação, ou seja, que estabeleça caminhos. Contudo, o ato de planear 

deve vir sempre acompanho do ato de refletir, isto é, um Professor deve ter 

sempre no seu intelecto que o seu planeamento não é estanque e que 

necessita de uma reflexão constante. Deste modo, o planeamento é uma 

capacidade que um Professor deve considerar como essencial, não 

descurando o seu aprimoramento, algo que só é conseguido após a tal reflexão 

constante. Este momento de reflexão permite ao Professor retirar ilações para 
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um planeamento futuro, onde o objetivo é que erros, ou decisões mal tomadas, 

não se repitam.  

Este conjunto de ações, intrinsecamente unidas e em relação íntima, 

fazem-me atentar que é necessário ser coerente com os conteúdos a lecionar, 

os objetivos a atingir, e as condições contextuais do meio. Ser Professor não 

se cinge apenas na atuação no espaço da sala de aula, é indispensável haver 

uma preparação antecipada, adequada e rigorosa para saber como atuar. 

Partindo destes pressupostos, o nível mais geral de planeamento com 

que me confrontei no início deste ano letivo foi o Planeamento Anual. Para a 

elaboração deste documento verifiquei que, fundamentado na raiz matricial do 

currículo nacional para o ensino secundário, por semana teria três blocos de 

cinquenta minutos. Estes estavam organizados em duas sessões de aulas, 

sendo uma o somatório de dois desses blocos, perfazendo uma sessão de cem 

minutos, e a outra o restante bloco de cinquenta minutos. Este primeiro aspeto 

fez com que eu tivesse que organizar duas aulas por semana. Tendo, então, a 

informação do tempo semanal que disponha para a realização, interessava 

conhecer quais as modalidades a lecionar. Essas modalidades foram 

determinadas pelo Grupo de EF da Escola em conjugação com a análise do 

Programa Nacional de EF para o 11º ano de escolaridade. Esta decisão, sobre 

as modalidades e os períodos em que seriam ministradas, não cabe ao EE, 

como tal, devo referir que no início desta aventura esta medida já estava 

implantada.  

Mediante os aspetos anteriormente referidos, as etapas seguintes da 

construção do planeamento anual foram da minha inteira responsabilidade. A 

minha primeira sensação sobre esta responsabilidade não foi afável, senti que 

não sabia como começar. Contudo, apercebi-me que através de uma boa 

organização e esquematização de ideias/conceitos, esta etapa poderia ser 

efetivada com maior confiança e segurança. 

Os princípios que regeram a organização das diferentes modalidades de 

ensino foram sustentados pela premissa anteriormente referida. Ou seja, 

apesar da necessidade de ter de estruturar, numa fase inicial do ano letivo, 

todas as atividades que iriam ocorrer ao longo do ano, tive sempre em mente 
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que este planeamento deveria ser visto como um meio auxiliar para a 

estruturação de ideias, não perdendo o seu caráter moldável. O planeamento 

deverá, assim, ser um documento aberto e não fechado, com vista à sua 

constante adaptação. Esclarecida esta ideologia, a necessidade de cumprir 

alguns objetivos de forma a rentabilizar o processo de ensino-aprendizagem foi 

uma das primeiras preocupações. A organização das diferentes modalidades a 

lecionar foi feita por blocos de conteúdos de acordo com as diferentes funções 

didáticas. Dentro destes blocos letivos, a primeira tarefa planeada, para todas 

as modalidades, foi sempre a avaliação de diagnóstico. Esta avaliação teve 

como objetivo conhecer as capacidades da turma de forma a organizá-la por 

níveis de desempenho a fim de estabelecer objetivos específicos para a 

lecionação de determinada modalidade. Após o cumprimento desta avaliação 

dava-se lugar aos blocos de aprendizagem de conteúdos. Por fim, o 

planeamento completava-se com a avaliação sumativa de cada modalidade. 

No planeamento de cada modalidade utilizei o Modelo de Estrutura do 

Conhecimento de Vickers (1990), consoante definido nas normas orientadoras 

do EP (Matos, 2013a). Esta ferramenta foi preponderante para planear o nível 

meso (unidade didática) e micro (plano de aula) do processo de ensino-

aprendizagem. Sobre o nível macro (plano anual) não recorri a este 

instrumento pois, como já referido, a fase de análise e de decisões foi da 

responsabilidade do Grupo de EF, em momentos anteriores ao EP. 

Este modelo de planeamento foi fulcral na estruturação do processo 

referenciado pelo conteúdo. Sabendo que neste modelo o conhecimento é 

realçado, foi essencial interrogar-me sobre os conteúdos a lecionar bem como 

toda a matéria de ensino inerente a cada modalidade. Percebi assim, a 

importância enfatizada por Vickers (1990) ao conhecimento, onde revi a sua 

grande vantagem, já que antes de estruturar o processo, compreendi que 

deveria ser um especialista da matéria de ensino, sendo o Modelo de Estrutura 

de Conhecimento a operacionalização deste princípio no que ao planeamento 

diz respeito. 

Ainda um nível intermédio de planeamento que é mais geral que o plano 

de aula e mais específico que o primeiro - o planeamento da Unidade Didática 
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(UD). Este género de planeamento, à semelhança do anterior, rege-se do 

princípio da componente macro para a componente micro. Tal como acima 

referi, a organização das modalidades por blocos foi um aspeto igualmente 

considerado na estruturação deste tipo de planeamento. Na elaboração das 

diferentes Unidades Didáticas, o objetivo foi sempre o mesmo: organizar as 

diferentes aprendizagens no seio de uma modalidade. No entanto, tive também 

sempre em conta que a UD expressa um plano para ministrar as diferentes 

técnicas e táticas, conceitos fisiológicos e sócio afetivos e a cultura desportiva, 

da referente modalidade. 

Na planificação foram diversas as opções e decisões tomadas, contudo, 

quando me refiro ao planeamento das diversas Unidades Didáticas, apesar de 

todas distintas e únicas, existiram apanágios comuns que extravasam esta 

particularidade. 

Em todas as Unidades Didáticas a primeira sessão de aula foi destinada à 

avaliação de diagnóstico. Porquê? A justificação é simples. Esta tomada de 

posição é imprescindível - através da sua apreciação bem como da sua análise 

- para a correta adequação dos conteúdos a lecionar para a particularidade 

daqueles alunos (permitindo, eventualmente, organizar o planeamento segundo 

níveis de desempenho). Para além deste objetivo direto, este primeiro 

momento de cada UD permitiu-me, através do conhecimento do porto de 

partida, começar a vislumbrar a meta de chegada. Desta forma, palmilhar o 

caminho para atingir a meta tornou-se um processo simples e, 

simultaneamente, congruente com a realidade. Finalizado este instante, o 

seguinte passava pela organização dos diferentes conteúdos de ensino nos 

tempos letivos disponíveis para cada modalidade. Os conteúdos foram sendo 

introduzidos tendo a consciência que, posteriormente, teria que haver um 

fortalecimento na exercitação dos mesmos. Desta forma, era espetável que o 

enfoque de cada aula fosse diferente com o avançar das aulas, aumentando 

progressivamente e de forma lógica de acordo com a complexidade de cada 

conteúdo. De referir também que, no caso especifico dos desportos coletivos, a 

organização dos conteúdos foi sempre do topo para base, honrando assim o 

jogo como principal influenciador no processo de aprendizagem. Posto isto, no 
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final de cada UD a função didática a privilegiar foi a Avaliação Sumativa dos 

conteúdos. 

No colmato final sobre o planeamento da UD devo proferir algumas ideias 

de Bento (2003) que vão ao encontro da minha ideologia sobre este tipo de 

planeamento. Assim, a UD deve garantir a lógica na sequência da matéria, 

regular e orientar a ação de professor e alunos, reservando em cada aula um 

especial contributo para o seu desenvolvimento (Bento, 2003). Este 

planeamento permitiu-me conjugar todo o processo de organização de 

conteúdos e funções didáticas definindo, para cada sessão, a função sobre o 

processo bem como prever métodos de preparação, benefícios aludidos por 

Bento (2003). 

Chego agora à reflexão do instrumento fundamental de todo o 

planeamento do Professor, o plano de aula. Este tipo de planeamento regesse 

pelos planeamentos de longo prazo e protagoniza uma imagem mental onde o 

professor projeta a realização da aula, tendo em conta decisões tomadas 

(Bento, 2003). Torna-se, assim, num guia para o ensino de uma sessão em 

particular, referenciado a objetivos da unidade, onde se inclui o material, os 

objetivos, a análise do conteúdo, a instrução, e métodos de avaliação (Rink, 

1985). Segundo Bento (2003), o sucesso da aula está associado à boa 

preparação da mesma. Apesar de não garantir o sucesso, esta preparação de 

aula permite que o Professor evite situações inesperadas durante a prática, o 

que sem o processo de reflexão prévio podem ser difíceis de evitar ou 

contornar. 

Portanto, este tipo de planeamento reúne todo o pensamento ideológico 

que um Professor tem para determinada aula. De acordo com Bento (1987, p. 

91-92), “o dia a dia confirma sempre que o resultado de uma aula depende 

preponderantemente da qualidade da sua preparação. Esta não pode ser 

subestimada, nem pelo professor inexperiente nem pelo experiente. Uma 

planificação superficial do ensino leva a que frequentemente, as decisões 

pedagógicas sejam tomadas espontaneamente. Não raramente revelam-se 

decisões falsas, comprometendo a realização dos objetivos de ensino”. 
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Apesar de ser uma data distante, este discurso continua sendo bastante 

atual, como tal tece-me agora fazer algumas reflexões sobre o que foi a minha 

experiência bem como o que penso agora deste planeamento específico. 

Concordo, plenamente, que a aula deve refletir todos os aspetos 

referidos. Esta deve ser previamente pensada, estruturada, havendo sempre 

espaço para um plano alternativo quando não existam as condições de prática 

previstas segundo o planeado. Para além de todos os dados formais que um 

plano de aula deve conter (data, número de sessão, UD pertencente, função 

didática, objetivos, entre outros), ajudando a manter a organização e 

focalizando a atenção do Professor para as componentes mais relevantes para 

a realização, o plano de aula deve ser a expressão holística da progressão de 

ensino visando o cumprimento, por parte dos alunos, dos objetivos pré-

definidos pelo Professor. Estes fundamentam-se sob o entendimento daquilo 

que o Professor considera que os alunos conseguem atingir, naquele 

determinado momento do processo de aprendizagem. Podem ser entendidos 

como uma etapa a atingir, uma meta, um alvo para a performance (Schmidt & 

Wrisberg, 2008). No meu caso, estas metas visaram, maioritariamente, a 

superação dos alunos, no que às suas capacidades, físicas e pessoais, diz 

respeito. Promover a capacidade, aos alunos, de atingir um objetivo realizável, 

mas que no ponto de partida seria inimaginável, torna a experiência de 

aprendizagem mais rica, não só ao nível de capacidade física mas também ao 

nível pessoal e de relação com as adversidades da vida. Um exemplo desta 

ideia advém de uma reflexão proferida após o momento de introdução do 

bloqueio na modalidade de Basquetebol, algo que para os alunos, naquele 

momento do processo de aprendizagem, parecia improvável.  

 

“Com a apresentação do vídeo ilustrativo do bloqueio tentei provocar 

a superação dos alunos e promover o desafio de chegar mais além. 

E o que realmente aconteceu foi isso mesmo, os alunos encarando 

exatamente o desafio como pretendia e motivaram-se para realizar o 

bloqueio o maior número de vezes possível, oportunamente, e de 

forma cada vez mais exemplar. No final da aula foi clara a utilização 
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frequente deste conteúdo no jogo, com resultados francamente 

positivos, tanto a nível da eficiência do movimento como da sua 

eficácia em jogo.” 

Reflexão de aula 52 e 53 (4/02/14) – UD de Basquetebol 

 

Ainda dentro do plano de aula, pretendi cumprir sempre uma sequência 

lógica de ensino nas diferentes aulas e nas diferentes modalidades. Nesta ideia 

tentei promover, sempre que possível, uma ativação geral organizada por 

atividades relacionadas com os conteúdos propostos para a aula, passando de 

seguida para a parte fundamental da aula. Esta foi uma estratégia que veio a 

revelar-se bastante proficiente, não só por focalizar os alunos para a 

modalidade em questão desde o seu início, mas também por ser uma 

excelente forma de economizar tempo precioso para a sessão e para uma 

maior exercitação de conteúdos específicos. 

Em compêndio sobre o planeamento… 

O que me empolgou no planeamento foi a liberdade concedida onde, 

apesar de ter de cumprir os princípios gerais definidos pelo Grupo de EF, pude 

determinar a minúcia, a especificidade, sobre a melhor forma de chegar aos 

alunos. Este foi sem dúvida um aspeto que me levou a encarar todo o 

planeamento de forma séria e profissional, pois tinha a consciência que só 

assim conseguia proporcionar, aos alunos, um processo de aprendizagem 

direcionado para a melhoria das suas competências e para a criação do hábito 

da prática desportiva.  

Bento (2003) refere que o planeamento concretiza um nível de decisão do 

Professor que define os objetivos a alcançar e as estratégias a utilizar. Reflito 

agora sobre estas palavras e destaco a qualidade, que acredito ter 

demonstrado, nas decisões tomadas no momento de planear, pois 

evidenciaram-se, na sua globalidade, decisões acertadas que cumpriram com 

os propósitos de um bom planeamento. 

Segundo Rink (1985), a intenção prévia é o que garante a especificidade 

do processo de planear. Pois bem, essa intenção diz respeito à consideração 

pelo contexto, que é único, quando se planeia. Por consequente, sendo toda a 
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prática singular, penso que consegui ao longo desta aventura respeitar e 

considerar as caraterísticas da minha turma, as particularidades de cada aluno, 

os recursos materiais que tinha à disposição bem como as instalações… para 

assim poder, sempre que possível, prever e modelar o processo. 

Para tudo isto resultar é imprescindível, tal como refere Bento (2003) 

conhecer os princípios do planeamento e do ensino de um dado conteúdo. O 

planeamento é por isso, um exercício de conhecimento específico. 

Em todos os momentos da vida tento sempre maximizar a eficácia da 

minha ação, independente da sua natureza. Como tal, enquanto Professor de 

EF esta filosofia também se veio a verificar. O planeamento está relacionado 

com a eficácia do ensino e segundo Metzler (2000) este tem um importante 

contributo para a eficácia da instrução em EF, tendo a investigação revelado 

que a instrução eficaz é intencional e propositada. Esta premissa remete agora 

ao tópico seguinte de análise.  

 

De acordo com Matos (2013a) a realização do processo de ensino-

aprendizagem é a etapa onde se pretende conduzir com eficácia a 

concretização da aula desenvolvendo, de forma crítica e reflexiva, as 

competências pedagógicas didáticas e científicas. Isto leva-me a atestar que 

eu, aprendiz em fase de moldagem profissional, devo atuar de acordo com as 

tarefas didáticas, tendo sempre em conta as diferentes dimensões da 

intervenção pedagógica. 

A premissa de que para se ser Professor é necessário partilhar e não 

transmitir conhecimento, esteve sempre presente nesta conjuntura prática. A 

esta partilha, de saberes e vivências entre o Professor e o aluno, dá-se o nome 

de processo de ensino-aprendizagem. Deste modo, através desta ideologia, 

durante toda esta aventura, tentei ser o interlocutor desta partilha de 

conhecimentos.  

No início desta narrativa enunciei as minhas expectativas para esta 

aventura e entre essas intenções estava a promoção de aprendizagens 

significativas. Como tal, neste ponto de reflexão, é sensato relatar quais os 

fundamentos que planeei e que empreguei para atingir tal intento. Esses 
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fundamentos basearem-se em envolver os alunos de forma ativa no processo 

de ensino, otimizar o tempo potencial de aprendizagem, promover um ambiente 

positivo de aprendizagem, motivar e entusiasmar para a prática, automatizar e 

responsabilizar os alunos pelas suas aprendizagens, otimizar a prática através 

da instrução e estabelecer uma relação Professor-aluno significativa. 

A forma como organizei todo o processo de ensino das diferentes 

modalidades foi sempre a mesma. Respeitando as normas orientadores 

nacionais (Programa Nacional) e da escola (planeamento e critérios de 

avaliação do grupo de EF), concebi uma lista de objetivos nos vários domínios 

(habilidades motoras, cultura desportiva, conceitos psicossociais e fisiológicos), 

para cada modalidade. Estes objetivos foram organizados nos vários domínios 

de conhecimento que Vickers (1990) refere como sendo capitais para a 

concretização do Modelo de Estrutura de Conhecimento. Assim, durante as 

diversas planificações, das modalidades, delineei quais os objetivos a atingir 

pelos alunos para, posteriormente, durante a fase da realização afincar o 

processo na concretização dos mesmos. Futuramente, na fase de avaliação, o 

meu objetivo recaiu na identificação, para cada aluno, do nível atingido. Esta 

forma estruturada de trabalhar permitiu evoluir o processo de ensino, garantido, 

de forma gradual, as aprendizagens significativas dos alunos.  

Um exemplo dessas progressivas aprendizagens foi o uso de palavras-

chave durante a instrução e o feedback. Durante a aula pretendia que os 

alunos estivessem somente focados nos aspetos que confinei como 

componentes criticas. Ora, se no início do ano letivo tive a necessidade de 

instruir de forma clara e abrangente para fazer-me entender, tal veio a tornar-se 

mais simples quando as rotinas de comunicação verbal e não-verbal, entre 

Professor e alunos, foram consolidadas. Assim, atesto que esta criação de 

rotinas de comunicação foi, sem dúvida, uma mais-valia no processo ensino-

aprendizagem.  

Esta garantia de aprendizagens significativas teve foco de atenção, 

também, noutros níveis, nomeadamente, ao nível dos conceitos psicossociais. 

Além de estimular a aprendizagem dos conteúdos relacionados com as 

habilidades motoras de cada modalidade pretendi que os alunos 
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desenvolvessem a capacidade de cooperação com os seus pares. Aliás, esta 

preocupação esteve presente durante todo o ano letivo, e exemplo disso é a 

evolução gradual dos métodos de ensino que planeei e que pude determinar 

para a turma.  

No início do ano, o processo de ensino baseou-se na partilha de 

conhecimento a fim de garantir aprendizagens. A modalidade que deu início a 

esse processo foi o Futsal, seguida do Badminton, modalidades onde 

reconheço possuir bom conhecimento teórico e prático. Durante o ensino 

destas modalidades a minha principal preocupação foi garantir o sucesso dos 

alunos através de um processo organizado e disciplinado. Visto estar no início 

do ano letivo foi necessário criar uma gestão e uma disciplina de turma 

entendida e respeitado por todos.  

Na gestão de aula o Professor é coagido para conseguir, no menor 

tempo possível, a gestão das tarefas de organizar a turma, instruir o exercício, 

e pô-lo em prática. Para que isso fosse possível, foram estabelecidas diversas 

rotinas organizativas que facilitaram este processo de gestão. Esta criação de 

rotinas ocorreu, essencialmente, durante o primeiro período letivo desta 

aventura. 

Antes da própria prática, fiz sempre questão de comparecer no local 

destinado à aula antes dos alunos. Assim, garantia sempre que todas as 

condições para a realização da aula estavam asseguradas, tais como, o 

material necessário ou o espaço sem constrangimentos. Este aspeto permitiu-

me, ainda, preparar com antecedência o local para a prática, evitando perdas 

de tempo preciosas durante a aula. Com a chegada dos alunos estava tudo 

preparado para dar início à aula. 

A formação de grupos de trabalho foi outra rotina que mereceu a minha 

consideração nesta fase. Para evitar dispêndios de tempo da aula foi 

necessário prevenir a transição entre exercícios. Para tal acontecer, a 

formação de grupos e a planificação de exercícios devem-se conjugar num só. 

Assim sendo, na fase do planeamento da aula optei sempre por criar uma 

sequência de estruturação de grupos que permitisse uma maior fluidez na 

transição de exercícios. Desta forma, evitei situações comprometedoras do 
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ritmo da aula, pois tive sempre o cuidado de garantir, que de um exercício para 

o outro, não fosse necessário uma reorganização dos grupos de trabalho. 

Atesto então que se tornou mais rentável ordenar os exercícios, conceber uma 

reorganização, fora do espaço da aula, do que despender tempo precioso nas 

fases de transição, no momento da aula. Além deste aspeto, a instrução para 

um determinado exercício distinto foi, maioritariamente, realizada mantendo os 

grupos em atividade. Isto é, optei por instruir a transição para o exercício 

seguinte apenas a um determinado grupo de trabalho (nesta altura, os 

restantes continuavam em atividade) e, só posteriormente, transmitia a 

informação aos restantes grupos, um a um sucessivamente. Esta instrução foi 

facilitada pois usei, diversas vezes, a visualização dos alunos para captarem o 

pretendido do exercício, transmitindo apenas as componentes criticas a 

considerar naquele determinado exercício. Desta forma, promovi não só a 

rápida transição entre exercícios, garantido pouca quebra de atividade, mas 

também a compreensão autónoma, dos exercícios, por parte dos alunos. 

Fazendo uso da tão conhecida expressão popular, “uma imagem vale 

mais do que mil palavras”, esta reflete bem a importância da utilização de 

sinais visuais. Esta foi outra intenção desde o início e que foi mantida até ao 

final deste EP. Logo no primeiro período letivo, foram diversas as vezes em 

que a comunicação Professor-aluno foi estabelecida através de um simples 

olhar, um acenar, um aplaudir, entre outros. Esta rotina de comunicação não-

verbal foi sendo consolidada à medida que a interação Professor-aluno foi-se 

tornando mais próxima, e quando digo próxima, refiro-me a entendimento, de 

ambas as partes, das particularidades de cada um. 

 

Ainda neste momento do EP, primeiro período letivo, estabeleci outro 

objetivo primordial, ganhar a confiança e estabelecer o controlo da turma. 

De forma a garantir este objetivo, que passa na sua quase totalidade pelo 

Professor, existem uma série de características e comportamentos que o 

auxiliam nesta demanda. 

Por disciplina deve-se entender o respeito que subsiste entre os agentes 

educativos de acordo com as suas funções e papéis específicos. Deste modo, 
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para que haja respeito mútuo, entre Professor e alunos, é necessário haver 

disciplina. Pela minha reduzida experiência enquanto docente, atesto que este 

aspeto foi crucial no desenrolar do EP. A forma como fui visto pela turma foi 

sendo construída de forma natural. Não tive uma preocupação exagerada em 

me impor com líder, optei por conquistar essa liderança e esse estatuto. E 

como conquistei? Lá está, naturalmente, sem pressões nem regras 

exageradas, apenas o básico para o bom funcionamento de uma aula de EF. 

Entendi e fiz questão de expressar isso aos alunos, que a aula de EF é distinta 

de todas as outras. É um espaço que promove a interação direta, a relação 

proximal entre os agentes educativos. Deste modo, apenas estabeleci algumas 

regras basilares de disciplina que foram aceites e compreendidas por todos, 

aliás, estas regras não foram impostas, foram acordadas com os alunos. Foi 

minha intenção dar liberdade de opinião aos alunos neste campo disciplinar. 

Assim sendo, regras tais como a pontualidade, o silêncio quando o Professor 

ou um aluno fala, o respeito pela opinião do outro, entre outras, foram 

estabelecidas de início, e cumpridas até ao final.  

Ao longo deste EP, apercebi-me que a questão da disciplina está 

inteiramente relacionada com a liderança do Professor. A forma de estar, as 

regras acordadas, os aspetos que valoriza e idealiza perante os alunos são os 

fundamentos que regem o sucesso disciplinar da aula. Para além disso, 

conquistar os alunos através do conhecimento, demonstrando competência, 

partilhando algo de novo, questionando, exibindo a aula de EF como um 

espaço onde os alunos iriam aprender, ser desafiados, levados à sua 

superação, assumindo responsabilidades pela sua aprendizagem, forma de 

estar e respeito foi a fórmula que descobri ser a mais rápida, simples e eficaz 

de garantir a disciplina e, consequente, liderança. 

Na aplicação do MED, no terceiro período letivo, na modalidade de 

Voleibol, consegui, através da atribuição de responsabilidade, comprovar o 

sucesso desta fórmula.  

A minha estratégia de disciplina e liderança passou, então, 

primeiramente, por promover a compreensão do espaço e do papel dos alunos 

atribuindo-lhes responsabilidades, para seguidamente e de forma gradual, 
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conquistar o meu lugar enquanto Professor, conquistando o respeito dos 

alunos pela demonstração de conhecimento e competência. 

Desta forma, tenho a consciência que correspondi aos ideais da disciplina 

educativa tal como referem Siedentop e Tannehill (2000) e Bento (2003). Os 

primeiros entendem a disciplina como uma forma de garantir o 

desenvolvimento e manutenção de comportamentos apropriados na aula, entre 

Professor e alunos, e entre alunos, sendo o seu objetivo envolver os alunos em 

relações responsáveis com os agentes educativos, garantindo a manutenção 

dessa predisposição comportamental fora do contexto da escola. Já Bento 

(2003) destaca, também, a responsabilidade que o Professor deve assumir na 

educação dos alunos, organizando o processo em direção ao desenvolvimento 

da sua personalidade. 

O final deste primeiro período letivo comprovou que o método como 

assumi a turma foi o mais adequado. Na modalidade de Atletismo, 

especificamente na técnica de corrida, no salto em comprimento e no 

lançamento do peso, foi evidente o espírito leal, cordial e de respeito entre 

Professor e alunos (antes verificava-se, igualmente, este espírito, no entanto, 

foi neste fase que se evidenciou de forma mais clara). Nessa altura baseei o 

processo de ensino no espírito de cooperação entre todos e, mesmo 

assumindo sempre a liderança da turma, atribui, desde logo, alguma 

responsabilidade aos alunos pelas suas aprendizagens. 

Com o passar do tempo, a evolução pessoal (minha e dos alunos) e 

profissional que fui amealhando deu-me confiança para ir mais além, para 

desafiar a minha capacidade de Professor. Assim, no segundo período letivo 

desta aventura, chegou o momento da primeira ousadia. A modalidade de 

Basquetebol era a que se seguia. Receios e dúvidas, de como partilhar o 

conhecimento desta modalidade aos alunos, foram os primeiros sentimentos 

experienciados. Estes sentimentos surgiram pois esta modalidade sempre foi a 

que menos me identifiquei no mundo do desporto, e como tal, foi também na 

que depositei menos interesse em praticar e aprofundar conhecimento. No 

entanto, sabia que para atingir os meus objetivos este era o momento para 

efetivar essa procura pelo conhecimento relacionado com métodos de ensino 
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desta modalidade (pois o conhecimento da modalidade eu tinha-o como 

seguro). Como já referi acima, este foi o momento da primeira ousadia, e 

porquê? Pois bem, com o avançar da UD a confiança foi evoluindo (muito para 

além do esperado), algo que me deu segurança e firmeza para ser audaz.  

No primeiro período letivo consegui, com bons resultados, desenvolver 

nos alunos a capacidade de cooperar. Este aspeto levou-me a considerar a 

aplicação do MED nesta modalidade. Contudo, essa consideração foi adiada 

para uma etapa seguinte, pois apercebi-me que para aplicar esse modelo teria, 

primeiramente, de moldar os alunos nesse sentido. Foi então, sensivelmente a 

meio da unidade de Basquetebol, que modifiquei o enfoque principal do 

processo de ensino para a turma. Passei a adotar estratégias mais 

direcionadas para a autonomia e a responsabilidade dos alunos, como 

ilustrado no excerto seguinte: 

 

“…tentei incutir a responsabilidade coletiva pelo sucesso de todos, 

nos diversos exercícios. A minha estratégia foi informar o que 

esperava em cada exercício, quais as componentes críticas 

essenciais e qual o objetivo de tal exercício e a sua transferibilidade 

em jogo. O que senti ao longo da aula foi que, com o decorrer da 

mesma, os alunos foram percebendo que ao auto ajudarem-se 

também se ajudavam a eles. Compreenderam que a observação e 

perceção do que era pretendido eram aspetos fulcrais para a sua 

evolução. O primeiro exercício focou-se, essencialmente, nisto, pois 

foram os alunos que geriram todo o exercício e se corrigiram uns 

aos outros. 

Ainda sobre a autonomia e responsabilidade dos alunos, optei por 

colocar o aluno que não fez aula a controlar e organizar a maior 

parte dos exercícios do grupo das meninas, para que assim 

participasse na aula e interagisse com os colegas. Fiquei 

surpreendido com o sucesso desta medida, pois o aluno em causa é 

muitas vezes o menos empenhado e interessado, contudo nesta 
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aula revelou um ótimo espírito de ajuda e colaboração com os 

companheiros.” 

Reflexão de aula 43 e 44 (14/01/14) – UD de Basquetebol 

 

Nesta altura, o processo de ensino do Basquetebol estava organizado por 

níveis de desempenho (dois níveis na turma). Em cada grupo foram 

destacados dois líderes que detinham a responsabilidade de assumir, em cada 

aula, o controlo e a organização dos restantes colegas. Essa responsabilidade 

foi atribuída, assumida e aceite por todos, o que evidenciou, mais uma vez, o 

espírito de cooperação e ajuda que a turma desenvolveu até então. 

 

“No jogo a uma tabela, atribui a responsabilidade a dois alunos de 

controlar e organizar o jogo do grupo dos rapazes. Função que foi 

bem recebida, não só pelos alunos em questão mas também pelos 

restantes. Isto fez-me, novamente, pensar e refletir que a questão da 

autonomia e responsabilidade está num bom caminho e que posso 

usufruir cada vez mais desta estratégia.”  

Reflexão de aula 46 e 47 (21/01/14) – UD de Basquetebol 

 

Este assumir de um novo enfoque no processo de ensino foi algo que foi 

pensado, ponderado e refletido ao longo do tempo, ou seja, surgiu de forma 

gradual e de acordo com o contexto. Nessa linha de pensamento, levo agora 

esta narrativa para um ponto que foi crítico e decisivo no evoluir deste processo 

de ensino.  

De modo a moldar os alunos para a abordagem da autonomia e 

responsabilidade, tive a necessidade de perceber e garantir a motivação e o 

entusiasmo de todos, em aula. 

Tal como refere Bento (2003, p.136), “sem motivos o homem não se põe 

em movimento”. Esta premissa só se efetiva quando o Professor assume um 

perfil motivador e entusiasta, na aula, perante todos. Esta tarefa de motivar e 

entusiasmar os alunos para a prática é, muitas vezes, facilitada pelas 

caraterísticas do desporto, onde o fator jogo se torna motivador por si só. 
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Contudo, o Professor não deve usar esse elemento como garantia da 

motivação dos alunos mas deve, assim, desenvolver e delinear estratégias, 

para todos, que promovam a prática adequada na aula.  

Durante este ano letivo, relativamente à motivação e ao entusiasmo, 

existiram diferentes desafios, relacionados com os Jogos Desportivos Coletivos 

(Futebol, Basquetebol e Voleibol) e com as modalidades com menor 

interferência contextual (Ginástica Acrobática e Atletismo). Nos JDC, a forma 

como se dá a conhecer o jogo, os seus princípios, as tarefas, torna o processo 

motivacional facilitado. Nas modalidades com menor interferência contextual 

esta tarefa torna-se num processo árduo, onde a procura do aperfeiçoamento 

das habilidades e a utilização do trabalho de grupo são exemplos de 

estratégias que auxiliaram na motivação dos alunos. 

Acreditar nos alunos e transmitir-lhes a crença, nas suas capacidades, foi 

sempre um intento ao longo deste EP.  

Sempre considerei que todos os alunos conseguiriam alcançar os 

objetivos que circunscrevi e, como tal, sempre fiz questão de lhes transmitir 

essa crença. No entanto, perante as adversidades, nomeadamente a situação 

frágil, instável e de descrença que o país atravessa, o Professor tem de se 

assumir como o pioneiro nesta crença num mundo melhor e de superação, 

para desse modo contagiar e empolgar os alunos. Transformar o sentimento de 

fracasso e insucesso num sentimento de otimismo e crer foi sempre uma 

prioridade na relação Professor-aluno. E este intento foi evidente, ao longo de 

toda esta aventura, onde no início os alunos demonstraram algumas 

inseguranças, descrenças (principalmente sobre as suas capacidades, não 

sabendo se conseguiam, nem como, cumprir com as expetativas) e fazendo a 

ponte para o momento atual, acredito que deixei nos alunos este sentimento de 

otimismo e de crença, nas capacidades, mais avultado.  

Solomon (2003), relativamente às crenças dos fatores que determinam o 

sucesso em EF, refere que o Professor deve privilegiar o esforço e o empenho 

em relação às capacidades naturais dos alunos. Deste modo, o Professor 

consegue que estes se esforcem durante a aula, mesmo que a competência 

percebida das suas capacidades seja baixa. Os alunos menos hábeis 
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necessitam de constante reforço positivo e encorajamento (Solomon, 2003). 

Desta alusão surge a reflexão sobre a importância de valorizar o esforço e o 

empenho, algo que foi, interruptamente, um acontecimento evidente em todas 

as aulas.  

A intervenção do Professor, junto de todos os alunos, deve ser 

diferenciada e atenta às caraterísticas e capacidades de cada indivíduo. Se 

esta for indiferenciada, o Professor corre o risco de os alunos de nível inferior 

diminuírem a sua motivação e participação nas aulas, visto terem a consciência 

que não atingirão o nível dos alunos mais evoluídos. Ora, se os alunos, logo à 

partida, têm a consciência que dificilmente atingirão os objetivos, retraem-se e 

desviam os esforços para outras situações que não a sua aprendizagem. Sobre 

este fenómeno, Solomon (2003) aconselha o Professor a estabelecer, como 

referência para o sucesso, a melhoria individual ao invés da comparação 

social. Neste último caso, os alunos de menor habilidade poderão reduzir a sua 

motivação e empenho (Solomon, 2003). Em consonância com os fundamentos 

enunciados, tentei, ao longo de todo o ano letivo, propor a cada aluno a sua 

melhoria individual, comunicando-lhe os seus resultados, pois confirmei que, 

deste modo, os alunos angariavam mais um motivo para estar de forma 

motivada, empenhada e entusiasmada na aula. 

Como estratégia motivacional para a aula, a competição é usualmente 

utilizada pelo Professor. Sobre esta estratégia, Solomon (2003) alude que a 

competição deve ser incluída com precaução e de uma forma positiva nas 

aulas pois apesar de ser motivante, o realce exagerado no ganhar exclui e leva 

a uma menor participação e motivação dos alunos menos hábeis. Atesto, 

assim, que a competição nas aulas, enquanto estratégia pedagógica, deve ser 

bem ponderada, cabendo ao Professor ter sensibilidade para inclui-la nas 

alturas adequadas, averiguando, sempre, se os seus efeitos são positivos ou 

negativos para o processo de aprendizagem dos alunos. 

Rosenshine e Furst (1973) definem o entusiasmo do Professor como 

sendo a forma de exibir o gosto e interesse pela docência, assumindo, na 

relação pedagógica, uma atitude de entrega e empenhamento. Segundo Leitão 

(1986), o Professor, através do seu entusiasmo, deve potenciar um 
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envolvimento e uma participação mais ativa e estimulante na aula. As inflexões 

da voz, a maior exuberância nos gestos e nos movimentos e a forma como se 

desloca pelo espaço são traços de um Professor que, com a sua maneira de 

ser, contagia, estimula, agarra toda a turma (Leitão, 1986). Acrescentando a 

isto, Siedentop (1983) refere que o ensino é mais eficiente e desenrola-se num 

ambiente favorável ao mesmo quando o Professor consigna, na sua 

intervenção pedagógica, uma atitude positiva e entusiasmante.  

Finalizado o EP, alusivamente a estes fundamentos do entusiasmo, 

considero que cumpri com as reivindicações de um Professor entusiasmante, 

não descurando, contudo, uma personalidade própria mas moldável ao 

momento e ao contexto. 

Em certos momentos da aula, a motivação e o entusiasmo transmitido 

pelo Professor através de todos os meios acima referidos podem não ser 

suficientes. Posto isto, durante este ano letivo, inúmeras foram as vezes em 

que “saltei” para dentro da prática dos alunos, assumindo-me como um agente 

educativo que ensina praticando. O simples facto de demonstrar na prática o 

que se transmite na teoria exerda o entusiasmo e a motivação que os alunos 

depositam na aula.  

 

 “Os alunos compreenderam perfeitamente a necessidade da minha 

intervenção (participação direta no jogo), naquele momento, e 

demonstraram uma boa interação no jogo, sem se intimidarem nas 

suas ações, e elevando o nível de confiança e entusiasmo na aula. 

O que retiro desta minha participação mais direta no jogo é que 

ajuda imenso os alunos a perceber que o Professor tem confiança 

nas suas capacidades, e que está predisposto a participar nas 

mesmas condições que eles para os ajudar e os motivar e 

entusiasmar.”  

Reflexão de aula 46 e 47 (21/01/14) – UD de Basquetebol 

 

Solomon (2003) destaca que, para garantir o envolvimento e motivação 

dos seus alunos, o Professor deve instruir de um modo claro, proceder à 
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organização das tarefas de forma a garantir a atenção dos alunos, apurar se 

compreenderam a instrução e planear situações de aprendizagem que 

desafiem e permitam o sucesso dos alunos. Desta forma, senti a necessidade 

de proporcionar experiência positivas, realistas e desafiantes que 

promovessem a participação e o envolvimento voluntário dos alunos. Não 

servindo de prova, a excelente assiduidade e pontualidade dos alunos durante 

todo o ano letivo reflete um pouco este aspeto.  

Estimulada a motivação e o entusiasmo dos alunos em aula, perfazia-se o 

momento de otimizar a prática/aprendizagem através da instrução. No 

sentido de promover a autonomia e responsabilidade dos alunos, era 

necessário garantir o envolvimento voluntário e entusiasmado dos alunos e 

como tal, exigia-se otimizar a instrução de forma a evoluir o nível de ensino.  

Tal como nos diz Rink (1985, p.3), “ensinar é uma atividade complexa”, 

cujo objetivo primordial é que o aluno aprenda. Neste caminho para a 

aprendizagem do aluno, o Professor tem a função de dirigir o processo ensino-

aprendizagem (Bento, 2003; Rink, 1985).  

Enquanto Professor Estagiário assumi a mesma responsabilidade de um 

Professor não Estagiário, ou seja, ensinar. No entanto, quando analiso este 

conceito no seio da EF, surgem-me observações mentais que devo tecer agora 

por escrito. Não sendo novidade para os docentes desta área disciplinar, 

causou-me arrepios saber que muitos docentes, de diversas áreas, não 

encontram grandes diferenças entre ensinar numa sala de aula tradicional e 

ensinar em EF.  

O Professor de EF deve atender a caraterísticas muito peculiares e 

específicas, tais como a natureza do desporto, o espaço em que decorre a aula 

(muitas vezes afetado pelas condições atmosféricas), a passagem de uma 

posição mais estática para uma dinâmica de movimento, o equipamento que os 

alunos utilizam e o material que manejam em aula. Esta realidade, única da EF, 

condiciona toda a ação do Professor. Posto isto, indo de acordo com as 

palavras de Rink (1985, p.3), “ensinar é uma atividade complexa”, mas, na 

minha opinião, ensinar EF é uma atividade de uma complexidade ímpar. 
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Segundo Pacheco e Flores (1999) a instrução resulta das fases anteriores 

de planeamento e carateriza-se pela prestação observável do Professor 

englobando várias ações de ensino interativas e respetivas formas de 

observação. 

Sendo a operacionalização dos princípios da conceção e planeamento do 

ensino o guião da atuação do Professor, o processo de instrução advém antes 

da aula, não do abstrato mas sim da contextualização do ensino em que o 

Professor guia a sua atuação de forma intencional. Entende-se, portanto, que a 

instrução é o conjunto de ações, ajustadas e contextualizadas, que o Professor 

realiza no sentido de ajudar os alunos a atingirem os objetivos traçados e, 

consequentemente, aprender. 

Ao longo do EP emergiram sentimentos antagónicos sobre como instruir. 

Por um lado o receio e a ansiedade na tomada de decisão nas formas de 

organização, por outro, a veemência de experimentar estratégias e métodos 

para proporcionar, aos alunos, experiências positivas de aprendizagem. Nesse 

sentido, foi necessário ser cuidadoso e cauteloso na prática, realizando 

pequenos testes e experimentações, a fim de aperfeiçoar as estratégias de 

instrução. Para isso, conhecer os alunos e o conteúdo a ensinar tornou-se 

preponderante antes de estruturar o processo. 

De acordo com Metzler (2000), para usar eficazmente as habilidades de 

ensino, o Professor deve planear bem o seu ensino, experienciar as 

habilidades, e atualizar regularmente as suas competências de instrução. A 

capacidade para instruir com significado deve ser perseguida, experimentando 

diferentes estratégias, mediante íntima reflexão, a fim de progressivamente 

achegar ao ideal, estabelecido de acordo com as necessidades dos alunos. 

A apresentação das situações de aprendizagem aos alunos, facilitando a 

criação de um plano motor percetível e motivando os alunos para a tarefa é 

uma competência essencial do Professor (Rink, 1985). A mesma autora indica 

como estratégias de apresentação da tarefa, de forma a auxiliar a comunicação 

entre Professor e alunos, a comunicação verbal, a demonstração e o uso de 

meios audiovisuais. Ao longo de todas as aulas foram tidos diversos cuidados 

na melhor forma de expor a tarefa aos alunos para estes compreenderem a 
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dinâmica e cumprirem com as ambicionadas componentes críticas. Entre esses 

cuidados, destaco a comunicação para a utilização de uma linguagem ajustada 

aos alunos (sem esquecer a terminologia específica dos conteúdos), a 

organização orientada para o local onde decorreria a tarefa, a demonstração, a 

preocupação em sintetizar a informação e a utilização de exemplos.  

Comunicar a intenção para a prática do aluno, num determinado 

momento, é para Rink (1985) o objetivo da situação de aprendizagem e deve 

estar sempre presente na altura da instrução. Nestes momentos é essencial 

que o aluno esteja atento e focado. Rink (1985), define atenção como o estado 

de alerta num dado contexto para, de forma seletiva, receber e realizar o 

processamento de informação. De forma a garantir essa atenção dos alunos, 

compreendi que um aluno em silêncio não é sinónimo de um aluno atento, pelo 

que reduzir o tempo de instrução, bem como a quantidade de informação 

transmitida e a utilização do questionamento foram alguns métodos utilizados 

para garantir o máximo de atenção dos alunos. 

A forma através do qual o conteúdo é transmitido aos alunos é 

denominada de exposição. Esta deve ser sucinta e focada nos aspetos 

essenciais e necessita, inclusivamente, de ser planeada e refletida. A fluidez e 

clareza com que deve ser transmitida a informação advém dessa planificação. 

O Professor deve ter a exposição visualizada mentalmente antes mesmo de a 

concretizar. A colocação de voz e entoação bem como a visualização dos 

alunos (percorrer todos através do olhar) são outros cuidados a ter no 

momento da exposição. Deve ainda existir, no final desta intervenção do 

Professor, um período para colocação de eventuais dúvidas. Ao longo de todo 

o ano letivo, utilizei esta estratégia em inúmeras ocasiões. As recomendações 

acima descritas foram dominadas através da minha capacidade de comunicar 

em público, que advém não só da minha personalidade mas, também, da 

minha experiência académica e profissional. 

Se o Professor pretende transmitir ao aluno clara e objetivamente a forma 

de realização de uma tarefa motora, deve combinar a informação verbal, visual, 

e ensaio verbal (Rink, 1985). Deste modo, a demonstração foi inúmeras vezes 

utilizada ao longo do EP. 
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A demonstração, em parceria com a exposição, assume um especial 

destaque no processo ensino-aprendizagem (Rosado & Mesquita, 2011). Para 

Godinho et al. (1999), a demonstração, como representação da ação 

pretendida, facilita a intervenção do Professor no sentido de alcançar a meta 

pretendida.  

A visualização permite, ao aluno, interpretar e compreender o que se 

espera que realize. O agente de demonstração, quer seja Professor ou aluno, 

deve ser um bom modelo sob pena de transmitir informação errada. Como tal, 

a demonstração deve ser planeada e preparada de forma a evitar que 

movimentos errados sejam interpretados como corretos. O Professor, um 

aluno, ou a observação de um vídeo são agentes de transmissão de 

informação pelas vias da demonstração (McCullagh e Little, 1989).  

A demonstração por parte dos alunos permite, para além de libertar o 

Professor para focalizar a atenção dos alunos nos aspetos a reter, criar um 

clima relacional positivo gerando, inclusive, gratificação por parte do aluno 

elegido. Nesse sentido, foram diversas as ocasiões que optei por esta 

estratégia. Ao longo da demonstração dos alunos existiu, sempre, um 

acompanhamento verbal, da minha parte, focalizado nos aspetos fulcrais a 

visualizar. Esta focalização foi feita, essencialmente, sobre forma de palavras-

chave. Além disto, em alguns momentos, usei a demonstração com recurso a 

meios audiovisuais como estratégia permitindo que os alunos observassem 

uma imagem mais fidedigna de determinado conteúdo. Esta utilização de vídeo 

pode trazer bons resultados para iniciantes (Magill, 2007). 

O uso de palavras-chave, como acima referido, foi outro método de 

instrução utilizado ao longo do EP. Esta estratégia permite, ao aluno, fixar mais 

facilmente os aspetos preponderantes do conteúdo em análise. (Rosado & 

Mesquita, 2011). No entanto, esta estratégia só surte efeito quando a 

comunicação entre Professor e alunos já está consolidada, com boas rotinas 

de comunicação.  
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“…na maioria dos casos em que tive de intervir apenas o fiz usando 

palavras-chave ou pequenos gestos, que os alunos recebiam e 

compreendiam de imediato.” 

Reflexão de aula 71 e 72 (23/03/14) – UD de Ginástica Acrobática 

 

Rosado e Mesquita (2011, p.109) afirmam que “o questionamento pode 

ser uma estratégia instrucional decisiva para o desenvolvimento da autonomia 

do aluno, para o crescimento pessoal, para o crescimento do trabalho de 

grupo, na medida em que lhes permite problematizar as situações e contextos, 

orientar-se por objetivos, implicar-se do ponto de vista cognitivo e afetivo nas 

aprendizagens”.  

Este método estimula a colocação de questões e comentários por parte 

dos alunos, o que enaltece uma relação pedagógica autêntica onde são 

concedidas condições aos alunos para se dirigirem ao Professor, expor as 

dúvidas e inquietações e serem ouvidos. Além disto, o questionamento 

permitiu-me fazer uma avaliação contínua acerca do processo de ensino-

aprendizagem. 

Esta complexidade de vantagens que o questionamento possui permitiu-

me alargar este método a aprendizagens mais significativas, tanto para os 

alunos como para mim.  

 

 “… utilizei um método de ensino distinto do que até aqui tenho vindo 

a utilizar. O que pretendi fazer, com algum sucesso na minha 

perceção, foi dar tempo de exercitação constante emitindo 

frequentemente feedbacks, reunindo, posteriormente, toda a turma 

para uma análise conjunta do efeito desses feedbacks na 

performance dos alunos. Neste momento de reunião coloquei a 

minha visão dos acontecimentos aos alunos e apelei também à 

visão dos alunos, questionando e promovendo o diálogo não só 

Professor alunos mas também entre alunos. O que retiro destes 

momentos são elações muito importantes, isto porque através 

destes instantes de questionamento e posterior reflexão, consigo 
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transmitir aos alunos os aspetos chave para o êxito e a evolução 

deles na aula, bem como receber informação relevante, dos alunos, 

acerca do método que estou a utilizar no processo ensino-

aprendizagem. Senti também, que esta estratégia é muito útil na 

motivação dos alunos, pois tentei sempre evidenciar o que estavam 

a realizar bem em simultâneo com algumas dicas para melhorarem 

ainda mais, e o que senti dos alunos foi um reconhecimento, do 

Professor, do seu esforço e dedicação, o que os fez sentir 

competentes e capazes de realizar com sucesso o que é proposto.”  

Reflexão de aula 34 e 35 (3/12/13) – UD de Atletismo 

 

Dado o enfoque no processo de ensino estar direcionado para a 

autonomia e a responsabilidade dos alunos, como já referido acima, o 

questionamento, por ser um método que eu considero distintamente 

interessante do ponto de vista da resposta dos alunos, foi sem dúvida a forma 

mais utilizada ao longo do EP. 

 

Ainda sobre a otimização da prática através da instrução, compreendi que 

a investigação da prática do Professor é algo imprescindível na incessante 

procura pelo aperfeiçoamento docente. Nesse sentido, nada melhor que a 

perceção dos alunos, que são os mais diretos influenciadores das ações do 

Professor, para fazer perceber se a atuação está ou não a ser coerente. O 

estudo de investigação-ação foi, então, direcionado para a atuação do 

Professor, nesta procura sobre a perceção dos alunos, especificamente 

relacionada com as questões da instrução e do feedback.  
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RESUMO 
 

Este estudo teve como propósitos compreender o feedback pedagógico 

na parte fundamental da aula, caraterizando as intervenções do Professor 

neste domínio, verificar a perceção dos alunos relativamente à frequência da 

emissão do feedback pedagógico, bem como conhecer a perceção dos alunos 

relativamente à importância, à percetibilidade e à eficácia da emissão do 

feedback pedagógico, das dimensões objetivo e direção. Participaram no 

estudo 16 alunos, 8 do sexo masculino e 8 do sexo feminino, do 11º ano de 

escolaridade. É um estudo descritivo-analítico, tendo-se utilizado o questionário 

e a observação direta por vídeo-áudio como instrumentos de análise. Para 

análise das transcrições recorreu-se à análise do feedback durante a prática 

nas categorias objetivo e direção. Os principais resultados do estudo 

demonstram que o feedback prescritivo e o feedback grupal foram os mais 

utilizados pelo Professor e que foram percecionados, pelos alunos, como os 

que revelam ter maior preponderância no processo ensino-aprendizagem, indo 

assim de encontro à perceção do Professor. Este estudo permitiu observar e 

analisar a emissão do feedback pedagógico do Professor de Educação Física 

através da perceção dos alunos, viabilizando as futuras emissões de modo a 

conseguir manter e aperfeiçoar o modo como o feedback chega ao recetor, ao 

aluno.  

PALAVRAS-CHAVE: INSTRUÇÃO, INFORMAÇÃO DE RETORNO, 
COMUNICAÇÃO, EDUCAÇÃO FÍSICA.  
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Introdução 

 

Investigar o feedback pedagógico, explorando quer a perceção do 

Professor quer do aluno sobre a sua importância, a percetibilidade e a eficácia 

surgiu após reflexão crítica da minha ação/atuação enquanto Professor de 

Educação Física. Para além disso, o feedback sempre foi uma componente 

pedagógica que me fascinou pois é, a meu ver, um dos principais, e mais 

influentes, instrumentos no processo de ensino-aprendizagem. A acrescentar a 

isto, tinha dúvidas quanto à perceção do aluno sobre esta componente, e em 

que medida ela seria ou não congruente com a do Professor. 

O feedback pedagógico insere-se na componente pedagógica da 

instrução em educação. O efeito de comunicações eficientes levou a que os 

especialistas considerassem esse efeito como o principal responsável de um 

ensino eficaz. Segundo Leith (1992), é inquestionável o papel exercido pela 

comunicação na orientação do processo de ensino-aprendizagem, qualquer 

que seja o contexto em que se estabelece. 

Tinning (1982) afirma que se a resposta motora do aluno ou jogador 

resulta da interação entre a informação que recebe e da forma como interpreta, 

então facilmente se compreende a importância das relações estabelecidas 

através da instrução. Assim, tal como Siedentop (1991) sublinha, o termo 

instrução refere-se aos comportamentos de ensino que fazem parte do 

repertório do Professor para comunicar informação substantiva. 

Ainda no que diz respeito ao processo de instrução, o Professor é 

confrontado com a preocupação atinente ao tipo de linguagem a utilizar, à 

seleção de informação relevante e à forma e tempo da sua transmissão aos 

alunos. Graça (1997) reforça esta mesma ideia, realçando que uma das 

questões que é essencial ter em consideração corresponde ao momento em 

que a instrução é transmitida, tendo em vista a associação entre as funções de 

instrução e as intervenções verbais do Professor. 

Neste estudo, o intuito foi centrar a investigação numa componente 

específica da instrução, o feedback. Esta componente é uma das variáveis da 
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investigação da eficácia de ensino (Rink, 1985), e consiste na informação que 

Professor fornece ao aluno, depois de observado o seu comportamento. 

O feedback deve ser específico, corretivo e congruente com a matéria de 

ensino pois só assim se torna eficaz no processo de ensino-aprendizagem. 

Além destas variáveis organizacionais do feedback, este é clarificado segundo 

dimensões, nomeadamente o objetivo da intervenção e a sua direção, que vão 

ser objeto de estudo neste trabalho. 

Tal como Mesquita (1998) evidencia, o feedback apresenta-se como uma 

mais-valia do Professor no processo de interação pedagógica. Esta variável e o 

empenhamento motor são apontados pela investigação pedagógica como as 

duas variáveis com maior valor preditivo sobre os ganhos da aprendizagem 

(Graça, 1991; Rodrigues, 1995). 

Desta forma, o conceito de feedback pedagógico é definido como um 

comportamento do Professor de reação à resposta motora de um aluno, tendo 

por objetivo modificar essa resposta, no sentido da aquisição ou realização de 

uma habilidade (Fishman & Tobey, 1978). 

Esta dimensão da instrução assume especial importância, pois, como 

afirma Piéron (1985), constitui fundamento de dois processos complementares, 

a aprendizagem e o ensino, que se materializa na funcionalidade que lhe é 

conferida, isto é, serve de fonte de informação complementar e meio de 

motivação para a aprendizagem. Bento (1987) completa esta ideia, salientando 

que a informação prestada pelo Professor visa dotar os alunos de 

conhecimentos sobre aspetos ligados à realização da tarefa, procurando 

também criar os pressupostos para que os alunos possam, autonomamente, 

operacionalizar os meios e métodos que lhe permitam atingir um determinado 

objetivo. 

Ainda nesta linha de ideias, Mesquita (1998) sublinha que deve existir 

uma apropriação do conteúdo informativo do feedback ao nível dos praticantes, 

pois constitui-se como um fator que interfere relevantemente com os resultados 

da aprendizagem. 

Neste sentido, e à medida que se foram realizando estudos, face à 

divergência de resultados encontrados, emergiu a necessidade de considerar a 
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análise do feedback, não só em referência aos contextos específicos em que 

se estuda, como também ao apuro qualitativo, nomeadamente no tipo de 

dimensões de análise (Mesquita, 1998). Perante esta situação, esta autora 

conclui que se assistiu a um percurso da investigação que fez transitar, 

claramente, a orientação da análise do feedback no plano quantitativo 

(frequência de ocorrência) para o qualitativo (análise de dimensões como o 

conteúdo, o objetivo ou a direção). 

Tal como acima citado, o estudo do feedback transitou, de um plano de 

análise quantitativa para um plano de análise qualitativo e multidimensional 

(Piéron, 1985). Todavia, apurou-se que tanto a quantidade como a qualidade 

da informação são determinantes para a eficácia e compreensão da 

transmissão da informação (Piéron, 1996), uma vez que as duas perspetivas 

coexistem e se interpenetram no processo de ensino-aprendizagem (Marques, 

1995). 

Piéron e Gonçalves (1987) apontam as dimensões do feedback 

pedagógico que são merecedoras de especial atenção: a dimensão objetivo, a 

dimensão forma, a dimensão direção, a dimensão referencial e a dimensão 

afetividade. Tal como referido anteriormente, neste estudo, serão destacadas 

as dimensões objetivo e direção. 

A dimensão objetivo reporta-se à reação do Professor à performance do 

aluno no sentido de a modificar ou reforçar, indicando o que tem de melhorar 

(Martins, 2009). Alguns autores, tais como Piéron (1999) e Sarmento et al. 

(1998), subdividem esta dimensão em quatro vertentes: a primeira respeita à 

avaliação, na qual o Professor tece um juízo ou uma apreciação resultante da 

execução, sem referenciar a sua forma. Sobre isso, Piéron (1999) acrescenta 

que o Professor deve ter em consideração que demasiadas avaliações 

positivas podem cair na rotina e transformar-se em “barulho pedagógico”. Por 

outro lado, demasiadas avaliações negativas podem levar à desmotivação e 

desinteresse do aluno (Soares, 2008). 

Na segunda vertente, prescritiva, o Professor informa o praticante de 

como deverá realizar a tarefa ou de como a deveria ter realizado. Esta 

intervenção parece ocorrer na maior parte das vezes na fase inicial da 
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aprendizagem ou quando a tarefa se revela mais difícil de aquisição para os 

alunos (Ribeiro et al., 2008). 

A vertente interrogativa efetiva-se quando o Professor interroga o 

praticante acerca da execução da tarefa, com o objetivo de o fazer refletir 

acerca dos seus erros ou meios de se autocorrigir (Piéron, 1985). Deste modo, 

esta vertente interrogativa permite envolver o aluno numa atividade cognitiva 

de autoavaliação e autocorreção (Rosado & Mesquita, 2011). 

A última vertente, descritiva, consubstancia-se quando o Professor sente 

necessidade de informar o praticante de como este realizou a tarefa. 

A dimensão direção, segundo Piéron et al. (1985) e Sarmento (2004), 

pode-se subdividir em três categorias, em função do destinatário da 

informação: a individual, a de um subgrupo e a um coletivo (turma ou equipa). 

Rosado e Mesquita (2011) realçam que a maior parte dos feedbacks são 

individuais, de forma a garantir a individualização das correções do Professor. 

No entanto, Martins (2009) acrescenta que, se os níveis de prática forem muito 

idênticos e se os erros verificados comuns, os feedbacks podem ser dirigidos a 

um grupo ou a toda a turma.  

Neste contexto, o presente estudo foi elaborado com o objetivo de 

analisar o feedback pedagógico na parte fundamental da aula, caraterizando as 

suas intervenções. Adicionalmente pretendemos verificar a perceção dos 

alunos relativamente à frequência da emissão do feedback pedagógico das 

dimensões objetivo e direção. Finalmente, procuramos conhecer a perceção 

dos alunos relativamente à importância, à percetibilidade e à eficácia da 

emissão do feedback pedagógico das dimensões objetivo e direção. 
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Metodologia 

 

Caraterização da Amostra 

A amostra era composta por 16 alunos, 8 do sexo masculino e 8 do sexo 

feminino com idades compreendidas entre os 15 e os 17 anos. Os mesmos 

frequentavam o 11º ano do ensino secundário da Escola Secundária de Rio 

Tinto. 

 

Procedimentos 

O processo de recolha de dados teve quatro fases: 1) filmagem e 

gravação em áudio da aula; 2) aplicação do questionário a todos alunos da 

amostra; 3) transcrição das respostas obtidas nos questionários; 4) registo 

analítico/descritivo da aula, especificamente da parte fundamental, no que toca 

às emissões de feedback nas dimensões objetivo e direção.  

O corpus do estudo foi uma aula de cem minutos que decorreu no 2º 

período letivo, onde num total de 85 minutos de aula, a parte fundamental teve 

a duração de 70 minutos. A análise reportou-se aos feedbacks da parte 

fundamental da aula e foi realizada por observação direta da aula através da 

gravação de áudio e de vídeo da mesma.  

Após a recolha do registo áudio e vídeo, da parte fundamental da aula, 

este foi objeto de transcrição integral. Para análise das transcrições recorreu-se 

à análise do feedback durante a prática nas categorias objetivo e direção, 

adaptadas de um conjunto de autores (Piéron,1999, e Sarmento et al.,1998), 

conforme podemos verificar no quadro 1. 
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Quadro 1: Dimensões do feedback quanto ao objetivo e à direção. 

Dimensões do Feedback Pedagógico  

Objetivo 

Prescritivo O professor intervém, dando uma indicação do que o aluno deverá 
realizar. 

- “Levanta o joelho e lança a bola no ponto mais alto” 

 

Descritivo O professor informa o praticante de como este realizou a tarefa. 

- “Estás a saltar com as pernas dobradas” 

 

Interrogativo O professor questiona o praticante acerca da execução da tarefa. 

- “Que lançamento é que fizeste?” 

 

Avaliativo 
positivo 

O professor efetua uma apreciação positiva acerca da habilidade 
realizada, encorajando o aluno a mante-la. 

- “Muito bem, está melhor.” 

 

Avaliativo 
negativo 

O professor efetua uma apreciação negativa acerca da habilidade 
realizada, através da desaprovação ou punição. 

- “Assim estás a fazer mal” 

 

Direção 

Individual O professor transmite a informação a um único aluno 

Grupo O professor transmite a informação a dois ou mais alunos 

Turma O professor transmite a informação a toda a turma 

 

O questionário de perceção do feedback pedagógico era constituído por 

três partes (dados demográficos, grupo um de questões e grupo dois de 

questões). 

O Grupo 1 analisa a frequência do feedback, nas dimensões objetivo e 

direção, e diz respeito à comparação entre a perceção dos alunos e 

observação direta do vídeo. Neste grupo foi utilizada a escala de Likert nas 

questões, de modo a que os perguntados especificassem o seu nível de 

concordância com a questão. 

O Grupo 2 analisa a importância, a percetibilidade e a eficácia da emissão 

do feedback pedagógico das dimensões objetivo e direção. Neste grupo, as 

questões foram organizadas no sentido de resposta fechada.  
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Para testar a compreensão do questionário, foi realizado um pré teste, 

que incluiu a sua aplicação a alunos de duas outras turmas, exatamente nas 

mesmas condições que seria aplicado no grupo de estudo. Após essa 

aplicação teve lugar um diálogo aberto com os alunos, que responderam ao 

questionário, onde estes foram interrogados sobre as dificuldades, ao nível da 

compreensão, conhecimento sobre o feedback, e outras eventuais dificuldades, 

que sentiram aquando da resposta ao questionário. Com a análise desses 

relatos, o questionário foi reformulado até à sua versão final.  

Este processo decorreu durante uma semana e teve as seguintes fases: 

1) criação do questionário inicial; 2) aplicação aos alunos de uma turma e 

discussão; 3) reformulação do questionário; 4) nova aplicação, desta vez aos 

alunos de outra turma, e discussão; 5) reformulação final do questionário. 

 

A análise descritiva dos resultados do questionário foi realizada pela 

análise da frequência absoluta e relativa. 

De modo a verificar a fiabilidade dos resultados da codificação da 

observação direta, testou-se a fiabilidade intra-observador (averiguar de que 

forma o mesmo observador, em momentos diferentes, codifica um mesmo 

acontecimento), verificando para isso a concordância intra-observador (o 

mesmo observador em diferentes momentos, mas em situações muito 

semelhantes, obtém os mesmos resultados) (Rink, 1985). Para esse efeito 

recorreu-se ao cálculo de percentagens de acordos e de desacordos, segundo 

Mars (1989), registados com um intervalo de 15 dias. O mesmo autor refere 

ainda que quando são medidos poucos comportamentos, os valores mais 

aceitáveis para a percentagem de acordos situam-se entre os 90% e os 100%.  

% de acordos = Nº de acordos / (Nº de acordos + Nº de desacordos) × 100 

Neste estudo obtivemos uma consistência elevada, (94,18% - 162 número 

de acordos e 10 desacordos), o que garante a fiabilidade do processo de 

codificação.  
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Apresentação e Discussão dos Resultados  

 

Análise da emissão do feedback pedagógico pela observação direta da aula 

 

No quadro 2 são evidenciados todos os acontecimentos, relativamente à 

frequência do feedback, observados pelo Professor aquando da observação 

direta da aula.  

Em relação à dimensão objetivo, o feedback prescritivo, mesmo não 

perfazendo a maioria, é o mais vezes utilizado (N=84; 48,8%). Como menos 

utilizado destaque para o feedback avaliativo negativo (N=6; 3,5%). 

Na dimensão direção, o feedback grupal foi o mais utilizado (56,4%). Em 

contraste, o feedback para toda a turma foi o menos utilizado (4,7%). Mesmo 

não se perfazendo como o mais utilizado, o feedback individual foi usado com 

frequência (39%). 

 

Quadro 2: Valores da frequência do feedback nas dimensões objetivo e direção, resultantes da 
observação direta da aula. 

Frequência do feedback - Observação direta 

Dimensão Objetivo 

Frequência 

N % 

Prescritivo 84 48,8 

Descritivo 22 12,8 

Interrogativo 36 20,9 

Av. Positiva 24 14,0 

Av. Negativa 6 3,5 

Dimensão Direção 

  

N % 

Individual 67 39,0 

Grupo 97 56,4 

Turma 8 4,7 

 

 

Sobre a dimensão do objetivo do feedback, existem alguns estudos em 

contexto escolar, nomeadamente o de Piéron e Gonçalves (1987), onde os 

valores obtidos mostraram que existe uma propensão para emitir feedback 

prescritivo, numa percentagem de 62,8, na aula. Numa percentagem menor 
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relativamente ao feedback prescritivo em contexto escolar, encontra-se o 

feedback descritivo e interrogativo, apresentando um peso relativo 

correspondente ao valor de 8,3. Por último, o feedback avaliativo surge com 

uma preponderância, em contexto escolar, de uma percentagem de 12,8. 

Como verificado no quadro 2, os valores deste estudo, relativamente ao 

feedback prescritivo, diferem do estudo de Piéron e Gonçalves (1987). Apesar 

de ser o feedback predominante, este não obteve uma percentagem 

maioritária. Por outro lado, os feedbacks, descritivo e interrogativo, foram mais 

utilizados relativamente ao estudo de Piéron e Gonçalves (1987), perfazendo 

um valor conjunto de 33,7%. O feedback avaliativo (neste estudo subdividido 

em negativo e positivo) surge com 17,5%.  

Estes valores podem ser explicados devido ao facto de o Professor, na 

fase avançada que se encontrava o grupo de estudo da unidade didática, 

recorrer a diferentes estratégias como o questionamento, para transmitir 

informação que conduza os alunos na descoberta dos seus erros e respetivas 

correções (Soares, 2008).  

Para além disso, sobre o feedback prescritivo, Ribeiro et al. (2008) 

acrescenta que esta intervenção ocorre na maior parte das vezes na fase inicial 

da aprendizagem ou quando a tarefa se revela mais difícil de aquisição para os 

alunos. Martins (2009), sob o ponto de vista didático, considera que feedback 

avaliativo é um tipo de intervenção relativamente pobre, pois não especifica as 

mudanças desejadas na prestação do aluno. Piéron (1999) acrescenta que o 

Professor deve ter em consideração que demasiadas avaliações positivas 

podem cair na rotina e transformar-se em “barulho pedagógico”. Por outro lado, 

demasiadas avaliações negativas podem levar à desmotivação e desinteresse 

do aluno (Soares, 2008).  

Sobre a dimensão direção, Rosado e Mesquita (2011) salientam que, de 

forma a garantir a necessária individualização das correções do Professor, a 

maior parte dos feedbacks são individuais. Contudo, se os níveis de prática 

forem muito idênticos e se os erros verificados forem comuns, os feedbacks 

podem ser, maioritariamente, dirigidos a um grupo ou a toda a turma (Martins, 

2009). 
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Frequência do feedback - Análise da perceção dos alunos  

A perceção dos alunos relativamente à frequência do feedback na 

dimensão objetivo está descrita no quadro 3. Como podemos constatar, a 

maioria dos alunos (62,5%), perceciona o feedback prescritivo como o “mais 

utilizado” na aula. O feedback avaliativo negativo foi também destacado pela 

maioria dos alunos (56,25%) como o “menos/nunca utilizado”. 

 

Quadro 3:Respostas dos alunos à questão sobre a frequência dos feedbacks na dimensão objetivo. 

Frequência do feedback - Dimensão Objetivo 

Perceção dos alunos 
Prescritivo Descritivo Interrogativo Av. Positiva Av. Negativa 

N % N % N % N % N % 

Menos/Nunca utilizado 1 6,25 2 12,5 4 25,00 0 0,00 9 56,25 

Poucas vezes 2 12,50 4 25,0 5 31,25 1 6,25 4 25,00 

Algumas vezes 2 12,50 2 12,5 3 18,75 7 43,75 2 12,50 

Muitas vezes 1 6,25 8 50,0 3 18,75 3 18,75 1 6,25 

Mais utilizado 10 62,50 0 0,0 1 6,25 5 31,25 0 0,00 

 

 

Relativamente à frequência do feedback na dimensão direção (quadro 4), 

metade do grupo de estudo (50%) perceciona como feedback “mais utilizado” 

na aula, o feedback direcionado para toda a turma. O feedback individual é 

realçado pela maioria dos alunos (75%), como o feedback “menos/nunca 

utilizado”. Destaque, ainda, para o feedback dirigido ao grupo, não obteve 

nenhuma consideração (0, 0%) na categoria “menos/nunca utilizado”. 

 

Quadro 4: Respostas dos alunos à questão sobre a frequência dos feedbacks na dimensão direção. 

Frequência do feedback - Dimensão Direção 

Perceção dos alunos 
Individual Grupo Turma 

N % N % N % 

Menos/Nunca utilizado 12 75,00 0 0,00 4 25 

Algumas vezes 1 6,25 11 68,75 4 25 

Mais utilizado 3 18,75 5 31,25 8 50 
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Qualidade do feedback – Análise da perceção dos alunos 

 

O quadro 5 diz respeito à perceção dos alunos relativamente à 

importância do feedback no processo de aprendizagem, nas dimensões 

objetivo e direção. Na dimensão objetivo, o feedback prescritivo, com uma 

percentagem de 56,25, foi apontado como o mais relevante para o processo de 

aprendizagem dos alunos. Dos restantes 43,75%, o feedback avaliativo positivo 

contabilizou 25%, destacando-se assim como o feedback mais importante, 

excluindo o prescritivo, no processo de aprendizagem dos alunos.  

Em relação à dimensão direção, 50% da amostra considera o feedback 

grupal o mais importante no processo de aprendizagem. Os restantes 50% 

consideram o feedback individual e o feedback para toda a turma como o mais 

importante, numa percentagem de 31,25 e 18,75, respetivamente. 

 

Quadro 5: Respostas dos alunos à questão sobre qual o feedback que consideram mais importante para 
o processo de aprendizagem. 

Importância do feedback  

Dimensão Objetivo 

Frequência 

N % 

Prescritivo 9 56,25 

Descritivo 1 6,25 

Interrogativo 1 6,25 

Av. Positiva 4 25,00 

Av. Negativa 1 6,25 

Dimensão Direção 

  

  

Individual 5 31,25 

Grupo 8 50,00 

Turma 3 18,75 

 

 

No que concerne à percetibilidade do feedback, 50% da mostra considera 

o feedback prescritivo (dimensão objetivo) e feedback grupal (dimensão 

direção) como o mais fácil de compreender.   
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Quadro 6: Respostas dos alunos à questão sobre qual o feedback que consideram mais fácil de 
compreender. 

Percetibilidade do feedback  

Dimensão Objetivo 

Frequência 

N % 

Prescritivo 8 50,00 

Descritivo 3 18,75 

Interrogativo 1 6,25 

Av. Positiva 4 25,00 

Av. Negativa 0 0,00 

Dimensão Direção 

  

  

Individual 5 31,25 

Grupo 8 50,00 

Turma 3 18,75 

 

Por último, relativamente à eficácia do feedback no desempenho na aula, 

nenhum tipo de feedback angaria a maioria das respostas dos alunos. 

Contudo, o feedback mais apontado, na dimensão objetivo, foi o prescritivo, 

com 43,75%. Na dimensão direção, o feedback individual e grupal perfazem 

87,5%, evidenciando-se como os mais eficazes na melhoria do desempenho 

dos alunos na aula. 

 

Quadro 7: Respostas dos alunos à questão sobre qual o feedback que consideram ter mais efeito na 
melhoria do seu desempenho na aula. 

Eficácia do feedback  

Dimensão Objetivo 

Frequência 

N % 

Prescritivo 7 43,75 

Descritivo 4 25,00 

Interrogativo 3 18,75 

Av. Positiva 2 12,50 

Av. Negativa 0 0,00 

Dimensão Direção 

  

  

Individual 7 43,75 

Grupo 7 43,75 

Turma 2 12,50 
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Realidade vs Perceção dos alunos 

 

Os resultados acima apresentados revelam que, em relação à dimensão 

do objetivo do feedback, a perceção dos alunos vai de encontro ao que se 

verificou na realidade. Ao percecionarem o feedback prescritivo como o mais 

utilizado e o avaliativo negativo como menos utilizado, os alunos demonstram 

que estes, quando transmitidos pelo Professor, são claros e objetivos. Se 

assim não fosse, haveria menos congruência na perceção dos alunos em 

relação à realidade, o que não se verificou neste caso pois ambos foram 

destacados por maioria absoluta. Na dimensão direção, os resultados obtidos 

não evidenciam tanta coerência com a realidade. Este aspeto levou-me a 

refletir sobre os diferentes tipos de feedback emitidos (dimensão direção) e a 

concluir que o pouco entendimento dos alunos se deveu ao constante alternar 

entre os tipos de feedback na aula. Contudo, foi claro que nenhum aluno 

considerou o feedback direcionado ao grupo (mais utilizado na aula) como o 

menos ou nunca utilizado, o que me leva a atentar que apesar de não ser 

totalmente coerente com a realidade, existiu alguma proximidade. 

No que concerne à qualidade do feedback, a perceção dos alunos 

evidencia uma boa coerência com a realidade. Ao serem destacados, pelos 

alunos, os feedbacks prescritivo, avaliativo positivo e direcionado ao grupo 

como os mais importantes e percetíveis, é revelada a coerência com a 

realidade, pois estes feedbacks foram os mais utilizados na aula. Deste modo, 

concluo que a emissão de feedback está em conformidade com o esperado 

pelos alunos, no que à importância para o processo de aprendizagem e à 

percetibilidade diz respeito. Tamanha coerência não se veio a verificar em 

relação ao efeito do feedback na melhoria do desempenho na aula. Nesta 

última variável verificou-se que o feedback prescritivo, apesar de angariar 

grande parte da percentagem das respostas, não possui a maioria absoluta. 

Igual aspeto foi verificado no feedback para o grupo, onde nesta variável, este 

feedback compartilha a maioria das respostas com o feedback individual, o que 

assim se torna coerente com a realidade. 
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A elevada importância destacada pelos alunos ao feedback prescritivo 

levou-me a refletir que este feedback quando emitido de forma específica, 

correta e congruente com a matéria de ensino torna-se eficaz no processo de 

ensino-aprendizagem, tal como evidencia este estudo.  

No mesmo sentido, a relevância apontada, pelos alunos, ao feedback 

grupal revela que o facto de este estudo ter sido desenvolvido numa fase do 

processo de aprendizagem avançada e adestrado por níveis de desempenho, 

sugere que, tal como refere Martins (2009), se os níveis de prática forem muito 

idênticos e se os erros verificados forem comuns, os feedbacks podem ser, 

maioritariamente, dirigidos a um grupo ou a toda a turma. 

Por outro lado, o feedback individual e o feedback dirigido ao grupo são 

os tipos de feedback, apontados pelos alunos, que têm mais efeito na melhoria 

do desempenho dos alunos na aula. Sobre esta perceção, Rosado e Mesquita 

(2011) salientam que, de forma a garantir a necessária individualização das 

correções do Professor, a maior parte dos feedbacks devem ser individuais. De 

facto, o feedback individual demonstrou, neste estudo, ter esta relevância da 

individualização a fim de melhorar o desempenho dos alunos na aula, contudo, 

é de salientar que, quando a aula é lecionada por grupos de trabalho, o 

feedback grupal assume igual importância na melhoria do desempenho dos 

alunos na aula. 

Relativamente à frequência da emissão do feedback pedagógico, este 

estudo permite concluir que os alunos compreendem e identificam os 

feedbacks da dimensão objetivo de forma mais clara que os feedbacks da 

dimensão direção. O facto de os alunos não identificarem de igual forma as 

diferentes dimensões do feedback, deste estudo, leva-me a duvidar se o 

feedback da dimensão objetivo foi emitido de forma mais clara e objetiva do 

que o feedback da dimensão direção. Este aspeto levou-me a procurar a razão 

desse facto e o que se verificou foi que o feedback da dimensão objetivo é 

mais facilmente identificado por ser um tipo de feedback mais específico que o 

feedback da dimensão direção. Neste último, os alunos confundem, por vezes, 

o feedback dirigido ao grupo e o feedback para toda a turma, sendo que o 

feedback individual é facilmente identificado.  
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Conclusões 

 

A elaboração e análise deste estudo evidenciou que o feedback 

pedagógico, para ser bem percecionado e recebido pelos alunos, deve ser 

emitido tendo em conta a sua especificidade, a matéria de ensino e o tipo de 

aula/momento do processo ensino-aprendizagem. 

Este estudo permitiu-me concluir que os alunos atribuem um elevado 

valor ao feedback prescritivo, tanto na importância deste no processo de 

ensino-aprendizagem, como na percetibilidade aquando da receção do 

feedback. 

Os alunos consideram que o feedback dirigido ao grupo é o tipo de 

feedback que melhor se compreende e que mais importante se torna no 

processo de ensino-aprendizagem. 

O feedback individual e o feedback dirigido ao grupo são os tipos de 

feedback, apontados pelos alunos, que têm mais efeito na melhoria do 

desempenho dos alunos na aula.  

Na perceção do Professor, os feedbacks prescritivo, individual e grupal 

são os que possuem mais influência na melhoria do desempenho dos alunos 

bem como no processo de ensino-aprendizagem.    

Este estudo permitiu-me, assim, observar e analisar a minha emissão do 

feedback pedagógico através da perceção dos alunos, viabilizando as futuras 

emissões de modo a conseguir manter e aperfeiçoar o modo como o feedback 

chega ao recetor, ao aluno.  
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Voltando agora ao referido enfoque da autonomia e responsabilidade dos 

alunos na aula de EF, sabia que para ser audaz ao ponto de promover estes 

conceitos nas diferentes pessoalidades dos alunos era necessário moldá-los 

nesse sentido. A modalidade de Ginástica Acrobática foi o culminar desse 

processo de moldagem. Nesta altura, o processo de ensino foi realizado por 

grupos de trabalho, sendo que cada grupo foi responsabilizado pela sua própria 

aprendizagem, isto é, foi da inteira responsabilidade dos alunos a criação e 

elaboração do esquema a apresentar no final da UD. Está claro que, quando 

questionado, auxiliei os alunos no sentido pretendido, no entanto ressalvando 

sempre que a última decisão estava ao encargo deles.  

Envolver os alunos dando-lhes autonomia e responsabilizá-los pela sua 

formação foi, então, o grande objetivo do segundo período letivo. 

 

O clima de aula é fundamental para que os alunos desenvolvam o gosto 

pela prática desportiva e todos aspetos inerentes. Compreendi, portanto, que o 

Professor de EF desempenha um papel fulcral na reconquista do valor da EF, 

que, para além de conteúdos a ensinar, promove a integração social dos 

alunos através da invocação da responsabilidade das próprias aprendizagens. 

Ao longo de todo o ano letivo, foram inúmeras as tomadas de decisões 

necessárias para a formação, minha e dos alunos. No entanto, entendi que 

essas decisões não devem ser única e exclusivamente do Professor, pelo que 

decidi envolver os alunos neste processo de tomada de decisão. Estando os 

alunos na fase final da sua formação escolar obrigatória, tentei desta forma, 

desenvolver a responsabilidade pessoal e social pelas decisões tomadas, o 

que fez com que os alunos tivessem um papel de destaque na vida da aula. Tal 

como já referi anteriormente, este processo foi evoluindo gradualmente à 

medida da evolução pessoal dos alunos.  

A evolução dos alunos ao longo do ano letivo mostrou-me que a 

responsabilização pessoal, dos alunos, é algo que eleva a aula de EF a outro 

nível. Para além desse facto, reconhecer nos alunos evolução de aspetos 

psicossociais e cognitivos deixa-me confiante e seguro em relação ao processo 

de ensino que desenvolvi. 



 

69 
 

Se no início do ano letivo todas as decisões eram da minha 

responsabilidade onde o aluno apenas as colocava em prática, com o passar 

do tempo houve um equilíbrio neste aspeto, sendo ambos responsáveis pelo 

processo. Na etapa final do EP, na aplicação do MED na modalidade de 

Voleibol, compreendi, de forma clara, que as opiniões e tomadas de decisão 

dos alunos são uma mais-valia para o processo de ensino-aprendizagem. 

Acrescentado a isto, neste momento, considero esta mais-valia um sinal de 

força e liderança de um Professor, pois compreende o potencial do papel do 

aluno na aula de EF, aproveitando todas essas potencialidades para o 

processo de ensino-aprendizagem e formação dos alunos. 

Um exemplo prático do acima referido advém do primeiro momento de 

competição do MED, onde planeei que a primeira parte da aula seria destinada 

ao momento pré-competitivo, onde cada treinador tinha a responsabilidade de 

preparar e organizar esse momento, de acordo com as necessidades da sua 

equipa.  

 

“No início deste momento reuni com cada treinador, questionando 

qual a intenção e o objetivo do que tinham planeado. Fiquei deveras 

surpreendido com a clareza e a prontidão da resposta dos 

treinadores. Apercebi-me, então, que a questão da autonomia 

estava a ser levada bem a sério, convencendo-me que os alunos 

quando estimulados e incentivados para uma dada tarefa 

correspondem de forma a demonstrar capacidade para assumir tal 

responsabilidade.  

Para além dos aspetos referidos acima, este momento veio 

comprovar que o MED é um excelente promotor da autonomia e 

responsabilidade dos alunos, desenvolvendo essa capacidade, em 

assumir funções, com o intuito de as transferir para o meio 

extraescolar. A EF é, deste modo, levada a um nível superior.” 

Reflexão de aula 87 e 88 (20/05/14) – UD de Voleibol 
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Deste processo, refletindo agora sobre o seu sucesso, atesto que 

correspondeu ao que a responsabilidade pessoal e social através do Desporto 

depreende. Para Hellison (2003), os objetivos curriculares devem incluir a 

responsabilidade pessoal e social, devendo o Professor dominar e integrar, nas 

suas aulas, conhecimentos do seu conteúdo específico e de responsabilidade 

pessoal e social, tendo a capacidade de reconhecer a individualidade dos seus 

alunos e respeitar a sua capacidade de tomada de decisão. Progressivamente, 

outorgar mais responsabilidades aos alunos (individual e coletivamente), 

introduzir novas responsabilidades (respeito, ajuda, empenho, cooperação, 

disciplina, liderança, entre outros) e concetualizar a transferência destas 

competências para a restante vida dos alunos, que devem pelo menos 

experimentar a utilização destas estratégias e verificar a sua eficácia, devem 

ser intentos do Professor (Hellison, 2003).  

No início do ano letivo identifiquei diferentes graus de desenvolvimento 

social dos alunos. Se a Escola pretende, objetivamente, uma formação integral 

onde impere a solidariedade, cooperação e integração social, cabe-nos a nós, 

Professores, desenvolver esse mesmo espírito nas aulas. Em EF, o desporto é 

um excelente, único e especial, meio para atingir tais fins. Ao criar esta 

progressão de ensino direcionada para o desenvolvimento social, os alunos 

assumem responsabilidades, compreendem o seu papel, onde numa fase 

inicial aprendem a estar num determinado contexto e a respeitar os outros, 

para progressivamente evoluir o seu papel, sendo capazes de cooperar, tomar 

decisões e responsabilizarem-se pelas suas aprendizagens e dos seus pares. 

 

Na etapa final do EP, o processo de ensino decorreu, então, sob a alçada 

do Modelo de Educação Desportiva. De acordo com Mesquita e Graça 

(2011), Siedentop criou o MED, constituindo um modelo curricular para ensinar 

o desporto na escola, procurando utilizar todo o seu potencial educativo. Os 

mesmos autores referem a sua intenção de proporcionar uma experiência 

desportiva autêntica aos alunos (a partir da construção de um contexto com 

significado para os alunos), e desenvolvê-los de forma desportivamente 

competente (dominar as habilidades e participar num bom nível de jogo), 
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literata (conhecer as tradições, rituais, e diferenciar a boa da má prática) e 

entusiasta (gosto e prazer pela prática e experiência desportivas). Nesta 

aventura prática, o MED foi aplicado na UD de Voleibol. Revelo que sempre 

tive, sobre esta modalidade, um bom conhecimento teórico e prático, o que me 

permitiu elaborar um planeamento realista e coerente com o objetivo de 

transmitir a experiência desportiva autêntica desejada. Este facto, bem como 

todo o processo de moldagem dos alunos acima referido, foi preponderante 

para a aplicabilidade deste modelo de ensino. Hastie (2003) aconselha o 

Professor a usar inicialmente um jogo sobre o qual tenha um bom 

conhecimento e se sinta confortável na sua abordagem pois apesar de existir 

uma menor direção do Professor na realização, o seu planeamento e 

organização das aulas facilitará a vivência de experiências desportivas 

autênticas por parte dos alunos. O Professor tem um papel instrumental, 

devendo desenvolver sistemas de gestão no início da unidade (Hastie, 2003). 

As caraterísticas da época desportiva foram transcritas na planificação da 

UD: estruturação da época, pré-época, competição e evento culminante. 

Nos questionários iniciais, para a caraterização dos alunos, verifiquei que 

a maioria não praticou ou praticara nenhum desporto. Como tal, esta foi mais 

uma razão que me entusiasmou a tentar proporcionar, especialmente, a esses 

alunos uma experiência desportiva autêntica e única até então. Além da, já 

referida, função de treinador, existiam os capitães (identificados com 

braçadeira ou um simples lenço no braço, em cada aula), o árbitro, o 

responsável de mesa e, obviamente, a função de jogador (função 

desempenhada por todos em todas as aulas). Para que os alunos exerçam os 

papéis com seriedade têm de ser responsabilizados formalmente pela sua 

prestação (Hastie, 2003). Desta forma, todos os papéis eram avaliados (de 

forma direta ou na discussão final de aula perante toda a turma) em todas as 

aulas, concorrendo a prestação de todos os alunos para os resultados da sua 

equipa. 

Devido à heterogeneidade que a turma apresentava, decidi formar dois 

clubes. Em ambos, estavam representados os diferentes níveis de 

desempenho detetados na avaliação de diagnóstico. Desta forma, tentei incutir 



 

72 
 

a responsabilidade mútua (tanto aos alunos de nível superior como aos de 

nível inferior) para o sucesso coletivo. Fiz compreender aos alunos de nível 

superior que o auxílio aos alunos menos hábeis seria imprescindível para o 

sucesso da equipa e, por outro lado, os alunos de nível inferior entenderam que 

faziam parte de uma equipa com diferentes níveis e que para corresponderem 

teriam que se superarem. Estes dois intentos foram evidentes ao longo de 

todas as aulas do MED, onde o espírito de ajuda e cooperação imperou e a 

capacidade de superação e automotivação atingiu níveis elevados. 

Um dos objetivos que defini na utilização deste modelo foi potenciar as 

capacidades dos alunos, quer ao nível motor como psicossocial e cognitivo. 

Uma das estratégias usadas foi exacerbar a pontuação do fair-play, da 

equidade e dos aspetos psicossociais como fulcrais para o sucesso na 

competição, tal como aconselham Mesquita e Graça (2011).  

Tal como se pode ver na figura 1, foram destacados aspetos essenciais 

para o espírito de fair-play. Esta ficha foi incutida na fase de competição, onde 

em cada jornada, o capitão de cada equipa tinha a responsabilidade de 

responder a esta ficha, sendo que posteriormente justificaria as classificações 

atribuídas perante toda a turma.  

 

Figura 1: Ficha classificativa dos aspetos de Fair-Play 

As classificações dos aspetos psicossociais (figura 2) e de equidade 

(figura 3) seguiram a mesma lógica da anterior. No entanto, estas fichas foram 
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alvo de avaliações de diversos alunos ao longo da competição, sendo que em 

cada jornada eram eleitos dois elementos para desempenhar essa função, um 

por clube. Estes, no final de cada jornada tinham a responsabilidade de 

comunicar à turma as classificações de cada clube com a devida justificação.  

 

Figura 2: Ficha classificativa dos aspetos psicossociais 

 

Figura 3: Ficha classificativa dos aspetos de equidade 
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Na organização da aula, cada clube usufruía de um espaço para realizar 

a pré-competição. Este tipo de organização melhorou, ainda mais, a rápida 

organização da aula bem como o seu início.  

A caraterização dos clubes foi outra medida, igualmente, importante no 

sucesso da aplicabilidade do MED. Essa caraterização passou por: definir a 

cor, o lema, o grito e a mascote de cada clube, identificação dos capitães e 

treinadores pelas braçadeiras, mesas e marcador de pontos para o 

responsável de mesa, apitos para os árbitros, entre outros. Tudo na procura de 

transmitir uma experiência desportiva autêntica, o que foi plenamente 

conseguido. 

Em cada jornada, o treinador de cada clube reunia com a equipa após a 

competição. Incuti esta norma com o objetivo de promover a autorreflexão 

individual e coletiva. Esta medida teve um enorme impacto na aplicação do 

MED, pois foi, a meu ver, nestes momentos que os alunos mais evoluíram. Ao 

refletirem sobre os aspetos positivos e a melhorar em cada jornada, os alunos 

compreenderam que cada um desempenha, de facto, um papel essencial 

dentro de cada equipa. Se, no início, estes momentos de reflexão eram, 

maioritariamente, consumidos pelos treinadores e os restantes elementos 

apenas discutiam o que este comunicava. Com o passar do tempo, os 

treinadores assumiram a posição de líder passando, de certo modo, a reflexão 

para os restantes elementos onde estes comunicavam os diversos aspetos que 

eram discutidos em conjunto e finalizados com a opinião do treinador. 

No dia do evento culminante foi visível o clima de festividade existente. 

Foi feita uma cerimónia de encerramento onde cada clube foi aclamado pelos 

“espectadores” (Professor, restantes EE e PC). Este momento foi muito sentido 

pela maioria dos alunos, onde foi evidente o sentimento de pertença e 

equidade. Após este momento, foi realizada a entrega de prémios, também 

muito apreciada pelos alunos, onde destaco o momento de união entre todos e 

o enorme fair-play demonstrado. As medalhas, para além do propósito de 

premiar, simbolizaram uma recordação para os alunos. 
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 De realçar ainda a classificação final (figura 4), onde os pontos do fair-

play, equidade e aspetos psicossociais contabilizam a maioria dos pontos, 

sendo os restantes atribuídos ao jogo. 

 

Figura 4: Painel classificativo do campeonato. 

 

Segundo Hellison (2003), a aplicabilidade do MED promove a 

participação, de forma gradual, dos alunos no processo de avaliação. Foi 

precisamente isso que pretendi fazer no momento da avaliação sumativa deste 

período. A minha estratégia passou por reunir com cada aluno, primeiramente 

com os treinadores, seguindo-se os capitães e restantes alunos, a fim de 

perceber qual a perceção sobre o rendimento, individual e coletivo, nas 

diversas funções. Esta estratégia fez com que os alunos percebessem que a 

responsabilidade que assumiram foi considerada até ao instante final do 

período. Para além disso, estes momentos proporcionaram-me o agrado de 

perceber que foi evidente a compreensão, na globalidade correta, sobre a 

performance, quer individual quer dos colegas, ao longo do desempenho das 

diversas funções.  

Refletindo agora sobre o sucesso do MED, compreendi que consegui 

transmitir a experiência desportiva que perspetivei, onde o espírito competitivo 

imperou na fase da competição, mas onde se verificou, igualmente, um enorme 

sentido de cooperação, entreajuda e fair-play. Faço especial destaque para a 

qualidade demonstrada pelos alunos na responsabilização por cada função 
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desempenhada, pois considero esta uma das grandes vantagens da 

aplicabilidade do MED nas escolas, na medida em que potenciamos a 

capacidade de autonomia e liderança dos alunos (esta última essencialmente 

dos treinadores), o gosto pelo desporto e o clima positivo e festivo. Desta forma 

foi evidente o que Mesquita e Graça (2011) atestam, quando referem que os 

alunos habitualmente excluídos da prática (raparigas e alunos menos hábeis) 

demonstram maior prazer na prática desportiva e na realização das funções 

que suportam a competição. 

Se no início desta aventura imperou o questionamento direcionado para a 

execução dos alunos, nesta fase final esse mesmo questionamento foi muito 

mais direcionado para a tomada de decisão e para a responsabilidade 

assumida, fazendo a transferência dessas aprendizagens para a vida.  

 

“Procurei perceber e observar se a responsabilidade atribuída aos 

alunos estava a corresponder na sua plenitude. Pois bem, o que me 

apercebi é que está a superar as expectativas. E porquê? Nesta aula 

em especial percebi que nesta fase do ano o processo de ensino-

aprendizagem está direcionado especificamente para os alunos e 

para as responsabilidades assumidas. Os alunos, nesta altura, 

refletem constantemente sobre a função que desempenham, desde 

jogador a treinador, e colocam dúvidas pertinentes que levam à 

evolução pessoal do aluno, nomeadamente na responsabilidade 

pessoal e social pela própria aprendizagem e dos seus pares.  

Se no início no ano usava o questionamento sobre as execuções 

dos alunos, nesta altura esse questionamento é, maioritariamente, 

direcionado para a tomada de decisão e consequente 

responsabilidade.  

Estes factos deixam-me confiante sobre o processo de ensino que 

segui e sobre as aprendizagens que transmiti aos alunos. Atesto 

ainda que, nesta altura, vejo todo o meu processo de aprendizagem 

enquanto Professor nos alunos e na evolução que estes 

evidenciam.” 
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Reflexão de aula 90 e 91 (27/05/13) – UD de Voleibol 

 

Desta forma, reflito sobre todo o processo, considerando este totalmente 

adequado às caraterísticas e necessidades dos alunos, indo de encontro ao 

que nos elucida Bento (2003) quando refere que o Professor deve promover 

um clima de empenho e cooperação na aula para, através da atividade, 

desenvolver a personalidade dos alunos que devem, progressivamente, 

vivenciar e empenhar-se nas relações e experiências sociais, e responsabilizar-

se pelas condições externas da aprendizagem. O Professor deve educar o 

aluno para adotar uma atitude ativa na vida (Bento, 2003). 

Concluo, assim, que a intervenção do Professor é decisiva para tornar a 

aula de EF uma experiência educativa, única e inesquecível, onde o desporto é 

o instrumento e o Professor o agente educativo que garante a intencionalidade 

do processo. 

 

No que concerne ao processo de avaliação, Matos (2013a) refere que 

ao longo do EP, o EE deve esquadrinhar diferentes formas de avaliação para 

regular e promover um ensino e aprendizagem de qualidade, estabelecendo 

objetivos de aprendizagem e métodos e estratégias ajustadas para os avaliar. 

Além disso, cabe ao EE elaborar instrumentos de avaliação, analisar os dados 

e refletir acerca dos resultados obtidos, intervindo em conformidade na busca 

do sucesso. A mesma autora atenta que o EE deve ainda identificar as 

caraterísticas mais importantes dos seus alunos, considerando as 

necessidades e potencialidades específicas de cada um, e refletir 

constantemente sobre a prática. 

De acordo com a estrutura deste documento, a reflexão sobre o processo 

de avaliação surge agora, após a deliberação sobre a conceção, o 

planeamento e a realização da prática. Contudo, devo referir que compreendi, 

ao longo deste ano de EP, que este processo avaliativo não é o término do 

processo mas um significativo mediador que atualiza constantemente as 

práticas do Professor. 
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Mesquita (2011) define a avaliação das aprendizagens como sendo o 

processo de determinação da extensão onde os objetivos educacionais se 

realizam. Concomitantemente com a planificação e realização do ensino, a 

avaliação é uma tarefa fundamental de cada Professor, onde o controlo e 

avaliação são frações necessárias do processo de ensino-aprendizagem 

(Bento, 2003). 

A avaliação deve estar relacionada com os objetivos de aprendizagem 

dos alunos (Siedentop & Tannehill, 2000), sendo que a justiça da avaliação 

depende da sua relação com os objetivos de acordo com o contexto de 

aprendizagem específico (Siedentop, 1991). Acrescentando a isto, Metzler 

(2000) atenta que a avaliação é uma das principais funções do ensino, pois 

permite determinar a aprendizagem do aluno em relação aos objetivos 

estabelecidos. 

Deste processo sobressai a dimensão valorativa que determina o grau de 

assimilação de conteúdos do aluno. Esta dimensão valorativa pode ser 

expressa de acordo com um padrão de referência à norma ou ao critério. Este 

último foi o destacado e empregado durante este processo de ensino-

aprendizagem. Compreendi que a organização de critérios avaliativos pré-

definidos, de acordo com os documentos de suporte (Programa Nacional e 

normas gerais de avaliação do Grupo de EF da escola), permitiu-me realizar 

uma avaliação mais justa e coerente, sem considerar a comparação normativa 

entre alunos. Para além disso, todo o processo valorativo dos alunos esteve 

congruente com os objetivos delineados. A avaliação fomenta, portanto, a 

recolha de informação do processo instrucional tendo em vista ajuizar os seus 

processos e produtos, podendo ser “formal ou informal, formativa ou sumativa, 

e referenciada à norma ou ao critério” (Rink, 1985, p.159). 

Apreendi que, durante toda a realização da prática, o processo avaliativo 

é uma componente didática da qual o Professor não se pode 

desresponsabilizar, devendo ser coerente e, simultaneamente, intransigente na 

sua ação abrangendo todos os domínios de aprendizagem para os quais 

propôs objetivos. Este aspeto já tinha sido apontado por Rink (1985) quando 

refere que o desenvolvimento profissional do Professor depende da sua 
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capacidade de avaliar objetivamente todos os resultados da sua instrução 

(recolha de dados no próprio processo), que podem organizar-se nos domínios 

motor (habilidades motoras e capacidades físicas), cognitivo (conhecimento e 

processamento de informação), e sócioafetivo (atitudes, comportamentos, 

valores).  

Sobre as diferentes formas de avaliação, compreendi que a avaliação de 

diagnóstico para além de analisar os conhecimentos e aptidões dos alunos a 

fim de estabelecer os objetivos de aprendizagem adequados, é uma sessão 

distinta de todas as outras, visto ser mais direcionada para a observação e 

análise dos alunos. Contudo, ao longo do tempo apercebi-me que o Professor 

não deve focalizar a sessão, na sua totalidade, apenas para essa função 

didática. Nesse sentido, tentei sempre rentabilizar todas as aulas destinadas a 

esta função didática, nas diversas modalidades, onde, após observação e 

identificação do nível dos alunos, o tempo foi rentabilizado com exercitação e 

correção de alguns dos aspetos mais relevantes para o consequente processo 

de ensino. 

 

“Numa primeira fase observei todos os conteúdos que tinha 

programado observar, e essa observação foi bastante fácil e rápida 

de realizar pois foi evidente o nível de desempenho de cada aluno. 

Como tal, após isso não fazia sentido manter essa mesma postura 

no restante tempo de aula. Assim, modifiquei o meu comportamento 

perante a turma e passei a ser mais interativo, no sentido da tal 

rentabilização da aula que referi. Nesta fase da aula, após 

identificação dos principais e mais influentes erros a ser corrigidos, 

fui referenciando os aspetos que considero fundamentais para a 

correta perceção e compreensão de cada conteúdo. Para dar um 

exemplo, nos deslocamentos o feedback que mais utilizei foi 

direcionado para a observação da trajetória da bola e colocação na 

zona de queda da mesma, de acordo com o tipo de batimento que o 

aluno iria realizar. Emiti este feedback pois apercebi-me que era o 

aspeto que mais estava a prejudicar os deslocamentos dos alunos, 
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pois não achei que ao corrigir, especificamente, o tipo de 

deslocamento a fazer, os alunos conseguissem compreender o 

porquê, daí ter começado pela base, pelos pontos iniciais, que 

estavam a ser uma dificuldade.” 

Reflexão de aula 67 (13/03/14) – AD de Voleibol 

 

Um outro tipo de avaliação usada ao longo do ano foi a formativa. Este 

método avaliativo não é usado para classificar, sendo uma avaliação 

intermédia ou até mesmo contínua que permite ao Professor apurar o ponto de 

situação em relação ao que estava previsto, avaliar o processo ou até mesmo 

adaptar o planeamento. Devo confessar que apreendi que este tipo de 

avaliação é um excelente auxílio para o Professor, pois este consegue rever 

todo o processo, as vantagens e desvantagens até então evidenciadas, 

permitindo atuar em conformidade e ainda com tempo para retificar. 

 

“…a minha preparação para a aula foi na base do que tem sido, até 

então, nesta unidade. Refleti e analisei os pontos cruciais de auxílio 

a cada grupo, de acordo com as dificuldades que ainda 

evidenciavam. Para esse efeito, o registo através da avaliação 

contínua que tenho feito aula a aula foi, mais uma vez, bastante útil 

pois foi desse registo que consegui extrair os pontos que me foquei 

durante a aula”. 

Reflexão de aula 71 e 72 (25/03/14) – UD de Ginástica Acrobática 

 

A avaliação sumativa é o culminar do processo de ensino-aprendizagem, 

e deve ser uma avaliação onde o Professor deve averiguar e certificar as 

avaliações realizadas ao longo da UD. Considero, portanto, que um Professor 

que usa, apenas e só, esta avaliação para classificar os alunos é um Professor 

que não respeita nem interpreta todo o processo de assimilação de 

aprendizagens dos alunos. 

Desta forma, penso que correspondi alguns ideais do processo de 

avaliação, tal como refere Metzler (2000) quando nos diz que o processo de 



 

81 
 

avaliação tem como objetivos determinar a quantidade de aprendizagem que 

aconteceu num período determinado de instrução, realizar a avaliação da 

qualidade da aprendizagem (habitualmente através da classificação), e tomar 

decisões a partir dessa informação com o intuito de potenciar a aprendizagem. 

Durante todo o ano letivo, apercebi-me que a constante recolha de informação 

é um excelente auxílio do Professor no que concerne ao processo de avaliação 

dos alunos e do próprio processo de ensino. Nesse mesmo sentido, Pacheco e 

Flores (1999) referem que a avaliação é realizada simultaneamente e depois 

da instrução, devendo o Professor perspetivar este processo através de duas 

dimensões: verificar o entendimento e o saber dos alunos durante o ensino e 

no final do processo (UD); e autoavaliar o seu ensino e a respetiva adequação 

às experiências. 

 

Como já foi referenciado através das observações feitas anteriormente, 

sobre o processo de ensino desenvolvido ao longo do ano letivo, também na 

componente avaliativa considero que o Professor deve ser coerente com a 

realidade e utilizar a avaliação como um meio e não como um fim, no sentido 

de ser mais uma componente direcionada para a formação dos alunos.  

Ao longo deste EP, considerei este processo como uma mais-valia para a 

formação e educação dos meus alunos. Por isso, atento que interpretar a 

avaliação em toda a sua plenitude, além da função classificativa e duração 

momentânea, enriquece o processo avaliativo no sentido da promoção 

educacional e formativa dos alunos.  

A avaliação, que tradicionalmente é empregada somente para classificar 

os alunos, é um dos instrumentos que o Professor tem para formar. O 

significado das notas depende da combinação com o processo de ensino-

aprendizagem e com os critérios de sucesso expostos e agenciados com os 

alunos antes e durante o processo de instrução (Siedentop & Tannehill, 2000). 

Neste sentido, procurei realizar sempre uma avaliação autêntica. 

Siedentop e Tannehill (2000) revelam que esta avaliação é realizada num 

contexto real que retrata as exigências que os alunos encontram fora da escola 

e as ações que têm de realizar. No mesmo sentido, Wood (2003) refere que a 
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avaliação dos alunos deve focar o que devem conhecer e ser capazes de 

realizar em situações da vida real (avaliação autêntica). 

Este tipo de avaliação só foi possível pois todas as práticas (conceção, 

planeamento e realização) se harmonizaram no sentido do contexto real onde 

os alunos congregaram as aprendizagens de acordo com a necessidade 

quotidiana. Se o Professor pretende marcar e realçar as aprendizagens 

realizadas, deve visar o impacto das mesmas na vida dos alunos, isto é, deve 

garantir que as aprendizagens realizadas são aplicadas também fora das 

aulas.  

Havendo sempre um certo desconhecimento relativo se as aprendizagens 

se efetivam fora da escola, deve partir do Professor a procura da garantia 

dessas mesmas aprendizagens. Nesse sentido, a última avaliação realizada 

neste EP teve como objetivo perceber se as aprendizagens foram adquiridas e 

tiveram impacto na vida dos alunos. A criação de uma ficha de avaliação final 

(figura 5), onde foram inseridas as avaliações dos processos e das 

aprendizagens, comprovou que os alunos concretizaram o processo de ensino-

aprendizagem exatamente como pretendido. 
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Figura 5: Ficha de autoavaliação final 

Da análise dos depoimentos dos alunos surgem alguns que merecem 

destaque e que refletem bem as aprendizagens adquiridas. “Aprendi a ser 

responsável, a aprender e cooperar com os outros, respeitando-os e a ser mais 

autónomo (saber continuar mesmo após algo que correu mal, não desistir e 

lutar pelo que queremos)” (aluno 1). “Aprendi ao longo do ano a interagir 

melhor com os colegas, e levo essa aprendizagem para a vida extracurricular” 

(aluno 2). “Aprendi a cooperar com os meus colegas e a respeitá-los e a minha 

vida fora da escola mudou em relação aos meus colegas pois respeito-os mais” 

(alunos 3). “Mais cooperação e respeito. Com isso conseguimos chegar mais 

longe” (aluno 4). “Relacionarmo-nos com todo o tipo de pessoas ajuda-nos a 

perceber as outas pessoas. Desempenhar um papel numa equipa ajuda-nos a 

ser mais responsáveis.” (aluno 5). “Aprendi muitos sobre o desporto e 

principalmente aprendi muito acerca da vida” (aluno 6). 
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Segundo Freire (1996, p.21), “Ensinar não é transferir conhecimento, mas 

criar as possibilidades para a sua produção ou a sua construção”. Foi 

precisamente sob esta premissa que todo o processo de ensino-aprendizagem 

decorreu, onde o Professor e os alunos partilharam conhecimento na procura 

da compreensão do pretendido para, a partir daí, permitir ao aluno dar o seu 

próprio sentido à aprendizagem. Por outras palavras, a ideia não foi dar 

respostas prontas, mas criar possibilidades, abrir oportunidades de indagações 

e sugestões, de raciocínio e de opiniões onde as interações, os pareceres, os 

erros e os ajustes permitiram que o aluno alcançasse a real aprendizagem e 

continuasse a procurá-la incessantemente de forma autónoma e prazerosa. 

Em suma, ao longo desta conjuntura prática, compreendi que a 

verdadeira aprendizagem é aquela que transforma/molda o Professor, ou seja, 

os saberes ensinados são reconstruídos pelos alunos que a partir dessa 

reconstrução, tornam-se autónomos, emancipados, questionadores e 

argumentadores. “Nas condições de verdadeira aprendizagem, os educandos 

vão se transformando em reais sujeitos da construção e da reconstrução do 

saber ensinado, ao lado do educador igualmente sujeito do processo”. (Freire, 

1996, p.26). Sob este ponto de vista, percebi a posição e o papel do aluno 

como importante agente, ao lado do Professor, no processo de ensino-

aprendizagem e na reformulação do conhecimento. 

Ser EE ensinou-me, também, que um Professor, neste caso de EF, deve 

compreender que para ensinar tem de entender a educação como uma forma 

de intervir na vida dos alunos. Os depoimentos acima destacados mencionam, 

precisamente, o verdadeiro sentido que os alunos deram às aprendizagens 

alcançadas.  
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Capítulo IV – A Pessoa e a sua relação com a comunidade  

 

Este capítulo tem como objetivo primordial demonstrar a 

consciencialização desenvolvida de que a atividade do Professor não se limita 

apenas ao relacionamento com os alunos durante a aula. Este deve 

compreender a relação com toda a comunidade escolar, de forma a tornar-se 

um Professor ativo que se adapta e se molda à Escola, visando, assim, a 

integração do Professor na comunidade escolar. Pretendo, então, demonstrar 

que todo o processo que enunciei anteriormente, bem como o desenvolvimento 

pessoal e profissional que emergiu na Pessoa deste conto, aconteceu sob a 

alçada de uma relação com toda a comunidade e não de forma isolada. 

Fazendo parte, ainda que, como EE, do Grupo de EF da Escola, tive 

como missões o trabalho em equipa. Nóvoa (2009) refere que os novos modos 

de profissionalidade docente implicam um reforço das dimensões coletivas e 

colaborativas, do trabalho em equipa, da intervenção conjunta nos projetos 

educativos de Escola. O exercício profissional organiza-se, cada vez mais, em 

torno de comunidades de prática, no interior de cada Escola. Desta forma, para 

além de ter contribuído na organização dos diferentes eventos do grupo, ao 

longo do ano letivo, com o apoio dos colegas aquando da atividade 

desenvolvida por mim e do evento organizado pelo NE fui capaz de sentir esta 

pertença a um grupo que Nóvoa (2009) nos fala. 

Ao longo deste ano letivo, procurei estar envolvido em todas as atividades 

não letivas, de forma a, por um lado, desenvolver a minha competência nesta 

área complementar docência (aula), e por outro lado, contribuir para uma maior 

dinamização da comunidade escolar e promover o sucesso educativo. Estas 

participações e experiências foram enriquecedoras e memoráveis. 

Na Escola existem algumas atividades que promovem a participação de 

toda a comunidade, criando um clima de relação e afetividade entre todos. 

Para além disso, foi da minha responsabilidade o desenvolvimento de uma 

atividade direcionada para a minha turma. Essa atividade teve, 

fundamentalmente, origem nas minhas ideologias e com um enquadramento 

obviamente próximo daquele que relatei na descrição da Pessoa. Nesse 
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sentido optei por incrementar o Hóquei em Patins na cultura desportiva dos 

meus alunos. 

 

Esta atividade, intitulada “O Hóquei em Patins na Escola”, decorreu nas 

instalações da Escola e teve dois momentos, o primeiro durante o 1º período 

letivo e o segundo durante o 3º período letivo. Cada momento teve a duração 

de uma aula de cem minutos. Devo, ainda, fazer referência que esta atividade 

foi alargada a uma outra turma, no tempo letivo seguinte, por esta ter mostrado 

muito interesse na atividade. Verificando esse interesse demonstrado, 

disponibilizei-me, de imediato, para dar a atividade a essa turma. Foi a primeira 

vez nesta aventura que lecionei uma aula a uma turma que não a minha. Como 

consequência, senti-me um pouco nervoso pela responsabilidade atribuída. No 

entanto, assumi essa responsabilidade de forma profissional e, 

simultaneamente, desafiante. Em suma, este foi um momento novo para mim, 

e do qual retiro boas ilações sobre o estatuto do Professor. Este deve ser 

mantido em todas as circunstâncias do âmbito escolar, quer seja com a turma 

que conhecemos quer seja com toda a comunidade escolar envolvente.  

O ensino do Hóquei em Patins teve a particularidade de ser uma atividade 

nova para todo grupo envolvido, alunos, PC e restantes EE. 

Foram aulas diferentes, sobre uma nova modalidade, e deste modo 

verifiquei muita curiosidade e interesse. Adjacente a isso, existiu uma 

motivação extra ao longo dos dois momentos desta atividade. No primeiro 

momento verifiquei alguma desconfiança da generalidade das alunas para com 

a modalidade, a meu ver, devido a ser uma modalidade com material 

potencialmente perigoso. Esse sentimento foi-se desmoronando ao longo deste 

primeiro momento, pois compreenderam, que, ao realizar o pretendido e como 

pretendido, a sua segurança estava garantida. Um exemplo, deste facto, foi ter 

uma aluna que, no início da aula, até me questionou se era obrigatória a 

atividade e, no final da mesma, me interrogou sobre quando seria a próxima 

aula desta modalidade, mostrando muito agrado e satisfação pela sua prática. 

Foram sem dúvida, aulas diferentes das restantes lecionadas. Nestas, 

verifiquei um especial prazer, de todos os alunos, em praticar algo novo e 
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diferente. Este aspeto fez-me refletir que o objetivo central desta atividade - dar 

enfâse ao prazer e satisfação em praticar uma modalidade distinta, 

descentrando a procura pela vitória como foco principal - foi alcançado. 

Esta atividade foi especial para mim, pois como praticante e amante da 

modalidade em questão, foi um prazer e um orgulho poder contribuir, um 

pouco, na divulgação da modalidade junto de alunos que nunca, ou quase 

nunca, tiveram contato com a mesma. Para imprimir um cunho espacial a estas 

aulas, optei por eu mesmo participar na atividade. Ao ir equipado a rigor penso 

que consegui transmitir aos alunos um interesse e empenho para que eles 

tivessem uma experiência mais marcante, o que tornou ainda mais positiva a 

relação Professor-aluno. Valorizo a capacidade de demonstrar aos alunos o 

que transmito por palavras, e esta foi mais uma forma que encontrei de 

evidenciar esta premissa. 

Em suma, foi uma atividade inovadora, sem precedentes, quer para os 

alunos quer para mim, da qual retiro que sempre que se modifica o modo e os 

métodos mais tradicionais das aulas, estas podem ser tão ou mais 

interessantes e com resultados positivos.  

 

O torneio “Street Basket” aconteceu no último dia de aulas do 1º 

período, 17 de Dezembro, no pavilhão gimnodesportivo da Escola. 

Esta atividade foi realizada no âmbito da atividade interna do desporto 

escolar e teve a participação de todos os Professores do grupo de EF. Ao nível 

do planeamento, não tive qualquer tarefa atribuída, uma vez que a organização 

estava à responsabilidade da Professora coordenadora do desporto escolar e 

da Professora responsável pela atividade interna. O meu contributo passou por 

fazer parte da organização do evento, como por exemplo a montagem dos 

campos e ainda a distribuição, por escalões, dos respetivos jogos. 

Posteriormente, foi-me proposta a responsabilidade de ser o árbitro 

principal do torneio de um escalão (júnior). E designo responsabilidade porque 

foi exatamente assim que encarei este desafio. Nunca antes tinha tido a 

oportunidade de arbitrar um jogo de basquetebol e como tal senti-me motivado 

para cumprir os requisitos. Em acréscimo, senti uma responsabilidade superior 
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pois, já nesta altura, senti que era visto como Professor no seio de toda a 

comunidade e como tal teria que corresponder às exigências. 

De um modo mais específico, em relação a esta tarefa, tenho a dizer que 

me senti totalmente confiante das minha capacidades para assumir a função 

sem problemas, tanto ao nível do conhecimento das regras para o tipo de jogo 

em questão como ao nível de postura a adotar. Contudo, dado que o escalão 

etário era tido como o mais problemático, senti alguma ansiedade sobre 

possíveis problemas que poderiam vir a acontecer. E de facto aconteceram, 

alguns, e a forma como os contornei foi muito simples, apenas mantive a 

mesma postura, encarando os problemas de frente e sem receio. Senti que 

desta forma fui capaz de manter o respeito e fazer compreender as decisões 

que eram tomadas.  

Por fim, fui convidado para arbitrar a final do torneio, o que foi para mim 

um privilégio, mas simultaneamente, um desafio ainda maior. Sabia que para 

cumprir novamente com as exigências teria de agir exatamente como até 

então. Portanto, foi mesmo isso que sucedeu, desempenhei a função tal e qual 

como tinha feito em todos os jogos anteriores, e mais uma vez senti que era 

visto como o Professor que estava a arbitrar o jogo, sendo respeitado e aceite 

por todos.  

Em suma, foi um dia desafiante e que no final correspondeu na plenitude 

com as minhas perspetivas, ou seja, um dia de aprendizagens significativas no 

que à relação com a comunidade diz respeito. 

 

O Corta Mato escolar é uma das atividades tradicionais na Escola. Esta 

edição teve a particularidade de decorrer fora das suas instalações, pois 

decorreu no parque da Quinta das Freiras, tendo início pelas 10h e término 

pelas 12h30. Este parque fica muito próximo da Escola, a cerca de 2km, e é 

um local bastante agradável e com as condições propícias ao tipo de evento. 

Todo a atividade foi planeada e preparada pelo grupo de EF da Escola. 

Contudo, especificamente a mim, não me foi incutida nenhuma tarefa 

específica do seu planeamento e preparação. O meu contributo centrou-se em 

auxiliar a organização e gestão de toda a atividade, no dia do evento. 
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As tarefas então designadas para mim foram as seguintes: distribuição 

dos dorsais do escalão júnior masculino e feminino; auxílio na montagem do 

sistema de som; e controlador de um posto de passagem do percurso. 

Cumpri a primeira tarefa com facilidade. Esta despertou em mim a 

curiosidade em saber como eram distinguidos os escalões etários para a prova, 

e esta foi uma informação que recolhi após a prova, ficando assim mais por 

dentro deste tipo de distinção. 

O sistema de som é um artefacto sempre utilizado nos eventos 

organizados pelo grupo de EF e, neste evento, tive a oportunidade de o 

organizar juntamente com o Professor designado para esta tarefa. Este meio 

foi uma estratégia que verifiquei, mais uma vez, ser motivadora para os alunos 

que participam na prova, transmitindo um ambiente alegre e jovial para toda a 

comunidade. 

A terceira tarefa que desempenhei neste dia foi, então, de controlador de 

um posto do percurso. Esta tarefa é extremamente simples, no entanto tentei 

aproveitá-la ao máximo, não fazendo de mim um mero “vigilante”, mas sim um 

Professor motivador e encorajador dos alunos que por lá iam passando. Assim, 

durante as provas dos diversos escalões fui acompanhando, atentamente, o 

esforço e a dedicação dos alunos, encorajando os mesmos para o melhor 

resultado possível. 

Sobre a generalidade desta atividade, a minha noção inicial era que este 

tipo de atividade seria de organização simples, contudo, com a participação e 

observação atenta, que tive neste dia, verifiquei que não é bem assim. Este 

tipo de evento requer uma atenção cuidada sobre diversos pontos para o seu 

sucesso, tais como: distribuição específica e organizada das tarefas de cada 

Professor envolvido; localização dos locais de início e término da prova; 

localização do sistema de som e zona de alimentação após a prova; análise do 

percurso da prova; e ainda a presença dos meios de auxilio de saúde. 

Um outro aspeto que devo referir, sobre este evento, foi a participação de 

alunos da turma que leciono. Este fator foi motivador para mim e senti-me 

sempre muito entusiasmado em estar atento à performance deles. Contudo, 

um infeliz acontecimento no final da prova, do escalão onde participaram, 
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colocou um desses alunos fora dos lugares de pódio, os quais eram 

distinguidos perante toda a comunidade. Quando me apercebi desse 

acontecimento acorri rapidamente para me inteirar do que teria acontecido. 

Contudo essa não foi a minha principal preocupação, mas sim confortar o aluno 

em questão, pois observei um desalento no seu rosto, o que me deixou 

bastante triste.  

Fiquei assim a saber que por vezes também existem falhas na 

organização de um evento destes, e que se pensamos que essas falhas são 

insignificantes estamos enganados, porque os alunos que participam devem 

sempre ver o seu esforço e dedicação reconhecidos (quando assim é 

merecido).  

No dia do evento não foi possível confortar o aluno em questão como 

merecia. Contudo esse aluno não foi esquecido e, juntamente com o PC, o 

aluno teve o devido reconhecimento do seu esforço e dedicação na aula 

lecionada precisamente no dia seguinte ao evento. Umas breves mas certas 

palavras de congratulação e premiação, perante toda a turma e perante uma 

salva de palmas merecida, fizeram com que o desalento e a tristeza do dia 

anterior se esvanecessem. 

 

A atividade “Let’s dance, Let’s move” decorreu no último dia de aulas, 

do 2º período letivo, pelas 8h30 e teve a duração de 2h e 30m.  

Esta atividade consistiu numa mega aula de fitness dividida em duas 

partes, Zumba e Treino de Spartans. Teve ainda lugar, uma demonstração de 

um esquema, de ginástica acrobática, elaborado e realizado pelo NE.  

A organização deste evento foi da inteira responsabilidade do NE e teve o 

intuito de proporcionar aos alunos a possibilidade de realizar atividade física 

através de modalidades de fitness. Para além disso, era, também, objetivo do 

núcleo mostrar a toda a comunidade a beleza e graciosidade da modalidade de 

ginástica acrobática. 

O aparecimento desta atividade surgiu do enorme sucesso alcançado na 

atividade Zumba/Spartans organizada anteriormente pelas duas Professoras 
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do NE, onde não tive a oportunidade de participar diretamente (apenas 

contribuí no auxilio da organização do espaço e gestão do material).  

Em conversa com o PC, o NE sugeriu a realização de uma atividade 

semelhante, apenas com ligeiras alterações a fim de a aperfeiçoar, 

nomeadamente: realizar a atividade aberta a toda comunidade escolar e 

mostrar o nosso esquema elaborado na ginástica acrobática. 

De realçar que, sendo esta uma atividade prevista para toda a 

comunidade escolar, foi necessário entregar, à direção da Escola, uma 

proposta de aditamento ao plano anual de atividade. Para além disso, esta 

proposta pretendeu apresentar os propósitos da atividade, enquadrando os 

objetivos específicos deste evento nos objetivos do projeto educativo. Assim, 

conseguimos com que a direção autoriza-se a participação de toda a 

comunidade escolar. Posto isto, os recursos materiais necessários para a 

atividade, foram, de imediato, disponibilizados pela direção.  

Na planificação da atividade estava prevista a minha participação 

enquanto Professor ajudante, isto é, teria a tarefa de realizar as atividades nas 

mesmas condições que os alunos. Esta foi uma forma que encontramos para 

encorajar, ainda mais, a participação dos alunos. Contudo, e como nem 

sempre o planeado corresponde à realidade, no momento da atividade 

alteramos um pouco esse planeamento. O que verificamos foi que o meu 

auxílio junto das Professoras Estagiárias, que iriam lecionar as respetivas aulas 

de Zumba e de Spartans (Crossfit), seria mais rentável, no sentido do 

encorajamento dos alunos. Esse auxílio passou, então, por estar, ativamente, 

presente ao lado da Professora, no palco destinado para esta. Para além desta 

minha tarefa de “auxílio” direto da instrutora principal, a minha participação teve 

um lado livre. Ora, aproveitando esse fator, foram inúmeras as vezes que 

“saltei” do palco para junto dos alunos, no sentido de proporcionar uma 

interação mais próxima e um envolvimento diferente do habitual, neste género 

de atividades. 

Quanto ao esquema de ginástica, este foi totalmente estrutura pelo NE. A 

ideia surgiu pois sentimos que era importante demonstrar a toda a comunidade, 

não só as capacidades letivas que tínhamos vindo a desenvolver e demonstrar 
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ao longo do ano, mas, de igual forma, as capacidades práticas que o NE 

evidenciava. Assim, a escolha do momento, que seria apresentado o esquema, 

foi crucial, pois queríamos proporcionar a visualização ao maior número de 

agentes da comunidade possível. Posto isto, o momento destinado foi o 

período de tempo de intervalo de maior duração.  

Para a divulgação desta atividade foi-nos proposto, pelo PC, a elaboração 

de um cartaz. Seguidamente, afixamos o cartaz em locais estratégicos da 

Escola, tais como na entrada dos pavilhões e no placar comunicativo destinado 

à EF. 

Em relação ao planeamento estipulado, constatei que foram cumpridos 

todos os aspetos organizacionais necessários a um evento deste género. Entre 

esses aspetos destaco a boa gestão do tempo de transição entre as 

modalidades e, também, toda a gestão burocrática que esta atividade 

abrangeu.  

No colmato final desta atividade, mais uma vez testemunho que este tipo 

de atividades são um excelente meio de interação com a comunidade, onde o 

nosso estatuto de Professor é realçado e reafirmado perante toda a 

comunidade, e onde se desenvolvem capacidades de socialização e integração 

distintas das que são, usualmente, desenvolvidas ao longo do restante ano 

letivo.  

 

Fazendo parte das tarefas impostas pelo regulamento (Matos, 2013b) 

cabe ao Estudante Estagiário (EE) acompanhar o Diretor de Turma (DT), ou 

por oposição acompanhar o Desporto Escolar. A mim, sobre a alçada do PC, 

tive como missão, durante esta aventura, acompanhar o DT da minha turma, 

que curiosamente era o PC, e perceber qual a sua relevância e respetivas 

funções.  

Sobre este tema Martins (2011) refere que existe uma enorme 

complexidade associada às tarefas de DT, que é, simultaneamente um 

Professor mas também exerce um trabalho colaborativo servindo como 

interlocutor entre os Encarregados de Educação, Alunos e a Escola 

(Professores e Administração). Deste papel surgem tarefas associadas a cada 
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um destes agentes no processo de ensino-aprendizagem. Por exemplo, na sua 

relação com os alunos, o DT deve conhecer o seu passado escolar, identificar 

as suas dificuldades, analisar os problemas de adaptação, as suas 

necessidades, desenvolver um espírito cívico, um espírito de entreajuda e 

responsabilidade e publicar o mapa resumo das faltas dos alunos. 

Relativamente aos Professores, o DT deve cumprir as tarefas de fornecer estas 

informações sobre os alunos, caracterizar a turma, definir estratégias de 

ensino-aprendizagem tendo em conta cada pessoalidade, identificar problemas 

e discutir com os Professores as suas soluções. Da sua relação com os 

Encarregados de Educação, o DT deve reunir-se com estes, informá-los das 

estruturas de apoio existentes na Escola, das regras de funcionamento, enviar 

os registos de assiduidade, auxiliar os Encarregados de Educação no 

acompanhamento dos seus educandos e transmitir informações dos restantes 

Professores da turma. E, por fim, na sua relação com a Administração, o DT 

deve registar as faltas dos alunos e preparar as reuniões com o Conselho de 

Turma, tanto ao nível intermédio como de Avaliação.  

Com o acompanhamento, nas funções de DT, da minha turma, consegui 

compreender o papel deste agente na relação com os pares, sob o ponto de 

vista administrativo e de gestão de relações humanas. Para além disso, 

apercebi-me que o DT desempenha um papel fulcral na resolução de 

problemas dos alunos bem como dos encarregados de educação, pois é o 

primeiro agente educativo a quem eles se dirigem, na procura de resoluções 

para os problemas. Especificamente nestes casos, constato que o DT deve 

tentar resolver os problemas dos alunos da forma mais próxima possível, não 

esquecendo, está claro, que cada aluno tem a sua pessoalidade. 

Assim, atesto que o DT deve procurar envolver-se e comprometer-se na 

resolução (procura da resolução) dos problemas e das dificuldades pelas quais 

os encarregados de educação e os alunos estão a passar, assumindo-os 

também como seus, no momento. Do mesmo modo, a atuação do Professor na 

aula de EF também deve ser capaz de ensinar envolvendo-se, muito diferente 

de ensinar (foco único nos conteúdos programáticos) sem se envolver 

diretamente nessa multiplicidade de papéis e tarefas.  
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Com a participação nas reuniões destinadas aos diretores de turma, e, 

também, nas especificamente relacionadas com a turma em questão, aprendi 

que o DT pode e deve ser um agente, fundamental, para o bom funcionamento 

e aproveitamento da turma. Constato, portanto, que um DT que se preocupa e 

se empenha, com os alunos, ajuda e transmite, a estes, um sentido de 

responsabilidade que lhes faz viver a Escola de forma diferente. 

Assim, confrontando os referenciais de Martins (2011) com a minha tarefa 

no seio do EP posso, neste momento, fazer uma reflexão sobre a que 

considero ser a principal função do DT. Este é, além de ser Professor, o 

principal elo de comunicação entre os Encarregados de Educação e a Escola. 

Sem este agente, muita da informação relevante sobre o estado de 

aproveitamento e de desenvolvimento dos alunos nunca iria alcançar o 

destinatário final e desejado, ou seja, os Encarregados de Educação. Desta 

forma, devo então referir, à luz do parágrafo anterior, que a função de 

Professor não se esgota nos limites da sala de aula. 

 

 

 

 

 

 

  



 

95 
 

Capítulo V – Crescimento Pessoal e Profissional  

 

Na extensão da conjuntura prática bem como da relação com a 

comunidade, apercebi-me que não só os alunos têm a necessidade de 

aprender. O Professor, por todas as variantes com que é confrontado no 

quotidiano da prática profissional, sente a necessidade de reformular o 

pensamento, moldar-se às circunstâncias, ou seja, desenvolver-se 

profissional e pessoalmente. Este caminho levou-me a ter a necessidade de 

aprender, entre metodologias, formas de atuação, novos conceitos, ideologias, 

para garantir que os meus alunos somassem aprendizagens. Assim, todo o 

processo de ensino-aprendizagem é um ensejo de aprendizagens, na medida 

em que é um local fértil de relações das quais despontam problemas que 

suportam a constante indagação por soluções. 

Na mesma linha de pensamento, compreendi que o Professor não deve 

limitar o processo ensino-aprendizagem, única e exclusivamente, à 

transmissão de conteúdos, mas, sobretudo, ensinar a pensar, pois “pensar é 

não estarmos demasiado certos das nossas certezas” (Freire, 1996, p. 28). O 

pensar de forma adequada e responsável permite aos alunos colocarem-se 

como sujeitos autênticos, de modo a reconhecerem as próprias aprendizagens 

e a dá-las a conhecer ao mundo em que vivem, intercedendo sobre o mesmo. 

 

Ao longo do EP, bem como da formação inicial, compreendi a 

necessidade do desenvolvimento do Professor reflexivo no que concerne à 

formação e profissionalização do Professor de EF.  

Com o propósito de aperfeiçoar a competência profissional é necessário o 

Professor ser constantemente reflexivo, identificando este processo em três 

momentos: a reflexão na ação, a reflexão sobre a ação, e a reflexão sobre a 

reflexão na ação. Segundo Alarcão (1996a) o primeiro realiza-se no decorrer 

na própria ação (distanciando e reformulando a ação), o segundo após a ação 

(analisando-a retrospetivamente), e o terceiro num momento posterior que 

reforça a evolução do Professor, no seu desenvolvimento profissional, tendo 

ainda uma importante perspetiva de futuro (determinar ações, compreender 



 

96 
 

problemas e alvitrar soluções). Durante as Didáticas Específicas do Desporto 

(primeiro ano de Mestrado) sempre associei o momento reflexivo após a prática 

pedagógica, ou seja, na reflexão sobre a ação. Contudo, apercebi-me, durante 

o EP, que a vantagem da reflexão foca-se, muitas vezes, na ação do Professor, 

ou seja, no pensamento e ajustamento da prática. 

Na mesma linha de ideias, Pacheco e Flores (1999, p.27) atribuem 

grande importância à reflexão na ação, mencionando que “é na base da 

conversação reflexiva com uma situação que a epistemologia da prática 

confere a esta última um estatuto que não tinha no modelo de racionalidade 

técnica”, “trata-se de um processo de descoberta originando um saber 

construído a partir da experiência e de uma situação particular através de uma 

aprendizagem significativa (perspetiva construtivista)”. Essa experiência 

anterior (hábito de relacionar conhecimentos) torna-se fulcral no sentido em 

que promove, ao Professor, uma reflexão tanto sobre os resultados positivos 

como sobre os resultados negativos da ação, pois ambos promovem 

aprendizagem, sendo importante o treino do pensamento para fazer do erro um 

importante estímulo para a aprendizagem (Lalanda & Abrantes, 1996). 

Deste modo, analisar e avaliar o processo torna-se fundamental para que 

este adquira um cariz progressista de qualidade. A reflexão posterior à aula, o 

controlo e análise do processo de ensino e do rendimento dos alunos, 

constituem um domínio no qual se passa em revista a planificação e a 

realização (Bento, 2003). Entendi, portanto, que só com um trabalho de 

reflexão assaz aprofundado é possível investigar e avaliar toda ação 

profissional do Professor. Pois, sem controlo permanente da qualidade do 

processo de ensino nenhum Professor consegue garantir a eficácia e a 

melhoria da sua prática profissional. 

Alarcão (1996b) indica que a reflexão contém uma dimensão formativa 

(desenvolvimento dos conhecimentos e competências) e uma dimensão 

pragmática (forma de atuar do Professor). Neste EP, usei e abusei da reflexão 

não só para compreender e aperfeiçoar a minha ação, mas também para ser 

reconhecido como Professor perspicaz, capaz de perceber o contexto e a 
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dinâmica, do processo e da aula, responsabilizando-me pelas decisões 

tomadas.  

Compreendi que, tal com Cloes e Mouton (2012) referem, ser Professor 

de EF é, atualmente, evoluir num contexto complexo em permanente mudança, 

exigindo deste uma constante renovação de conhecimentos e competências 

bem como o entendimento dos problemas dos alunos. Contudo, essa evolução 

só se efetiva se o Professor conceber a si mesmo o hábito reflexivo sobre a 

sua prática profissional, a fim de ajustá-la ao contexto. Aliás, a formação de um 

Professor com uma atuação que se adapte aos diferentes momentos do seu 

desenvolvimento profissional e diferentes contextos e alunos não é exequível 

com um modelo que privilegia a formação de hábitos exclusivamente pela 

prática (Flores, 2007). 

A capacidade de reflexão é uma capacidade, não inata, que se 

desenvolve mediante contextos favoráveis, numa atitude de questionamento e 

de compreensão da realidade (Alarcão, 1996b). No mesmo sentido, a reflexão 

pode ser uma capacidade aprendida e que potencia o desenvolvimento 

profissional (Tsangaridou & O’Sullivan, 1994).  

Constatei, portanto, que um Professor reflexivo não é mais ou menos 

completo que outro Professor, o que os distingue é a capacidade de 

ponderação sobre a ação, permitindo tomar decisões ajustadas ao contexto e 

ao momento. Aliás, a reflexão é a primeira etapa para evitar a rotina 

profissional, tornando possível analisar as várias opções para cada problema e 

fortalecer a autonomia do Professor face às práticas dominantes em cada 

situação (Cardoso et al., 1996). Atento, desta forma, que para ser Professor 

reflexivo é necessário um constante aperfeiçoamento da capacidade de 

analisar a ação e agir no imprevisível, pois esta forma de estar não nasce com 

a pessoa, é necessário praticá-la até que se torne no tal “vício” supracitado no 

capítulo inicial desta narrativa. 

Devo ainda referir, a importância que vários agentes (nomeadamente 

restantes EE, PC e OE) tiveram no meu desenvolvimento enquanto Professor 

reflexivo, pois os diálogos, debates, críticas, discussões, ajudaram-me a 

compreender a realidade e procurar soluções para os problemas emergentes 
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da prática. No entanto, isso só se efetiva se todos esses diálogos, debates,… 

decorrerem num clima desafiante, onde o questionamento é usado para 

promover a procura, autónoma, das aprendizagens. Só assim me senti 

completamente reflexivo. 

 

Ao longo de todo o EP, tentei colocar em prática todas as minhas 

ideologias do que considerei ser o mais benéfico para garantir as 

aprendizagens significativas dos meus alunos. Nesta altura, considero que 

contrariei, tal como designa Zeichner (1993), o entendimento do Professor 

como profissional apenas técnico que somente reproduz o que é prescrito, pois 

fui evidenciando toda uma reflexão construtivista sobre o processo 

implementado, incluindo uma reforma educativa plenamente adequada 

(propósitos, objetivos e estratégias para os atingir) ao contexto.  

Para Alarcão (1996b), ser Professor não termina na ação docente, incita 

um sentido de identidade profissional (promover o estatuto da profissão 

docente), responsabilidade social, desenvolvimento profissional, melhoramento 

do funcionamento das escolas enquanto organização que se dedica à 

formação dos alunos. No mesmo sentido, considero importante reconhecer a 

reflexão sobre temas que integrem um entendimento internacional mais 

alargado, a elaboração de formas de intervenção social mais justas e de 

respeito pelo pluralismo cultural (Sá-Chaves, 2007). Durante toda a ação 

docente, apercebi-me que ser Professor não se restringe apenas à aula nem 

ao processo, este tem também uma forma de estar crítica no funcionamento e 

organização da escola, na elaboração e construção dos currículos e 

programas, na luta por uma sociedade mais justa e solidária e pela autonomia 

e responsabilidade dos alunos. O exemplo das aprendizagens transmitidas aos 

alunos indica, precisamente, todo este desenvolvimento profissional da Pessoa 

deste conto. 

 

O desporto como meio educativo e formativo despontou, igualmente, o 

crescimento profissional e pessoal deste Professor de EF em fase de 

aprendizagem. 
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O desporto em EF, por si só, não promove relações positivas entre 

alunos, estas dependem da intervenção do Professor que deve promover, de 

forma intencional, essas interações (Hastie, 2003). No mesmo sentido, 

Marques (2006) rejeita a oposição entre o valor educativo do desporto na 

escola e nos clubes, referindo que o desporto tem em si mesmo um valor 

educativo que se concretiza se enquadrado de forma correta a partir de uma 

prática fundamentada em conhecimento e organizada de acordo com princípios 

pedagógicos. 

Perante estas alusões, apreendi, ao longo do EP que o desporto, apesar 

de não ser educativo em si mesmo, detém um enorme potencial educativo. 

Porém, é fundamental o papel do Professor em potenciar toda esta riqueza 

educativa, através das práticas diligenciadas e através do clima de aula 

tributado. Desta forma, sempre vi o desporto, não apenas como o conteúdo 

maioral de todo o processo, mas também como uma oferta para os alunos, 

uma partilha, uma dádiva. Compreendi, assim, o significado das palavras de 

Bento (2006a, p.9), quando refere que “é para o Homem que o desporto existe 

como segunda natureza, como cultura, para o elevar acima da imperfeição, da 

baixeza e incompletude”. 

Não sendo uma tarefa fácil, é da responsabilidade do Professor fazer com 

que o aluno se senti bem, feliz e realizado, na aula. Para atingir tal satisfação, o 

aluno deve sentir-se capaz, competente e envolvido nas tarefas que realiza. 

Para esse efeito, depreendi que, tal como refere Rink (1985), a atitude dos 

alunos face às situações de aprendizagem depende do processo estruturado 

pelo Professor, que deve planear tarefas adequadas a cada aluno, permitindo 

desenvolver um sentido de competência e confiança na prática que levam a um 

maior envolvimento social e emocional na tarefa.  

Foi meu intento, sempre, congratular e revelar o sucesso, individual ou 

coletivo, dos meus alunos. Nesta linha de pensamento, as expectativas que o 

Professor estabelece para a aprendizagem de um aluno estão relacionadas 

com o seu sucesso e a forma de tratamento na instrução (Rink, 1985). A 

mesma autora indica a importância do sucesso e confiança dos alunos, 

devendo o Professor motivá-los para atingir o sucesso na tarefa por razões 
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intrínsecas ao invés da simples imposição. Tal como está retratado ao longo de 

todo este documento, compreendi, ao ponto de se tornar uma caraterística 

pessoal, que ser Professor de EF é acreditar em cada um dos seus alunos. 

 

Foi através deste crescimento pessoal e profissional, somado 

progressivamente ao longo do tempo, que consegui levar o ensino da EF para 

o campo da transmissão de valores e competências aos meus alunos. 

Na minha conceção de Professor, é inaceitável exerce a docência sem 

fazer referência a valores (estes condicionam todas as tomadas de decisão do 

Professor), pois quando complementados com o conteúdo a lecionar, estes 

contribuem para alcançar os objetivos educativos da escola. A transmissão de 

valores e competências deveria ser, na minha humilde opinião, o verdadeiro 

retrato do sucesso escolar.  

Ao longo deste ano letivo, tentei sempre complementar, aos conteúdos 

teóricos, os valores e as competências adjacentes. Pois, em EF, acima do 

ensino do passe está o ensino do trabalho em equipa/cooperação; acima do 

ensino da finta ou da desmarcação está a aptidão da resolução de problemas 

na vida; acima da cobertura defensiva está o sentido de companheirismo e 

solidariedade social; acima do bloco defensivo está o legado da capacidade 

defensiva das adversidades que surgirão na vida pessoal e profissional dos 

alunos; acima do vencer (a qualquer custo) está o ensino da capacidade de 

ambição com o propósito de atingir objetivos que à partida parecem utópicos. 

Compreendi que numa comunidade de aprendizagem eficaz, existe apoio, 

responsabilidade, prestação de contas, cooperação, confiança, existindo 

cedência de poderes aos alunos que devem estar identificados na turma e 

promover a justiça e o afeto (Siedentop & Tannehill, 2000). Nesse sentido, 

Bento (2006b) menciona o impacto negativo que a procura do ensino eficaz 

causou, ao retirar o lado humano do processo e ignorando os valores que 

estão presentes, criticando a suposta neutralidade axiológica na educação ao 

referir que as diferenças pedagógicas remetem-nos para diferenças 

axiológicas. Como tal, percebi que um Professor eficaz é um Professor com 

uma orientação axiológica esclarecida. Sem ela, e sem a vinculação na 
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transmissão de valores e competências, o Professor não assume, na 

totalidade, a responsabilidade educacional exigida. Valores como o respeito, a 

cooperação, a responsabilidade e o companheirismo modelaram todas as 

aulas deste EP, onde o Professor foi sempre o seu expoente máximo. 

Todo este crescimento profissional e pessoal teve nos alunos o fator líder 

de influência, isto porque sempre considerei que o trabalho de um Professor 

deve, primeiramente, estar destinado para os seus alunos. Para ser congruente 

com a tal orientação axiológica acima mencionada, tive de desenvolver um 

clima positivo na turma, aclamando uma pedagogia afetiva para todo o 

processo. Segundo Siedentop e Tannehill (2000), este tipo de pedagogia 

relacionasse com um duplo objetivo, onde para além de desenvolver os alunos, 

estabelecem-se relações onde estes defendem os interesses e direitos dos 

seus pares, devendo o Professor envolver-se em práticas de ajuda, 

valorização, respeito, tolerância, reforço e suporte dos alunos. Estes valores 

devem ser transmitidos através da prática, pois é desta forma que os alunos os 

recebem e identificam mais rapidamente. Daí, cada tarefa proposta 

desencadeou o, conveniente e oportuno, desafio e significado para os alunos, 

ajudando-os a atingir os resultados desejados. Desta forma, atento que a 

educação e formação dos alunos devem desenvolver-se sobre uma orientação 

axiológica, onde a valorização da amizade e entreajuda dos alunos é a forma 

mais apropriada para transportar todos os valores e competências para uma 

sociedade que se espera mais justa e solidária.  
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Capítulo VI – Perfazimentos finais e perspetivas de futuro 

 

Chegado o fim desta aventura, resta-me constatar que, neste momento, 

estou mais ciente do que é ser Professor, especificamente de EF, e do que o 

futuro me reservara.  

Durante este EP angariei o conhecimento, teórico e prático, necessário 

para perceber as exigências da profissão docente. Tive a oportunidade de 

realizar diversas experimentações (métodos de ensino, estratégias de 

comunicação, formas de avaliação, entre outras) que me fizeram perceber que 

este ano de EP serve, também, para definir algumas diretrizes pessoais do que 

entendo por ser Professor de EF. O contacto com os alunos, a oportunidade de 

ter ao meu encargo uma turma e de contribuir para o desenvolvimento e 

crescimento dos alunos faz-me acreditar que as ideologias que coloquei em 

prática foram as mais adequadas e que, de certa forma, consegui deixar a 

minha marca pessoal em cada um dos alunos. Para isso, o processo de 

moldagem, pessoal e profissional, desenvolvido ao longo deste ano foi vital 

para o crescimento a vários níveis.  

Este foi um ano de aprendizagens, puras e significativas, onde imperou a 

felicidade e a satisfação de exercer a profissão que me preenche pessoalmente 

e que me faz acreditar que, mesmo na situação delicada do país, me 

continuará a fazer feliz no futuro.  

O nível de sabedoria e experiência atingido durante este EP leva-me, 

agora, a questionar o meu futuro. A verdade é que, ao longo desta aventura, 

foram raras as vezes em que me apoquentei com este aspeto, pois sem dúvida 

vive este EP com o maior prazer e satisfação possível, onde cada aula 

significou um momento feliz para mim. Contudo, nesta fase é necessário, 

igualmente, saber avaliar e ponderar (tal como relatado ao longo desta 

narrativa) o que se avizinhará.  

Ao analisar a cultura onde estou inserido, percebo que não me revejo 

nem me identifico, totalmente, com ela e essa perceção deixa-me um pouco 

receoso. Quando se passa um ano como este, o desejo, de continuar a 

vivenciar este sentimento de pura felicidade pelo que se faz, é enorme, 
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contudo, quando se vê (numa visão mais global) as circunstâncias onde este 

ano se passou, nomeadamente o país e a evidente falta de valores patenteada, 

esse sentimento esmorece. E não é que não tenha esperança, porque a tenho 

(sempre fui bastante otimista e hei de continuar a ser mesmo quando diversas 

situações o provam que não deveria sê-lo) mas a verdade é que, infelizmente, 

não terei uma oportunidade (pelo menos a curto prazo) de exercer a docência 

numa escola (no que ao sistema público diz respeito). Por isso mesmo é que 

me questiono se o melhor neste momento não será continuar a minha 

formação, na procura de me tornar ainda mais especializado a fim de essa 

especialização me proporcionar novas e mais possibilidades de continuar a 

lecionar. Na minha opinião, quando se deseja algo deve-se procurar por todas 

as formas possíveis, pois quando decidi frequentar este ciclo de estudos já o 

país atravessava esta crise, na minha opinião, mais do que financeira, de 

valores (algo que me deixa ainda mais triste) e não foi por isso que coloquei em 

causa prosseguir. Ao longo dos anos de praticante federado, aluno, treinador 

de “pequenos” e mesmo este ano enquanto Professor, sempre tive um lema 

que espero nunca deixar de acreditar: para os bons há sempre espaço.  

Esta minha inquietação, sobre a continuidade na minha formação, é 

realçada por Batista e Queirós (2013, p.48) quando evidenciam a 

preponderância da formação na preparação dos futuros Professores, referindo 

que “se não é linear que boas formações façam bons profissionais” ou que “os 

bons profissionais tenham tido todos boas formações”, é do entendimento geral 

que “a qualidade dos profissionais resulta em muito da formação que tiveram”. 

Na minha apreciação, essa formação, mais do que exigir competências através 

da resolução das dificuldades, fez-me aprender a ser exigente comigo mesmo, 

no sentido de manter a insatisfação acima do conformismo, onde impera uma 

atitude de aperfeiçoamento e procura de melhores soluções para as 

adversidades. 

A realização deste trabalho refletiu um pouco este entendimento. Este 

documento serve para valorizar o EP, fazendo do ano prático um objeto de 

análise, um instrumento e um meio de aprender ainda mais. Constato, portanto, 

que ao relatar, contextualizada e refletidamente, toda a prática profissional 
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vivida neste EP, fez-me apreender ainda melhor o sentido educativo desta 

etapa na formação profissional. Sem este sentido, por muito rica e significativa 

que tenha sido a prática pedagógica, a experiência desvaneceria, pois não 

havia sido alvo de reflexão e confronto com a literatura. Sem esta reflexão, o 

EP não teria valor. 

Aliás, a produção deste relatório fez-me, ainda, reviver de todo o ano de 

experiências e vivências. Foram diversas as vezes em que, ao narrar, me senti 

tal como no descrito momento … feliz e preenchido.  

Posto fim, resta-me atentar que este foi um ano recheado de dias bem-

aventurados, cheios de trabalho mas que as aprendizagens significaram muito 

mais que esse trabalho, e onde a experiência adquirida, a todos os níveis, me 

deixa seguro em relação à minha capacidade para ser Professor de EF.  

Levo comigo todas as distintas vezes onde a expressão “stor” significou o 

lugar e as pessoas que me rodeavam. Com ela, levo também os momentos, 

saudosos, partilhados com os meus alunos, amigos estagiários, PC e OE, bem 

como toda a saudade que este EP, já deixa, de ser Professor de EF. 



 

 
 



 

107 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Alarcão, I. (1996a). Reflexão Crítica sobre o Pensamento de Schön e os 

Programas de Formação de Professores. In I. Alarcão (Org.), Formação 

Reflexiva de Professores: Estratégias de Supervisão (pp. 9-39). Porto: 

Porto Editora. 

 

Alarcão, I. (1996b). Ser Professor Reflexivo. In I. Alarcão (Org.), Formação 

Reflexiva de Professores: Estratégias de Supervisão (pp. 171-189). 

Porto: Porto Editora. 

 

Alarcão, I. & Tavares, J. (2003). Supervisão da Prática Pedagógica – Uma 

perspetiva de Desenvolvimento e Aprendizagem (2ªEdição). Coimbra: 

Edições Almedina. 

 

Batista, P., & Queirós, P. (2013). O estágio profissional enquanto espaço de 

formação profissional. In P. Batista, P. Queirós, & R. Rolim (Ed.), 

Olhares sobre o Estágio Profissional em Educação Física (pp. 33-52). 

Porto: Editora FADEUP. 

 

Bento, J. (1986). Elementos fundamentais de psico-pedagogia. Porto: 

Sociedade de Papelaria, Lda. 

 

Bento, J. (1987). Desporto matéria de ensino. Lisboa: Caminho. 

 

Bento, J. (2003). Planeamento e Avaliação em Educação Física (3ªEdição). 

Lisboa: Livros Horizonte. 

 

Bento, J. (2006a). Esclarecimentos e pressupostos. In G. Tani, J. O. Bento & R. 

D. S. Petersen (Ed.), Pedagogia do Desporto (pp. 3-11). Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan. 



 

108 
 

Bento, J. (2006b). Da Pedagogia do Desporto. In G. Tani, J. O. Bento & R. D. 

S. Petersen (Ed.), Pedagogia do Desporto (pp. 26-57). Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan. 

 

Cardoso, A., Peixoto, A., Serrano, M., & Moreira, P. (1996). O Movimento da 

Autonomia do Aluno – Repercussões a Nível da Supervisão. In I. Alarcão 

(Org.), Formação Reflexiva de Professores: Estratégias de Supervisão 

(pp. 63-88). Porto: Porto Editora. 

 

Cloes, M., & Mouton, A. (2012). Students’ and Staff’s Opinions about the 

Reflective Practice Process Implemented in a Preservice Physical 

Education Teacher Programme. Asian Journal of Exercise and Sports 

Science, 9(1), 67-84. 

 

Flores, P. (2007). Profesores de Matemática Reflexivos: Formación y 

Cuestiones de Investigación. PNA, 1(4), 139-159. 

 

Freire, P. (1996). Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática 

educativa. São Paulo: Paz e Terra. Coleção Leitura. 

 

Galvão Z. (2002). Educação Física Escolar: A prática do bom Professor. 

Revista Mackenzie de Educação Física e Esporte, 1(1), 65-72.  

 

Garcia, R. (2010). Antropologia do Desporto: Livro de Apoio à Unidade 

Curricular. FADEUP. 

 

Godinho, M., Mendes, R., Melo, F., & Barreiros, J. (1999). Controlo motor e 

aprendizagem. Fundamentos e aplicações. Lisboa: Edições FMH.  

 

Hastie, P. A. (2003). Teaching Sport Within Physical Education. In S. J. 

Silverman & C. D. Ennis (Eds.), Student Learning in Physical Education: 



 

109 
 

Applying Research to Enhance Instruction (2ªEdição) (pp.227-240). 

Champaign (Illinois): Human Kinetics. 

 

Hellison, D. (2003). Teaching Personal and Social Responsibility in Physical 

Education. In S. J. Silverman & C. D. Ennis (Eds.), Student Learning in 

Physical Education: Applying Research to Enhance Instruction 

(2ªEdição) (pp.241-254). Champaign (Illinois): Human Kinetics. 

 

Jacinto, J., Carvalho, L., Comédias, J., & Mira, J. (2001). Programa de 

Educação Física – 10º, 11º e 12º anos. Cursos Científico-humanísticos e 

Cursos Tecnológicos. Lisboa: Ministério da Educação - Departamento do 

Ensino Secundário. 

 

Lalanda, M., & Abrantes, M. (1996). O Conceito de Reflexão em J. Dewey. In I. 

Alarcão (Org.), Formação Reflexiva de Professores: Estratégias de 

Supervisão (pp. 41-61). Porto: Porto Editora. 

 

Leitão, A. R. (1986). Estratégias de intervenção pedagógica. Ludens, 11, 1, 43-

48. 

 

Magill, R. (2007). Motor learning and control: concepts and applications: 

(8ªEdição). Nova Iorque: McGraw-Hill Companies. 

 

Marques, A. (2006). Desporto: Ensino e Treino. In G. Tani, J. O. Bento & R. D. 

S. Petersen (Ed.), Pedagogia do Desporto (pp. 142-153). Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan. 

 

Martins, R. (2011). O diretor de turma como gestor curricular 

(elaboração/implementação/avaliação do PCT). Trabalho de projeto, 

apresentado à Escola Superior de Educação, para a obtenção do grau 

de Mestre em Ciência da Educação. Escola Superior de Educação do 

Instituto Politécnico de Bragança. 



 

110 
 

Matos, Z. (2013a). Normas Orientadoras do Estágio Profissional do Ciclo de 

Estudos Conducente ao Grau de Mestre em Ensino de Educação Física 

nos Ensinos Básicos e Secundário da FADEUP 2013-2014. Gabinete de 

Pedagogia do Desporto – Estágio Profissional. Porto: Faculdade de 

Desporto da Universidade do Porto. 

 

Matos, Z. (2013b). Regulamento da Unidade Curricular Estágio Profissional do 

Ciclo de Estudos Conducente ao Grau de Mestre em Ensino de 

Educação Física nos Ensinos Básicos e Secundário da FADEUP 2013-

2014. Porto: Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. 

 

McCullagh, P., & Little, W. (1989). A Comparison of Modalities in Modeling. 

Human Performance 2(2). 101-111. 

 

Mesquita, I., & Graça, A. (2011). Modelos instrucionais no ensino do Desporto. 

In A. Rosado & I. Mesquita (Ed.), Pedagogia do Desporto (pp. 39-68). 

Lisboa: Edições FMH.  

 

Metzler, M. W. (2000). Instructional Models for Physical Education. 

Massachusetts: Allyn and Bacon. 

 

Nóvoa, A., (2009). Para uma formação de professores construída dentro da 

profissão. Faculdade de Psicologia e Ciência da Educação da 

Universidade de Lisboa. 

 

Pacheco, J. A., & Flores, M. A. (1999). Formação e Avaliação de Professores. 

Porto: Porto Editora. 

 

Pires, E. A. G., Duarte, M. S., Pires, M. C., & Souza, G. S., (2004). Hábitos de 

atividade física e o estresse em adolescentes de Florianópolis. Revista 

Brasileira de Ciência & Movimentos, 12 (1), 51-56. 

 



 

111 
 

Queirós, P. (2001). Para uma renovação da educação física – o corpo como 

categoria central. In P. B. Gomes & A. Graça (Eds.), Educação Física e 

Desporto na Escola: Novos desafios, diferentes soluções (pp.31-35). 

Porto: Faculdade de Ciências do Desporto e de Educação Física da 

Universidade do Porto.  

Rink, J. E. (1985). Teaching Physical Education for Learning. St. Louis: Times 

Mirror/Mosby. 

 

Roldão, M. (2005). Profissionalidade docente em análise – especificidades dos 

ensinos superior e não superior. Nuances: Estudos sobre educação 12 

(13), 105-126. 

 

Rosado, A., & Mesquita, I. (2011). Pedagogia do Desporto. Edições FMH 

 

Rosenshine, B., & Furst, N. (1973). The use of direct observation to study 

teaching. In R. Travers (Ed.), Second Handbook of Research on 

Teaching (pp.122-183). Chicago: Rand & McNally. 

 

Sá-Chaves, I. (2007). Portfolios reflexivos: estratégia de formação e de 

supervisão (3ªedição). Aveiro: Universidade de Aveiro. 

 

Schmidt, R., & Wrisberg, A. (2008). Motor learning and performance. A 

problem-based approach. (4ª ed.). Champaign, IL: Human Kinetics. 

 

Siedentop, D. (1983). Developing Teaching Skills in Physical Education 

(2ªedição). Palo Alto: Mayfield Publishing Company. 

 

Siedentop, D. (1991). Developing Teaching Skills in Physical Education (3ª 

Edição). Mayfield Publishing Company. 

 

Siedentop, D., & Tannehill, D. (2000). Developing Teaching Skills in Physical 

Education (4ªedição). Mayfield Publishing Company. 



 

112 
 

 

Solomon, M. A. (2003). Student Issues in Physical Education Classes: 

Atittudes, Cognition, and Motivation. In S. J. Silverman & C. D. Ennis 

(Eds.), Student Learning in Physical Education: Applying Research to 

Enhance Instruction (2ªEdição) (pp.147-163). Champaign (Illinois): 

Human Kinetics.  

 

Tsangaridou, N., & O’Sullivan, M. (1994). Using Pedagogical Reflective 

Strategies to Enhance Reflection Among Preservice Physical Education 

Teachers. Journal of Teaching in Physical Education, 14(1), 13-33. 

 

Vickers, J. (1990). Instructional Design For Teaching Physical Activities – A 

Knowledge Structures Approach. Illinois: Human Kinetics Books. 

 

Wood, T. M. (2003). Assessment in Physical Education: The Future is Now!. In 

S. J. Silverman & C. D. Ennis (Eds.), Student Learning in Physical 

Education: Applying Research to Enhance Instruction (2ªEdição) 

(pp.187-203). Champaign (Illinois): Human Kinetics. 

 

Zeichner, K. M. (1993). A formação Reflexiva de Professores: Ideias e Práticas. 

Lisboa: Educa. 


