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Resumo 

 

A construção deste documento advém de uma reflexão crítica, consistente e 

fundamentada da experiência pessoal e do desenvolvimento de competências 

profissionais, em contexto de Estágio Profissional, no ensino da Educação 

Física. O Estágio Profissional decorreu numa Escola Secundária da região do 

Porto, com a colaboração de três Estudantes-Estagiários, um Professor 

Cooperante da escola e uma Professora Orientadora da Faculdade. O presente 

relatório encontra-se organizado em seis capítulos: A Introdução, apresenta os 

principais temas desenvolvido no documento; a Dimensão Pessoal, reporta-se 

a uma reflexão autobiográfica sobre as expetativas relativas ao estágio; o 

Enquadramento da Prática Profissional, integra a contextualização macro da 

prática pedagógica, o papel da Educação Física na escola e o meu 

entendimento acerca do que é ser Professor; a  Realização da Prática 

Profissional, subdivide-se em quatro áreas de desempenho, sendo a Área I – 

“Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem”, as Áreas II e III – 

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

“Desenvolvimento Profissional”. O último capítulo centra-se num estudo de 

Investigação-Ação desenvolvido ao longo do ano letivo, sobre o Treino 

Funcional. Nas Considerações Finais, procuro fazer uma reflexão acerca da 

importância desta experiência de Estágio Profissional, vivenciada ao longo de 

um ano letivo. 

 

PALAVRAS-CHAVE: ESTÁGIO PROFISSIONAL, EDUCAÇÃO FÍSICA, SER 

PROFESSOR, TREINO FUNCIONAL, REFLEXÃO. 
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Abstract 

 

The construction of this document comes from a critic reflection, consistent and 

grounded in the personal experience, and in the development of the 

professional skills, in the context of the professional practicum in teaching 

physical education. The practicum took place in a Secundary School of the 

region of Porto, in collaboration with three students-teachers, one cooperative 

teacher and one faculty supervisor. The present report is structured and 

organized into six chapters: The introduction presents the main subjects 

developed in the document; the Personal dimension reports to an 

autobiographical reflection on the expectations for the practicum; the 

professional practice framework integrates the role of macro context of 

pedagogical practice in physical education at school and my knowledge of what 

is to be a teacher; the realization of professional practice is subdivided into four 

performance areas: Area I - "Organization and Management of Teaching and 

Learning", Areas II and III - "Participation in School and Community Relations" 

and Area IV - "Professional Development"; the last chapter focuses on the 

Action-Research Project on Functional Training. On Final Considerations I try to 

reflect on the importance of the professional stage experienced over a school 

year. 

 

KEYWORDS: PROFESSIONAL INTERNSHIP, PHYSICAL EDUCATION, 

BEING A TEACHER, FUNCTIONAL TRAINING, REFLEXION. 
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1. Introdução   

 

O presente documento foi elaborado no âmbito da unidade curricular de 

Estágio Profissional (EP), do segundo ciclo de estudos, conducente à obtenção 

do grau de Mestre em Ensino de Educação Física (EF) nos Ensinos Básico e 

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

O EP decorreu numa Escola Secundária situada no concelho de Vila 

Nova de Gaia, no distrito do Porto. Esta fase formativa foi vivenciada 

conjuntamente com os meus colegas de estágio e supervisionada por um 

professor cooperante (da escola) e uma professora orientadora (da faculdade). 

Ao longo deste ano letivo, fui responsável por uma turma do 10º ano de 

escolaridade, em que operacionalizei a minha conceção acerca da disciplina de 

EF, recorrendo constantemente à ação reflexiva. 

Batista e Queirós (2013) afirmam que a prática de ensino oferece aos 

futuros professores, a oportunidade de submergirem na cultura escolar nas 

mais diversas componentes, desde as normas e valores, aos hábitos, 

costumes e práticas da escola, que constituem o sentir, o pensar e o agir da 

comunidade e contexto em particular. 

Para Alarcão e Tavares (2003), o EP é uma experiência fundamental no 

desenvolvimento profissional dos professores, sendo este um espaço 

privilegiado para o aprimoramento de diversas competências adquiridas na 

teoria. São estas competências que dão ao estágio todo o sentido que lhe é 

atribuído pelos estudantes. Nesta linha de pensamento, alguns autores 

(Rodrigues, 2009; Silva, 2009) enfatizam a prática pedagógica durante a 

formação inicial de professores como um momento privilegiado do processo de 

aprender a ensinar. 

Segundo Matos (2013, p. 3), o objetivo geral do EP é “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”. Desta forma, a realização deste relatório tem como 

principal foco, descrever e refletir sobre as tarefas e funções que realizei, as 
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dificuldades com que me deparei e as estratégias e ações que adotei, 

tornando-me num professor reflexivo. Foi através desta prática que consegui 

responder positivamente às adversidades encontradas ao longo do ano letivo. 

O Relatório de Estágio está organizado em seis capítulos: (1) 

Introdução, em que são apresentados os principais temas desenvolvido no 

documento; (2) Dimensão Pessoal, no qual apresento e transcrevo o meu 

percurso de vida no desporto e, principalmente, a minha formação inicial, 

mencionando também as minhas expetativas, receios e ambições; (3) 

Enquadramento da Prática Profissional, que retrata o contexto no qual a 

minha prática profissional se desenrola e o meu entendimento acerca do lugar 

da EF na escola e do que é ser professor; (4) Realização da Prática 

Profissional, que está subdividida em 4 áreas de desempenho e integra a 

retrospeção sobre tudo aquilo que foi idealizado, planeado, realizado e avaliado 

ao longo do ano de EP, recorrendo para o efeito, à minha reflexão sobre ação e 

na ação; (5) Estudo Investigação-Ação intitulado “O Treino Funcional: Uma 

das formas de desenvolver a Aptidão Física nas aulas de Educação Física”, 

cujo objetivo principal foi verificar se aplicação de um circuito de Treino 

Funcional nas aulas Educação Física, permite aproximar os alunos da Zona 

Saudável de Aptidão Física e melhorar o desenvolvimento das capacidades 

condicionais e coordenativas; (6) Considerações Finais que retrata os 

momentos marcantes do EP e algumas ilações sobre todo este período 

formativo. 
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2. DIMENSÃO PESSOAL 
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2.1. Reflexão autobiográfica 

 

“São tudo memórias de tempos que não voltam mais 

Guardamos histórias que não esquecemos jamais! 

É tudo um passado, aquilo que fomos 

Mas se não sabes de onde vens, 

 Não sabes pra onde vais!” 

(Dealema, 2011) 

 

 Para compreender melhor quem sou, importa fazer uma retrospetiva do 

meu processo de formação académica e profissional, bem como das minhas 

experiências pessoais e desportivas. Estas vivências, representam 

caraterísticas e crenças, que inevitavelmente traduzem as conjeturas que 

futuramente construirei, enquanto pessoa singular.  

 O que me constitui, resulta dos meus sonhos, das minhas experiências, 

vontades e ânsias, que compõem elementarmente quem sou, o que preconizo 

e as aspirações que acarreto para o futuro. 

Desde muito novo que descobri o que mais gostava de fazer, jogar à 

bola. Fosse na rua, em casa ou no campo, com uma bola de futebol, de ténis 

ou outra coisa qualquer, tudo servia para jogar futebol durante tardes inteiras. 

Daí até ingressar num clube de futebol aos 7 anos, foi um pequeno passo. 

Tinha um amigo que jogava no Futebol Clube do Porto (FCP) e, a convite dele, 

fui lá prestar provas. Bastou um treino e permaneci imediatamente no clube, 

dando assim início a um dos meus sonhos. Ser jogador profissional foi o sonho 

que deu origem ao meu desejo atual de ser treinador profissional de Futebol. 

Depois do FCP passei por vários clubes, designadamente o Salgueiros, o 

Candal, entre outros. Este gosto e vontade, fez com que crescesse em mim um 

prazer pelo desporto imenso. Aos 14 anos comecei a praticar outras 

modalidades, como o “bodyboard”, a natação e a ginástica acrobática. E com 

22 anos, decidi deixar de praticar futebol, pois tinha finalizado a licenciatura na 

Escola Superior de Educação do Porto (ESEP) e o convite para treinar as 

escolinhas do Boavista, ocupava-me muito tempo. Queria dedicar-me 
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totalmente a esta aventura. Desde então, como treinador passei pelo Boavista, 

pelo União de Lamas, pelo Lourosa e, atualmente, pelo Leixões, onde dirijo 

dois escalões, sub-14 e sub-18. Este trajeto desportivo permitiu-me 

desenvolver caraterísticas que fazem de mim uma pessoa persistente, 

obstinada, disciplinada e, acima de tudo, determinada. Com este modo de ser, 

acalento e procuro melhorar todos os dias enquanto professor/treinador. Optei 

mais tarde, por ingressar no mestrado de ensino, com o intuito de alargar os 

meus horizontes em termos profissionais e, principalmente, me dotar de 

ferramentas e instrumentos, capazes de me tornarem mais eficaz no processo 

de ensino-aprendizagem. 

Os meus sonhos e as minhas vontades atraíam-me para a área 

desportiva e, no contexto de escola, as aulas de Educação Física (EF) eram as 

que mais gostava. Tive o privilégio de ter professores que contribuíram 

largamente para o meu desenvolvimento pessoal e desportivo e as vivências 

no curso de Desporto do Ensino Secundário, na Escola Almeida Garrett, vieram 

confirmar o meu desejo de estar ligado profissionalmente à EF.  

Após o término do 12º ano de escolaridade, ingressei na Escola Superior 

de Educação do Porto (ESEP), concluindo a licenciatura pré-Bolonha em 

quatro anos. Seguidamente, a partir de 2005, comecei a trabalhar como 

docente do 1º e 2º ciclo de ensino, mas sempre mantive o desejo de tirar um 

mestrado. Exercendo ainda a profissão docente, desde sempre em escolas 

públicas, mantenho ainda o papel de treinador em clubes e escolas de futebol, 

sendo também monitor em campos de férias e festas de aniversário. 

Estou convicto que toda a perseverança e esforço, na procura de uma 

qualificação profissional mais elevada, são caraterísticas benéficas para o meu 

futuro enquanto professor e treinador. Na procura insana de me aperfeiçoar e 

ser melhor a cada dia que passa, acredito que a recompensa virá. E com 

convicção, assumo que, o que sou hoje deve-se em grande parte ao meu 

passado desportivo e à educação que me foi proporcionada. A luta pelo sonho 

de ser docente e treinador profissional é um caminho que ainda desejo 

percorrer, porque quem luta pelo que realmente quer, nunca perde a 

esperança. 
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São tudo memórias e histórias passadas revertidas na procura de ir mais 

além, numa necessidade de querer sempre mais, numa constante reinvenção e 

exigência pessoal. Continuo a viver, a percorrer o meu caminho… 

2.2. Expetativas iniciais vs. Realidade vivenciada 

 

 “O homem moderno é o homem que tenta constantemente inventar-se a si 

próprio” 

(Foucault, 1991) 

 

O EP assume-se como o culminar de todo um processo de formação. 

Aqui, procurei adquirir ferramentas e instrumentos que me permitissem 

melhorar enquanto docente pró-ativo, na busca de mais conhecimento e 

melhores soluções educativas. Para mim, seria “como uma intervenção visando 

a modificação nos domínios dos saberes, do saber-fazer e do saber-ser” 

(Perrenoud cit. por Rosado e Mesquita, 2009a, p. 209), fundamental para 

evoluir em termos pessoais e profissionais. 

Neste sentido, não sendo uma experiência nova, perspetivei no EP uma 

reinvenção pessoal do meu conhecimento enquanto docente, que Pacheco (cit. 

por Braga, 2001, p. 61) define como “um saber, ou conjunto de saberes, 

contextualizado por um sistema concreto de práticas escolares refletindo as 

suas conceções, perceções, experiências pessoais, crenças, atitudes, 

expectativas”. Encarei esta experiência com um caráter desafiador e ao mesmo 

tempo aliciante, procurando aplicar todos os meus conhecimentos. 

A integração no meio escolar decorreu bastante bem, criando uma 

forte empatia com os todos os professores de EF e restantes docentes e 

funcionários. Todos revelaram disponibilidade para ajudar no que quer que 

necessitasse. Não tenho dúvidas que este processo afável e carinhoso de 

incorporação no meio educativo, teve grande impacto na minha prestação 

durante este ano letivo. 

 As minhas expetativas relativas ao meu ano de EP tiveram um caráter 

“idealista”, mas possuíram objetivos bem formulados, nos quais, considero ter 
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alcançado na sua plenitude. Estas formulações estão descritas e divididas em 

seis componentes apresentadas abaixo.  

 Relativamente ao meu núcleo de estágio, houve alguma ansiedade em 

saber com quem ficaria na escola, pois considerava fundamental a existência 

de um grupo coeso, unido e responsável. No início do EP senti algum receio 

por ser mais velho e por considerar que teria de apelar com mais incidência ao 

trabalho e dedicação dos meus colegas, para que em conjunto obtivéssemos o 

sucesso do coletivo e individual. Mas, desde cedo, percebi que estava 

enganado, pois a prevalência de um grande companheirismo e entreajuda, 

coadjuvado por um relacionamento saudável, crítico e leal, fez-me acreditar 

que juntos poderíamos ir longe. O Fábio e o João revelaram ser uns estudantes 

na verdadeira aceção da palavra, pois foram extremamente dedicados ao longo 

do ano letivo, demonstrando sempre responsabilidade, seriedade e maturidade 

nesta etapa importante e comum das nossas vidas. Não tenho dúvidas que 

juntos formamos um bom grupo e que sem o apoio deles, a concretização do 

EP seria muito mais difícil. Sinto que, para além de colegas de estágio, ganhei 

dois novos amigos. 

No que diz respeito à minha relação com os alunos, considero ter 

criado com todos uma relação próxima e de grande companheirismo, 

despertando nos alunos uma motivação extraordinária para a prática nas aulas 

de EF e nas atividades das escola: “(…)o primeiro contato com os alunos foi 

bastante positivo e prometedor para um enriquecimento conjunto, numa 

aprendizagem mútua, potenciadora de uma clima favorável ao processo de 

ensino-aprendizagem” (RA 1 e 2). 

Esta relação próxima entre todos os intervenientes do processo de 

ensino-aprendizagem (professor e alunos) foi promotora de um clima 

harmonioso e afável, capaz de potenciar ao máximo o desenvolvimento motor, 

cognitivo e socioafetivo dos alunos É primordial que o professor procure criar 

esta afetividade, pois só assim o processo de ensino-aprendizagem será mais 

gratificante e compensador para os educandos. Um professor, para ser “eficaz” 

no processo educativo, tem de criar condições de sucesso aos alunos e, para 

isso, a sua relação interpessoal assume-se como um fator importante. Aliando 
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as minhas ambições, a coerência metodológica de ensino, a exigência 

organizativa e a disciplina, penso ter conseguido criar uma relação ótima com 

todos os alunos, tornando este processo mais apelativo e motivador.   

De modo a conhecer todos os alunos, foi fundamental no início do ano 

letivo, realizar uma caraterização pormenorizada da turma, com o intuito de 

obter informações imprescindíveis, para um conhecimento individual e grupal. 

O grupo com o qual fiquei responsável foi a turma de 10º ano de escolaridade, 

constituída por 19 alunos, 8 do sexo masculino e 11 do sexo feminino, e com 

idades compreendidas entre os 14 e os 15 anos. 

Adicionalmente, o conhecimento do contexto de ensino aliado ao 

conhecimento das particularidades de cada aluno permitiu-me construir um 

ensino mais próximo das necessidades de cada um. A aprendizagem das 

habilidades motoras saiu em muito beneficiada por este aspeto e, também, 

pela postura e interesse demonstrado por todos perante a disciplina: “Esta 

turma mais uma vez demonstrou grande entusiamo e entrega aos exercícios 

propostos, sendo que em todos os grupos existiu um espírito de entreajuda e 

companheirismo de salutar (…)” RA 9 e 10).  

Na tentativa de criar um clima favorável de aprendizagem, importava não 

só, assegurar uma boa relação com os alunos, mas também manter os alunos 

motivados para a prática. 

Assim, outra questão pela qual me debrucei e atribuí particular interesse, 

durante este EP, foi a questão da motivação nas modalidades individuais, 

designadamente a ginástica de aparelhos, e no trabalho da condição física 

(CF). Pois, estas práticas requerem um esforço e um trabalho significativo para 

se atingir níveis consideráveis de prestação desportiva, que nem sempre 

encontramos nos alunos da escola. O uso de música como ambiente de fundo 

foi um dos meios utilizados para colmatar a falta de entusiasmo dos alunos, e 

que mais reflexos positivos apresentou nas aulas: “A utilização de música 

aquando da realização do treino funcional surtiu o efeito desejado, com os 

alunos a demonstrarem estar motivados e empenhados na realização dos 

exercícios” (RA 65 e 66). 
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As estratégias utilizadas procuraram atribuir uma abordagem mais 

criativa e atrativa à modalidade em questão, elevar a predisposição dos alunos 

e fomentar o gosto pela prática das atividades propostas. Mas, estas 

estratégias serão amplamente apresentadas e descritas mais à frente, na 

componente que integra a área I - Organização e gestão do ensino e da 

aprendizagem.  

Considero, assim, ter conseguido contribuir para um desenvolvimento 

dos alunos, ao nível motor, cognitivo e socioafetivo, concedendo-lhes, acima de 

tudo, uma literacia desportiva rica ao nível das competências humanas.  

O grupo de EF foi fundamental para a integração plena na escola e no 

respetivo grupo disciplinar. Encontrei um grupo afável, coeso e unido, capaz de 

acolher um grupo de estagiários com agrado e de os ajudar em todas as 

dificuldades encontradas durante o EP. 

Relativamente aos agentes supervisores, no meu Professor Orientador 

(PO), não procurei “receitas” ou “fórmulas mágicas” para dar respostas às 

exigências que o estágio preconizou, mas sim a colaboração ativa e dinâmica 

para me tornar mais eficaz no processo de ensino-aprendizagem. Sempre que 

atendi ser necessário, recorri ao seu apoio, a fim de conseguir estabelecer uma 

melhor ligação entre a minha prática docente e a fundamentação das minhas 

decisões. O PO mostrou-se sempre disponível para me ajudar na 

concretização de um processo de ensino-aprendizagem fluído e promotor de 

aquisições significativas nos alunos. 

Já o Professor Cooperante (PC), responsável pela orientação na 

escola, assumiu um papel de formador e mediador pedagógico durante o EP. 

Como afirmam  Albuquerque et al. (2008), o PC deve ser um profissional justo, 

inspirador de confiança, honesto, compreensivo, exigente, disponível, 

competente e amigo, devendo ainda assumir a responsabilidade de conduzir o 

estagiário ao exame reflexivo dos atos pedagógicos e das relações 

estabelecidas. Este agente deve, portanto, subsistir a sua ação, visando dotar 

o futuro professor da capacidade de questionar a sua prática efetiva e, munir o 

mesmo, de ferramentas e instrumentos didáticos, promotores de um ensino 

eficaz, na tentativa de encontrar as melhores soluções para os seus problemas. 
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A partilha de experiências e vivências, coadjuvada com uma orientação 

específica que induz a uma reflexão na ação e sobre a ação, foram sem dúvida 

dois fatores fundamentais na minha formação. Neste âmbito, considero que foi 

estabelecida uma relação cordial entre nós (PC e estagiários), mas ao mesmo 

tempo exigente, quer na postura assumida como professores de EF, quer na 

reflexão sobre a ação diária da prática profissional. O PC apoiou, orientou e 

coordenou todas as tarefas que me foram induzidas pelo regulamento de EP, 

com as quais tive de aprender a lidar e superar. As minhas expetativas iniciais 

comprovaram-se com este acompanhamento diário e contínuo.  

Juntamente com os tópicos acima descritos, afigura-se essencial fazer 

referência à comunidade educativa, que contribuiu para que as minhas 

dificuldades fossem suplantadas e reconduzidas para um sucesso pessoal e 

grupal. Com a ajuda dos meus colegas estagiários e com a participação nas 

variadíssimas atividades desportivas, decorrentes no ano letivo, consegui uma 

rápida e eficaz integração na comunidade escolar. 

Sinto que o empenho, a dedicação e a persistência que coloquei em 

prática, ao longo deste ano de EP, foram valorosos e enriquecedores em 

termos pedagógicos. Neste espaço formativo ambicionei reinventar-me, 

constantemente como docente pró-ativo que procura sempre adquirir mais 

conhecimento e melhores soluções educativas. Hoje, sei que todas as barreiras 

com que me deparei foram difíceis de ultrapassar, mas foi bastante gratificante 

saber que cresci por tudo o que vivi e aprendi 

Hoje sinto-me mais confiante e realizado. Suplantei um desafio e o que 

seria a vida sem desafios? Com certeza não valeria a pena ser vivida. 
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3. ENQUADRAMENTO DA PRÁTICA 

PROFISSIONAL 

 

 

 



16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

3.1. Enquadramento legal, Institucional e Funcional do EP 

 

“O Estágio Profissional entende-se como um projeto de formação do estudante 

com a integração do conhecimento proposicional e prático necessário ao 

professor, numa interpretação atual da relação teoria prática e contextualizando 

o conhecimento no espaço escolar.” 

(Matos, 2013, p.3)1 

 

Na FADEUP o EP é uma unidade curricular do 2º ciclo de estudos, 

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

Básico e Secundário (EEFEBS), e reporta-se à obtenção da habilitação 

profissional para a docência. A estrutura e funcionamento do EP considera os 

princípios decorrentes das orientações legais constantes do Decreto-lei nº 

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

publicado no Diário da República. Estes  determinam as condições necessárias 

para a obtenção do título, indispensável para o desempenho docente. 

O EP focaliza a sua ação num contexto real, com o intuito de 

desenvolver competências pedagógicas, didáticas e científicas, que direcionem 

o EE numa integração progressiva e orientada na esfera da vida profissional 

docente. Pois, é no espaço escolar que se desenvolve e adquire o conceito do 

que é ser professor. Como refere Nóvoa (2009, p. 12) “é compreender os 

sentidos da instituição escolar, integrando-se na profissão e aprendendo com 

os colegas mais experientes”.  

Esta aquisição de competências profissionais surge da necessidade de 

dotar e promover nos futuros docentes, um desempenho crítico e reflexivo, 

capaz de responder aos desafios e exigências da profissão (Matos, 2013). 

Neste sentido, a formação do professor deve ser multidisciplinar, com o intuito 

de constituir uma profissionalidade pedagógica, capaz de promover um ensino 

de qualidade. Trata-se de formar um professor reflexivo que seja provido de 

uma capacidade de análise, capaz de justificar as suas opções didáticas, tendo 

                                            
1
 “Normas Orientadoras do Estágio Profissional” é um documento interno elaborado pela Doutora Zélia 

Matos para a unidade curricular Estágio Profissional da FADEUP, ano letivo 2013-2014. 
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por base os seus conhecimentos e as adaptações necessárias ao contexto em 

que se insere. 

Assim, na tentativa de dar resposta a esta missão, a FADEUP 

estabelece protocolos de cooperação com escolas de ensino básico e 

secundário, onde pode ser realizado o EP.  

A orientação do EP é realizada por um docente da FADEUP, designado 

como orientador de estágio e por um professor da faculdade, onde tem lugar a 

prática supervisionada, nomeado como professor cooperante.  

O EP operacionaliza-se nos 3º e 4º semestres do curso, sendo que a 

prática pedagógica na escola tem início em setembro e prolonga-se até junho, 

conforme o período final do ano letivo das escolas básicas e secundárias. 

 

3.2. O Estágio Profissional  

 

“A formação deve contribuir para criar nos futuros professores hábitos de 

reflexão e de auto-reflexão que são essenciais numa profissão que não se 

esgota em matrizes científicas ou mesmo pedagógicas, e que se define, 

inevitavelmente, a partir de referências pessoais.” 

(Nóvoa, 2009, p. 16) 

 

 Partindo da visão de Lee Shulman (cit. por Nóvoa, 2009, p. 14), de que 

para ser professor não basta dominar um determinado conhecimento, mas sim 

compreendê-lo em todas as suas dimensões, importa que a formação inicial 

procure dotar e capacitar os professores de uma competência profissional 

assente, na compreensão e no desenvolvimento de competências 

pedagógicas, didáticas e científicas. 

Neste processo, o EP emerge como o culminar de um processo 

formativo inicial, que preconiza a integração do conhecimento proposicional e 

prático, necessário ao professor, e uma interpretação atual da relação teoria e 

prática, contextualizada no espaço escolar. O EP visa a incorporação do 

Estudante-Estagiário (EE) no exercício da vida profissional, promovendo nos 
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futuros docentes um desempenho crítico e reflexivo capaz de responder aos 

desafios e exigências da profissão (Matos, 2013). 

Segundo Alves (cit. por Mesquita, 2010, p. 45), um dos objetivos da 

formação dos futuros professores é proporcionar o auto questionamento do seu 

ensino. Na verdade, a reflexão fundamenta a ação e as consequências da 

mesma no contexto real do ensino, permitindo ao professor fornecer respostas 

pedagógicas mais próximas e adequadas aos seus educandos. A prática 

reflexiva é, sem dúvida, uma condição necessária ao papel de professor, 

principalmente, na conjetura educativa atual, dada a pluralidade e natureza das 

funções docentes. 

Assim, caraterizo o EP, como uma etapa formativa enriquecedora na 

busca de um conhecimento pedagógico mais vasto e amplo. Considero que, 

este permitiu a consolidação das minhas competências profissionais com o 

intuito de me tornar num pedagogo mais eficiente. 

 

3.3. Escola e Educação Física 

 

“A Educação Física pode e deve ter um papel preponderante na transmissão 

de conhecimentos e valores concetuais, que permitam aos alunos crescerem 

enquanto seres autónomos e personificadores da sua individualidade.” 

(RA 69 e 70) 

 

 A reflexão sobre o papel da Escola e da disciplina de EF, enquanto 

espaços pedagógicos ativos, revela-se fundamental para compreender qual o 

nosso papel, enquanto agentes educativos. 

Ser professor é compreender tudo o que abarca a instituição escolar, 

todos os seus sentidos e significados pedagógicos. É integrar-se 

profissionalmente como docente e conhecer o seu envolvimento de forma mais 

completa possível. Desta forma, a escola surge como um local onde, por um 

lado, o professor assume o papel de agente orientador e mentor de todo um 

processo educativo, que roda em volta do aluno e, por outro, a comunidade 
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educativa que assume a responsabilidade pela formação social de todos os 

alunos.   

Segundo Canário (2005, p. 62), “…a escola como instituição funciona 

como uma fábrica de cidadãos que visa a integração social, e que parte de um 

conjunto de valores intrínsecos. Deste modo, a escola é por excelência o local 

de troca de conhecimentos e de experiências. Colabora para a construção da 

personalidade dos jovens e contribui para a promoção do sucesso dos alunos 

na sociedade”.  

 A escola pode ser entendida como um espaço educativo que tem como 

princípio máximo possibilitar ao aluno a construção de saberes. Com efeito, 

como afirma Nóvoa (2009, p. 21) “…a escola deve instruir e educar, alargando 

a sua influência à totalidade do ser em formação.”  A escola possui então um 

papel importantíssimo na formação integral do aluno, concretizando-se como 

um espaço predileto para a transmissão, modelação e criação de valores e 

competências. Este é um local privilegiado de partilha de saberes, onde todos 

os intervenientes educativos, funcionários, alunos, professores e encarregados 

de educação interagem continuamente. Esta simbiose constante na troca de 

experiências e conhecimentos eleva o quotidiano escolar para uma estrutura 

de saberes e sujeitos singulares. O caráter socializador que prevalece na 

dimensão escolar possibilita ao aluno, através da rede de interações humanas 

existente, um acesso importante à construção do saber, do conhecer e também 

do aprender a conhecer. Estas referências relacionais conduzem a uma Escola 

multicultural que assume a importância de ter professores capazes de 

reproduzirem uma ação reflexiva sobre a prática, ou seja, “práticos reflexivos” 

(Zeichner, 1993, p. 18). Uma vez que, os professores devem ser capazes de 

conduzirem e guiarem o aluno na aquisição de uma multiplicidade de valores. 

Neste sentido, Mesquita e Rosado (2009, p. 22) advogam que a “(…) 

educação deve atender não só à formação do Homem em sentido restrito, mas 

sim à sua formação global, do Homem Intercultural, contribuindo para que haja 

efetivamente uma igualdade de oportunidades baseada no respeito, na 

diversidade e no pluralismo”. Lima (1992) vai mais longe e, afirma ainda que, 

“as organizações, e designadamente a escola, são unidades socialmente 
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construídas que visam alargar e complementar o papel educativo da família, 

através de processos organizativos”. 

No seguimento da dimensão que assume a escola, importa também 

considerar o papel da EF, como disciplina indispensável ao desenvolvimento 

do aluno como “pessoa”. A EF disponibiliza o desenvolvimento de 

competências e conhecimentos que vão além das meras assimilações 

desportivas. As aquisições a nível motor, a nível relacional e a nível do 

conhecimento, são emancipados nesta disciplina, resultando como 

consequência determinante na formação pessoal e social do aluno.  

De acordo com Rosado (2009, pp. 10-11) , “O sistema educativo e 

desportivo deve ter um papel decisivo no desenvolvimento pessoal e social, no 

desenvolvimento de competências de vida e no desenvolvimento moral e do 

caráter dos participantes que lhe são confiados”. O mesmo autor advoga que “a 

educação desportiva realça, ainda, numa dimensão de transferibilidade, o 

desejo de que esses valores se transfiram para outras esferas da vida da 

pessoa, formando não exclusivamente o desportista, mas o Homem.”  

Tudo o que corporiza a EF, confirma o seu caráter valioso e 

imprescindível, enquanto disciplina curricular.  A sua importância formativa e 

única, confere às crianças e jovens a promoção de competências humanas que 

vão muito além da prática desportiva e se aplicam a outros domínios da vida: 

“A partilha, a cooperação, a entreajuda, entre outros conceitos que promovem 

a satisfação pessoal e grupal, aquando da junção numa equipa com objetivos 

comuns, emancipam todos os valores e os ideais que podem ser transcritos 

para uma formação pessoal e social mais valorizada” (RA 93 e 94). 

O contributo da EF não se esgota no aperfeiçoamento físico e na adoção 

de um estilo de vida saudável. Perpassa a valorização pessoal e social, 

assumindo-se como um projeto cívico, alicerçado a valores de cooperação, 

respeito, partilha, fraternidade, entreajuda, entre outros conceitos: “A 

capacidade de liderança, de autonomia, de companheirismo, de entrega, de 

responsabilidade, de compromisso coletivo são fundamentais para os alunos 

se tornarem em seres autónomos e pró-ativos na sociedade. Saberem ser e 

estar dentro desta é crucial, para puderem tomar sempre as opções mais 
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corretas para a sua vida. Estes valores e princípios são tão importantes se os 

alunos seguirem os seus estudos no ensino superior ou até mesmo se 

integrarem o mercado de trabalho” (RA 69 e 70). 

As múltiplas facetas e as mais-valias, que acarretam esta educação 

cívica, visa, preferencialmente, dotar o aluno de uma capacidade pró-ativa 

perante a sociedade, para que todos os constrangimentos e dificuldades seja 

por ele suplantados com sucesso. 

Assim, na escola, o desporto legitima-se pela urgência em formar o 

indivíduo para agir, não apenas no espaço educativo, como também fora dele, 

dirigindo o aluno para uma literacia rica e ampla, constituindo o mesmo como 

um desportista mais culto: “O meu desafio nesta modalidade, bem como em 

todas de certa forma, passa por promover uma relação próxima e afetuosa à 

atividade física desportiva. Se com a minha intervenção pedagógica conseguir 

cativar e potenciar a prática desportiva fora da escola, ou, até mesmo potenciar 

uma vivência mais regular do espetáculo desportivo, a minha função será 

cumprida. O professor de Educação Física é um elemento fundamental de 

promoção de hábitos de desportivos e saudáveis, é ele o principal ator no meio 

escolar” (RA 55 e 56). 

A EF ocupa-se em educar o aluno para que este se desenvolva de forma 

harmoniosa e competente, moldando as suas habilidades e capacidades físico-

motoras, incentivando ao preenchimento do seu tempo livre, contribuindo para 

a sua satisfação pessoal e para uma correta e desejável integração na 

sociedade. 

 

“A Educação Física 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.”  

(Queirós, 2001, p. 34) 
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3.4. Ser Professor na escola de hoje 

 

“Sim, sou professor e tenho orgulho nisso. Por pertencer ao número daqueles 

que se empenham em realizar a possibilidade de fazer o Homem, de sagrar de 

Humanidade todos e cada um, para darmos um nível aceitável à nossa 

imperfeita perfeição” 

(Bento, 2013, p. 51) 

 

Sou professor e, como tal, entendo-me um idealista. Preconizo a 

essência da frase descrita em cima, pela busca insana de conhecimento que 

realizo há alguns anos, desde que iniciei a vida de docente. E, pela procura da 

compreensão do que realmente é um professor eficaz, na sua singularidade e 

capacidade própria de perceber as necessidades pedagógicas dos seus 

alunos: “Um professor eficaz é aquele que promove um ensino mais próximo 

das necessidades evidenciadas pelos alunos, regulando e orientando as suas 

estratégias através de metas alcançáveis e desafiadoras, sendo capaz de 

adequar e alterar o caminho pedagógico a percorrer” (RA 53 e 54). 

Um professor eficiente tem de fomentar ou promover a aprendizagem 

nos seus educandos, permitindo a formação e o desenvolvimento da 

personalidade de cada um, ao relativizar as suas possibilidades de 

compreensão e ação no mundo. De acordo com Graça e Mesquita (2006, p. 

208), “Os professores mais eficazes acreditam que os alunos conseguem 

aprender e assumem que a sua grande responsabilidade é ajudá-los a 

aprender.” Claro que nesta dialética, entre o que é pretendido ensinar pelo 

docente e o que é conseguido pelo discente, advém “uma permanente, 

organizada e sistematizada capacidade reflexiva que pode fazer com que nos 

aproximemos a todo o momento da tomada de decisão mais correta para 

resolver uma qualquer situação. E mesmo essa será apenas uma das 

possíveis tomadas de decisão.” (Rodrigues, 2009, p. 175). 

Ser professor ultrapassa o mero domínio do conhecimento 

especializado. Assumir esta função implica entender qual a melhor decisão a 
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tomar, que caminho pedagógico a seguir e qual a ação que, efetivamente, irá 

promover a aprendizagem e estimular o desenvolvimento do aluno.  

O tornar-se num professor competente constituiu-se como um processo 

complexo, dinâmico e evolutivo, que compreende um conjunto de 

aprendizagens e experiências ao longo da formação, envolvendo um processo 

e uma reconstrução permanente (Pacheco e Flores, 1999, p. 45). Nesta 

reedificação formativa do professor, Alarcão (1996a, p. 17) alerta para a 

necessidade deste assumir um prática reflexiva com o intuito de possibilitar a 

progressão do seu desenvolvimento profissional e a construção pessoal do 

conhecimento. Deste modo, promover o sucesso educativo dos seus alunos, 

repercute-se também no seu próprio sucesso profissional. O mesmo autor 

advoga que para descobrir respostas concretas e corretas “a reflexão serve o 

objetivo de atribuição de sentido com vista a um melhor conhecimento e a uma 

melhor atuação” (Alarcão, 1996b, p. 180).  

Nesta perspetiva, considero a reflexão na ação e sobre ação um 

caminho pedagógico capaz de reformular e dotar o professor de EF de uma 

compreensão mais assertiva da sua atuação. Esta permite dotar o professor de 

um repertório de estratégias didáticas, promotoras de um ensino orientado para 

o sucesso educativo: “A reflexão sobre ação é fulcral para o professor otimizar 

todas as condicionantes que promovem dificuldades sobre a sua prática diária” 

(RA 97 e 98). 

 Adicionalmente, enquanto professor, mediador do processo de ensino-

aprendizagem, considero que é importante possuir a capacidade profissional 

de ir mais além do que as simples tarefas didáticas de planear, realizar e 

avaliar a pedagogia incrementada. Até porque, a EF na escola assume-se 

como uma área extraordinariamente rica e multifacetada que influência o 

desenvolvimento da personalidade dos alunos. Por este, o professor deve 

estimular nos alunos um conhecimento mais aprofundado do próprio corpo e 

todas as suas possibilidades inesgotáveis. 

 O papel educativo que o docente de EF assume, induz a uma prática de 

ensino que apele à diversidade, à criatividade e às ínfimas possibilidades 

corporais.  
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“O desporto é um lugar de descoberta e revelação. E um caleidoscópio da 

diversidade. Nele descobrimos a nossa infinita dependência e que dentro de 

nós moram possibilidades inesgotáveis de sermos mais e melhores e que as 

coisas grandes são pequenas e simples. E descobrimos também os outros e as 

diferenças que nos marcam e formam a individualidade de cada um. E nisso 

somos todos iguais” 

(Bento, 2013, p. 106) 

 

3.5. Contexto do Estágio Profissional 

 

“(…) os contextos em que o professor se integra impõem-lhe normas próprias 

de interação, acompanhada de diversas limitações e de um processo de 

socialização profissional.”  

(Pacheco e Flores, 1999, p. 33) 

 

 O conhecimento sobre o contexto escolar é importante para o exercício 

do EP. Através deste, adquirimos informações fundamentais que nos permitem 

obter uma perspetiva real sobre como a EF é entendida e tratada pela 

comunidade escolar. Este saber relativo aos recursos materiais e humanos, às 

normas e regras de funcionamento da escola, às potencialidades da mesma, 

às atividades programadas e o tipo de alunos que a frequenta, é crucial para o 

sucesso educativo de qualquer professor. 

 O EP concretiza-se num contexto escolar específico, na qual selecionei, 

como primeira opção, uma escola situada na freguesia de Oliveira do Douro, 

pertencente ao concelho de Vila Nova de Gaia.  

Esta escola iniciou a sua atividade no ano letivo de 1976/1977, 

funcionando há cerca de 37 anos nas atuais instalações, que abrange uma 

área considerável de cerca de 30.000m2. Atualmente, a escola incorpora cerca 

de 80 professores e o agrupamento em que se insere corporaliza o total de 269 

professores, distribuídos pelas três escolas pertencentes ao mesmo. Já os 

alunos são no total das três escolas 2895, sendo 602 os que estudam na 
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escola onde realizei o EP. Esta escola é constituída por 2 edifícios de salas de 

aula, um edifício central de funções administrativas (Conselhos Diretivo e 

Serviços Administrativos) e de apoio ao aluno (cantina e bar da escola, 

associação de estudantes e reprografia), bem como pelas instalações 

desportivas. 

A escola corporaliza quatro espaços vocacionados para a prática 

desportiva, um pavilhão gimnodesportivo com duas divisórias (G1 que é mais 

reduzido e o G2 com um espaço mais amplo), um espaço exterior com um 

campo relvado sintético, um campo de minibasquetebol e 3 pistas de atletismo 

com uma caixa de areia. Estas instalações estão em ótimas condições e 

permitem usufruir de uma grande diversidade de recursos materiais. Aliás, a 

existência do relvado sintético funciona como um fator de motivação extra, pois 

a possibilidade de efetuar um jogo de futebol ou de andebol em condições de 

excelência predispõe animicamente qualquer aluno para a prática desportiva.  

Para que a partilha dos espaços seja possível, justa e regular, é criado 

todos os anos o roulement, onde são estipuladas as rotações de espaços entre 

os professores de EF. Este roulement permite uma divisão racional e coerente 

dos espaços, podendo assim, cada professor adaptar os conteúdos que irá 

lecionar em cada rotação. 

Relativamente ao material existente destinado à prática das diferentes 

modalidades, a escola disponibiliza a todos os professores de EF uma 

quantidade bastante razoável de material e em boas condições.    

Como tem vindo a acontecer nos últimos anos, esta escola aceitou um 

núcleo de estágio da FADEUP, composto por três EEs, no qual estou inserido. 

O professor cooperante, responsável pelo respetivo núcleo, delegou a cada EE 

uma das suas turmas, sendo que fiquei responsável por lecionar a disciplina de 

EF à turma do 10ºA. 
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3.6. Núcleo de estágio 

“Um por todos, todos por Um” 

(Dumas, 2004)2  

 A constituição de um grupo coeso, unido e responsável é meio caminho 

para o sucesso de qualquer equipa com objetivos comuns. Enquanto núcleo de 

estágio, em contexto escolar, esta premissa assume uma importância bastante 

relevante, pela possibilidade da concretização de um trabalho conjunto sério e 

consciente.  

 Este grupo de estágio não foi previamente escolhido, simplesmente foi 

constituído através de uma equidade na seleção da escola pretendida para a 

realização do EP. Desde o início, que os meus colegas se mostraram 

prestáveis e bem cientes que este seria um ano de muito trabalho e que  a 

entreajuda e a cooperação seriam caraterísticas vitais para a consecução de 

um excelente trabalho coletivo e individual.   

 Acredito que foi criada uma grande ligação de amizade pela prevalência 

de um grande companheirismo e de um relacionamento saudável, crítico e leal, 

estabelecido logo nas primeiras semanas. A nossa união foi tal, que juntos 

seguimos à risca o lema descrito na frase introdutória desde subcapítulo: “Um 

por todos e todos por um!” Ou seja, um sempre estava disponível para os 

outros e todos estavam disponíveis para um. Disponíveis para ajudar, para 

retificar e para criticar quando era necessário, conseguindo assim, em conjunto 

tomar as melhores decisões, mesmo quando se tratava de assuntos 

particulares.  

 Este ano estabeleci fortes laços de amizade com os meus colegas, pela 

forma como todos encaramos o EP. Pela dedicação extrema que preconizamos 

ao longo do ano letivo, por todos os momentos caricatos e, até mesmo, pelos 

momentos difíceis que, enquanto grupo, vivenciamos e experienciamos. Juntos 

formamos um grupo forte e não tenho dúvidas que todos fomos importantes 

para o sucesso de cada um, tanto a nível profissional como ao nível pessoal.  

                                            
2
 Dumas, A. (2004) “Os Três Mosqueteiros”. Edições Europa América. 
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 Sinto que este núcleo de estágio foi o meu pilar ao longo de todo este 

percurso, porquanto me ajudou a superar todos os desafios e afazeres, tanto 

coletivos como individuais.  

Ganhei dois grandes amigos e o ensino ganhou mais dois excelentes 

profissionais! 

 

3.7. Relacionamento com a comunidade 

 

 Uma boa relação com todos os intervenientes no meio escolar é, sem 

dúvida alguma, um aspeto preponderante na integração do EE na escola. O 

estabelecimento de uma ligação afável e cordial com a maior parte dos 

professores e funcionários, foi um objetivo do qual tentei concretizar o mais 

rápido possível. Considero que, a facilidade de integração e da suplantação 

das dificuldades emergentes nesta minha vivência se deveu especialmente à 

aceitação e colaboração de todos estes agentes. A sua disponibilidade e 

preocupação, em todos momentos difíceis, foi particularmente importante para 

o meu sucesso enquanto EE. 

 O grupo de EF foi, obviamente, a equipa pedagógica com quem 

estabeleci mais rapidamente uma relação próxima e, simultaneamente, 

profissional. Tal como os restantes agentes da comunidade escolar, estes 

mostraram-se sempre prestáveis e disponíveis para me ajudar a suprir algumas 

dificuldades. Embora, por vezes, tenham ocorrido alguns constrangimentos ao 

nível do programa de atividades do  grupo de EF. Principalmente, pelo facto, do 

núcleo de estágio ter vontade em inovar e promover uma maior dinâmica nas 

atividades, na tentativa de aproximar e elevar a ligação da comunidade escolar 

à prática desportiva. No entanto, estas contingências não afetaram a afinidade 

relacional estabelecida entre todos, pelo contrário permitiram elevar o respeito 

pelo outro e a pelas diferentes visões e caminhos pedagógicos. 

 A integração no grupo de EF foi plena e rica em termos pessoais, pois 

pude confrontar e discutir ideias, crescer enquanto docente e confirmar que 

todos se empenharam num participação conjunta no meio escolar. 
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3.8. A turma do 10º A 

 

“Considero premente que o ensino seja exposto e adequado ao nível dos 

alunos, no entanto, deve sempre conter um caráter de complexidade gradual, 

de forma a promover uma prática desafiadora capaz de potenciar e elevar as 

competências dos educandos (…) O meu desafio é este, estruturar um 

processo de aprendizagem, adequado e promotor de um elevar de 

competências motoras (…)” 

(RA 53 e 54) 

 

 Conhecer os alunos que frequentam e abrangem a comunidade 

discente, particularmente, a minha turma, significa conceber, fundamentar e 

adequar a ação educativa de uma forma mais próxima das necessidades 

evidenciadas pelos nossos alunos. Este saber permite regular, orientar e 

ajustar o processo de ensino-aprendizagem à turma em geral e a cada aluno 

em particular, com o intuito de promover um incremento da literacia desportiva 

e apelar a aquisições significativas, capazes de elevar as competências 

motoras. 

 Relativamente aos dados recolhidos na caraterização da turma, 

consegui constatar alguns factos que considero revelantes. Designadamente 

que na turma não existiam problemas de saúde graves ou impeditivos da 

prática; a EF parece ser  uma das disciplinas mais preferidas dos alunos, 

sendo o basquetebol e o futebol as modalidades mais apreciadas e a ginástica 

a modalidade em que apresentam maiores dificuldades. Ao nível das 

habilidades motoras foi possível apurar alguma heterogeneidade em torno de 

um nível intermédio, dentro da fase elementar, em quase todas as modalidades 

desportivas, à exceção de algumas, como a ginástica, em que um número 

reduzido de alunos apresentou um nível próximo da iniciação. Estes dados 

alusivos às habilidades motoras foram recolhidos logo no início do ano letivo. 

Pois, foi acordado com o PC a  realização de uma avaliação inicial das 

modalidades a ensinar ao longo do ano letivo, centrando este processo de 

avaliação diagnóstica num só momento.    
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De um modo geral, a turma apresentou ao longo do ano letivo uma 

grande predisposição para a prática desportiva e um comprometimento elevado 

com a disciplina: “(…) esta sessão correu muito bem, sendo patente, que neste 

momento consigo imprimir uma boa organização e gestão de tarefas. Aliando a 

este parâmetro, o empenho e o compromisso que os alunos tem com as aulas 

de EF, permitem a estes, atingir uma densidade motora elevada nas aulas” (RA 

39 e 40). Hoje reconheço, que este elevado empenho dos alunos contribuiu 

significativamente para a melhoria das capacidades motoras de cada um em 

particular: “Hoje posso dizer que me sinto muito satisfeito com os meus alunos, 

são empenhados e comprometidos com a disciplina de EF e, tem evidenciado 

uma aquisição de conteúdos, que me permitem afirmar que são competentes 

ao nível das modalidades ensinadas” (RA 75 e 76). Este aspeto permitiu um 

constante ajuste dos conteúdos em algumas unidades didáticas, elevando a 

aprendizagem para um nível superior, comparativamente ao que era pretendido 

no início. Tal como aconteceu na modalidade de ginástica de aparelhos, em 

que foram incluídos novos conteúdos ao longo das sessões: “(…) promovi à 

maioria dos alunos uma consolidação das habilidades motoras do 

minitrampolim, o que me irá permitir avançar com alguns educandos, para um 

conteúdo que não estava inicialmente programado, o mortal à frente” (RA 85 e 

86). 

Pela dedicação e entrega dos alunos, ao longo de todo o ano, considero 

ter sido um privilegiado puder orientar estes educandos. Todos sem exceção 

marcaram-me, não só pela capacidade resiliente que demonstraram perante as 

lacunas e dificuldades sentidas, na tentativa de serem melhores e se 

superarem a si próprios, como também, pela excelente relação afetiva  e 

cordial que se instalou entre nós.  

Procurei em todos os momentos, superar-me como professor, 

potenciando ao máximo aquisições significativas nos meus educandos: “Somos 

professores, somos responsáveis por uma instrução do que é saber ser e saber 

estar, em consonância com uma transmissão de conhecimentos, promotores 

de uma literacia desportiva rica, quer em termos motores, quer em termos 

culturais. O meu desafio e objetivo é ser um exemplo, é ser um professor capaz 
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de diligenciar um ensino que dê resposta às necessidades evidenciadas pelos 

alunos, regulando e orientando um processo de ensino-aprendizagem 

adequado e promotor de um elevar de competências, quer sejam humanas, 

quer sejam motoras” (RA 75 e 76). 

Tentei proporcionar novos desafios e novas aprendizagens, facultadas 

pelo incremento de exercícios diversificados e motivantes, procurando ter algo 

de valioso a partilhar com este grupo de alunos. A construção de um saber, de 

um saber-fazer e um saber ser, foi o que tentei promover nos meus alunos, a 

par de um clima agradável com uma cumplicidade distinta: “Ser Professor 

significa muito, é não só capacitar o aluno de competências motoras, mas 

também, e muito importante, de transformá-los e conduzi-los a um leque 

alargado de conceitos e valores, que visem a aquisição de competências 

humanas” (RA 105 e 106). 

Atualmente, carrego boas recordações deste ano repleto de trabalho e 

dedicação para esta turma. Mas, acima de tudo, a certeza que no interior de 

cada um destes alunos ficou uma parte de mim. Este foi um trabalho que 

consubstanciou uma construção ampla ao nível do repertório motor, cognitivo e 

sócio afetivo. Como afirma Bento (2013, p. 52), “Bem sei que há quem diga mal 

de mim, me desconsidere e queira tirar-me crenças e ilusões. Mas não 

conseguem destruir-me os princípios e ideais. Porque também há quem me 

chame mestre e sábio e me guarde na sua memória. E diga o meu nome em 

palavras de veneração e exaltação e num tom de ternura e afeto que me 

comove e incita a seguir em frente.”       

Levo comigo a convicção que em todos despertei ou aumentei o gosto 

especial pela prática desportiva e que todos fortaleceram em mim a vontade e 

a persistência de continuar a ser Professor.  
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4.1. Área 1 – Organização e Gestão do Ensino e da 

Aprendizagem 

 

“A organização planificada e coordenada das actividades humanas, a direcção 

pedagógica de pessoas e grupos de pessoas são uma condição imprescindível 

do desenvolvimento racional de personalidades.” 

(Bento, 2003, p. 13)  

  

 No processo de ensino-aprendizagem, o ato de ensinar liderado pelo 

professor, não assume por si só, um caráter vinculativo à simples passagem ou 

transmissão de conhecimentos aos alunos. A sustentação prévia da construção 

de uma estratégia de intervenção, orientada por objetivos pedagógicos que 

visem optimizar o processo de formação integral do aluno, resulta num 

desempenho docente mais eficiente. 

Como afirma Bento (2003), o ensino não é a simples “transmissão e 

adequação” dos conteúdos programáticos. Trata-se, também, de determinar a 

importância da matéria lecionada pelo professor que é decisiva “para o 

desenvolvimento da personalidade dos alunos”, contendo em si “as bases para 

o seu comportamento moral”, e compondo “o seu pensamento, (…) a sua 

vontade, os seus sentidos e atuação, bem como a sua disponibilidade para o 

empenho nas tarefas do dia-a-dia.” 

Neste processo de ensino, as tarefas de conceção, planeamento, 

realização e avaliação assumem uma relevância extrema na formulação de 

metodologias, objetivos e metas, concretas e exequíveis, tendo sempre em 

conta as condições existentes no meio escolar e as caraterísticas dos alunos. 

Estas quatro tarefas do professor irão ser abordadas nos capítulos que se 

seguem. 

 

4.1.1. Conceção do ensino da Educação Física 

 

 “Conceber o ensino implica projetar uma via, um caminho ornamentado 

por uma fundamentação teórica, credível, fiável e em consonância com a 
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realidade educativa, que eleve o aluno a um patamar de excelência, na 

exploração e reconhecimento de todas as suas potencialidades.” 

(RA 107 e 108) 

 

Enquanto profissionais de ensino, concretamente de ensino da EF, 

devemos projetar as atividades de gestão e operacionalização, de uma forma, 

mais ajustada e próxima daquilo que realmente potenciará um incremento das 

competências motoras e humanas dos alunos. A conceção do processo de 

ensino vislumbra uma análise dos planos curriculares, tendo por base o 

contexto educativo específico, a instituição escolar e a turma, que assumem 

caraterísticas particulares, únicas e exclusivas. 

Segundo Rosado (2009, p. 9) “A Educação Física e o Desporto 

desempenham um papel muito importante não só no desenvolvimento físico 

mas, também, na área do desenvolvimento pessoal, social e moral dos 

estudantes”. No entanto, esta conceção só tem um significado relevante se a 

projeção do ensino for adaptada ao que efetivamente os alunos necessitam. 

Aqui, o professor de EF assume-se como o agente educativo principal, capaz 

de orientar e monitorizar um processo de desenvolvimento eficaz, não 

descurando da plasticidade que toda uma conceção deverá possuir. A 

aceitação da articulação das exigências e tarefas motoras é uma realidade que 

deve ser ressalvada e colocada em prática durante as sessões de ensino caso 

o mentor pedagógico assim considere. 

Na conjetura que vislumbro do ensino, de como ele hoje se depara e é 

encaminhado, ainda considero que prevalece um enorme fosso entre aquilo 

que se preconiza nos programas e aquilo que se realiza ou se pode realizar 

pelos professores. Pois, algumas das decisões reveladas pelos agentes de 

ensino, nem sempre contemplem o ajuste às condições momentâneas do meio 

escolar, nem tão pouco, às capacidades dos seus alunos. No meu 

entendimento, parece haver uma certa tendência para o conformismo e para a 

falta de comprometimento com a profissão: “O desafio de hoje é contrariar o 

facilitismo e apatia existente na nossa sociedade, o professor de educação 

física é um ser humano, mas tem de ser um exemplo pró-ativo e promotor da 
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prática desportiva” (RA 75 e 76). A desculpabilização por falta de condições 

espaciais e materiais,  não pode ser nunca assumida como uma posição de 

“deixa andar”, para que nada mude e tudo continue na mesma. O professor 

tem de ser pró-ativo e dinâmico, adaptando e ajustando sempre que necessário 

as tarefas motoras, de forma a superar as adversidades e constrangimentos 

climatéricos, espaciais ou até mesmo materiais. O compromisso do professor é 

diligenciar um ensino que dê resposta às necessidades evidenciadas pelos 

alunos, regulando e orientando um processo de ensino-aprendizagem 

adequado e promotor de um elevar de competências humanas e motoras: “O 

professor de educação física deve ser pró-ativo e dotado de uma capacidade 

adaptativa, capaz de promover um ensino regulado e ostentado num caminho 

pedagógico coerente, não descurando que a qualquer momento terá de 

adaptar e ajustar as tarefas motoras. Os imprevistos que surgem durante a 

prática, em termos momentâneos, devem ser rapidamente respondidos pelo 

docente, de forma a puder enriquecer o ensino e promover uma aquisição de 

conteúdos correta e eficiente”  (RA 91 e 92). 

A necessidade dos professores assumirem uma prática reflexiva que 

enfoque o seu pensamento numa construção atraente, coerente e lógica do 

processo de ensino-aprendizagem é urgente. Este não deve ser banalizado 

nem desajustado ao contexto: “Parece-me inevitável uma reflexão conjunta 

entre todos os profissionais da educação física e, não através da 

desculpabilização com as condições ou do contexto em que estão inseridos 

que se leva a uma pedagogia sem relevância” (RA 95 e 96).  Nem tão pouco, 

com um foco didático centrado em atividades monótonas que não contemplem 

as expetativas da maioria dos alunos, em que os ganhos cognitivos e motores 

são reduzidos. Uma vez que torna o ensino previsível e pouco relevante, 

envolto num fracasso pedagógico evidente. Porém, importa referir que esta 

postura é assumida e identificada, não por todos, mas por apenas alguns 

professores.              

A escola de hoje exige ao professor de EF a construção de uma 

identidade profissional própria, pautada pela constante modernização e 

reinvenção de conhecimentos. Importa que o professor persista na busca de 
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conhecimento que lhe permita assumir um desempenho mais aprimorado e 

eficaz, com o intuito de promover uma aquisição de conteúdos motivante, 

relevante e significativa para os alunos. Cabe ao professor, perante a mutação 

e modificação constante dos valores presentes na nossa sociedade, assumir 

uma postura ativa de preparação e orientação dos alunos para o futuro, em que 

a autonomia e a responsabilidade se constituem como dois elementos 

preponderantes para um êxito pessoal e coletivo: “A capacidade de liderança, 

de autonomia, de companheirismo, de entrega, de responsabilidade, de 

compromisso coletivo são fundamentais para os alunos se tornarem em seres 

autónomos e pró-ativos na sociedade. Saberem ser e estar dentro desta é 

crucial, para puderem tomar sempre as opções mais corretas para a sua vida. 

Estes valores e princípios são tão importantes se os alunos seguirem os seus 

estudos no ensino superior ou até mesmo se integrarem o mercado de 

trabalho” (RA 69 e 70). 

A colocação em prática de uma posição comprometida com a profissão 

docente, com bons hábitos de trabalho e um bom conhecimento da matéria de 

ensino, permite alcançar com sucesso um processo de ensino direcionado às 

necessidades educativas dos alunos. Na sequência desta perspetiva, Alarcão 

(1996b, p. 180) aconselha, “Professor: conhece a tua profissão e conhece-te a 

ti mesmo como professor para te assumires como profissional de ensino”. O 

mesmo autor advoga ainda que no processo de ensino-aprendizagem, importa 

que o professor ajude o aluno atribuir significado às aprendizagens, revelando-

lhe, “os porquês da sua aprendizagem (finalidades); o quê da sua 

aprendizagem (conteúdo); o como da sua aprendizagem (estratégias)” (1996b, 

p. 182). 

A precisão pedagógica que almejei alcançar e a determinação em puder 

ser um mentor competente, resultaram numa procura constante em adquirir, o 

mais rápido possível, um conhecimento abrangente sobre o contexto escolar, 

concretamente acerca dos recursos humanos, das instalações e dos materiais 

disponibilizados pela escola. Esta busca pelo conhecimento foi ainda, 

consubstanciada pela caraterização da turma, que foi efetuada no início do ano 

letivo.  
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A necessidade de confrontar as minhas conceções com a realidade 

vivenciada, de perceber o que poderia esperar do ensino e até onde 

conseguiria ir, conduziram-me a um ato reflexivo premente, consistente e 

fundamentado ao longo do ano letivo.  

Tudo isto levou também a uma análise reflexiva sobre os programas 

educativos da disciplina de EF. Ou seja, saber “o que ensinar” e “como 

ensinar” os alunos, tendo em conta a sua diversidade e o contexto escolar. 

Para o efeito, a análise efetuada no início do EP,  referente ao Projeto 

Educativo da Escola e ao Regulamento Interno do Agrupamento, 

especificamente acerca da disciplina de EF, revelou-se fundamental e 

essencial para a adequação do programa de EF à realidade escolar. Além 

disso, teve um importante contributo na formalização de normas de condutas e 

regras de comportamento, sem as quais o ato de lecionar não teria a mesma 

eficácia. 

O estudo referente ao currículo nacional de EF surgiu como uma tarefa 

na qual atribuí especial dedicação, dado a relevância que tem para todo o 

processo de ensino aprendizagem. Nesta tarefa procurei fazer um ajuste do 

programa à realidade escolar e às caraterísticas dos alunos. Pois, pretendia 

articular os objetivos, os conteúdos e as finalidades da disciplina a uma 

formatação rigorosa dos critérios de avaliação, elaborando assim o 

planeamento anual de EF para a minha turma 

Todo o planeamento, tanto anual, como das unidades didáticas (UD) e 

planos de aula, foi consubstanciado por uma vasta investigação e pesquisa 

acerca da educação em geral, das estratégias e metodologias passíveis de 

serem utilizadas e, ainda, pelas especificidades da escola e das caraterísticas 

únicas e exclusivas da turma.   

 

4.1.2. Análise dos Programas de Educação Física 

 

“Os conhecimentos que os currículos proporcionam não valem por si mesmos, 

mas pela possibilidade de ajudarem a desenvolver as competências de cada 

sujeito e de serem, por este, investidos na ação.” 
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(Esteves, 2009, p. 42) 

 

 A EF assumida como disciplina pertencente ao currículo do ensino 

básico e secundário3, tem por base um conjunto de aprendizagens e 

competências a serem desenvolvidas pelos alunos, de acordo com os objetivos 

consagrados na Lei de Bases do Sistema Educativo4. O programa e as 

orientações curriculares consagradas para esta disciplina, perspetivam um 

desenvolvimento geral das competências dos alunos, que englobam três 

domínios - Psicomotor, Cognitivo e Sócio-afetivo.  

Neste tópico, importa assim, realizar uma análise ao programa de EF do 

ensino secundário, que no meu caso, se deve focar no 10º ano de escolaridade 

 O conceito de programa representa um guia e uma direção pedagógica 

que, de certa forma, projeta o currículo nacional. Este deve ser adaptado ao 

projeto educativo de EF de cada escola, relativizando o seu contexto e todos os 

seus recursos humanos, espaciais e materiais. 

 

“Incluir no Projeto Educativo, da Escola ou agrupamento de escolas, intenções 

educativas que valorizem a área da Educação Física na formação dos jovens, 

bem como as condições necessárias para que os Objetivos e Finalidades da 

Educação Física sejam assumidos pela Comunidade Educativa e pelos órgãos 

de gestão e de coordenação pedagógica, como referência e critérios de 

sucesso educativo.” 

(Jacinto et al., 2001, p. 21) 

 

“Deverão constar do Projeto de Educação Física decisões sobre a composição 

do currículo dos alunos, no quadro das orientações programáticas em vigor, 

incluindo opções sobre as atividades de complemento curricular (Desporto 

Escolar e outras),considerando as caraterísticas gerais da população escolar 

(escolas donde provêm, currículos anteriores, etc.), as caraterísticas dos 

                                            
3 Currículo e Programas Ensino Secundário: http://www.dgidc.min-edu.pt/ensinosecundario/ 
4
 Lei de Bases do Sistema Educativo: http://www.sec-geral.mec.pt/index.php/educacao-e-

ciencia-em-portugal/legislacao-e-regulamentacao-da-educacao/lei-de-bases-do-sistema-
educativo 
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recursos e o seu plano de desenvolvimento, as possibilidades e limitações de 

professores e o seu plano de formação.” 

(Jacinto et al., 2001, p. 24) 

  

Também o programa de EF dos cursos Científico-Humanísticos e cursos 

Tecnológicos (10º, 11º e 12º anos) é construído, tendo em conta todos os 

contextos escolares contemplados, principalmente os alunos (turmas). Desta 

forma, as intenções educativas e pedagógicas relativizadas no projeto 

educativo de EF de cada escola, devem atender à aquisição de competências 

por parte dos alunos, numa prática diária das habilidades motoras e dos 

conceitos e valores adquiridos. Esta adaptação às diferentes conjunturas, 

únicas e exclusivas de cada meio escolar, é um dos pontos positivos deste 

projeto educativo, dada a especificidade e individualidade da disciplina de EF e 

ao desenvolvimento das diferentes modalidades que são contempladas no 

programa, mesmo quando subsiste diferentes condições de estruturas físicas 

na escola.  

Nesta análise ao Projeto Curricular de EF da Escola, considero 

importante destacar dois fatores, que na minha opinião são dois problemas 

curriculares. Em primeiro lugar, a articulação vertical dos conteúdos 

programáticos, uma vez que contempla uma abordagem diversificada de 

modalidades desportivas na passagem do ensino básico para o secundário. 

Em segundo lugar, a existência de um nível avançado irrealista, que a maioria 

dos alunos não têm condições de alcançar.  

Centrando-me no primeiro dilema, considero que a estruturação e 

composição curricular das modalidades desportivas individuais e coletivas, 

repetem-se durante os três anos subsequentes ao 10º ano. Além desta falta de 

diversidade, verifica-se pouca ou nenhuma progressão nos níveis de 

aprendizagem apresentado para os diferentes anos escolares, tanto do 3º ciclo 

como do secundário. Por exemplo, a modalidade de badminton surge no 7º ano 

num nível introdutório e apenas volta a despontar no 10º ano num nível 

elementar. Na minha opinião, esta organização não segue uma estrutura 

didático-metodológica coerente e lógica, existindo uma interrupção do ensino 
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desta modalidade sem justificação aceitável e uma progressão de níveis de 

desempenho desmesurada. 

Este quadro, remete para o segundo dilema enunciado em cima, na qual 

se verifica que os alunos estão constantemente a abordar as mesmas 

modalidades, permanecendo, consequentemente, num nível elementar. E, por 

isso, não têm condições de alcançarem o nível avançado das aprendizagem 

motoras propostas nos últimos anos escolares (11º e 12º anos). Esta 

desadequação das exigências nas diferentes modalidades desportivas, 

consagradas para os diferentes anos escolares, pressupõe ainda a existência 

de um elevado número de conteúdos a ensinar, o que não corresponde à 

realidade das escolas. 

Adicionalmente, não é descabido enunciar, que a falta de evolução ou 

aquisição de competências, por parte dos alunos, advém muito da conjuntura 

atual do ensino, em que se nota alguma desmotivação dos professores, 

perante as políticas e cortes implementados na educação. 

A diminuição da carga horária semanal da EF e abordagem abusiva das 

modalidades desportivas coletivas somente pela situação de jogo formal, sem 

uma sequência de ensino coerente, patenteiam défices técnicos e táticos na 

aprendizagem dos alunos: “O porquê do Futebol ser negligenciado desde o 

1ºciclo? O porquê dos professores de educação física se cingirem a aplicar 

somente o jogo formal ou, então, aplicam exercícios só de cariz técnico? É só o 

jogo formal que interessa ou este é mais fácil de se concretizar numa aula? 

Existe um transfer destas estratégias para outras modalidades, pois também só 

abordam o jogo formal?” (RA 95 e 96). Esta situação dá lugar ao 

incumprimento dos objetivos formulados no programa e à estagnação de 

conteúdos a serem ensinados, tornando quase impossível ver os alunos 

atingirem níveis de aprendizagem superiores (nível avançado).  Os objetivos 

devem, portanto, ser aliados aos níveis efetivos que os alunos alcançam ou 

podem alcançar: “Posto isto, não abordei, nem tinha logica introduzir, a 

situação de jogo 7x7 nesta turma, dado o caráter formal que a forma de jogo 

exige e o que advém da mesma, uma correta assimilação de todos os 

conteúdos básicos, habilidades motoras técnicas e táticas, para possibilitar um 
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jogo fluído e coerente em termos de execuções motoras.  Mas outro motivo, me 

faz justificar o porquê da não utilização desta situação de jogo formal e 

entender que uma prática intensiva de jogos reduzidos potencia mais ganhos 

motoros, quer pelo contato mais elevado com o objeto de jogo, quer pelas 

formas básicas de jogo serem mais reduzidas, permitindo uma assimilação 

mais rápida dos princípios que estão inerentes ao jogo propriamente dito”  (RA 

97 e 98). Pois, importa que sejamos ambiciosos, mas não ao ponto de se 

descurar e reduzir a possibilidade do aluno ser competente ao nível das 

habilidades motoras, pelo simples facto de participar num jogo formal de uma 

modalidade desportiva. 

Considero que, o programa nacional de EF, permite uma flexibilização 

curricular, cabendo a cada agrupamento, escola e professor compreendê-lo  e 

interpretá-lo no sentido de atribuir uma maior preocupação e importância aos 

alunos. 

Na minha opinião, a descontextualização e a despreocupação em 

promover uma conhecimento mais vasto sobre o desporto e sobre as diferentes 

modalidades que existem, é um problema a combater no Projeto Curricular de 

EF da Escola onde realizei o meu EP. Parece-me que a reformulação da 

estrutura e composição curricular deste projeto é um prioridade no futuro. No 

meu entendimento, importa assim, elevar a diversidade de modalidades, a fim 

de contribuir para um maior enriquecimento do conhecimento acerca do 

desporto, de contribuir para uma literacia mais rica e ampla e, ainda, para 

estimular os alunos a uma prática desportiva mais ativa. 

Contudo, entendo que existem também fatores positivos neste programa 

do 10º ano do Projeto Curricular de EF da Escola que, por ser um ano de 

transição de ciclos, procura solidificar a formação do ensino básico, 

providenciando uma consolidação de todos os conteúdos inseridos no 

programa.  

O professor deve olhar para o currículo como um guia, como uma 

ferramenta de orientação da instrução, para que os conteúdos estejam 

adequados ao contexto e visem o aperfeiçoamento efetivo dos alunos. 
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No meu entendimento, acerca desta dicotomia entre programa e projeto 

educativo da escola, o papel do professor assume-se como fundamental, 

devendo ser o primeiro a situar e conhecer a turma. Neste quadro, pesa a 

necessidade do professor realizar uma avaliação diagnóstica dos alunos nas 

diferentes modalidades desportivas, definidas para o respetivo ano letivo, e a 

partir desta medida, utilizar os planos curriculares como um guia para a sua 

ação. Deste modo, através dos indicadores fornecidos pela avaliação 

diagnóstica, o educador tem uma melhor perceção sobre como orientar a sua 

prática pedagógica, sobre o quê e como ensinar. 

 

“O programa de ensino numa dada disciplina assume quase um caráter de lei e 

possui o lugar central no conjunto dos documentos para o planeamento e 

preparação direta do ensino pelo professor, Mas não é o único documento de 

referência para a realização do ensino. É completado e interpretado por uma 

série de documentos e materiais auxiliares que ajudam o professor a 

concretizar e adaptar as exigências centrais às condições locais e situacionais 

da escola e da classe ou turma.”  

(Bento, 2003, p. 19) 

 

4.1.3. Planeamento   

 

 “O plano é um modelo racional, um meio de reconhecimento antecipado e de 

regulação do comportamento atuante, assumindo as funções de: motivação e 

estimulação, orientação e controlo, transmissão de vivências e experiências, 

racionalização da ação.” 

(Bento, 2003, p. 13) 

 

Planear significa projetar o ensino no seu sentido lato e representa uma 

antecipação da estrutura e encadeamento das tarefas e processos 

pedagógicos colocados em prática pelo professor. A atividade de planear 

traduz-se numa “antecipação mental do ensino” (Bento, 2003, p. 58), 

caraterizada pela tomada de decisão acerca das categorias didáticas e pela 
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definição de um modelo de atuação pedagógica. A definição dos objetivos e da 

matéria a exercitar, os procedimentos metodológicos e as formas de organizar 

as tarefas são as pedras basilares deste processo de ensino-aprendizagem. 

Bento (2003, p. 15) acrescenta que o planeamento “é uma atividade 

prospetiva, diretamente situada e empenhada na realização do ensino”, que 

propõe a conceção de uma ideia a sua colocação em prática e, 

consequentemente, a sua confirmação ou alteração, conforme o sucedido 

durante o processo de ensino-aprendizagem. 

Segundo Bento (2003), o planeamento em EF relaciona as exigências e 

conteúdos programáticos com a situação pedagógica concreta, sendo esta 

relação a expressão da personalidade do professor, do conhecimento e 

competência do seu estilo individual de ensinar. Assim, a “programação do 

ensino (a nível central) e planificação do ensino (pelo professor) constituem um 

processo unitário, racional e complexo da concretização progressiva de 

indicações generalizadas - processo que, considerando as condições locais  e 

uma análise objetiva, desagua na realização do ensino e desencadeia uma 

retroacção devida a reflexões posteriores e análises do produto e processo 

educativos” (Bento, 2003, p. 20). 

Desta forma, como referido anteriormente, no momento de planear e 

elaborar o processo de ensino, devemos ter em conta uma adaptação do 

programa em função do espaço e material existente, das necessidades dos 

alunos e do plano de EF assumido pelo agrupamento da escola. Só através da 

combinação de todos estes fatores será possível promover um ensino próximo 

das necessidades dos alunos. 

Bento (2003) aponta ainda para a necessidade do professor ter em 

conta os diferentes momentos e níveis de planeamento, aquando da respetiva 

preparação do ensino. Devemos, assim, considerar três níveis na conceção do 

ensino: plano anual, plano periódico (unidade didática) e plano de aula (Bento, 

2003). Estes serão abordados no capítulo que se segue. 
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4.1.3.1. Níveis de Planeamento: do plano anual ao plano de aula.  

 

“O planeamento do professor constitui-se como uma janela estrategicamente 

privilegiada para contemplar o ensino.” 

(Graça, 2001, p. 108) 

 

Numa lógica de realização progressiva do ensino, de forma sistemática e 

contínua, com preparação e planeamento prévio, estruturei o plano anual e o 

planeamento das UD (para todas as modalidades), com base numa estrutura 

de conhecimentos. Segundo Bruner (1976), uma estrutura de conhecimentos é 

um meio que permite simplificar a informação, gerar novas proposições e 

aumentar a possibilidade de manipulação de um corpo de ideias. O modelo 

seguido por mim, para conceber e concretizar os diferentes níveis de 

planeamento, foi o Modelo de Estrutura do Conhecimento (MEC) proposto por 

Vickers (1990).  

O MEC reflete um pensamento transdisciplinar. Este identifica as 

habilidades e estratégias disponíveis para o ensino e mostra como as várias 

dimensões das Ciências do Desporto influenciam o processo de ensino-

aprendizagem.  O MEC permite ainda, expor como a matéria é estruturada, 

identificar essa estrutura e servir-se dela como guião para o ensino. Este 

modelo processa-se em três fases, a fase de Análise, a fase de Decisão e a 

fase de Aplicação. A fase de Análise compreende 3 módulos, a análise de 

uma modalidade desportiva, através de um conhecimento estruturado e 

hierarquizado, a análise do envolvimento escolar e análise dos alunos. A fase 

de Decisão é composta por 4 módulos, a extensão e a sequência da matéria 

de ensino, a definição dos objetivos, a configuração da avaliação e, por fim, a 

estruturação das progressões de ensino. A última fase, compreende a 

Aplicação prática propriamente dita da planificação (plano anual, plano das 

unidades didáticas e planos de aula). 

No que diz respeito ao primeiro nível do planeamento, o Plano Anual, de 

acordo com Bento (2003, p. 59), este é “um plano de perspetiva global que 

procura situar e concretizar o programa de ensino no local e nas pessoas 
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envolvidas”. Correspondendo, assim, à configuração do número total de aulas 

disponíveis para a realização e estruturação do ensino. A partir deste, são 

definidas as medidas didáticas e metodológicas que irão consubstanciar os 

planos das unidades didáticas e, especificamente, os planos de aula. 

O plano anual foi a primeira etapa de planeamento que orientou e 

influenciou intrinsecamente o caminho percorrido em termos didáticos, exigindo 

uma empenho elevado e uma análise criteriosa das decisões tomadas. Para a 

sua elaboração, tive em consideração uma análise cuidada ao projeto curricular 

de EF da Escola, a sequência das matérias de ensino e as suas avaliações 

(diagnóstica e sumativa), as atividades/eventos previstos pela área disciplinar 

(Fitnessgram, Corta-mato, Compal Air, 12 horas, Mexe-te, Sarau) e o 

roulement5 definido pelo grupo de EF. Neste processo, não descurei, uma 

preocupação pela motivação que a prática de uma determinada modalidade 

desportiva poderia despoletar ou não nos alunos. 

A partir destas informações, procurei estruturar um ensino coerente, 

intercalando de forma harmoniosa e eficaz as diferentes modalidades 

individuais e coletivas, com os espaços de aula e os recursos materiais 

disponíveis. Tentei, também, dividir uniformemente o número de sessões 

estipuladas para cada modalidade – 5 aulas de ginásticas de solo, 7 de 

voleibol, 7 de badminton, 4 de atletismo, 6 de futebol, 9 de basquetebol, 5 de 

ginástica de aparelhos, 6 de andebol  e 5 de ginástica acrobática  - de forma a 

existir um equidade de oportunidades em todas elas. Pois, pretendia também 

instruir uma cultura desportiva o mais abrangente possível, no que se refere às 

vivências desportivas nas diferentes modalidades. No entanto, esta divisão foi 

significativamente influenciada pelo roulement instituído pelo grupo de EF. A 

única exceção foi a modalidade de basquetebol, comparativamente às outras 

modalidades, uma vez que teve um número superior de sessões (9), devido à 

implementação do Modelo de Educação Desportiva. Pois, este modelo requere 

um espaço temporal adequado que possibilite um planeamento dividido em três 

fases: pré-época, época desportiva e fase de competição.  

                                            
5
 Roulement – sistema de rotação das aulas de EF de cada professor pelos diferentes espaços 

desportivos existentes. 
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No que se refere às restantes modalidades, perspetivei abordar o ensino 

das diferentes modalidades da ginástica (solo, aparelhos e acrobática), 

escalonando a sua lecionação ao longo dos três períodos, sempre que o 

espaço disponível era o G1 (1/3 do pavilhão). Esta decisão teve em conta, não 

apenas a disponibilidade do espaço, na qual se encontra todo o material 

referente à modalidade, mas também, o facto da ginástica ser pouco apreciada 

pelos alunos, sendo necessário intercalar esta com outras modalidades mais 

aliciantes. O badminton também foi lecionado neste espaço G1, uma vez que, 

ainda restavam aulas para este espaço no planeamento referente ao 1º 

período e porque lecionar uma modalidade coletiva aqui não seria o mais 

adequado. 

Na UD de Atletismo, as disciplinas a abordar foram o lançamento de 

peso, o salto em comprimento e a corrida de barreiras, na qual o espaço ideal 

seria o exterior (caixa de areia e pista de velocidade). Por esta razão, optei por 

lecionar a modalidade de Atletismo durante o 1º período, quando o roulement 

nos disponibilizava os respetivos espaços exteriores. 

O espaço G2 (2/3 do pavilhão) e o campo exterior ficaram reservados 

para as modalidades coletivas – voleibol, futebol, basquetebol e andebol – 

sendo estes espaços mais amplos, eram os que melhor se adequavam às 

necessidades do processo de ensino-aprendizagem destes desportos. 

Relativamente ao desenvolvimento da CF, a exercitação destas 

capacidades condicionais e coordenativas esteve sempre associado à prática 

das diferentes modalidades, em todas as aulas, ao longo do ano letivo. No 

entanto, a necessidade de proporcionar aos alunos um trabalho mais 

específico dos maiores e principais grupos musculares, referentes a cada 

modalidade, deu origem à programação de um circuito de Treino Funcional 

(TF). Este será apresentado mais adiante, ao abrigo do projeto de 

investigação-ação. 

No segundo nível de planificação, as UD, procuram garantir “(…) a 

sequência lógico-específica e metodológica da matéria, e organizar as 

atividades do professor e dos alunos por meio de regulação e orientação da 

ação pedagógica, endereçando às diferentes aulas um contributo visível e 
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sensível para o desenvolvimento dos alunos” (Bento, 2003, p. 60). O mesmo 

autor refere, ainda que, as unidades temáticas ou didáticas são partes 

essenciais do programa de uma disciplina e constituem-se como unidades 

fundamentais e integrais do processo pedagógico, pois apresentam aos 

professores e alunos etapas claras e distintas de ensino e aprendizagem 

(2003, p. 75).   

Neste nível de planeamento, procurei realizar um documento para cada 

modalidade a lecionar, em que constasse os conteúdos a abordar, bem como 

os ajustes e adaptações necessárias, conforme os resultados da avaliação 

diagnóstica.  Além disso, tentei focar-me no essencial, criando uma UD com 

uma sequência progressiva lógica para cada matéria e definindo uma função 

didática específica para cada aula. Optei por criar objetivos o mais realistas 

possíveis, tendo sempre em consideração o tempo que dispunha para cada 

UD. Simultaneamente, não descurei a ambição de tentar ir mais além do que 

inicialmente estava planeado: “Parece-me que dado a UD ter um número 

reduzido de aulas os conteúdos estão bem agregados e sequenciados. No 

entanto, já pude detetar que puderei ir mais além no minitrampolim. Vou, nas 

próximas sessões, consolidar todos os conteúdos e incluir o mortal à frente” 

(RA 83 e 84). 

Para o ensino de cada habilidade motora foi importante criar critérios 

específicos bem definidos e ajustados à realidade, privilegiando um ensino 

individualizado e ao mesmo tempo imparcialidade. Pois cada aluno tem uma 

identidade irrepetível e plena de potencialidades. Respeitar e valorizar as suas 

diferenças foi um dos meus objetivos, durante o processo de ensino-

aprendizagem. Entendo que cada aluno tem o seu ritmo de aprendizagem e, 

mesmo quando partem do mesmo nível de aprendizagem, não significa, 

necessariamente, que a meta alcançada seja a mesma.  

As dificuldades iniciais na elaboração do primeiro documento – MEC de 

ginástica de solo – centraram-se no excesso de informação. A perceção sobre 

a necessidade de simplificar e conceber um documento mais útil e prático, 

surgiu pela reflexão conjunta com o PO. A importância de concentrar a 

informação no essencial e puder utilizar este documento como um guião, de 
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forma a orientar a minha prática de ensino mais eficazmente, possibilitou-me 

evoluir em termos profissionais. A criação de outros documentos relativos a 

este nível de planeamento (centrados no essencial e de fácil leitura),  permitiu-

me  aumentar e consolidar o meu conhecimento relativo a cada modalidade 

desportiva e, com isso, incrementar os meus níveis de confiança nos 

momentos de instrução.  

Atualmente, considero este modelo uma ferramenta essencial na prática 

diária do professor de EF, pois serve de guião para orientar o seu processo de 

ensino-aprendizagem e aproximar o mesmo das necessidades efetivas dos  

seus alunos. No entanto, importa referir que o MEC deve ser um documento 

passível a qualquer reformulação, pela necessidade de aperfeiçoamento e 

sistematização do processo de ensino-aprendizagem e pela necessidade do 

professor manter o conhecimento atualizado. 

O último nível de planeamento, o plano de aula, é “(…)realmente o 

verdadeiro ponto de convergência do pensamento e da ação do professor”   

(Bento, 2003, p. 101). O mesmo autor acrescenta que “a preparação da aula 

apoia-se no planeamento de longo prazo. Tendo em atenção a matéria, os 

pressupostos dos alunos e as condições de ensino, bem como os dados 

fornecidos pela análise das etapas anteriores, na preparação da aula tem lugar 

uma precisão dos seus objetivos (já estabelecidos no plano da  unidade); é 

planificado o seu decurso metodológico e temporal” (2003, p. 63).  

Durante a conceção dos planos de aula tive a preocupação de os 

estruturar de forma simples e cuidada, com o objetivo de serem um documento 

acessível e de fácil leitura. A reflexão diária sobre a construção, organização e 

aplicação prática das tarefas delineadas foi constante, no sentido de puder 

alcançar a qualidade desejada na elaboração e realização do ensino efetivo. 

Os planos tiveram sempre os outros níveis de planeamento como suporte, na 

medida em que existe um inter-relacionamento entre todas as etapas 

intermediárias da projeção do ensino.  

Os meus planos de aula eram compostos pelos objetivos e conteúdos, 

abordados em cada aula específica, de cada uma das UDs, pelo material 

necessário e pelo tempo disponível para cada uma das partes (inicial, 
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fundamental e final). A sua estrutura não sofreu alterações desde o início do 

EP e baseou-se em três tópicos que considero fundamentais: objetivos 

comportamentais, organização didático-metodológica/situação de 

aprendizagem e palavras-chave.  

Relativamente às dificuldades sentidas na elaboração dos planos, 

centraram-se na definição dos objetivos de cada uma das categorias 

transdisciplinares (Habilidades Motoras, Condição Física, Cultura Desportiva, 

Conceitos Psicossociais). Ser conciso e atender ao conteúdo essencial e fulcral 

de cada UD, levou-me a um empenho e esforço extra, na tentativa de melhorar 

na enumeração destas metas educativas. Considero ter suplantado bem essa 

barreira e ter conseguido usufruir da minha experiência de ensino, para a 

organização e construção das tarefas motoras e para a conceção de um 

formato de plano de aula claro e compreensível.  

Tal como os anteriores níveis de planeamento, os planos de aula são 

também documentos suscetíveis e passíveis de sofrerem alterações. Deverá 

existir uma flexibilidade do professor para articular os conteúdos e a direção do 

processo de educação e formação, mediante as particularidades do meio 

envolvente e das necessidades do alunos. 

 

4.1.3.2. Planeamento vs. Realidade: as exigências de cada 

unidade didática 

 

 Antes de refletir sobre a componente da realização prática, concebo ser 

fundamental elucidar o leitor sobre as modalidades definidas no planeamento 

anual e estruturadas nas unidades didáticas. Seguidamente será objeto de 

análise a pertinência e a justificação de certas opções tomadas, bem como a 

concretização efetiva da prática (sucesso/insucesso) nas diferentes 

modalidades abordadas. 

 

Unidade  Didática de Ginástica de Solo, de Aparelhos e Acrobática  
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 O espaço definido para o ensino destas disciplinas da ginástica foi o G1 

(1/3 do pavilhão), uma vez que os aparelhos e restantes materiais gímnicos 

encontra-se nos arrumos laterais desta área, possibilitando um transporte 

rápido do mesmo e um rápido início das aulas.  

Nas três UDs, optei por abordar os conteúdos da base para o topo 

(Vickers, 1990), procurando ensinar primeiro habilidades motoras mais simples 

e, partir daí, ensinar as mais complexas. Assim, no sentido de elevar o grau de 

exigência entre tarefas, ao longo das UDs, decidi organizar as atividades das 

aulas por estações. Cada estação incorporava um conteúdo novo, para que 

existisse uma progressão pedagógica lógica e coerente, beneficiando assim, 

uma aquisição gradual de competências e de habilidades motoras. Considero 

que, este tipo de estruturação e organização de aula trouxe benefícios ao nível 

da dinâmica instituída, principalmente ao nível da rentabilização do tempo 

potencial de aprendizagem.  

Optei, ainda pela constituição de grupos de trabalho heterogéneos 

(diferentes níveis na mesma equipa) com 4 a 5 elementos. Evitando assim, 

grandes tempos de espera para a realização das tarefas. Nesta estrutura, 

facilmente consegui apelar ao sentido de autonomia, de responsabilidade 

individual e grupal, e de cooperação entre os alunos. Uma vez que, aptos e 

menos aptos se ajudavam mutuamente. A perceção de que o “outro” sabe mais 

e me está ajudar, leva a um esforço suplementar dos alunos menos aptos, de 

forma a alcançar com êxito a habilidade motora, para que não se senta 

inferiorizado. Esta estratégia, por divisão de grupos, resultou em pleno na 

minha turma, porquanto se verificou na avaliação sumativa uma melhoria geral 

de competências.  

 A primeira modalidade a ser abordada foi a ginástica de solo, tendo sido 

planeada com bastante cuidado, no que respeita à selecção e realização de 

tarefas motivantes para os alunos. No meu entendimento, era importante 

combater a falta de interesse pela modalidade. Esta UD foi objeto de grande 

reflexão após a avaliação diagnóstica (AD) inicial, para que fossem 

implementas tarefas motivantes e uma boa organização espacial, pois era 

importante que as sessões decorressem de forma dinâmica e fluída. Além 
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disso, tinha a preocupação de conceber estratégias didáticas que evitassem 

comportamentos fora da tarefa ou inapropriados à aula. 

Como plasmado no excerto abaixo (RA 9 e 10), tomar decisões relativas 

ao tempo despendido para a instrução, foi também uma das minhas 

preocupações:“(…) o tempo “gasto” e, não denominado tempo “perdido”, na 

explicação das determinantes técnicas e nas ajudas, permitiu elucidar 

corretamente os alunos sobre as mesmas, capacitando-os de competências 

essenciais para o crescimento do seu conhecimento face à modalidade” (R9 e 

10). Ao longo das aulas destas UDs, procurei sempre ser muito exigente com o 

meu trabalho para que houvesse reflexos no nível de exigência que requeria 

aos meus alunos: “(…) a mensagem que é necessário serem exigentes com 

eles próprios (alunos) e trabalhar muito para melhorarem cada vez mais. Isto 

leva-me também a ser mais exigente comigo próprio e a querer retirar sempre 

o máximo das aulas, de forma a potenciar e intensificar a aprendizagem dos 

alunos, contribuindo para um processo de ensino- aprendizagem mais rico e 

vasto” (RA 11 e 12). 

Assim, uma das grandes preocupações nesta UD, além das progressões 

pedagógicas, foi a insistência junto dos alunos da importância das ajudas: 

“Considero premente que o ensino seja exposto e adequado ao nível dos 

alunos, contendo sempre um caráter de complexidade gradual, de forma a 

promover uma prática desafiadora capaz de potenciar e elevar as 

competências dos educandos. Posto isto, nas próximas aulas irei ter em 

atenção a realização de exercícios de baixa complexidade, utilizando como  

meio facilitador de execução das habilidades motoras, o plinto inclinado na 

concretização da subida de frente na barra fixa, o bock no salto entre mãos e a 

trave mais próxima do solo, com o intuito de relativizar o sentimento de medo 

existente” (RA 81 e 82). Para mim, as ajudas são fulcrais para a manutenção 

da segurança de todos, até porque é impossível o professor estar em todas as 

estações. Por esta razão, insisti bastante na valia das ajudas, atribuindo uma 

autonomia e uma responsabilidade individual e coletiva na gestão e 

organização das tarefas motoras: “(…) procurei elucidar em termos técnicos e 

centrar a atenção dos alunos, na questão das ajudas e da segurança, de forma 
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a não correrem riscos desnecessários pela falta de conhecimento sobre como 

prestar auxilio aos colegas. É fulcral na modalidade de ginástica o professor de 

educação física ensinar como se ajuda, pois se existir mais do que uma 

estação, este não pode estar em todas ao mesmo tempo. Deve sempre 

colocar-se na que revela maior perigo, exigindo uma segurança e ajuda, mais 

firme e confiante” (RA 83 e 84); “A minha intervenção pedagógica centrou-se 

na insistência verbal sobre as ajudas e a sua importância para salvaguardar 

qualquer acidente e, na observação das tarefas motoras, de forma a puder 

corrigir individualmente as lacunas evidenciadas por cada um” (RA 85 e 86).   

Mesmo assim, procurei colocar-me sempre na estação que aparentava 

mais perigo, de forma a ter um controlo visual mais próximo nesta tarefa. 

O ensino da ginástica de aparelhos foi a modalidade que tive mais receio 

em ensinar, devido à responsabilidade e ao risco existente nos vários 

momentos de exercitação das habilidades motoras nos diferentes aparelhos. 

Nesta UD, foi possível ir mais além do que estava inicialmente programado, 

devido à forma como os alunos encararam as suas dificuldades e lutaram para 

as suplantar: “Constatei (…) uma  melhoria  das habilidades motoras inseridas 

na trave e na barra fixa. Parece-me que, apesar da UD ter um número reduzido 

de aulas, os objetivos relativos às aquisições motoras irão ser atingidos e 

suplantados.  Considero que a dinâmica implementada através da utilização de 

estações para a realização das tarefas motoras, favoreceu em muito este fator 

positivo, aliando a postura e o compromisso elevado evidenciado pelos alunos 

nas aulas de EF” (RA 85 e 86); “Durante esta UD, introduzi alguns conteúdos 

de índole motor mais exigente, como o “sarilho” na barra fixa, o avião na trave 

e o mortal à frente no minitrampolim, pois dada a prestação efetuada por 

alguns alunos foi possível os abordar” (RA 87 e 88). 

No ensino da ginástica acrobática, a minha maior preocupação aquando 

da preparação da UD, foi elaborar tarefas que mantivessem os índices de 

motivação e a habitual predisposição para a prática. Utilizei diversas 

estratégias didáticas, designadamente a música (que desde então se tornou 

numa rotina das minhas aulas), a distribuição de fichas com as figuras 
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gímnicas e a utilização de um Tablet (para que cada grupo visualizasse a sua 

execução e aperfeiçoasse a sua execução técnica). 

Durante esta UD, senti a necessidade de aumentar as exigências 

técnicas e a complexidade das tarefas motoras, uma vez que os alunos se 

situavam no nível avançado de aprendizagem. Além disso, atendendo à 

autonomia e disciplina dos alunos, optei por manter um ambiente de 

aprendizagem descontraído e permissivo, embora exigente relativamente à 

criatividade dos diferentes grupos, na realização das figuras de trios e quadras: 

“Optei, primeiro, por conceder liberdade à realização de novas figuras, no 

sentido de apelar à criatividade de cada grupo. O “obrigar” a pensar leva o 

aluno a efetuar uma perceção visual de tudo o que fez em termos de figuras e, 

transcender o seu pensamento de forma a elevar as suas faculdades. O pensar 

e o agir estão interligados no sentido de elevar o aluno a um maior nível de 

competências motoras e humanas. (...) Os valores implícitos na concretização 

da tarefa, a cooperação, a entreajuda, o empenho, a postura, entre outros, 

estão intimamente ligados à capacidade que o grupo irá ter para “pensar” e agir 

para elaborar um nova figura, ou seja, que tomem decisões significativas” (RA 

123 e 124); “(...)a minha intervenção pedagógica tem de ir ao encontro das 

necessidades dos alunos. Por isso, visto que os alunos já adquiriram as 

habilidades motoras previstas para esta UD, incrementei a complexidade das 

tarefas motoras, elevando o número de elementos por grupos, e concedi 

alguma liberdade na conceção das figuras. (...) dado que estou numa fase final 

de ano letivo e as metas por mim definidas estão alcançadas, relativamente à 

aquisição da capacidade de autonomia e responsabilidade dos alunos, devo 

materializar o processo de ensino-aprendizagem num ambiente mais 

descontraído e permissivo, no sentido de atribuir maior liberdade e criatividade 

na construção das figuras da ginástica acrobática” (RA 125 e 126).  

 

Unidade Didática de Atletismo 

 

Como referido anteriormente, o ensino de atletismo foi efetuado no 

espaço exterior, dado que no mesmo, existem condições ideais (uma caixa de 
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areia, um campo de relvado sintético e 3 pistas de atletismo) para o ensino 

desta modalidade (o lançamento de peso, o salto em comprimento e a corrida 

com barreias). 

Nesta UD segui a lógica da UD anterior e abordei os conteúdos da base 

para o topo, mantendo a organização da aula por estações e/ou por vagas, 

consoante a modalidade de atletismo lecionada. Neste ponto, existiu sempre a 

preocupação de utilizar a organização que mais se adequava às caraterísticas 

da turma, privilegiando assim, uma exercitação intensa e tempos de 

empenhamento motor elevados: “A etapa seguinte da aula foi adaptada e 

elaborada por estações, na qual houve rotação de grupos pelas tarefas 

propostas. Optei por organizar em cinco estações, com rotação de três em três 

minutos, dando maior importância à promoção da transposição dos obstáculos, 

de forma a promover a adaptação à vertente do conteúdo de corrida de 

barreiras” (RA 17 e 18). 

Na definição dos exercícios tentei apelar a tarefas lúdicas e, ao mesmo 

tempo, competitivos, para incrementar a predisposição e a motivação para a 

prática: “Considero que exercícios lúdicos aliados aos conteúdos 

programáticos, ao invés de somente correr à volta do campo, permitem 

enriquecer o processo de ensino aprendizagem. Estes consentem um maior 

“transfer” para as habilidades motoras requisitadas para a vertente técnica em 

causa (lançamento do peso)” (RA 19 e 20). 

No 1º período, a UD de atletismo foi das modalidades que mais 

satisfação me proporcionou em ensinar. Penso que, se esta fosse mais 

extensa, os alunos poderiam partir para o triplo salto, pois no geral a aquisição 

de competências foram rapidamente adquiridas.  

 

Unidade Didática de Voleibol 

 

 O espaço destinado a esta modalidade foi o G2 (2/3 do pavilhão), dado 

que nesta área existem dois campos de voleibol. Esta foi das poucas 

modalidades em que os alunos demonstraram possuir maiores dificuldades 

técnicas e táticas. Após a reflexão sobre os dados recolhidos na AD, conclui 
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que era completamente absurdo seguir o programa nacional de EF, que define 

para o 10º ano de escolaridade o ensino num nível avançado em situação de 

jogo 4x4 ou 6x6. Este confronto com a realidade levou-me a reduzir a 

complexidade das tarefas motoras e a redefinir os objetivos. O meu foco era 

criar condições para que os alunos ficassem preparados para o próximo ano 

letivo, conseguindo alcançar nessa altura o nível avançado: “(…) nas futuras 

aulas, para além de ter de dar maior importância às questões técnicas, devo 

continuar aliar isso à vertente do jogo, no sentido de potenciar ao máximo os 

alunos. Considero que conciliar estes dois parâmetros vai permitir promover 

fatores de motivação extra fundamentais para incrementar e elevar o patamar 

de aquisições de competências motoras” (RA 29 e 30). Decidi, por isso, face a 

estas dificuldades e caraterísticas do jogo de voleibol, abordar os conteúdos do 

topo para a base, através da concretização de jogos reduzidos: “Nesta fase da 

aula, tive a preocupação de insistir nos conceitos táticos de transição, 

ajustamento e retorno, com o intuito de vincar estas componentes em jogo 

propriamente dito. Foi visível a capacidade dos alunos em colocar em prática 

as determinantes táticas, sendo quase sempre preocupação destes em realizar 

os três toques por equipa“ (RA 33 e 34). Particularmente, procurei elaborar e 

propor tarefas com caráter lúdico e competitivo, através de situações de jogo 

2x2 e 3x3. E, gradualmente, inserir conteúdos técnicos e táticos mais 

complexos, seguindo uma lógica progressiva do ensino: “Na parte fundamental 

da aula optei por dar continuidade ao processo de trabalho efetuado nas 

sessões anteriores, requisitando primeiro, um exercício de jogo em cooperação 

e, posteriormente um torneio, moldado pelas regras de jogo propriamente dito“ 

(RA 37 e 38). 

  A heterogeneidade esteve presente na conceção dos grupos e a 

resposta às lacunas técnicas e táticas, teve especial atenção da minha parte. 

A UD de voleibol foi concretizada com êxito. Os objetivos delineados, 

para desenvolver as habilidades motoras técnicas e táticas através de jogos 

reduzidos (2x2 e 3x3), permitiram no geral uma aquisição de competências 

individuais e coletivas favoráveis ao ensino na forma de jogo seguinte (4x4). No 
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meu entender, mais uma vez, considero que se houvesse um alargamento de 

sessões, os alunos poderiam ir mais além e avançar para o 4x4.  

 

Unidade Didática de Badminton 

 

 O badminton foi uma modalidade em que atribuí particular interesse 

durante a conceção da UD. Primeiro, por perceber que o gosto pela 

modalidade era mútuo, tanto do professor como dos alunos. E, segundo, 

porque eles evidenciaram poucas dificuldades ao nível das habilidades motoras 

básicas.  

 O espaço definido para o ensino desta modalidade foi o G1 (1/3 do 

pavilhão), onde era possível dispor dois campos de badminton. Optei por 

abordar os conteúdos do topo para a base através do jogo, introduzindo novos 

conteúdos técnicos e táticos, de forma contextualizada. A inclusão destes foi 

providenciada num grau crescente de complexidade, tentando despertar nos 

alunos um maior interesse pela aprendizagem.  

Decidi ser eu, enquanto professor, a exemplificar sempre os novos 

conteúdos, pelo facto de dominar as habilidades e tentar ser o mais minucioso 

possível nas execuções técnicas, de forma a que todos os alunos obtivessem 

um perceção real e correta das técnicas: “Por este facto, optei por ser eu, 

enquanto professor, a exemplificar juntamente com um aluno todas as 

habilidades. A importância de uma demonstração plena e correta da habilidade 

surge como fulcral para a sua compreensão por parte de todos. Neste aspeto, 

julgo ter tomado sempre a melhor opção, pois os alunos que escolhi não 

demonstraram grandes dificuldades nas execuções técnicas” (RA 41 e 42). 

Também, inclui em todas as sessões, o fator competição sobre a forma 

de torneios intra-turma, em que a diferença de níveis entre géneros originou a 

sua divisão aquando dos momentos competitivos. Deste modo, pude captar e 

elevar a predisposição para a prática, envolvendo fatores motivacionais nos 

dois géneros, pois em todas as aulas existiram campeões de ambos os sexos: 

“(…) optei por dividir a turma em género, o que se revelou benéfico pois a 

qualidade das situações de jogo 1x1 ficaram niveladas em termos competitivos. 
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Por outro lado, consegui elevar os índices de motivação dos alunos, pois a 

divisão por género resultou numa fator extra, com a implementação de um 

campeão masculino e feminino“ (RA 47 e 48). 

 

Unidade Didática de Futebol 

 

O futebol foi a modalidade que menos dificuldade tive na conceção da 

UD e na perceção de como iria estruturar e organizar as aulas. Pois, trata-se 

da área em que consigo responder mais facilmente às necessidades dos 

alunos pela experiência que tenho como treinador.  

O espaço disponível para o seu ensino foi o G2 (2/3 do pavilhão) e o 

campo exterior, que é um relvado sintético de excelente qualidade.  

O programa nacional de EF define para o 10ºano de escolaridade o 

ensino do futebol, num nível avançado e através das situações de jogo 7x7 ou 

11x11. Na minha opinião, esta proposta é completamente desajustada à 

realidade das escolas, ou melhor, às capacidades dos alunos. Por esta razão, 

foram adaptadas e ajustadas as metas de ensino definidas para a UD de 

futebol: “Considero premente que o ensino seja exposto e adequado ao nível 

dos alunos, no entanto deve sempre conter um caráter de complexidade 

gradual, de forma a promover uma prática desafiadora capaz de potenciar e 

elevar as competências dos educandos” (RA 53 e 54). O grande objetivo nesta 

UD, foi incrementar uma dinâmica e fluidez elevada de jogo, dando primazia à 

qualidade nas escolhas técnicas e táticas em situação de 5x5.  

A abordagem de ensino escolhida foi do topo para a base, privilegiando 

os jogos reduzidos e uma progressiva sequência didático-metodológica e 

respeitando uma complexidade crescente de inserção de conteúdos: “(…) 

situações de jogo reduzido, com o intuito de promover um contato elevado com 

o objeto do jogo, ou seja, relativizar o tempo disponível para a prática, 

incrementando uma relação próxima com bola” (RA 53 e 54). Apelei a um 

contato elevado com o objeto de jogo (a bola), para desenvolver as 

competências técnicas individuais e uma prática extensiva de formas parciais 

de jogo (1x1, 2x1, 2x2, 3x3, 4x3), para projetar as componentes táticas: “O jogo 
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reduzido, bem como os exercícios de habilidade técnicas, com complexidade 

crescente e com uma pedagogia sequencial correta, seguindo a integração dos 

princípios de jogo, em consonância com o anexo do jogo formal é o caminho a 

seguir no processo de ensino aprendizagem” (RA 95 e 96). 

Neste seguimento, decidi inserir primeiro os princípios ofensivos, de 

forma a dar “sentido” ao jogo e promover a motivação e satisfação pessoal: “A 

perceção básica sobre o jogo do futebol requer uma obtenção de competências 

técnicas e táticas capazes de potenciar um jogo com um caráter fluído e 

objetivo, visando a obtenção do golo. Considero a aquisição e otimização dos 

princípios ofensivos cruciais para a existência de uma predisposição elevada 

para a prática do jogo, pois perceber como se marca e usufruir dessa 

satisfação é a melhor motivação que os alunos poderão ter“ (RA 57 e 58). 

Optei ainda, por criar grupos/equipas heterogéneas (diferentes níveis de 

aprendizagem) e compostos por pouco elementos (4/5), com o intuito de tentar 

retirar o máximo proveito dos alunos para a aquisição das habilidades motoras 

e elevar o nível de jogo em geral. 

Nesta UD voltei a privilegiar o caráter competitivo, através de torneios 

intra-turma, e o caráter lúdico e festivo que a competição acarreta.  

  

Unidade Didática de Basquetebol 

 

O ensino de basquetebol foi a modalidade que exigiu mais trabalho e 

dedicação por ter sido implementado o MED. Os alunos na avaliação 

diagnóstica demonstraram dominar as habilidades motoras técnicas, mas 

apresentaram algumas lacunas relativas à vertente tática. Mesmo, assim, as 

evidências relativas ao domínio técnico, fizeram-me acreditar que, ao longo do 

processo de ensino-aprendizagem, o nível de jogo fosse melhorar rapidamente. 

Um aspeto que importa salientar, foi a pertinência de abordar esta 

modalidade no 2º período, indo ao encontro da atividade extracurricular: 

compal air 3x3. Como a minha turma ia participar, esta foi uma forma deles 

poderem jogar juntos e prepararem-se para esta competição. 
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As condições para a prática eram óptimas (G2 - 2/3 do pavilhão), porque 

tinha disponível dois campos de basquetebol e a previsão de dividir a turma em 

4 equipas (grupos pequenos), uma em cada cesto. Formei equipas 

heterogéneas e equilibradas, com vários níveis de aprendizagem, de forma a 

conseguir providenciar aulas competitivas  e entusiásticas.  

Com a implementação do MED, procurei “marcar” os alunos através da 

festividade presente em todas as sessões de ensino e, seguir rigorosamente, 

com os pressupostos implícitos na conceção deste modelo. Privilegiei a 

festividade em todas as aulas, a competição inerente a todos os jogos, e ainda, 

o desenvolvimento de uma cultura desportiva abrangente, através das 

distribuição de diferentes tarefas e papéis. Como as equipas eram formadas 

por 4 elementos, todos os alunos eram responsabilizados por uma função 

(árbitro, oficial de mesa, treinador, atleta): “O meu desafio nesta modalidade, 

bem como em todas de certa forma, passa por promover uma relação próxima 

e afetuosa à atividade física desportiva. Por isso, pretendo promover nas 

sessões referentes a esta modalidade, um clima de festividade e competição, 

promovendo a aquisição de competências inerentes a uma cultura desportiva 

ampla” (RA 65 e 66). 

O comprometimento com a disciplina de EF que despertei nos alunos, 

através da UD de basquetebol, foi diariamente patenteada pela turma: “Tem 

sido bastante frequente observar a preocupação constante que todos os 

elementos das equipas tem em aproveitar todos os momentos de treino de 

conteúdos para aperfeiçoarem e corrigirem as suas lacunas técnico-táticas” 

(RA 71 e 72). Com uma postura assertiva e um empenho notável em todos os 

momentos da época desportiva, os alunos conseguiram elevar a minha 

satisfação enquanto professor. A aplicação deste modelo permitiu-me conduzir 

o ensino àquilo que verdadeiramente pretendi, valorizar a dimensão humana e 

cultural do desporto: “Foi frequente nesta aula assistir à intervenção e correção 

das habilidades técnicas e táticas, por parte dos elementos mais 

preponderantes de cada equipa, com um conhecimento mais vasto ao nível da 

modalidade em causa. Considero que liderar um processo educativo através da 

aplicação prática do MED permite-me potenciar e elevar valores que 
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intrinsecamente são a base de uma modalidade coletiva, o compromisso com a 

equipa, o espirito de grupo, o comprometimento com os objetivos coletivos, a 

entreajuda, entre outros” (RA 67 e 68). 

 O evento culminante foi o ponto mais alto e festivo da época desportiva, 

sendo concretizado na última sessão de ensino da UD de basquetebol. Este 

ocupou a totalidade da aula, sendo organizado em 3 competições entre as 

equipas: jogo dos 6 passes, concurso de lançamentos e torneio 3x3. 

 Foi deveras marcante o entusiasmo evidenciado por todos os alunos e a 

dinâmica educativa que foi criada nesta sessão. A preparação e a organização 

deste evento desportivo e momento significante na vida escolar dos alunos foi 

sempre partilhada comigo: “Foi importante a dinâmica criada e a forma como 

todos encararam o evento desportivo, a entrega, a postura, a competitividade e 

o clima de festividade foi de visível. Estes momentos desportivos são 

importantíssimos para nos aproximarmos dos alunos e para conseguirmos 

passar a mensagem, enquanto professores de educação física, do bem que faz 

praticar desporto” (RA 93 e 94). Esta aula “diferente”, não só envolveu jogos, 

como também concursos e, no final da mesma, houve  distribuição de prémios: 

diplomas para todos os participantes com a respetiva classificação final, 

prémios para o melhor jogador(a), melhor árbitro, melhor treinador e para a 

equipa com mais fairplay. Os capitães de cada equipa foram os responsáveis 

pela decisão dos prémios acima referidos.  

 O objetivo que acalentei alcançar foi promover momentos marcantes e 

promotores de competência motora e humana e,  realmente significativos em 

termos educativos na vida escolar dos alunos. Considero que, esta modalidade 

foi a que mais se distinguiu neste processo de ensino-aprendizagem, por todas 

as razões que foram descritas, e que mais contribuiu para ampliar a visão que 

os alunos tinham acerca do desporto. A festividade, a competitividade e a 

literacia estiveram imbuídas, direta e indiretamente, em todas as tarefas das 

aulas, contribuindo efetivamente para um crescimento pessoal e coletivo: “É 

gratificante perceber que consegui concretizar um compromisso elevado com 

esta disciplina e  com o desporto em geral. Um gosto, uma desejo, uma 

vontade, movem mundos.. espero que este ano marque os meus alunos, que 
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seja potenciador de uma prevalência de uma prática desportiva regular no 

futuro” (RA 93 e 94). 

 

Unidade Didática de Andebol 

 

Os espaços destinados a esta modalidade foram o G2 (2/3 do pavilhão) 

e o campo exterior (2 campos de andebol). Na AD inicial, a maioria dos alunos, 

demonstraram dominar as habilidades motoras técnicas, mas algumas lacunas 

relativas aos conteúdos táticos, ficando patenteado dois níveis de 

aprendizagem. Optei então, por seguir as estratégias aplicadas nas UDs 

anteriores, em que formei grupos/equipas heterogéneas (diferentes níveis de 

aprendizagem dentro de cada equipa). O objetivo desta opção, teve como 

principal intuito, providenciar o equilíbrio competitivo entre as equipas, mas 

também retirar o máximo proveito ao nível da aprendizagem dos conteúdos 

táticos em situação jogo. 

A abordagem de ensino escolhida foi do topo para a base, privilegiando 

primeiro situações de jogos reduzidos (2x2, 3x2, 3x3) e, posteriormente, a 

progressiva inclusão de conteúdos mais complexos até chegar à situação de 

jogo formal (6x6): “A minha intervenção na parte fundamental da aula, irá 

basear-se na inclusão de jogos reduzidos numa fase inicial e, incluir a  forma 

de jogo formal na fase final da mesma, no sentido de aprimorar as questões 

táticas e técnicas em jogo propriamente dito. Não é jogar por jogar, mas sim 

jogar com critério, com a inclusão gradual de novos conteúdos” (RA 105 e 106). 

As tarefas selecionadas para o ensino dos conteúdos seguiram uma 

progressão pedagógica lógica, contribuindo para uma aprendizagem mais 

pormenorizada e autêntica: “A perspetiva global do jogo e as intenções táticas, 

fizeram parte do meu objetivo didático, estando sempre as habilidades técnicas 

inerentes a todas as tarefas motoras. Preferindo arquitetar um saber sobre o 

jogo, sobre como pensar e saber resolver determinada situação ao invés de 

insistir isoladamente nas habilidades motoras técnicas” (RA 119 e 120). 

Perante a elevada prestação motora dos alunos e à rápida ascensão de 

competências, foi necessário incluir conteúdos novos e mais complexos. 
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Assim, uma vez que defesa à zona 5:0 estava consolidada, surgiu a 

necessidade dos alunos criarem mais soluções ofensivas e, por isso, optei por 

introduzir a entrada a pivô, permitindo aos alunos criar desequilíbrios na 

estrutura defensiva. Em termos defensivos, optei por introduzir a defesa à zona 

4:1, pois pretendia incentivar uma maior elevação da “agressividade defensiva” 

e mais interceções de bola, para que os alunos efetuassem com mais 

frequência contra-ataque: “A boa organização ofensiva e defensiva foi evidente. 

Todos os alunos evidenciarem um saber relativo à forma como devem atuar 

perante determinada situação ou momento do jogo.  Mais um vez, consegui, tal 

como em algumas UDs anteriores,  ir mais além do que o pretendido 

inicialmente. Esta situação deve-se e muito ao comprometimento e empenho 

evidenciado pelos alunos para com a disciplina de EF”  (RA 119 e 120). 

Nesta UD, o caráter competitivo e festivo foi evidente em todas as aulas 

(torneios intra-turma), permitiu apelar a uma participação ativa e entusiástica 

dos alunos, resultando num clima de aprendizagem positivo. 

 

4.1.4. Realização 

 

A realização prática do ensino significa conjugar corretamente a 

conceção e o planeamento, com vista a conduzir à eficácia da ação 

pedagógica, levada a cabo pelo professor nas aulas. Para isso, e tendo sempre 

os alunos como o centro de todo o processo formativo, é necessário 

proporcionar aprendizagens que realmente sejam significativas. Ou seja, criar 

situações de aprendizagem que fomentem e desenvolvam competências e 

conhecimentos que são verdadeiramente adquiridas e vão além das meras  

assimilações desportivas. Assim, a preocupação em atribuir um tempo 

potencial de aprendizagem elevado e atender à diferenciação pedagógica, 

capaz de fomentar aquisições ao nível motor, relacional e cognitivo, foram dois 

aspetos na qual centrei a minha atuação enquanto professor. 

Realizar o ensino levou-me a refletir sobre ação e na ação, sobre tudo 

aquilo que envolveu a construção e aplicação do processo de ensino-

aprendizagem endereçado aos alunos. Os próximos temas enunciados fazem 
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parte dessa prática diária educativa, que contribuíram para o meu crescimento 

pessoal e profissional.  

 

4.1.4.1. O ambiente positivo e o controlo da turma  

 

“A optimização do ambiente de aprendizagem exige a consideração do sistema 

de relações entre o professor e o aluno, sendo num ambiente caloroso e 

vivencial, de consideração e cuidado, numa orientação clara para o aluno, que 

os níveis mais elevados de participação podem ser conseguidos.” 

(Rosado e Ferreira, 2009, p. 190) 

 

 Um bom ambiente de aprendizagem promotor de uma relação próxima 

com os alunos foi algo que procurei investir desde o início do ano letivo. 

A forma de ser e de estar que o professor assume diariamente, durante 

as sessões de ensino, está diretamente relacionada com o maior ou menor 

interesse que consegue despertar nos alunos para a aprendizagem. Entende-

se, assim, que a relação instituída entre o professor e o aluno, é determinante 

para um ambiente propício a um desenvolvimento harmonioso e fluído do 

discente. Pois, como advogam Rosado e Ferreira (2009, p. 190)  “Um ambiente 

de aceitação, de compreensão, de genuína preocupação com os problemas 

dos alunos deve ser construído para poder potenciar a sua adesão ao 

programa de ação do professor/treinador.”  

O sucesso educativo dos alunos como meta a alcançar pelo professor, 

ao nível dos ganhos sociais, humanos e das habilidades motoras, advém e, 

muito da cumplicidade criada e da confiança estabelecida entre ambos. 

Instituir um bom clima de aprendizagem e uma afetividade plena, 

coadjuvada por uma base de confiança e entusiasmo recíproco, é o suporte 

fundamental da ação do professor que tem efeitos práticos na aprendizagem 

do alunos. Contudo, é necessário nunca perder de vista o respeito e a 

disciplina que estão inerentes ao processo de ensino-aprendizagem. 

Para Rosado e Ferreira (2009, p. 191) “(…) o ambiente relacional é 

decisivo na satisfação pessoal dos professores/treinadores e dos praticantes, 
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na manutenção da disciplina, do empenhamento nas tarefas e no crescimento 

individual e de grupo no domínio sócio-afetivo”. Estes autores afirmam, ainda 

que, quaisquer que sejam os objetivos propostos aos alunos, estes tem mais 

possibilidades de os alcançar quando reina um ambiente de entusiasmo. A 

influência recíproca deste entusiasmo professor-aluno, traz benefícios 

cognitivos acrescidos, sobretudo no domínio sócio-afetivo e relacional (2009, p. 

193). 

No meu entendimento, a forma como o professor interage com os 

alunos, a atitude comprometida com que encara todas as aulas e o modo como 

orienta e direciona pedagogicamente a sua ação, são fatores que estão 

intimamente associadas à capacidade de envolver os alunos nas atividades de 

aprendizagem: “(…) a importância que um clima de aprendizagem assume 

durante o processo de ensino-aprendizagem, permite ao professor instruir de 

uma forma mais eficaz e produtiva para os alunos. A instalação progressiva de 

um clima afável e regulador de um bom ambiente, capaz de potenciar ao 

máximo uma relação próxima e íntima entre o professor e os alunos, só 

beneficia um crescimento mútuo em termos de aprendizagens” (RA 117 e 118). 

Foi a postura segura e confiante com que assumi a liderança da turma, 

que me permitiu investir num maior envolvimento e proximidade com os alunos. 

Através das interações existentes antes, durante e após as aulas, procurei 

perceber, olhar e ouvir o aluno como um todo. Procurei perceber as suas 

necessidades e conquistar aquele “espaço” de confiança e amizade. Assim, 

consegui promover durante o processo de ensino-aprendizagem um clima 

entusiasmante e motivante, em que todos os alunos tiveram a oportunidade de 

participar com grande “abertura” ou “à vontade” na aquisição dos conteúdos e 

habilidades.  

Este ambiente positivo de respeito, lealdade, afetividade, cordialidade, 

tolerância, flexibilidade e de amizade, contribuiu muito para um controlo de 

comportamento efetivo da turma. O incentivo e o apoio, a recetividade e o 

entusiasmo foram “armas” que utilizei diariamente para promover um clima de 

confiança e de exigência máxima. Pois, no meu entendimento, uma maior 

disponibilidade e afetividade do professor não significa uma diminuição da 
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exigência atribuída à tarefa ou à aula. Tal não significa ser condescendente 

com tudo, nem fazer as vontades de um ou de todos, mas sim estabelecer 

limites e direcionar o aluno a uma emancipação intelectual sobre o saber estar 

e agir perante o cumprimento de tarefas. 

Considero que, este ano consegui criar laços muito fortes com os alunos 

em particular e com a turma no seu todo (RA 117 e 118). Hoje sei que o 

sentimento de amizade é recíproco. E sei que o estabelecimento de uma 

relação positiva, na qual imperou um clima de aprendizagem desafiante, alegre 

e encorajador, foi fundamental para a criação de um clima favorável à 

aprendizagem dos alunos.  

 

“(…) o objetivo principal da EF, que é “o ensinar” sobre as diferentes 

modalidades,  é reforçado e apoiado por um clima de excelência relacional 

entre professor e aluno. Este patamar não é fácil atingir e, aqui considero que 

enquanto professor, consegui instituir uma relação ótima com todos, refletindo-

se esta harmonia e amizade durante a prática efetiva das aulas e nos ganhos 

sobre as competências humanas e motoras que os alunos  tem demonstrado.” 

(RA  117 e 118) 

 

4.1.4.2. Regras e Rotinas: um ensino mais eficaz 

 

“A gestão de aspetos organizacionais, nomeadamente a regulação da ordem e 

da disciplina, é crucial na criação de ambientes positivos de interação e 

aprendizagem, e envolve a boa gestão das regras, das rotinas, das 

expetativas, das consequências, bem como a monitorização e a avaliação.” 

(Rosado e Ferreira, 2009, p. 188) 

 

 Um clima de aprendizagem favorável ao desenvolvimento integral dos 

alunos, é sem dúvida alguma, mais significativo, se nele existir um ambiente 

positivo que propicie essa evolução de competências. Contudo, a obtenção de 

um ensino eficaz por parte do professor, requer o estabelecimento de regras e 

rotinas organizativas. Pois, sem estas, emerge a anarquia, o caos e a 
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desordem pela falta de regulação na direção pedagógica. Para Rosado e 

Ferreira (2009, p. 189)  “As regras devem ser entendidas como uma fonte de 

enquadramento regulador das interações entre os diversos intervenientes, pilar 

fundamental da segurança física e emocional, promotoras de uma maior 

atenção e participação, de um uso adequado dos equipamentos e dos 

espaços.”  

 As rotinas organizativas e as regras na aula foram dois aspetos que 

procurei definir  atempadamente no início do ano letivo. 

A pontualidade foi um dos primeiros aspetos que atribui particular 

importância e interesse, pois era fundamental que todos cumprissem com esse 

requisito, para que o início das aulas não fosse afetado e tudo corresse 

conforme o estipulado. O respeito pelo próximo, bem como pelos materiais 

utilizados durante as aulas, foi também uma norma estabelecida desde o início. 

Outras regras fundamentais foram amplamente difundidas relativamente 

ao material desportivo necessário para a realização das aulas, à proibição de 

adereços (brincos, colares, relógios, entre outros objetos) e à obrigatoriedade 

de manterem os cabelos compridos presos. 

Todas estas regras foram implementadas no sentido de se desenvolver 

um clima e ambiente de aula agradável e seguro, em que o controlo da turma 

estava salvaguardado. Pois, tal como refere Rink (1993), o professor deverá, 

inicialmente, estabelecer um bom clima de aprendizagem caraterizado pelo 

controlo. Este controlo poderá ser alcançado através da implementação de 

rotinas, sem que estas sejam impostas forçosamente, mas sim discutidas e 

criadas em interação com os alunos. 

Já para Rosado e Ferreira (2009, p. 189) “(…) as rotinas permitem aos 

praticantes conhecer os procedimentos a adotar na diversidade de situações 

de ensino e treino, aumentando o dinamismo da sessão e reduzindo 

significativamente os episódios e os tempos de gestão.” Neste seguimento, 

procurei colocar em prática algumas rotinas de organização e gestão da aula, 

designadamente a definição do local para o início da aula e o modo como os 

alunos deveriam reunir após o meu sinal, a utilização de sinais que permitissem 

aos alunos transições rápidas entre os exercícios, a delimitação de espaços de 
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trabalho para cada equipa, particularmente no MED, bem como rotinas para a 

organização do material (disposição na aula, recolha e arrumação) por grupos. 

No estabelecimento destas rotinas e regras não senti grande dificuldade, 

pelo facto de já ter experiência em ensino e, desde o início, os alunos 

entenderam a sua importância para um bom clima de aprendizagem. Foras 

estas estratégias que guiaram e conduziram o processo de ensino-

aprendizagem ao longo do ano letivo e me ajudaram a rentabilizar ao máximo o 

tempo disponível para a prática, tornando o ensino mais eficaz possível. 

   

4.1.4.3. Gestão do espaço, dos materiais e do tempo  

 

 A gestão dos vários aspetos que regulam o planeamento e organização 

das sessões de ensino, assumem uma importância capital na garantia de uma 

intervenção eficaz do professor. 

 Para Rosado e Ferreira (2009, p. 188) a “gestão dos aspetos 

organizacionais, (…) é crucial na criação  de ambientes positivos de interação e 

aprendizagem.” Segundo estes autores, o sistema de gestão de tarefas 

corresponde a um plano de ação do professor, que tem por objetivo, a gestão 

do tempo, dos espaços, dos materiais e dos alunos, na tentativa de obter 

elevados índices de envolvimento dos alunos pelo uso eficaz do tempo 

disponível para a prática. Desta forma, considerei importante aliar a gestão do 

espaço e materiais disponíveis no ensino de cada modalidade, ao tempo que 

os alunos poderiam estar efetivamente em prática, de forma a obter um tempo 

de empenhamento motor elevado.  Como referem Rosado e Ferreira (2009, p. 

189),  “do ponto de vista da gestão do tempo, a agenda do professor (…) 

orienta-se no sentido de aumentar o tempo de atividade física motora 

específica, garantindo tempo disponível para prática.”  

Durante o planeamento das minhas aulas tive sempre o cuidado de 

efetuar uma organização cuidada das tarefas motoras, de modo a otimizar o 

espaço disponível na sua totalidade. Para isso, preocupei-me em efetuar uma 

seleção cuidada de exercícios, para que não ocorresse alterações bruscas na 

organização espacial da aula e, o tempo despendido na gestão dos espaços, 
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não interferisse no tempo potencial de aprendizagem dos alunos: “Constatei 

que a dinâmica implementada através da utilização de estações para a 

realização das tarefas motoras e nas transições entre exercícios foi boa. A 

postura e o compromisso dos alunos com a aula de EF é excelente, o que 

ajuda muito nestas tarefas de gestão e reorganização da aula” (RA 83 e 84). 

Procurei ainda, em todos os momentos das aulas utilizar estratégias que 

permitissem um tempo reduzido de instrução e transição rápidas, para que um 

número significativo de alunos tivesse sempre em atividade motora: “Em 

relação à instrução dos exercícios, preocupei-me em os exemplificar perante a 

turma, para que não suscitassem dúvidas na sua realização. Sempre que 

expliquei um novo conteúdo utilizei alunos diferentes para a demonstração das 

habilidades e procurei ser o mais breve possível na instrução” (RA 43 e 44). 

 Através da reflexão na ação e sobre ação e, do planeamento preventivo, 

consegui facilmente resolver as questões inerentes à gestão da aula. No 

entanto, o ensino da ginástica de aparelhos mereceu especial destaque, 

exigindo um pouco mais de mim na reflexão na ação. Como plasmado no 

excerto abaixo (RA 81 e 82), esta foi uma UD que me levou à emancipação de 

algumas ideias relativamente à gestão do espaço e do material disponível para 

esta modalidade específica. 

 

“(…) um aspeto que considero relevante nesta reflexão, prende-se com a 

rentabilidade da utilização do material de ginástica de aparelhos. Dado o peso 

e a dificuldade de manuseamento deste material, penso que seria benéfico 

existir no projeto curricular de EF da escola, a definição de uma data comum à 

lecionação desta modalidade em todas as turmas, havendo a prevalência de 

uma zona do pavilhão para a prática da mesma. A barra fixa, a trave, o plinto e 

o minitrampolim estariam permanentemente prontos a ser utilizados, existindo 

uma rotação, à semelhança do que é aplicado na gestão dos espaços, através 

do roulement.”     

 (RA 81 e 82) 
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 Gerir o espaço de aula, os materiais disponíveis, o tempo dedicado às 

tarefas motoras e à globalidade da sessão de ensino, foi tarefa em que não tive 

dificuldade. A experiência acumulada ao longo dos anos em que exerço a 

docência no 1º e 2º ciclo do ensino básico serviu de suporte fundamental para 

uma clara rentabilização destes três parâmetros. 

 

4.1.4.4. Ajustamento: tomada de decisão na ação  

 

“O ensino real tem naturalmente mais facetas do que aquelas que podem ser 

contempladas no seu planeamento e preparação. No processo real do ensino 

existe o inesperado, sendo frequentemente necessário uma rápida reação 

situativa.” 

(Bento, 2003, p. 16) 

  

A ação diária do professor deve atender à imprevisibilidade inerente ao 

processo de ensino e, por isso, o desempenho da sua função requer e exige 

uma aplicação contínua de tomadas de decisão a vários níveis e domínios (RA 

75 e76). Esta imprevisibilidade é caraterizada por alguns condicionalismos que 

podem afetar as sessões de ensino, designadamente as condições climatéricas 

ou as condições do material/espaço disponível e, principalmente, as respostas 

dos alunos às tarefas propostas. 

 

“O professor de EF deve ser pró-ativo e dotado de uma capacidade adaptativa, 

capaz de promover um ensino regulado e ostentado num caminho pedagógico 

coerente, não descurando que a qualquer momento terá de adaptar e ajustar 

as tarefas motoras.”  

(RA 75 e 76) 

 

Com efeito, a tomada de decisões para a prática e na prática assume-se 

como fundamental para assegurar a eficácia da sua ação. Durante a sessão de 

ensino, o professor é confrontado com inúmeros imprevistos, necessitando 

constantemente de decidir qual o rumo pedagógico a tomar. Por esta razão, é 
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importante que o professor não fique “agarrado” ao planeamento e seja capaz 

de agir em conformidade com as necessidades dos alunos. 

Ao longo desta minha experiência de EP, procurei atuar o mais rápido 

possível perante situações inesperadas, de forma a resolver os imprevistos 

estruturais e comportamentais, e adequar a minha resposta às necessidades e 

potencialidades dos alunos. Com efeito, foi preciso agir e lidar com imprevistos 

climatéricos, com alunos que não realizavam a aula, com o elevado tempo na 

transição entre tarefas e, por vezes, com a necessidade de prolongar ou mudar 

a tarefa frente às respostas dos alunos: “(...) somos por vezes postos à prova 

através de uma imposição climatérica, em que temos de adequar as tarefas 

aos objetivos definidos como primordiais da aula. A resposta deve ser sempre 

com o intuito de que os alunos efetuem uma prática ativa e criteriosa, podendo 

como aconteceu nesta aula, reduzir a complexidade dos exercícios para 

potenciar a exercitação de elementos técnicos“ (RA 75 e 76). 

De facto, em algumas sessões de ensino, foi possível elevar a 

complexidade dos conteúdos, devido à assimilação rápida da matéria por parte 

dos alunos. Nestes casos, como aconteceu na UD de ginástica de aparelhos e 

na UD de andebol, os alunos já tinham adquirido as habilidades motoras 

perspetivadas e demonstraram capacidade para irem mais além.  

Adaptar e ajustar a minha ação durante as aulas foi tarefa acessível, 

uma vez que a minha experiência em ensino, me tornou capaz e confiante de 

regular as tarefas: “A capacidade de adaptabilidade é uma habilidade 

fundamental, não só quando encarnamos a função de professor, como também 

os desafios que nos apresenta o mercado de trabalho na sociedade em que 

vivemos. Esta caraterística requer treino e advém de uma experiencia pessoal 

global, daquilo que retiramos, do conhecimento adquirido através da prática. O 

professor de EF deve ser provido dessa capacidade, pois em qualquer 

momento tem de ajustar ou alterar as tarefas motoras em função de um ensino 

regulado e orientado com um fim pedagógico rico e, potenciador de criar 

alterações motoras positivas nos alunos” (RA 111 e 112). 
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4.1.4.5. Motivação nas aulas: Que estratégias?  

 

“Sem motivos o homem não se põe em movimento. Por meio da motivação 

hábil são desencadeadas no aluno contradições interiores, são libertas fortes 

tendências dinâmicas que põem a atividade em marcha.” 

(Bento, 2003, p. 136)  

 

A tentativa de proporcionar uma ensino motivador, que permitisse a 

aquisição de aprendizagens pelos alunos, foi concretizada pelo reforço positivo 

constante. Ao longo de todas as aulas procurei estar sempre por “perto” e 

atento à prestação dos alunos, utilizando feedbacks (FBs) de incentivo e de 

reforço positivo. Para a criar uma grande empatia entre todos (Professor e 

alunos), foi importante atender ao diálogo e as interações entre nós, capaz de 

elevar as aprendizagens e promover um crescimento individual (de cada aluno) 

pleno de satisfação.  

Desde cedo, percebi que estava perante uma turma empenhada e 

bastante comprometida com a disciplina de EF. Todos sem exceção, tanto os 

alunos mais aptos como os menos aptos em termos motores, demonstraram 

focalizar as suas sinergias nas tarefas propostas. No entanto, durante o ano 

letivo, foram várias as vezes que me questionei acerca das melhores 

estratégias para manter os alunos sempre motivados. 

A minha perseverança na manutenção dos elevados níveis de 

entusiasmo e envolvimento dos alunos, levou-me a refletir e a sinalizar dois 

métodos de intervenção, utilizadas durante o EP.  

O primeiro método, centrava-se no ensino das diversas modalidades 

desportivas através das formas lúdicas, utilizando o jogo como elemento 

central da aprendizagem dos alunos. Pois, pretendia que a cooperação e a 

competição, tanto individual como de grupo, fossem as principais fontes de 

motivação, para o aumento da predisposição motora dos alunos. 

Centrando-se nos benefícios do jogo,  Bento (2013, p. 96) refere que 

este não é apenas “uma mera exercitação muscular, nem apenas a procura de 

competência ou adestramento motores. Trata-se sobretudo de uma 
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configuração interior do homem. De plasmar a pluralidade da sua condição. De 

deitar tinta e cores na sua vida, de lhe sublimar o rosto macambúzio, pondo-lhe 

pitadas de alegria”. Na minha opinião, o jogo é uma rara oportunidade para os 

alunos experienciarem sentimentos de alegria, felicidade, sucesso, angústia, 

frustração e insatisfação. É através dele que os alunos conhecem o sabor da 

vitória e amargura da derrota, mas acima de tudo, é através dele que se 

desenvolvem, formam e se educam a sua personalidade. É através dele que se 

trabalham as competências humanas.  

No meu entendimento, a utilização de situações de jogo reduzido e a 

realização de torneios intra-turma, sob a forma de jogo formal, revelou-se 

importante no incremento do comprometimento cada aluno com a disciplina de 

EF: “Parece-me, pelo que observei e pelo feedback que recebi nesta sessão e 

na anterior, que o melhor caminho pedagógico será este. Numa fase inicial, 

uma exercitação mais técnica, incluindo gradualmente os princípios de jogo, e 

uma fase final, uma exercitação mais competitiva” (RA 55 e 56). Através do 

jogo de cooperação e competição, objetivei alargar os horizontes e perspetivas 

individuais de cada aluno, conservar a alegria e a felicidade presente nas 

tarefas, bem como ativar emoções e sentimentos únicos: “A dinâmica da 

realização de torneios, na fase final da parte fundamental da sessão, 

continuará a ser utilizada, proporcionando um clima festivo e competitivo, que 

se traduz numa aumento da predisposição dos alunos para a prática 

desportiva” (RA 57 e 58). 

O segundo método, emergiu durante o estudo de investigação-ação, que 

incidiu no circuito de TF, no 2º período letivo. Nesta fase, embora a 

predisposição dos alunos fosse elevada, com o decorrer do tempo e, pelo facto 

dos alunos estarem sempre a repetir os mesmos exercícios, percebi algumas 

desmotivação na turma. Senti necessidade de procurar estratégias de modo a 

colmatar a falta de entusiasmo e de escolher o momento da aula mais 

apropriado para a realização do circuito. Foi neste contexto, que a utilização da 

música passou a ser um método frequente nas minhas aulas (RA 101 e 102).  
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“Esta tarefa permitiu-me perceber o quanto a música é importante como fator 

extra de motivação (...) Foram várias as vezes que os alunos me pediram ao 

longo deste período de aulas para colocar música, mesmo quando estávamos 

a abordar uma modalidade coletiva. Isto levou-me a entender que realmente 

esta estratégia funciona. Outro facto curioso foi ter percepcionado que a 

utilização de música durante as aulas levou a que outros professores da escola 

também começassem a utilizar, o que revela que esta forma de predispor os 

alunos para a prática foi bem aceite por todos, por alunos e professores.”  

(RA 101 e 102) 

 

4.1.4.6. Modelo de Educação Desportiva: um caminho para a festividade e 

a competência nas aulas de EF 

 

O Modelo de Educação Desportiva (MED) é um modelo de ensino dos 

jogos desportivos coletivos desenvolvido por Siedentop (1987). Este modelo vai 

ao encontro da necessidade de conferir um cunho afetivo e social às 

aprendizagens dos alunos e oferece um plano coerente para o ensino do 

desporto na escola, preservando e reavivando o seu potencial educativo.  

O MED tem como principal objetivo formar alunos desportivamente 

competentes, cultos e entusiastas, expondo-os a experiências mais 

enriquecedores e autênticas do que a tradicional EF (Mesquita e Graça, 2009). 

Este não só focaliza a sua ação na aprendizagem dos conteúdos e habilidades 

motoras, como também possibilita vivenciar diversas experiências desportivas, 

desenvolvendo conceitos psicossociais importantes, como a responsabilidade 

individual e o sentido de pertença a um grupo.   

Segundo Mesquita e Graça (2009, p. 59) o MED “(…) define-se como 

uma forma de educação lúdica e critica às abordagens descontextualizadas, 

procurando estabelecer um ambiente propiciador de uma experiência 

desportiva autêntica, conseguida pela criação de um contexto desportivo 

significativo para os alunos.” 

O modelo concebido por Siedentop (1994) enfatiza seis caraterísticas do 

desporto institucionalizado, no sentido de conferir autenticidade às experiências 
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desportivas. Nomeadamente, a época desportiva (pré-época, competição e 

evento culminante), a filiação (integração dos alunos em equipas e 

desenvolvimento do sentimento de pertença ao grupo), a competição formal 

(quadro competitivo), o registo estatístico, a festividade e os eventos 

culminantes. Desta forma, o MED dá ênfase à socialização desportiva, 

incentivando ainda, à distribuição de tarefas e à maior responsabilização dos 

praticantes nos papéis assumidos. Trata-se, portanto, de um modelo inclusivo, 

na qual se pretende que todos os alunos assumam variadas funções dentro da 

sua equipa, desde jogadores, árbitros, oficial de mesa, treinadores, capitão, 

etc.  

Neste processo autónomo de afiliação, as equipas são ainda 

responsáveis por escolherem o seu nome, símbolo e cor. Sendo que, estas 

devem ser formadas com critérios que assegurem o equilíbrio competitivo, mas 

também o desenvolvimento das relações de entreajuda, cooperação e 

aprendizagem.  

Como afirmam Mesquita e Graça (2009, p. 62), “Através de uma prática 

desportiva, na qual é conferida ao aluno iniciativa e valorização do seu 

desempenho independentemente do seu nível de habilidade, são criados os 

pressupostos para que o aluno se sinta confiante, o que, consequentemente, 

se reflete no gosto pela prática.” 

O principal foco da implementação do MED na modalidade de 

Basquetebol, residiu na promoção do gosto pela prática desportiva. E, através 

disso, promover todos os valores que o desporto absorve e potencia no 

desenvolvimento da competência e da literacia desportiva de cada aluno: “Tem 

sido bastante frequente, observar a preocupação constante que todos os 

elementos das equipas têm em aproveitar os momentos de treino das 

habilidades motoras, para aperfeiçoarem e corrigirem as suas lacunas técnico-

táticas“ (RA 73 e 74). 

A forma como os alunos encararam todos os momentos da época 

desportiva, a alegria e a vontade que colocaram em prática, permitiu uma 

aquisição de valores e princípios transversais ao desporto e à formação 

pessoal e social: “A partilha, a cooperação, a entreajuda, entre outros conceitos 
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que promovem a satisfação pessoal e grupal, aquando da junção numa equipa 

com objetivos comuns, emancipam todos os valores e ideais  que podem ser 

transcritos para uma formação pessoal e social mais valorizada“ (RA 93 e 94). 

 Para Siedentop (1994) a festividade aumenta o significado da prática 

desportiva para os participantes e adiciona um elemento social importante para 

a sua experiência. O evento culminante assume-se como o ponto alto de toda a 

conceção do modelo e permite revestir a sessão final de uma outra “cor”, 

valorizando não só a competição e a festividade, como a competência: “A 

dinamização de um evento culminante torna as aulas mais ricas, não só por 

todos os valores que emana, a partilha, a cooperação, a entreajuda, entre 

outros, mas também pelo caráter festivo e competitivo no qual se desenrola a 

atividade. Estes momentos são importantes e “marcam” os alunos, na medida 

em que são aulas diferentes das ditas normais e produzem um estado de 

satisfação pessoal“  (RA 97 e 98). 

O MED revelou-se fundamental na vinculação afetiva dos alunos ao 

desporto, bem como na integração, no sucesso e interação de todos os alunos 

nas diversas situações de aprendizagem. Este modelo tornou as aulas 

claramente mas ricas e saborosas, possibilitando elevar a competência da 

cada um, através da competitividade e da festividade. 

 

4.1.4.7. Autonomia e responsabilidade: a minha meta para os alunos 

 

 Enquanto professor, considero que o processo de ensino-aprendizagem 

deve cultivar princípios e valores no aluno, que lhe permitam encarar com 

confiança e segurança todos os desafios que a vida lhe reserva. 

 Durante todo o ano letivo, foi meu objetivo criar autonomia nos alunos, 

apelando a uma filiação e um comprometimento com a disciplina de EF. Deste 

modo, procurei apelar ao sentido de pertença, à responsabilidade que tinham 

em todas as tarefas e ao que isso implicaria no seu desenvolvimento. 

 Todo o processo pedagógico foi centrado no ensino das modalidades 

desportivas, mas sempre com uma preocupação presente de ir mais além do 

que o mero ato de ensinar. Formar e educar foram os verbos utilizados para a 
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concretização desta etapa da vida dos meus alunos. O ser autónomo e assumir 

responsabilidades fazem parte de um leque de caraterísticas importantes na 

formação dos alunos. E, esta formação pressupõe uma ação plena e 

sustentada em alicerces sólidos, capazes de contribuírem para a construção de 

adultos pró-ativos e moralmente bem orientados. 

Na minha opinião, o professor assume um papel fundamental na 

formação moral dos alunos. Ser Professor significa muito. É não só capacitar o 

aluno de competências motoras, mas também, e muito importante, transformá-

lo e conduzi-lo a um leque alargado de conceitos e valores, que visem a 

aquisição de competências humanas. Considero que, pelo saber estar 

evidenciado e o elevado comprometimento com a disciplina de EF 

demonstrado pelos alunos, a minha meta foi “cotada” ao nível da aquisição da 

autonomia e da responsabilidade. A relação próxima, cordial e fraterna, mas ao 

mesmo tempo imbuída num cariz de exigência máxima (competências motoras 

e humanas), que consegui instituir nas aulas com os alunos, foi fulcral para 

concretizar esse objetivo. 

 

“Caminhamos para o fim do ano letivo e a satisfação é imensa por observar 

a alegria e o entusiasmo que os alunos me transmitem em todas as aulas.  

Sinto que tudo aquilo que lhes ensinei este ano foi sem dúvida significante para 

a sua construção enquanto seres humanos autónomos e responsáveis, 

competentes e cultos. Mas, acima de tudo, julgo que o gosto pela prática de 

desporto ficou presente em todos. A alegria e o prazer em praticar uma 

modalidade, em querer ser competente e mais culto, foi um sentimento que em 

todos detetei. Hoje também sou mais feliz, pois a satisfação por ter contribuído 

para a construção humana e motora destes alunos é enorme.” 

(RA121 e 122)     

 

“O desejo e a vontade, o compromisso e o empenho, a determinação e a 

postura, com que encararam este desafio final, são sentimentos que revejo nos 

alunos que me permitem afirmar que o desporto faz parte das suas vidas e que 

consegui elevar ainda mais esse comprometimento com a disciplina de EF. A 
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prática de atividade física faz parte da vida deles, do seu dia-a-dia, daquilo que 

mais gostam de fazer. A minha “aula” está dada.”  

(RA 125 e1 26) 

 

4.1.5. Avaliação 

 

 Para que o processo de organização e gestão do ensino e da 

aprendizagem esteja completo, para além da conceção, do planeamento e da 

realização é necessário a concretização de uma avaliação. 

Segundo Bento (2003, p. 174), “conjuntamente com a planificação e a 

realização do ensino, a análise e avaliação são apresentadas como tarefas 

centrais de cada professor.” O mesmo autor advoga que, para qualquer tipo de 

avaliação deverá exigir um trabalho reflexivo, pois sem esta ação aprofundada 

“não é possível avaliar os alunos e a atividade pedagógica do professor. E sem 

controlo permanente da qualidade do ensino nenhum professor consegue 

garantir a eficácia e a melhoria da sua prática pessoal” (2003, p. 175). 

 Para Siedentop e Tannehill (2000), a avaliação envolve a recolha, 

descrição e quantificação de informação sobre a performance. Ou seja, a 

avaliação consiste numa análise de tarefas e de situações, que proporcionem 

aos alunos a oportunidade de demonstrarem o seu conhecimento, habilidade, 

compreensão e aplicação do conteúdo. Os mesmos autores afirmam que, a 

avaliação pressupõe um conjunto de estratégias que funcionam como 

ferramentas para identificar o progresso da performance dos alunos e permite 

que eles assumam responsabilidade na sua própria aprendizagem e 

desenvolvimento. 

Rink (1993, p. 227) refere que a “avaliação é o processo de recolha de 

informações para fazer um julgamento sobre produtos e processos numa 

situação de aprendizagem”. O mesmo autor no ensino da EF legitima a 

necessidade de avaliar, através dos seguintes propósitos: fornecer aos alunos 

informação sobre o seu progresso e estado atual; examinar a eficácia do 

ensino; fornecer ao professor informação do estado atual dos alunos em 

relação aos objetivos, de forma a que a instrução/ensino possa ser ajustada; 
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avaliar o currículo ou programa; colocar os alunos num grupo apropriado; e 

fornecer ao professor informação objetiva sobre o nível dos alunos para 

propósitos de classificação, ou seja, de atribuição de notas. 

Assim, a avaliação revela-se como uma tarefa fulcral da atividade do 

professor. Através desta, podemos recolher dados e, consequentemente, 

decidir em função das capacidades dos alunos, todo o processo de ensino-

aprendizagem, estruturando-o e organizando-o de forma lógica, rigorosa e 

coerente. Recorrendo à avaliação, pretendi numa fase inicial, identificar o nível 

em que os alunos e a turma se encontravam; durante a lecionação das 

modalidades, corrigir os alunos para que evoluíssem, bem como orientar e 

reorientar o processo pedagógico; no final de cada UD, saber se os objetivos 

delineados foram atingidos e qual o nível de aprendizagem real dos alunos. 

No meu entendimento, a avaliação é um processo que inicia, 

acompanha e encerra o processo de ensino-aprendizagem e, por isso, recorri 

aos três tipos de avaliação que seguidamente irei apresentar.  

 

Avaliação Diagnóstica 

 

 Para Luckesi (2002, p. 81) a avaliação deve ser assumida como “um 

instrumento de compreensão do estádio de aprendizagem em que se encontra 

o aluno, tendo em vista tomar decisões suficientes e satisfatórias para que ele 

possa avançar no seu processo de aprendizagem. Desse modo, a avaliação 

não seria somente um instrumento para aprovação ou reprovação dos alunos, 

mas sim um instrumento de diagnóstico de sua situação, tendo em vista a 

definição de encaminhamentos adequados para a sua aprendizagem.” 

 Gonçalves et al. (2010) refere que este tipo de avaliação facilita a ação 

do professor, uma vez que, fornece a informação adequada, possibilitando 

decisões necessárias e ajustadas às capacidades dos alunos, permitindo o 

sucesso educativo. 

Para este tipo de avaliação, considerei pertinente a utilização de uma 

ficha de registo (lista de verificação). Estas foram construídas de forma simples 

e objetiva, com os critérios de avaliação bem definidos. Procurei, assim, 
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centrar-me, primeiro, no nível do aluno e, através dessa informação, perceber o 

nível geral da turma, para posteriormente proceder ao planeamento da UD. 

 A maior dificuldade sentida na conceção das grelhas de observação, foi 

a definição dos critérios a observar para cada conteúdo. Contudo, após a 

prática na elaboração desta ferramenta, comecei a ser mais preciso na 

definição e recolha de informação, relevante para o processo de ensino-

aprendizagem, tornando as últimas versões mais eficazes e consistentes ao 

nível do conhecimento adquirido. 

 

Avaliação Contínua  

 

Segundo Siedentop e Tannehill (2000), este tipo de avaliação é usada 

para fornecer informação contínua, aos alunos e ao professor, sobre o 

progresso em direção aos objetivos de aprendizagem.  Desta forma, procurei 

proporcionar várias oportunidades aos alunos para poderem exercitar e testar 

as suas habilidades, com o intuito de adquirirem de forma contínua as 

competências necessárias para alcançarem os objetivos delineados. 

Na minha opinião, a perceção que o professor adquire sobre os seus 

alunos, juntamente com os registos e anotações que executa, permitem 

analisar a eficácia da sua intervenção e ajustar as estratégias à evolução dos 

alunos. Para tal, atento que o sentido de justiça e a sensibilidade do professor 

seja fundamental para regular a AC. Uma vez que, esta foi um dos pontos 

centrais e mais importantes das minhas responsabilidades enquanto professor. 

Pois, tinha a consciência que iria balizar a minha perceção acerca do grau de 

domínio atingido pelos alunos (psicomotor, cognitivo e sócio-afetivo) e revelar-

lhes as suas dificuldades. Como tal, tive sempre presente três aspetos que 

Rink (1993)  considera essenciais num professor: a definição, de forma clara, 

dos seus objetivos para as aulas; a orientação das tarefas para os objetivos; e 

a capacidade de observar e analisar as respostas dos alunos, considerando os 

objetivos estabelecidos. 

Esta avaliação foi realizada por meio da observação dos 

comportamentos e atitudes dos alunos, sendo registada através da escrita 
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reflexiva. Esta ferramenta foi fulcral para esclarecer eventuais dúvidas que 

existiram aquando da atribuição das notas finais de período e de ano letivo.  

A AC foi muito importante, pois permitiu a deteção das lacunas 

evidenciadas ao nível das aprendizagens. Ajudando-me, inclusive, na 

orientação de um processo de aprendizagem mais individualizado e próximo 

das necessidades dos alunos. 

 

Avaliação Sumativa 

 

 Para Vickers (1990) este tipo de avaliação ocorre num determinado 

momento, como no final duma aula, de uma unidade ou de um ano, no sentido 

de realçar o progresso de um aluno num aspeto particular do seu percurso. 

Rink (1993) afirma que a informação da avaliação sumativa (AS) é 

usada principalmente para aferir o sucesso e para comparar os alunos com 

outros alunos ou com um determinado padrão/norma estabelecido pelo 

professor. Assim, a AS foi realizada no fim de cada UD e de cada período e, no 

final do ano letivo, resumindo de certa forma o progresso efetuado pelo aluno.  

 Para as avaliações das habilidades motoras recorri a uma ficha de 

registo (lista de verificação), construída e elaborada com os critérios de 

avaliação definidos inicialmente na AD. Esta ficha permitiu formalizar todo o 

processo de avaliação e aferir a evolução dos alunos com mais precisão. A 

competência evidenciada pelos alunos foi classificada e quantificada numa 

escala de 0 a 20. 

Nos jogos desportivos coletivos a AS foi concretizada em situação de 

jogo (reduzido e formal), no atletismo sobre a forma de três provas formais e 

nas três disciplinas da ginástica foi realizada em sequência gímnica. Já a 

cultura desportiva foi avaliada por meio da realização de provas escritas 

compostas por três grupos de respostas. 

 A AS englobou todos os domínios de ação definidos pela escola, 

designadamente o domínio psicomotor (75%), o domínio socioafetivo (15%) e o 

domínio cognitivo (10%). 
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 O domínio psicomotor foi avaliado de forma prática, através de uma 

escala de apreciação, na qual o foco principal centrava-se no nível de 

desempenho do aluno. Ou seja, centrava-se na identificação do nível em que 

este se encontravam os alunos, tendo em conta as componentes críticas 

estabelecidas. 

 O domínio socioafetivo foi avaliado ao longo das aulas de forma 

contínua, através de registos escritos numa grelha, em que procurei especificar 

os comportamentos e atitudes demonstradas pelos alunos. 

 O domínio cognitivo (cultura desportiva) foi avaliado através de fichas 

sumativas e do conhecimento evidenciado pelos alunos, ao longo das aulas 

(avaliação contínua), nomeadamente no cumprimento de regras e na utilização 

da sinalética adequada (arbitragem). 

Na minha opinião, a AS deve ser entendida como o concretizar de um 

balanço final do processo de ensino-aprendizagem, e cujo objetivo é classificar 

o aluno de forma a confirmar a sua competência, conhecimento e capacidades 

adquiridas. 

A AS foi fundamental para situar os alunos em relação aos diferentes 

objetivos traçados, atribuindo uma nota/classificação a cada um. 

Simultaneamente, permitiu averiguar a eficácia do processo de ensino.  

 

4.1.5.1. Avaliar o quê? A relação entre a técnica e a tática. 

 

A avaliação é encarada como umas das tarefas centrais das funções do 

professor no processo de ensino-aprendizagem. Não só, pela necessidade de 

avaliar os alunos de forma rigorosa, mas também por ser indispensável na 

estruturação e organização de um processo de ensino-aprendizagem lógico e 

coerente, bem como. 

Foi enquanto refletida sobre o modo de tratar os dados recolhidos na AD 

e na AS, que surgiu a questão central desenvolvido neste subcapítulo: avaliar 

os alunos nas modalidades coletivas pelas habilidades motoras técnicas e/ou 

táticas.  
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Nas modalidades individuais, como a ginástica, havia já a certeza de que 

no início seria mais proveitoso avaliar segundo os critérios específicos de cada 

habilidade motora, para dessa forma conceber um ensino regulado e orientado 

para as necessidades específicas de cada alunos. Já numa fase final da UD, 

seria mais coerente confrontar as habilidades motoras executadas numa 

sequência gímnica, centrando-me sempre ao critério específico de cada uma 

delas. Assim, independentemente do contexto da atividade o meu foco foi 

sempre a execução técnica. 

 Por sua vez, nas modalidades coletivas, senti inicialmente algumas 

dúvidas, se os critérios avaliados deveriam recorrer mais na técnica ou se na 

tática. No entanto, decidi avaliar as habilidades motoras técnicas, em contexto 

de jogo formal, em detrimento da tática. Esta decisão revelou-se mais tarde 

acertada, uma vez que, pelo processo de ensino-aprendizagem que 

implementei, pude aferir na AS de todas as modalidades, melhorias ao nível 

técnico e tático.  

A aferição das dificuldades técnicas durante a AD, serviu para estruturar 

uma abordagem de ensino do topo para a base, tendo em conta as 

necessidades dos alunos. Esta decisão permitiu-me delinear objetivos mais 

próximos da realidade para a obtenção de uma competência de jogo elevada, 

em termos táticos e técnicos. Isto, porque através dos jogos reduzidos, pude 

estruturar uma sequência didático-metodológica progressiva, com uma 

inserção de conteúdos de complexidade crescente. 

 Contudo, durante a AS, realizei uma avaliação contextualizada na forma 

de jogo formal, em que privilegiei as habilidades táticas. Não descurei a 

avaliação das habilidades motoras técnicas, porque para mim ambas as 

componentes (técnica e tática) estavam interligadas. Desta forma, pude aferir o 

desenvolvimento do aluno de forma global, atendendo aos seus 

conhecimentos, capacidades e competências em jogo formal. Considero que 

assim, na AS de todas as modalidades, pude ser mais justo e rigoroso com os 

alunos, atestando melhor o seu estado de desenvolvimento de competências 

em jogo.  
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No meu entendimento, no ensino das modalidades coletivas, o professor 

de EF deve ser capaz de capacitar o aluno de competências técnicas e táticas, 

de forma a que este seja competente ao nível do jogo formal. E, não só cingir o 

seu foco didático na melhoria técnica, descurando a vertente tática, bem como 

o contrário. Por isso,  durante o EP, procurei formar alunos competentes ao 

nível do jogo formal em termos globais, aliando a aquisição progressiva das 

habilidades táticas e técnicas. 

 No entanto, a tarefa inicial de avaliar confinada aos critérios específicos 

de cada habilidade (técnica), foi mais fácil de ser concretizada em todas as 

modalidades. Pois, a avaliação focada nas intenções táticas foi mais morosa, 

porque exige um “olhar” mais atento na tomada de decisão do aluno, quer ao 

nível técnico, como tático.  

 A necessidade de refletir e analisar de forma crítica a metodologia 

aplicada, serviu para verificar se a minha intervenção pedagógica era eficaz  e 

se estava a conseguir atingir os objetivos propostos. Através da AD e da AS, 

pude compreender se as situações de aprendizagem impostas, foram ao 

encontro das necessidades dos alunos e, se estes, se tornaram competentes 

nas modalidades coletivas ao nível do jogo formal. 

 

4.2. Área II e III – Participação na Escola e Relações com a 

comunidade 

 

“Partindo de um entendimento de escola, como uma comunidade de 

aprendizagem, cuja interação entre os membros e com a própria comunidade é 

fundamental, pode-se, assim, perceber que, hoje em dia, o papel do professor 

é muito abrangente e complexo. Por conseguinte, a sua capacidade 

profissional, terá que ir, obrigatoriamente, além das tarefas didáticas de 

planear, realizar e avaliar no contexto do processo de ensino e aprendizagem 

no quadro mais vasto da turma. Na realidade, o professor só poderá responder 

com eficácia às múltiplas tarefas para que é solicitado, se compreender e se 

envolver no contexto global do ser professor.” 

(Silva, 2009, p. 9) 
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 A atividade do professor contemporâneo não se limita a exclusivamente 

à disciplina que vai lecionar, mas também uma vez que assume uma 

pluralidade de funções na instituição de ensino onde exerce profissionalmente. 

Como docente da escola, o professor deverá compreender o meio educativo 

que o engloba e, através das suas capacidades e competências, participar 

ativamente no mesmo.  

Neste quadro, procuro de seguida enfatizar a importância  da ação do 

professor de EF na comunidade educativa, englobando todas as atividades não 

letivas e/ou extracurriculares realizadas na mesma, abrangendo no caso 

especifico, Desporto Escolar (DE), atividades do grupo de EF,  do núcleo de 

estágio e até ao acompanhamento do Diretor de Turma (DT). 

 

4.2.1. Desporto escolar: Uma história no Boccia 

 

Segundo Sousa e Magalhães (2006, p. 12)  o DE consiste num “conjunto 

de práticas lúdico-desportivas e de formação com objeto desportivo, 

desenvolvidas como complemento curricular e ocupação dos tempos livres, 

num regime de liberdade de participação e de escolha, integradas no plano de 

atividade da escola e coordenadas no âmbito do sistema educativo”. Estes 

autores advogam ainda que, o DE deve basear-se num sistema aberto de 

modalidades e de práticas desportivas que integram de modo harmonioso as 

dimensões próprias desta atividade, designadamente o ensino, o treino, a 

recreação e a competição (2006). 

 Para Marques (2006, p. 145), “a promoção de uma efetiva, de uma 

verdadeira, cultura desportiva na escola passa por sair dos limites da aula de 

EF e explorar melhor as possibilidades do que se designa por “desporto 

escolar”. Pois, como refere o mesmo autor, se na aula de EF os alunos estão 

sujeitos a formas de organização, conteúdos e estruturas mais formais, o 

desporto extracurricular deve ser entendido como a parte menos orgânica e 

mais informal da vida escolar.  
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 O agrupamento de escolas tem uma grande oferta de modalidades no 

DE, proporcionando a sua prática em condições bastante razoáveis e com 

horários de treinos diversificados, para que todos os educandos tenham acesso 

efetivo à prática constante e regular de Desporto. 

 Na escola onde realizei o meu EP, os alunos tem a possibilidade de 

praticar Dança, Basquetebol, Ténis de Mesa, Boccia e Badminton. Nas outras 

escolas do agrupamento, para além de se repetirem algumas atividades como 

o Ténis de Mesa, o Boccia e o Badminton, também existe a hipótese dos 

alunos pertencentes à nossa escola praticarem Futsal, Ginástica Acrobática, 

Ténis e Patinagem. 

 A modalidade que escolhi para realizar um acompanhamento regular no 

DE foi o Boccia, devido ao desconhecimento que tinha sobre a modalidade e à 

pouca disponibilidade semanal para acompanhar outras atividades na escola. 

Este acompanhamento contribui para obter uma formação desportiva mais 

ampla, alargando assim, o conhecimento acerca da modalidade de Boccia. 

Outro aspeto que tive em conta na escolha desta modalidade foi a 

possibilidade de contactar com alunos com Necessidades Educativas Especiais 

(NEE), pois o boccia nesta escola é praticado quase exclusivamente por esta 

população estudantil. O meu objetivo foi, através da interação diária com estes 

alunos, alargar e aprofundar a minha capacidade e competência no ensino de 

Boccia. , obter ganhos ao nível da gestão do processo de ensino-aprendizagem 

com alunos portadores de deficiência, neste caso autismo, paralisia cerebral, 

trissomia 21, entre outras. 

 Ao longo do ano letivo, foram várias as atividades e eventos desportivos 

que desenvolvi em conjunto com o núcleo de estágio da FADEUP e com o 

professor responsável por esta modalidade do DE. Foi nosso propósito em 

cada sessão de ensino, aliar a festividade à competição, e incrementar a 

competência desportiva de cada aluno na prática do boccia. 

Proporcionar momentos agradáveis e alegres a estes alunos, que são 

constantemente “marginalizados” ou “colocados” de parte na comunidade 

educativa, foi muito importante para uma maior integração e filiação à escola.  
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Nas sessões de DE foi notória a felicidade e os sorrisos que 

conseguimos proporcionar. A ânsia que os alunos mostravam semanalmente 

por querer jogar sempre mais tempo, e a motivação e empenho que 

apresentavam em todas sessões, despertou um sentimento de satisfação 

enorme em mim. Foi importante para mim saber que com o meu contributo 

conseguia “marcar” individualmente cada um dos alunos e elevar a sua 

autoconfiança e autoestima.  

Os eventos e as competições desportivas, concebidas na escola, 

tiveram em conta os variadíssimos espaços disponíveis (polivalente, pavilhão, 

relvado sintético e campo exterior), no sentido de “dar” visibilidade ao DE, 

neste caso ao boccia, e fazer os alunos sentirem-se parte integrante da escola. 

Assim, valorizar a prática desportiva na comunidade escolar e atrair mais 

educandos para o DE, foi também uma meta do núcleo de estágio.  

Ao longo deste processo, as atividades propostas foram criadas com o 

intuito primordial de ensinar os alunos a jogar Boccia, sob diversas formas de 

jogo: 1x1, 2x2, 3x3. Nas competições, tentamos variar as equipas e os 

professores que ficavam responsáveis por cada uma, pois assim, ocorria maior 

interação entre todos os intervenientes do processo de ensino-aprendizagem.  

A festividade esteve sempre presente nos torneios realizados, sendo o 

ponto alto destes momentos a atribuição de prémios simbólicos. Tivemos 

sempre o cuidado de compensar todos os alunos pela sua dedicação e 

empenho na atividade, de forma a gerir as emoções e sentimentos que a vitória 

e a derrota arrastam consigo. 

Em todos os momentos, o reforço positivo e a alegria foram dois 

elementos chave da minha intervenção. Deste modo, consegui criar laços 

fortes com todos os alunos desta modalidade de DE e deixar em todos um 

bocado de mim. Hoje valorizo mais o papel que a escola assume na inclusão 

social. O DE é uma atividade privilegiada para fomentar uma participação mais 

ativa e uma integração plena na comunidade educativa, bem como para apelar 

ao gosto pela prática desportiva. Somos todos diferentes mas todos somos 

iguais e, por isso, todos têm o direito de aceder à prática de uma modalidade 

desportiva. 
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“Sendo uma atividade de complemento curricular, de caráter voluntário, o 

Desporto Escolar (…) consagra uma excelente oportunidade para que os 

jovens em idade escolar possam começar a praticar uma modalidade 

desportiva.”  

 (Sousa e Magalhães, 2006, p. 7) 

 

4.2.2. Direção de turma 

 

Para Marques (2002) o DT é o professor que acompanha, apoia e 

coordena os processos de aprendizagem, de maturação, de orientação e de 

comunicação entre professores, alunos e pais. Desta forma, o DT ocupa uma 

posição fundamental na comunidade educativa e, consequentemente, nas 

estruturas de coordenação da escola. Este representa o elo de ligação e o 

elemento chave na mediação das relações estabelecidas entre os demais 

agentes do ensino (alunos, professores, funcionários e a estrutura de 

orientação educativa). Na interação com os outros professores, o DT exerce o 

cargo de mediador educativo, ou seja, de coordenação e orientação do 

currículo no terreno.   

Segundo Roldão (1995, p. 10), o DT “desempenha, junto dos docentes 

da turma, uma função de coordenação – das atuações de cada um deles no 

âmbito da respetiva área de docência – e de articulação/mediação entre essa 

ação dos professores e os restantes atores envolvidos no processo educativo, 

os alunos e os encarregados de educação”. Este autor acrescenta ainda que, 

“em termos genéricos (…) o professor é o gestor do currículo, o diretor de 

turma é o responsável pela gestão e coordenação curricular mas é ao aluno 

que cabe o papel de regulador de todo o processo. São as caraterísticas, as 

necessidades e as potencialidades dos alunos que funcionam como referência 

central no modo como se organiza e se implementa o desenvolvimento 

curricular no terreno” (1995, p. 17).   

Desta forma, para que o processo ensino-aprendizagem possa ser 

desenvolvido de forma adequada e contextualizada, é essencial que o DT 
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obtenha um conhecimento sobre a turma o mais aprofundado possível.  Estas 

informações revelam-se fundamentais na prevenção ou resolução de 

problemas/situações, de forma rápida e eficaz. 

O DT deve ainda acompanhar cada aluno de forma individual e realizar 

um contato regular e constante com o seu encarregado de educação. Pois, 

importa que os encarregados de educação estejam sempre a par da prestação 

escolar do seu educando e colaborem de forma ativa e dinâmica na vida 

escolar. Esta colaboração significa cooperar e coadjuvar com o DT, na 

promoção de princípios e valores que permitam ao aluno obter uma integração 

plena na sociedade 

Ao longo deste ano letivo, procurei acompanhar semanalmente o DT, no 

sentido de puder ter uma perceção mais realista acerca do papel e das funções 

que este cargo acarreta e, consequentemente, conhecer melhor os problemas 

da turma. Creio que, através deste acompanhamento pude construir um 

processo de ensino-aprendizagem mais voltado para as necessidades 

individuais de cada um, tendo sempre presente os seus problemas e 

dificuldades momentâneas. 

O DT é então o professor que atende aos aspetos de desenvolvimento, 

maturação, orientação e de aprendizagem da turma e dos alunos em particular, 

coordena a ação dos professores da turma, conhece o meio escolar e 

relaciona-se com os encarregados de educação. 

 

4.2.3. Atividades do Grupo de EF 

 

4.2.3.1. Corta-mato 

 

 Esta atividade foi realizada e organizada no final do primeiro período 

pelo grupo de EF, em parceria com os alunos do curso tecnológico de 

desporto. A participação do núcleo de estágio não foi muito elevada, apesar de 

todos se disponibilizarem para organizar e dinamizar a atividade e, por isso, 

não nos foi atribuído quais funções específicas. Apenas, tive de fazer o controlo 

da picagem de marcadores sempre que algum aluno realizava uma volta. No 
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meu entendimento, esta tarefa em nada contribuiu para ampliar as minhas 

capacidades nem competência. Julgo, aliás, que a minha criatividade e postura 

inovadora poderiam ter sido uma mais-valia para a organização deste evento.  

As minhas expetativas quando a este evento desportivo eram elevadas, 

mesmo estando desmotivado por saber que ia ter uma participação menos 

ativa. Contudo, o impacto do corta-mato (CM) na comunidade escolar foi muito 

reduzido, visto que a participação dos alunos resumia-se a cerca de trinta 

elementos, dos quais mais de metade pertenciam às turmas dos professores 

estagiários. 

 A fraca promoção da atividade, o caráter não obrigatório da participação 

e o facto de ter sido marcada num dia sem atividades letivas (aulas), originou 

uma fraca adesão por parte dos alunos ao evento. Outro fator, que considero 

pertinente e que não ajudou ao sucesso do evento desportivo, foi o facto dos 

prémios terem sido ocultados no momento da promoção da atividade, no 

sentido de apelar à curiosidade e à motivação dos participantes. Esta 

estratégia não resultou e originou uma fraca afluência ao evento. Desta forma, 

não existiu o incentivo necessário para que os alunos se sentissem motivados 

para participar e realizar a prova de corta-mato. 

 Foi unânime entre os elementos do núcleo de estágio que poderíamos 

ter tido um papel fundamental na obtenção do sucesso desta atividade. 

 

4.2.3.2. Compal Air 3x3  

 

Nesta atividade, realizada a meio do 2º período, a organização ficou, 

mais uma vez, a cargo do grupo de EF em parceria com os alunos do curso 

tecnológico de desporto. A minha função foi assumir o papel de treinador das 

equipas, na qual integravam alunos da minha turma. O objetivo desta atividade 

foi apurar as equipas vencedoras para a fase final do Compal Air, que se 

realizaria no 12 Horas. 

Este torneio de basquetebol absorveu uma aderência enorme de alunos 

e de toda a comunidade escolar. Contudo, aponto dois fatores que poderiam 

ter elevado ainda mais o sucesso desta atividade: o alargamento do horário 
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para um dia inteiro e o aumento da festividade, através da realização de outras 

atividades que apelassem a uma participação mais elevada da comunidade 

educativa. 

Mais uma vez, senti que poderia ter um papel mais ativo na organização 

e dinamização desta atividade, a cargo do grupo de EF. Pois, julgo que a 

participação mais ativa do núcleo de estágio poderia ter ajudado a colorir o 

evento desportivo, nomeadamente numa maior festividade, na atribuição de 

prémios e na elaboração de atividades paralelas ao evento principal (concursos 

de técnica e lançamentos). No meu entendimento, a nossa intervenção na 

organização dos eventos desportivos a cargo do grupo de EF foi diminuta por 

dois motivos. Primeiro, porque o grupo parecia ter algum receio em nos delegar 

tarefas, responsabilizando-nos para  algumas funções. E segundo, por 

considerar que as atividades realizadas pelo grupo de EF repetem-se todos os 

anos, o que faz com que os papéis e funções de gestão e organização já 

estejam atribuídas aos professores do grupo disciplinar. 

 

4.2.3.3. 12 Horas 

 

O 12 Horas foi uma atividade na qual o núcleo de estágio da FADEUP 

teve oportunidade de assumir uma colaboração mais ativa na organização e 

dinamização do evento. Coincidência ou não, esta foi também a atividade que 

causou maior impacto na comunidade escolar, englobando a presença de 

alunos das três escolas que compõe o agrupamento.  

A função do núcleo de estágio era participar em todos as atividades que 

estivessem incluídas no programa do evento e ficar responsável pela 

organização de um torneio de futebol.  

O evento teve início às 9h da manhã e tal como o nome indica, previa 

proporcionar 24 horas (contínuas) de atividades desportivas, embora se tivesse 

estendido até às 24 horas. Este foi um dia longo e muito cansativo, mas que 

me deixou muito satisfeito e alegre, por perceber o entusiasmo com que os 

alunos aderiam às atividades. 
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Os professores de EF estavam distribuídos pelas atividades do 12 horas, 

sendo que em pares eram responsáveis por uma modalidade desportiva. O 

núcleo de estágio percorreu todas as atividades que fizeram parte do evento e 

cada um acompanhou a sua respetiva turma. É, importante salientar, que os 

alunos pertencentes aos três agrupamentos poderiam escolher a atividade na 

qual queriam participar. Por esta razão, a caminhada e o futebol foram as 

atividades com maior adesão. 

A caminhada foi a primeira atividade, na qual participei de forma ativa e 

desfrutei ao máximo, realizando todo o percurso juntamente com os alunos. A 

minha turma teve uma participação elevadíssima e quase todos os elementos 

marcaram presença. O convívio com os meus alunos foi constante e permitiu 

fortalecer ainda mais os laços de amizade que nos unem. Devido ao atrasado 

na caminhada, o meu grupo de alunos não teve oportunidade de participar na 

atividade seguinte – ténis de mesa. 

Já no torneio de futebol, organizado especialmente pelo núcleo de 

estágio no relvado sintético, contou com a presença de diversas equipas 

pertencentes às três escolas que compõe o agrupamento. O entusiasmo 

patenteado por todos os alunos foi enorme, pois as condições existentes na 

escola (campo de relvado sintético) destacava-se relativamente às restantes 

escolas do agrupamento e, por isso, a motivação para a prática de futebol foi 

de salutar. O empenho e a competitividade que esteve implícita no torneio  de 

futebol, obrigou a uma atenção permanente e a um elevado rigor na arbitragem 

(a nosso cargo), para que fossemos sempre coerentes e justos em todas as 

decisões tomadas no diversos momentos dos jogos. Esta torneio foi um 

sucesso com uma participação elevadíssima de alunos. 

Ao longo do torneio de basquetebol, que se destinou ao apuramento do 

campeão da fase final do Compal Air, o núcleo de estágio esteve incumbido de 

organizar os jogos de basquetebol no espaço exterior, com equipas 

pertencentes às três escolas. O torneio baseou-se em jogos de 10 minutos 

num formato de “quem ganha mantêm-se a jogar e quem perde sai”.  

O ponto alto de todo o evento desportivo foi o torneio de andebol dos 

professores contra duas turmas de alunos. A envolvência de quase toda a 
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comunidade em redor deste evento foi extraordinária. Os alunos demonstraram 

um enorme entusiasmo, porque para eles é sempre importante poder 

confrontar e ganhar os professores (que são os agentes de referência nas 

aulas de EF). A competição foi saudável e o ambiente de grande festividade, 

tornando esta atividade espetacular.  

O 12 horas foi dos eventos desportivos que mais sucesso teve, pela 

imensa afluência de alunos, que constituem o agrupamento, e por existir uma 

prática diversa de modalidades desportivas. 

 

4.2.4. Atividades do núcleo de estagio 

 

4.2.4.1. Ateliê de EF 

 

 O Ateliê de EF foi um projeto desenvolvido, coordenado e orientado pelo 

núcleo de estágio. Este destinou-se aos alunos identificados e sinalizados com 

excesso de peso ou obesidade, através dos resultados obtidos na bateria de 

testes do Fitnessgram, realizados no 1º período, pelos professores de EF em 

todas pela qual eram responsáveis. Desta forma, este projeto teve como 

principal finalidade incrementar os níveis de aptidão física dos alunos visados, 

no sentido de estes atingirem a Zona Saudável da Aptidão Física (ZSAF), e 

desenvolver capacidades e competências que lhes permitissem alcançar uma 

classificação mais elevada na disciplina de EF. Além disso, este projeto 

também teve como objetivo promover o acesso da prática de atividade física a 

toda a comunidade educativa escolar, sendo alargada a todos os que 

quisessem participar. A sua divulgação foi efetuada em todo o contexto escolar 

e por meio da distribuição de panfletos e cartazes. 

 O Ateliê de EF entrou em funcionamento a partir do 2º período às 

quartas-feiras, entre as 14h15 e as 15h15, no Pavilhão Gimnodesportivo da 

Escola. O material utilizado nesta atividade foi o que estava disponível para o  

TF (TRX, Kettlebell, plataforma de equilíbrio, bola medicinal e Fitball), assim 

como, todo o material desportivo disponível para as aulas de EF. 
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 As sessões de ensino, em termos de metodologia de treino, tiveram 

como base orientadora o circuito de TF. A presença da música e a promoção 

de um ambiente descontraído foram as estratégias utilizadas para cativar os 

alunos sinalizados, sendo que estas foram determinantes para o sucesso do 

projeto. A sensibilização para uma prática regular e efetiva de exercício físico 

passou por indicar as vantagens deste hábito na vida de cada um. Proporcionar 

um bem estar físico e mental e aproximar o aluno dos níveis ideias de aptidão 

física, foi o nosso lema.  

 A aderência inicial a este projeto foi reduzida, tendo apenas três alunos 

que nem sequer estavam sinalizados com excesso de peso. No entanto, após 

alguma divulgação feita de forma informal pelo núcleo de estágio, durante os 

intervalos das aulas, conseguimos sensibilizar mais alunos para esta atividade 

e no final do ano letivo o ateliê já era frequentado por cerca de vinte alunos. 

Embora apenas dois  estavam inicialmente sinalizados como casos de 

obesidade. Com efeito, considero que o objetivo principal do ateliê não foi 

cumprido por vários motivos, designadamente pela pouca disponibilidade de 

horário laboral dos alunos sinalizados (a maioria tem aulas da parte da tarde), 

pela falta de fidelização e de compromisso com a exercício físico  (motivação 

reduzida para a prática e uma perspetiva sobre a EF como obrigação), pelo 

facto de ter sido utilizada uma tipologia de treino inovadora (TF) e 

desconhecida para os alunos (causando alguma desconfiança para a 

participação), e pela falta de divulgação por parte de outros agentes da escola 

(limitando a força e abrangência da mensagem que era pretendida transmitir). 

 Após refletir sobre estes constrangimentos, reconheço algumas 

sugestões que podem ser importantes para minimizar ou eliminar os problemas 

detetados: verificar os horários das turmas dos alunos sinalizados e tentar 

encontrar uma hora onde todos pudessem estar presentes; aumentar a o nº de 

sessões do ateliê para duas por semana, em dias e horas diferentes, 

possibilitando a participação os alunos pelo menos numa das sessões; iniciar o 

ateliê no 1º período letivo, levando em conta os resultados do Fitnessgram do 

ano anterior ou realizar os testes longo nas primeiras semanas de aulas para 

recrutar os sinalizados para o Ateliê de EF; promover palestras ou seminários 
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relacionados com o problema de sedentarismo e de obesidade, para alertar e 

sensibilizar os alunos para a prática de desporto, propondo ainda uma série de 

exercícios ou atividades que possíveis de serem realizadas fora do contexto 

escolar); fazer uma demonstração do TF para toda a escola, numa outra 

atividade (na MOSTRA 2014), de modo a cativar o nosso público-alvo (os 

alunos); finalmente, integrar o TF nas aulas de EF (algumas sessões) através 

da adesão e cooperação dos professores do grupo de EF. 

 Ateliê de EF foi claramente uma atividade que me encheu de orgulho. 

Pois, mesmo sem alcançar os principais objetivos, foi um projeto que, 

gradualmente, conseguiu aumentar número de participantes. O meu  empenho 

e a predisposição para elevar o projeto a “bom porto” resultou em pleno neste 

incremento. Uma vez que, procurei sempre criar atividades que motivassem os 

alunos e se ajustassem às suas necessidades, dando assim, primazia a novos 

desafios e novos estímulos.  

 

4.2.4.2. Mexe-te 

 

 Esta atividade foi desenvolvida e coordenada pelo núcleo de estágio no 

final do 2º período e teve como destinatários toda a comunidade educativa. O 

nosso objetivo foi promover a uma elevado número de participantes da 

comunidade escolar, atividades e modalidades distintas, capazes de os motivar 

para a prática de exercício físico. O Mexe-te foi realizado durante uma semana 

(de terça a sexta-feira), com um horário compreendido entre as 10h00 e as 

11h35. Em cada dia foi promovida uma sessão de ensino que proporcionasse 

novas experiências aos alunos.  

A escolha dos temas a abordar, resultou primeiro, dos contactos 

estabelecidos com alguns amigos (profissionais vinculados às especialidades) 

núcleo de estágio e, segundo, pela oferta diversificada de experiências. Assim, 

conseguimos reunir no programa atividades como o Kizomba, o Judo, a Salsa 

e o Zumba). Para cada dia, estava destinada uma breve preparação da 

atividade, com as nossas turmas, para mais tarde, se dar início à sessão, 

aberta a toda a comunidade escolar (alunos, funcionários e professores). A 
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turma que encetou a aquisição dos conteúdos, tinha de realizar uma 

demonstração no polivalente para toda a escola e depois todos poderiam 

integrar ativa e voluntariamente na atividade. 

Considero que, todas as atividades propostas decorreram dentro das 

expetativas e motivações dos intervenientes, pois a envolvência da 

comunidade foi crescendo ao longo dos dias, acabando por encher o 

polivalente na última sessão do MEXE-TE. O receio e a vergonha de 

experienciarem novas atividades foi-se diluindo ao longo dos dias, permitindo-

nos alcançar os objetivos delineados inicialmente.  

 

4.3. Área IV - Desenvolvimento profissional 

 

 Esta área engloba atividades e vivências fundamentais para uma 

construção ampla da competências profissionais, destacando o papel do 

estágio e da orientação pedagógica no meu desenvolvimento pessoal e 

profissional. Este processo de desenvolvimento foi constituído pela constante 

reflexão, não só acerca das minhas práticas pedagógicas, mas também do 

sentido de pertença a um grupo profissional, na qual reconheço a minha 

identidade profissional. 

 

4.3.1. A reflexão: o caminho para o desenvolvimento profissional 

 

Para Amaral et al. (1996) um modelo de ensino reflexivo apresenta uma 

estreita ligação entre a teoria e a prática. Os mesmos autores advogam que 

uma “prática reflexiva leva à (re)construção de saberes, atenua a separação 

entre a teoria e a prática e assenta na construção de uma circularidade em que 

a teoria ilumina a prática e a prática questiona a teoria” (1996, p. 99). Sobre o 

mesmo tema Silva (2009, p. 40) assume que num modelo de “prática reflexiva 

a teoria e a prática encontram-se interligadas, em que “a reflexão sobre a 

prática permite a (re) construção de novos saberes e atenua a distância entre a 

teoria e a prática”. 
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Desta forma, a reflexão, por ser transversal ao desenvolvimento das 

tarefas inerentes a todas as áreas de desempenho docente, foi o principal 

impulsionador do meu crescimento profissional. Na minha opinião, ser reflexivo 

é “pensar” sobre a prática exercida, colocar dúvidas e encontrar possíveis 

reformulações que visem a melhoria do processo ensino-aprendizagem. 

 Shulman (1987), refere que é a partir da reflexão que o professor 

desenvolve uma nova compreensão do processo de ensino-aprendizagem, isto 

tanto a nível dos objetivos e das matérias de ensino, como dos seus alunos, o 

que por sua vez contribui para uma melhor compreensão do seu ensino. Shön 

(1983) salienta ainda que, a reflexão é um processo que permite enriquecer o 

repertório do professor e melhorar a sua capacidade de resolver problemas, 

conduzindo-o assim, a mudanças da sua prática. 

Deste modo, a prática reflexiva serviu-me para questionar as práticas de 

ensino levadas a cabo ao longo do EP, confrontando e questionando as 

metodologias aplicadas com os resultados alcançados pelos alunos. O ato 

reflexivo assumiu-se como um gerador de novos conhecimentos, que me 

permitiram guiar e conduzir o processo de ensino-aprendizagem mais próximo 

das necessidades dos alunos, contribuindo para o meu desenvolvimento 

pessoal e profissional.  

Neste sentido, a prática reflexiva acompanhou todo o meu 

desenvolvimento, permitindo-me evoluir e perceber que não basta pensar, 

ponderar e prever todo o processo de ensino, também é necessário estar 

pronto a dar resposta às imprevisibilidades da prática e questionar os 

significados de uma profissão, que vai além de uma sala de aula. Neste 

processo, foi importante atender aos 3 níveis de reflexão, definidos por Shön 

(1987): a reflexão na ação, que ocorre durante a ação, no confronto do 

professor com as situações imprevistas; a reflexão sobre a ação, em que o 

professor, posteriormente à sua atuação, reflete sobre a mesma; e a reflexão 

sobre a reflexão na ação, que integra atitudes reflexivas sobre a forma e o 

significado que atribuiu ao que aconteceu. 

Corroborando esta ideia, (Alarcão, 1996a, p. 16) afirma também que 

existem 3 momentos de reflexão: a reflexão na ação, a reflexão sobre a ação e 



99 

a reflexão sobre a reflexão na ação. Contudo, este autor refere que embora a 

reflexão na ação e a reflexão sobre ação sejam vistos como momentos 

distintos por razões de sistematização, ele próprio reconhece que estes não 

são assim tão distintos. O autor propõe que a reflexão na ação seja definida 

como uma “reflexão no decurso da própria ação, sem interrupção, embora com 

breves instantes de distanciamento e reformulação do que estamos a fazer 

enquanto estamos a realizá-lo” (1996a, p. 16). Já a reflexão sobre a ação é 

uma “reconstrução mental da ação para tentar analisá-la retrospetivamente” 

(Alarcão, 1996a, p. 17).  Primeiro agimos, e depois refletimos sobre as tomadas 

de decisão, de forma a averiguarmos o sucesso e a perceber o que 

poderíamos melhorar, a fim de emancipar a intervenção pedagógica. A reflexão 

sobre a reflexão na ação é um “processo que leva o profissional a progredir no 

seu desenvolvimento e a construir a sua forma pessoal de conhecer. A reflexão 

sobre a reflexão na ação ajuda a determinar as nossas ações futuras, a 

compreender futuros problemas ou a descobrir novas soluções”  (Alarcão, 

1996a, p. 17) 

Compreender que estes momentos reflexivos são a base para renovar  

conhecimentos e (re)direcionar o processo de ensino-aprendizagem, foi algo 

importante que adquiri durante o EP. Desta forma, entendo que o ato reflexivo 

possibilitou-me evoluir e desenvolver profissionalmente as minhas 

competências, confrontando os conhecimentos e conceções adquiridas 

anteriormente com o contexto real de ensino com que  me deparei. Assim, o 

processo reflexivo levado a cabo, foi sem dúvida o grande impulsionador em 

induzir-me na procura de soluções e decisões capazes de dar resposta às 

minhas dúvidas e interrogações que foram surgindo na prática.  

Como refere Rodrigues (2009, p. 175), “só uma permanente, organizada 

e sistematizada capacidade reflexiva pode fazer com que nos aproximemos a 

todo o momento da tomada de decisão mais correta para resolver uma 

qualquer situação. E mesmo essa será apenas uma das possíveis tomadas de 

decisão.” Silva (2009, p. 3) afirma ainda que “a partir da reflexão sobre o 

processo de ensino, as estratégias utilizadas e os resultados obtidos, o 
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professor pode mudar, adequar ou potenciar as suas práticas de ensino, de 

forma a alcançar os objetivos pretendidos com os seus alunos.” 

Atendendo à importância da reflexão e à minha experiência anterior, 

como professor de EF no 1º e  2º ciclo de ensino básico, a vivência do EP no 

ensino secundário compreendeu um momento único para consolidar a minha 

formação. Este foi, de facto, um grande contributo para a (re)construção da 

minha identidade profissional.  

 

4.3.2. A construção pessoal e profissional do professor 

 

O meu sentido de pertença ao grupo de EF e a minha identidade 

profissional é caraterizada pela minha forma de estar e de ser professor. 

Concretamente, pela forma como me assumo profissionalmente nos contextos 

escolares. Hoje sou mais convicto naquilo em que acredito e na exigência 

efetiva que sinto ser necessária ao professor de EF. 

No meu entendimento, ser professor é compreender a necessidade de 

possuir conhecimentos específicos sobre aquilo que se ensina; saber 

integrar-se profissionalmente no contexto escolar, aprendendo diariamente a 

trabalhar em equipa;  saber conduzir o processo de ensino-aprendizagem, 

onde a capacidade de relação e de comunicação assumem grande relevância 

no ato de saber formar e educar; e, saber reconhecer o compromisso que a 

profissão docente assume em termos sociais e na comunidade educativa, 

especificamente na responsabilidade que o professor possui em formar e 

educar os adultos de “amanhã”. Desta forma, “Saber Ser Professor de EF” 

implica uma aquisição de competência profissional capaz de munir o professor 

de um “Saber-estar/ser” (Ética e identidade profissional), “Saber-saber” 

(conhecimento geral, capacidade de refletir e abertura à mudança) e “Saber-

fazer” (conhecimento específico do conteúdo e saber ensinar ). No meu 

entender, é fulcral para o professor desenvolver as suas competências 

profissionais, regular o ensino mediante uma prática reflexiva entre o 

conhecimento, ação e reflexão sobre ação. Construíndo assim, o 
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conhecimento (teórico e prático) capaz de responder eficazmente às 

adversidades que encontra diariamente e às necessidades dos alunos.  

 Perante a crescente complexidade e diversidade das atuais sociedades, 

é uma emergência efetiva, os professores possuírem uma maior preparação 

profissional para enfrentarem os problemas e desafios que esta coloca. As 

atuais políticas socias de “emagrecimento” do número de professores por 

escolas e o aumento de alunos por turma; o desconforto dos professores 

perante a diminuição dos salários; a instabilidade “profissional” que os 

professores contratados possuem; a perspetiva de desemprego que os recém-

licenciados detém; a crise de valores na sociedade sobre a própria educação, 

em que a formação profissional cada vez é menos valorizada; e, mais 

especificamente na EF, a diminuição do número de horas semanais de aulas e 

do desporto escolar; fazem com o professor de EF detenha um papel 

importantíssimo na forma como “trata” e dignifica a profissão diariamente no 

contexto escolar em que está inserido.  

 Uma atitude de profissionalismo diário em que o professor assume, 

passa e muito por ser pontual, assíduo, exigente consigo próprio e com os 

alunos. Passa por ser um crítico reflexivo, “aberto” à inovação” e (re)construção 

de saberes, promovendo um processo de ensino-aprendizagem coerente e 

criteriosamente elaborado. Este comprometimento permite ao professor de EF 

o propósito de elevar o Desporto ao “cimo da montanha” como personificador 

de um ideal “político” centrado na prática de exercício físico regulador de um 

bem estar-físico e mental. Capaz de socialmente dignificar a profissão e 

engrandecer o valor que a disciplina assume nas comunidades educativas. O 

desporto para todos e a prática de exercício físico aliada à saúde deve ser a 

bandeira que o professor deve “hastear” bem alto na escola. 

 Atualmente, sinto que a minha postura como profissional está ainda mais 

fortalecida, pela exigência diária que entreguei à “profissão” e pelos princípios e 

valores que tentei transmitir aos meus alunos durante o EP. Hoje sou ainda 

mais exigente e rigoroso comigo enquanto professor, exigindo também aos 

outros, neste caso particular aos alunos.  
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A par deste pensamento sobre a profissão e a importância que a prática 

reflexiva assume no desenvolvimento pessoal e profissional, surge a relação 

estabelecida com os meus colegas EEs. Ao meu núcleo de estágio devo muito, 

quando em conjunto e em momentos informais (nos intervalos das aulas, 

durante o almoço, ao fim de semana) debatíamos e refletíamos acerca das 

várias observações, das práticas utilizadas e do que poderíamos mudar, para 

tornar o nosso crescimento e o crescimento dos alunos ainda melhor.  Cresci 

muito com eles (colegas de estágio) e com eles desenvolvi novas 

competências pedagógicas. 

 Relativamente aos momentos formais, que proporcionaram o meu 

desenvolvimento profissional, centraram-se nos seminários realizados na 

FADEUP e nas formações complementares efetuadas ao longo do ano letivo 

(EndNote; Suporte Básico de Vida; Congresso sobre liderança no Desporto). 

Estes momentos revelaram-se muito importantes, pois funcionaram como 

formações complementares ao meu conhecimento. Aqui, o debate,  a reflexão 

e o desenvolvimento de temas relacionados com o desporto (a condição física, 

a lateralidade, o problema da obesidade, entre outros), promoveram uma 

aquisição de conhecimentos específicos, abrindo novos horizontes face ao 

ensino.  

 Hoje, sou mais competente, sei ser mais professor e sei qual a 

importância e contributo que uma prática reflexiva assume na condução de um 

processo de ensino-aprendizagem coerente e significativo. Hoje, reforcei a 

importância da (re)construção da competência profissional através da 

constante reflexão entre o conhecimento, ação e reflexão sobre a ação. 

Hoje entendo que um conhecimento mais abrangente é demasiado importante 

para ser descurado por qualquer professor.  

Hoje, sei que nada sei e que o caminho é longo. Hoje entendo que a 

construção da minha identidade é um processo contínuo e que estarei sempre 

aprender. Hoje quero ser mais professor.  
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5. ESTUDO INVESTIGAÇÃO-AÇÃO 
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ESTUDO DE INVESTIGAÇÃO-AÇÃO: “O TREINO FUNCIONAL: UMA DAS 

FORMAS DE DESENVOLVER A APTIDÃO FÍSICA NAS AULAS DE EDUCAÇÃO 

FÍSICA”´ 

 

Pedro Rodrigues, Fábio Santos, João Ribeiro. 

Faculdade de Desporto da Universidade do Porto 

 

Resumo 

O estudo pretende verificar se a aplicação de um circuito de Treino Funcional nas aulas de 

Educação Física permite aproximar os alunos da Zona Saudável da Aptidão Física e melhorar 

o desenvolvimento das capacidades condicionais e coordenativas. A amostra é constituída por 

18 alunos de 10º ano de escolaridade, de uma escola do concelho de Vila Nova de Gaia, com 

idades compreendidas entre os 15 e 16 anos. Foram utilizados testes de avaliação à 

composição corporal e uma bateria de testes adaptada da Fit School Portugal, para a 

construção de um programa de Treino Funcional. Este prescrevia a concretização de seis 

exercícios. Para análise estatística foi adoptado o Paired Sample t-test. Os resultados 

apresentaram uma ligeira aproximação dos alunos à Zona Saudável da Aptidão Física, pela 

redução do IMC, PC e MG; e uma melhoria no desenvolvimento das capacidades condicionais 

e coordenativas, pelo aumento do número de repetições em cada exercício. 

 

PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO FÍSICA; TREINO FUNCIONAL; APTIDÃO 

FÍSCA; CAPACIDADES CONDICIONAIS E COORDENATIVAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



106 

Introdução 

 

Na sociedade de hoje, assistimos a uma emancipação das novas 

tecnologias e um aumento do desenvolvimento de certas comodidades, que 

originam alguns fatores limitativos da prática das atividades físicas e 

desportivas. Com efeito, os hábitos adquiridos resultam num incremento do 

sedentarismo que, consequentemente, provoca um aumento de problemas e 

doenças do foro cardiovascular, intimamente relacionadas com a obesidade. 

Além disso, uma nutrição pobre e uma falta de oportunidades para prática de 

desporto, de forma gratuita, parecem ser também fatores limitativos e 

causadores de um acréscimo destes problemas, principalmente nas crianças e 

jovens. 

A escola e a EF surgem, assim, numa primeira instância, como locais 

ideais para a consciencialização das crianças e jovens destas problemáticas, 

muitas vezes, inerentes à falta de hábitos de vida saudáveis. A escola e a EF 

devem, portanto, incentivar os alunos à aquisição de novos comportamentos, 

capazes de promover uma melhoria da sua qualidade de vida.  

Segundo Gomes (1997), um dos papéis da EF é ajudar as crianças e 

jovens a tornarem-se adultos fisicamente ativos e desportivamente cultos. 

Assim, entende-se que, a EF deve proporcionar aos alunos um conhecimento 

mais abrangente sobre o desporto, promovendo o desenvolvimento de um 

estilo de vida saudável e o desenvolvimento das capacidades condicionais e 

coordenativas, procurando situa-los na Zona Saudável de Aptidão Física 

(ZSApF). Trata-se de proporcionar, nas aulas de EF, condições aos alunos 

para o trabalho e melhoria da Aptidão Física (ApF). 

Como se pode verificar no Quadro 1, adaptado por Silva (1997), o 

conceito de ApF tem sofrido profundas alterações, assumindo, ao longo dos 

tempos, diversas definições. 

 

Quadro 1 - Evolução do conceito de ApF  

Autor/Ano Definição do Conceito de Aptidão Física 

Cureton, 1941 Capacidade de controlar o corpo e a capacidade de trabalhar 
arduamente durante um longo período de tempo sem diminuir eficácia 



107 

Darling et al. 1948 É a capacidade funcional de um indivíduo para cumprir uma tarefa. 

McCloy e Young 
(1954) 

Compreende a capacidade motora geral, bem como as capacidades 
de adaptação funcionais condicionadoras da realização do movimento. 

Fleishman, 1964 Capacidade funcional do indivíduo para realizar alguns tipos de 
atividades que exigem empenhamento motor. 

Karpovich, 1965 O grau de capacidade para executar uma tarefa física particular sob 
condições específicas de ambiente. 

Clarke, 1967 Capacidade de executar as tarefas diárias com vigor e vivacidade, sem 
apresentar fadiga e com ampla energia para fruir os momentos de 
lazer e enfrentar emergências imprevistas. 

Organização Mundial 
de Saúde, 1968 

Capacidade para produzir trabalho satisfatoriamente. 

Vogelaére et al. 1971 É a capacidade que todo o indivíduo possui para a realização de 
tarefas motoras. 

AAHPERD, 1980 É um “continuum” multifacetado que se prolonga desde o nascimento 
até à morte. Os níveis de aptidão são afetados pela atividade física e 
variam desde a capacidade ótima em todos os aspetos da vida até 
limites de doença e disfunções. 

Caspersen et al., 
1985 

Um conjunto de atributos que as pessoas têm ou adquirem e que 
estão relacionadas com a capacidade de executar atividades físicas. 

Nieman, 1986 Estado dinâmico de energia e vitalidade que permitem a cada um 
realizar, não somente as tarefas do quotidiano, as distrações dos 
tempos livres e fazer face a situações imprevisíveis sem excesso de 
fadiga, mas também combater as doenças hipocinéticas, 
proporcionando um nível ótimo de capacidade intelectual e sendo de 
alegria de viver. 

AAHPERD, 1988 É um estado físico de bem-estar que permite às pessoas realizar as 
atividades diárias com vigor e reduzir os problemas de saúde 
relacionados cm  a falta de exercício. Proporciona uma base de 
aptidão para a participação em atividades físicas.  

Pate, 1988 É um estado caraterizado por uma capacidade de executar atividades 
diárias com vigor e pela demonstração de traços e capacidades que 
estão associadas ao baixo risco de desenvolvimento prematuro de 
doenças hipocinéticas. 

CAMD, 1989 Relação entre a quantidade de exercício necessário para manter a 
aptidão cardiorrespiratório, compreendendo e integrando elementos 
como, a composição corporal, força muscular e resistência 

Safrit, 1990 É um constructo multifacetado.  

Rowland, 1990 Estado geral de prontidão motora e bem-estar, com associação às 
vertentes saúde, bem-estar físico, social e desportivo-motor. 

Heyward, 1991 Capacidade para a realização de tarefas profissionais, recreativas e 
quotidianas sem excesso de fadiga. 

Fox, 1991 Capacidade funcional para a execução de tarefas. 

Gutin et al., 1992 Capacidade de realizar satisfatoriamente atividades físicas. 

CAMD, 1992 Capacidade do indivíduo para desempenhar tarefas diárias sem ficar 
demasiado cansado. 

Marsh, 1993 É um constructo multidimensional que não pode ser compreendido se 
a sua multidimensionalidade foi ignorada. 

Corbin e Lindsey, 
1994 

Capacidade do organismo no seu todo que inclui esqueleto, 
musculatura e coração, para trabalhar eficientemente em qualquer 
altura. 

Conselho da Europa 
– EUROFIT, 1995 

É a capacidade para realizar satisfatoriamente atividades físicas, isto 
é, é o desempenho muscular necessário para uma determinada 
ocupação nas tarefas diárias e no desfrutar dos tempos de lazer. 

Sobral, 1996 Capacidade geral que permitem à pessoa realizar pelos seus próprios 
meios um vasto conjunto de exigências físicas, cujo grau de eficácia 
depende do valor das capacidades individuais, e fazer às várias 
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situações “stressantes” do quotidiano. 

 

As alterações emergentes, relativas ao conceito de ApF, devem-se 

sobretudo ao desenvolvimento progressivo dos conhecimentos neste domínio, 

bem como à necessidade crescente de adaptar o conceito às novas realidades 

e exigências sociais. Mazo (2008) refere que a ApF é um conjunto de 

caraterísticas, possuídas ou adquiridas por um indivíduo, relacionadas com a 

capacidade de realizar atividades físicas.  

De acordo com Maia et al. (2001), a ApF tem duas vertentes, uma mais 

relacionada com o rendimento desportivo-motor, em que são avaliadas um 

conjunto diversificado de capacidades (força, velocidade, resistência, 

flexibilidade), e outra, mais relacionada com a saúde, que são habitualmente 

avaliadas através da flexibilidade, da força, da capacidade cardiorrespiratória e 

da composição corporal. Maia e Lopes (2002), definem a ApF relacionada com 

a saúde, como um estado caraterizado pela capacidade de realizar as tarefas 

diárias com vigor, sendo que estas estão associadas a um baixo risco de 

desenvolvimento de doenças hipocinéticas.  

Já na vertente relacionada com o rendimento desportivo-motor, Gomes 

(1991) defende que estas capacidades motoras são formas de movimento 

específico, bem como instrumentos básicos para o saber fazer e para o fazer. 

Vasconcelos (1993) segue a mesma linha de pensamento, afirmando que as 

capacidades motoras estão especificamente relacionada com a execução de 

uma habilidade, influenciando a forma como o individuo adquire e realiza 

determinado movimento. Para Batista et al. (2013), a capacidade é uma 

competência dependente das condições de aquisição e da influência do meio, 

que pode ser melhorada com o treino. Estes autores definem ainda que, as 

capacidades motoras são componentes da ApF necessárias à aprendizagem e 

à realização de ações motoras, das mais simples às mais complexas.  

No desenvolvimento das capacidades motoras, Romão e Pais (2006) 

advogam que quando se procura desenvolver uma das capacidades, todas as 

outras são influenciadas pela sobrecarga utilizada ou pelo nível do treino físico. 

Importa ainda referir que, o maior grau de desenvolvimento de uma capacidade 

motora específica pode somente ser alcançado se as outras forem também 
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desenvolvidas a um certo nível. Por esta razão, o desenvolvimento de todas as 

capacidades motoras deve de ser harmonioso (Romão e Pais, 2006). 

Segundo Batista et al. (2013), as capacidades motoras são divididas em 

dois grupos de capacidades: as capacidades coordenativas e as capacidades 

condicionais. As capacidades coordenativas são determinadas pelos processos 

de condução do sistema nervoso central – caráter qualitativo (reação 

complexa, diferenciação cinestésica, ritmo, equilíbrio e orientação espacial). 

Enquanto que as capacidades condicionais são determinadas pelas 

componentes energéticas, predominando os processos de obtenção e 

transformação de energia – caráter quantitativo (velocidade, força, flexibilidade 

e resistência). Dentro deste conjunto de capacidades, destacamos o equilíbrio, 

o ritmo, a força, a resistência e a velocidade, uma  vez que são as capacidades 

trabalhadas no âmbito do presente estudo. 

Neste seguimento, segundo Batista et al. (2013, p. 37), o equilíbrio é a 

qualidade necessária à conservação ou recuperação do equilíbrio, pela 

modificação das condições ambientais, e permite a solução de tarefas motoras 

que exigem pequenas alterações de plano ou situações de equilibro muito 

instável. Já o ritmo é a qualidade do comportamento relativamente estável e 

generalizado, necessário à perceção, acumulação e interpretação de estruturas 

temporais e dinâmicas pretendidas ou contidas na evolução do movimento. 

Esta capacidade é importante para as ações motoras cuja realização exige um 

cunho rítmico e para as convenientes estruturas do movimento que exige uma 

determinada acentuação (Batista et al.,2013, p. 37). A força é a capacidade de 

reagir contra uma resistência com base nos processos de inervação e 

metabolismo muscular. Para Romão e Pais (2006) trata-se de uma capacidade 

de superar ou opor-se às resistências do movimento (Romão e Pais, 2006). A 

resistência é a capacidade de suportar e recuperar da fadiga física e psíquica 

(2006). Enquanto que a velocidade é a capacidade de executar movimentos no 

mais curto espaço de tempo, ou seja, é a capacidade de executar ações 

motoras no minino espaço de tempo e com intensidade máxima. A velocidade 

é a capacidade fundamentalmente determinada pela componente genética e 

pelo sistema nervoso (Romão e Pais, 2006). 
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No que se refere ao papel da EF no desenvolvimento da ApF, parece ser 

importante que esta proporcione aos alunos uma melhoria das suas 

capacidades motoras, em geral, despertando alegria e prazer através do 

movimento (Botelho e Duarte, 1999). O desenvolvimento das capacidades 

condicionais e coordenativas nas aulas de EF, é ainda fundamental, porque 

estas capacidades constituem a base para a prática de qualquer modalidade, 

dando resposta às necessidades que o corpo exige para a execução de 

qualquer movimento. Adicionalmente, aliar o exercício físico ao prazer e 

divertimento parece ser uma necessidade atual. Assim, transmitir o gosto por 

um trabalho físico individual e específico, nas aulas de EF, surge como uma 

das formas capazes de promover a prática desportiva e o bem-estar físico e 

mental das crianças e jovens. 

No entanto, parecem ser poucos os professores que se focam neste 

domínio específico da condição física (CF) nas aulas de EF. Isto, porque este 

trabalho pode ser desmotivante e exigente para os alunos, necessitando de 

alguma dedicação do professor na preparação destes momentos. Para muitos 

professores, é ainda inconcebível dispensar tempo de aula para o trabalho de 

CF. Contudo, importa atender às várias formas de implementar este trabalho 

nas aulas de EF. Existe a possibilidade do tempo destinado à exercitação das 

modalidades poder ser conjugado com o tempo despendido para o trabalho de 

CF. Até porque, assim pode-se conseguir um trabalho dinâmico e mais atrativo 

para as crianças e jovens. Outra das opções possíveis, é o recurso ao Treino 

Funcional (TF), que consiste no desenvolvimento da ApF através da 

exercitação de movimentos utilizados no dia-a-dia ou de uma modalidade 

desportiva, utilizando o peso do próprio corpo e/ou materiais específicos. Nesta 

tipologia de trabalho, as capacidades condicionais e coordenativas não são 

trabalhadas isoladamente. Assim, facultar o conhecimento sobre métodos de 

trabalho físico mais inovadores é, de facto, um caminho no qual o professor de 

EF pode irromper, a fim de promover nos alunos estilos de vida saudáveis e 

uma melhoria dos níveis de ApF. 

Neste quadro, por considerar necessário atestar a possibilidade de os 

alunos trabalharem a CF nas aulas de EF, com vista à melhoria das suas 
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capacidades condicionais e coordenativas, realizou-se o presente estudo, 

aplicando o circuito de TF adaptado da bateria de testes da Fit School Portugal 

(Soares, 2014). O estudo tem como principal propósito aproximar os alunos da 

ZSApF e desenvolver as capacidades condicionais e coordenativas dos alunos 

que já se encontram na ZSApF.  

 

Objetivos 

Objetivo Geral 

Este estudo tem como principal objetivo aproximar os alunos da ZSApF, 

com a implementação de um circuito do TF. Além disso, pretende-se promover 

melhorias das capacidades condicionais e coordenativas dos alunos, 

atendendo ao número de repetições realizadas em cada exercício. 

 

Objetivos Específicos 

1. Identificar quais os alunos que se encontram fora da ZSApF; 

2. Verificar se os alunos fora da ZSApF se aproximam da mesma; 

3. Verificar se a implementação do circuito de TF permite a melhoria das 

capacidades condicionais e coordenativas dos alunos 

 

Procedimentos Metodológicos  

Amostra  

A amostra foi constituída por 18 alunos de 10º ano do ensino 

secundário, de uma escola do concelho de Vila Nova de Gaia. Os participantes 

tinham idades compreendidas entre os 15 e os 16 anos, com uma média de 

idades de 15,21 ± 0,42, em que 10 alunos eram do sexo feminino e 8 do sexo 

masculino. 

O professor de EF da turma (investigador) foi quem implementou e 

operacionalizou o circuito de TF com a colaboração do Núcleo de Estágio. 
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Metodologia de Recolha  

Para a recolha de dados relativos à composição corporal foi utilizada 

uma balança digital (peso e percentagem de massa gorda) e uma fita métrica 

(perímetro da cintura). 

Para a recolha de dados relativos às capacidades condicionais e 

coordenativas foi aplicado um circuito de TF, adaptado da bateria de testes Fit 

School Portugal (Soares, 2014). Esta bateria de testes foi adaptada devido ao 

contexto situacional de ensino, patenteado pelas condições da escola e da 

turma: elevado número de alunos e modalidades a lecionar ao longo do ano 

letivo e baixos recursos materiais e temporais disponíveis na escola. 

O circuito de TF foi operacionalizado em duas aulas semanais de 90 

minutos de EF, ao longo do 2º período escolar (9 semanas), na lecionação das 

modalidades de Futebol, Basquetebol e Ginástica de Aparelhos.  

O circuito de TF contemplou os exercícios descritos no quadro 2, 

conforma ordem exposta. Este era constituído por 1’ de exercitação e 1’40’’ de 

repouso, enquanto os alunos circulavam para o exercício seguinte. O tempo 

total despendido para o circuito era aproximadamente de 15’, sendo que 

apenas 6’ eram destinados à prática efetiva de cada aluno. 

 

Quadro 2 - Descrição dos exercícios do TF 

Nome do 

exercício 

Imagem  Descrição do exercício 

Agachamento 

com torção  

 

A posição inicial é definida por o aluno ter o corpo em extensão, com 

uma ligeira inclinação para trás, agarrando o TRX com uma mão. 

Flete os MI até ao ponto em que consegue realizar a torção do tronco 

e tocar no chão com a mão livre. Regressa à posição inicial 

estendendo os MI. 

 Material Critério de contagem 

  

TRX 

 

Número de vezes que toca com a mão no chão, com os MI em flexão 

e agarrado com uma mão no TRX. 

Passe de peito 

com bola 

medicinal 

 

 
 

 
 

A posição inicial é definida por o aluno se colocar de pé com MI em 

extensão e afastados à largura dos ombros, agarrando com as mãos 

uma bola medicinal (três quilogramas). O aluno realiza um 

agachamento, formando um ângulo de noventa graus. Estende de 

forma explosiva os MI lançando a bola medicinal acima da linha 

estipulada (dois metros). Agarra a bola medicinal e volta à posição 

inicial. 
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 Material Critério de contagem 

  

Bola Medicinal 

 

Número de vezes que a bola toca a cima dos dois metros e é 

agarrada. 

Equilíbrio em 

Prancha 

 

A posição inicial é definida por o aluno se colocar de pé com o MI em 

extensão em cima da plataforma. Realiza um agachamento de forma 

a poder trocar os cones de posição entre si. Estende os MI de forma a 

ter o corpo em total extensão e bate uma palma acima da cabeça.  

 Material Critério de contagem 

  

Dois cones e 

plataforma instável 

 

Posição de pé, com os dois pés em apoio na plataforma. Troca os 

cones de posição um com o outro e bate uma palma acima da cabeça. 

Conta o número de vezes que bate a palma acima da cabeça, após 

trocar os mecos. 

Kettlebell 

 

 
 

 

A posição inicial é definida por o aluno se colocar de pé com MI 

afastados à largura dos ombros, agarrando Kettlebell com as mãos 

em supinação. Eleva o Kettlebell até ao peito e realiza a pronação das 

mãos. Estende os MS acima da cabeça. Realiza o movimento no 

sentido inverso até tocar com o Kettlebell no chão. 

 Material Critério de contagem 

  

2 Kettlebel (oito e 

doze quilogramas) 

 

Conta o número de vezes que o Kettlebell toca no chão. 

Saltar à corda 

 

A posição inicial é definida por o aluno se colocar em extensão, 

agarrando a corda com as duas mãos. O aluno realiza movimentos 

circulares para a frente com os MS em simultâneo, saltando sempre 

que a corda se aproxima, passando por cima dela. 

 Material Critério de contagem 

  

Corda 

 

Conta o número de vezes que a corda passa por baixo do corpo do 

aluno. 

Burpees 

 

 

A posição inicial é definida por o aluno se colocar em posição de 

grande flexão dos MI e com as palmas das mãos a contactar o chão. 

O aluno estende os MI até se colocar em posição de “prancha”. 

Coloca depois os joelhos entre os braços (posição de grande flexão 

dos MI) e realiza um salto vertical com o corpo estendido.  

 Material Critério de contagem 

  

O próprio corpo 

 

Após a realização do salto, contabilizam-se o número de contactos 

que o aluno fizer no chão 

 

O circuito de TF foi sujeito a experimentação durante 2 semanas antes 

da aplicação formal, a fim de aperfeiçoar a execução dos exercícios e obter 

uma fiabilidade e validade nos resultados. Ao longo deste período recorreu-se 

sucessivamente aos FBs, individuais e coletivos, tanto de incentivo como de 
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correção, de forma a aprimorar a observação e a deteção de erros técnicos. 

Importa ainda referir que, nestas duas semanas de experimentação, o 

programa implementado foi supervisionado tanto pelo professor da turma 

(estudante estagiário), como pelos restantes elementos pertencentes ao núcleo 

de estágio, para que as dificuldades técnicas evidenciadas pelos alunos 

fossem rapidamente superadas.  

Foram ainda utilizadas fichas de registo para parâmetros avaliados: 

Composição Corporal (percentagem de MG, IMC e PC); Aptidão Aeróbia; 

Força; Resistência. Estes registos foram efetuados em dois momentos: i) 

inicial, na 1ª sessão do programa (PA 69 e 70 ), e final, na última sessão (PA 

101 e 102).  

 

Metodologia de Análise 

Para análise dos dados foi utilizada a Estatística Descritiva e Inferencial, 

que comporta a descrição e comparação dos dados nos dois momentos de 

avaliação (inicial e final). Para o efeito, recorreu-se ao programa IBM SPSS 

Statistics 21®, considerando um valor de significância de p<0,05. Para a 

comparação de resultados da avaliação inicial e final dos participantes, 

recorreu-se ao t-teste de amostras emparelhadas (Paired Sample t-test). 

Na caraterização da amostra, recorreu-se às frequências absolutas (n) e 

relativas (%), bem como, à média e desvio padrão, como medidas de tendência 

central e dispersão, respetivamente. 

 

Resultados 

Os resultados são apresentados, seguidamente, em três parte, conforme 

os objetivos definidos para o estudo.  

1) Identificar quais os alunos que se encontram fora da ZSApF; 

No quadro 3 podem ser observados os valores de corte do IMC 

(adaptado de Cole et al., 2000), para definir o sobrepeso e obesidade em 

rapazes e raparigas com idades compreendidas entre os 14 e 17 anos. Neste 
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quadro, o valor da esquerda, representa o limite inferior da ZSApF e, o da 

direita, o limite superior. 

 

Quadro 3 – Valores de corte do IMC  

Idade IMC rapazes IMC raparigas 

14 24,5 17,5 25 17,5 

15 25 18,1 25 17,5 

16 26,5 18,5 25 17,5 

17 27 18,8 26 17,5 

 

Assim, aos valores de ZSApF exposto acima, no quadro 4 são 

apresentados os valores relativos à avaliação inicial do IMC, em que são 

identificados 5 alunos acima da ZSApF. Deste conjunto, 2 com pré-obesidade e 

3 com obesidade.  

 
 

Quadro 4 – Valores recolhidos do IMC para situar os alunos na ZSApF 

Alunos Altura Peso IMC ZSApF 

1 1,60 60,0 23,44 ZS 

2 1,64 55,7 20,71 ZS 

3 1,53 59,1 25,25 PRE-OBE 

4 1,54 54,2 22,85 ZS 

5 1,59 53,6 21,20 ZS 

6 1,69 50,0 17,51 ZS 

7 1,73 59,0 19,71 ZS 

8 1,78 90,2 28,47 OBE 

9 1,77 66,0 21,07 ZS 

10 1,75 59,0 19,27 ZS 

11 1,61 56,0 21,60 ZS 

12 1,60 65,7 25,66 PRE-OBE 

13 1,55 52,4 21,81 ZS 

14 1,70 56,0 19,38 ZS 

15 1,67 89,2 31,98 OBE 

16 1,69 54,0 18,91 ZS 

17 1,63 63,0 23,71 ZS 

18 1,73 114,1 38,12 OBE 

 

2) Verificar se os alunos fora da ZSApF se aproximam da mesma; 

 

No quadro 5 são apresentados os valores médios relativos ao PC, MG e 

IMC,  dos 5 alunos que se situavam acima da ZSApF na avaliação inicial. Os 
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dados comportam o primeiro e o segundo momento de avaliação, no sentido de 

se verificar se houve ou não melhorias ao nível da composição corporal. 

 

Quadro 5 - Resultados obtidos sobre a composição corporal.  

Composição corporal Média % N Desvio 
Padrão  

t p 

PC  inicial  100,00  
3,00 

 

 
 
 
 

5 

18,53  
1,861 

 
,14 

PC  final 97,00 15,12 

MG inicial 34,40  
5,29 

9,20  
,826 

 
,46 

MG final 32,58 6,15 

IMC inicial 29,89  
2,21 

5,17  
3,183 

 
,03 

IMC final 29,23 5,20 

  

 Ao analisarmos o quadro 5, verificamos que somente o IMC revela 

valores com diferenças significativas, uma vez que o resultado obtido (p=0,03) 

se situa abaixo de p=0,05. No entanto, atendendo aos valores das 

percentagens, é possível verificar uma ligeira melhoria nos valores médios em 

todos os dados da composição corporal (PC 3%, MG 5,29% e IMC 2,21%).  

 

3) Verificar se implementação do circuito de TF permite a melhoria 

das  capacidades condicionais e coordenativas. 

 

No quadro 6 são apresentados os valores médios relativos ao número 

de repetições em cada exercício do circuito de TF. Os dados comportam o 

primeiro e segundo momento de apreciação, no sentido de se verificar se 

houve ou não evolução das capacidades condicionais e coordenativas. 

 

Quadro 6 - Resultados obtidos com a implementação do circuito de TF. 

 Média % N Desvio 
Padrão  

t P 

TRX inicial  34,00  
- 20,58 

 
 
 
 
 
 
 
 

18 

10,89  
- 3,08 

 
,01 

TRX final 41,00 13,50 

Bola Medicinal inicial 23,83  
- 20,04 

10,21  
- 2,15 

 
,04 

Bola Medicinal final 28,61 8,42 

Plataforma inicial 

Plataforma final 

16,16 

20,90 

 

-29,20 

6,71 

5,99 

 

- 4,65 

 

,00 

Kettlebell inicial 

Kettlebell final 

20,44 

26,33 

 

- 28,80 

5,27 

4,02 

 

- 6,59 

 

,00 
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Cordas inicial 

Cordas final 

84,66 

102,94 

 

- 21,58 

30,19 

27,70 

 

- 4,57 

 

,00 

Burpees inicial 17,16  

- 18,77 

5,66  

- 2,25 

 

,03 Burpees final 20,38 6,86 

  

Ao analisarmos o quadro 6, verificamos que os valores de significância 

das seis variáveis revelam diferenças significativas. Os níveis de significância 

obtidos (TRX  p=0,01; bola medicinal p=0,04; plataforma p=0,00; Kettlebell 

p=0,00; cordas p=0,00; Burpees p=0,03) são reveladores da eficácia do circuito 

do TF no desenvolvimento das capacidades condicionais e coordenativas, visto 

que todos se situam abaixo de 0,05. É ainda possível verificar um acréscimo 

considerável, ao nível da percentagem de ganhos médios em todos os 

exercícios (TRX 20,58%, bola medicinal 20,04%; plataforma 29,20%;Kettlebell 

28,80%; cordas 21,58%; Burpees 18,77%), apesar da reduzida duração 

temporal do programa (9 semanas). 

  

Discussão dos resultados 

No que concerne aos resultados alcançados, relativamente aos alunos 

que se situavam fora da ZSApF, foi possível verificar melhorias significativas do  

IMC e uma ligeira melhoria dos valores médios (percentagem) nos resultados 

da composição corporal. No nosso entendimento, as reduzidas diferenças de 

valores podem ser explicadas pela curta duração do programa (9 semanas). 

Contudo, as pequenas melhorias ao nível dos valores da composição corporal 

aproximou ligeiramente os alunos da ZSApF.  

Relativamente ao resultados da implementação do TF, no 

desenvolvimento das capacidades condicionais e coordenativas, foi possível 

observar alterações significativas nos valores médios das seis variáveis (TRX  

p=0,01; bola medicinal p=0,04; plataforma p=0,00; Kettlebell p=0,00; cordas 

p=0,00; Burpees p=0,03). Assim, tal como evidenciou o estudo de Lopes 

(1997), que analisou os efeitos de dois programas de treino (nas aulas de EF) 

no desenvolvimento da ApF, também o circuito de TF parece revelar efeitos 

positivos no desenvolvimento dos níveis de expressão da ApF. Uma vez que, 

esta tipologia de trabalho promove uma melhoria das capacidades condicionais 
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e coordenativas. Ou seja, os participantes deste programa revelaram melhorias 

consideráveis ao nível do número de repetições em cada exercício, 

ocasionando o incremento das capacidades condicionais e coordenativas. 

Neste âmbito, o estudo de Lopes (1997) destaca ainda que, os alunos sujeitos 

a este tipo de programas obtém um desenvolvimento superior a alunos que não 

realizam trabalho específico ao nível das capacidades condicionais e  

coordenativas.  

Enquanto que no estudo de Lopes (1997) foi possível verificar o impacto 

dos programa de treino em cada uma das capacidade condicionais e 

coordenativas, no presente estudo estes valores específicos não são 

percetíveis na análise dos dados. Pois, atendendo às caraterísticas do circuito, 

concretamente à tipologia de exercícios propostos, não é possível dissociar o 

desenvolvimento das capacidades condicionais e coordenativas, nem tão 

pouco dissociar o desenvolvimento específico de cada uma destas 

capacidades. Aqui, todas as capacidades condicionais e coordenativas estão 

interligadas ao longo de todos os exercícios propostos no circuito. 

Numa visão geral, os resultados positivos parecem sustentar a ideia de 

que a continuidade da aplicação deste programa de TF, por um período mais 

alargado e com uma frequência semanal mais elevada, poderia propagar 

resultados mais promissores. 

Relativamente à exequibilidade desta tipologia de trabalho nas aulas de 

EF, extrapolando os dados resultantes dos testes, verifica-se, através  da 

observação e análise do professor três fatores bastante influentes no sucesso 

ou não deste trabalho – afiliação nos grupos, comprometimento dos alunos 

com a disciplina de EF e motivação. Neste caso, a motivação e envolvência 

dos alunos na tarefa foi bem conseguida devido à implementação de algumas 

estratégias didáticas, concretamente a utilização da música. 

Desta forma, a aplicação de um circuito de TF nas aulas de EF emerge 

como uma alternativa válida ao trabalho físico individual e específico dos 

alunos, pois consegue aliar a melhorias das capacidades condicionais e 

coordenativas, ao prazer e envolvimento dos participantes nas tarefas.  
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Importa ainda referir, a necessidade das próximas investigações 

atenderem a outros fatores, que não foram controlados no presente estudo, 

designadamente a alimentação dos elementos que constituem a amostra 

(equilibrada e saudável) e algumas caraterísticas especificas da amostra (sexo, 

idade, entre outros). 

 

Conclusão 

Após a aplicação do circuito de TF e a comparação dos resultados 

obtidos, entre a avaliação inicial e final, verificamos que o programa foi 

operacionalizado eficazmente, podendo ser aplicado nas aulas de EF. 

Os dados revelaram que o trabalho desenvolvido através do circuito de 

TF permite aproximar os alunos da ZSApF, uma vez que favorecem a redução 

dos níveis relativos à composição corporal (IMC, MG e PC). Além disso, o 

aumento do número de repetições em cada exercício no circuito de TF parece 

repercutir num desenvolvimento das capacidades condicionais e coordenativas. 

Porém, atendendo a algumas limitações do estudo, deixamos algumas 

recomendações para investigações futuras: aumento da amostra; diversidade 

nas caraterísticas da amostra (género e idade); aumento do período de 

aplicação do programa de TF; aumento do número de sessões semanais; e 

aumento da diversidade de exercícios. Adicionalmente, talvez fosse importante 

verificar se os efeitos do circuito de TF no desenvolvimento das capacidades 

condicionais e coordenativas admitem reflexos na aprendizagem das 

modalidades desportivas. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS  
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6. Considerações Finais 

 

 Um sentimento de nostalgia invade o meu coração ao iniciar o último 

capítulo do relatório de estágio. Concluir esta etapa da minha vida significa 

muito e representa uma enorme satisfação pessoal por ter terminado uma das 

fases mais importantes do meu percurso, enquanto profissional do ensino. 

Fechar este “ciclo”, este caminho espelhado de dificuldade, transformação, 

trabalho, reflexão, vivências marcantes e, acima de tudo, de superação 

pessoal, deixa em mim muito orgulho. Faz-me acreditar ainda mais nas minhas 

potencialidades e competências, naquilo que quero fazer futuramente e no 

prazer que isso me dá.  

Hoje, gosto mais ainda do que faço e desejo continuar a contribuir para 

algo valioso, que é formar os adultos de amanhã. Como afirma Bento (2013, p. 

53), “Tenho imenso prazer em ter um lugar para onde venho nas manhãs da 

minha vida, cheio de luz, de verde e de azul, de riso e de movimento, de 

crianças e jovens correndo e saltando por sobre o ontem e gritando pelo 

amanhã. Vejo o meu espaço de realização pessoal. Gosto do que faço e do 

que tenho ainda por fazer.” Este gozo pessoal por lecionar, por transmitir tudo o 

que sei, traduz-se numa alegria diária, numa vontade imensa em querer ser 

melhor e numa busca insana por mais sabedoria. Sei que sou mais competente 

e que estou mais preparado para as adversidades que me possam surgir 

durante a prática profissional. Mas tenho bem presente na minha mente, que a 

“porta” do conhecimento tem de estar sempre aberta, pois a aprendizagem é 

contínua e interminável. 

 Aquilo que carrego em mim, uma adoração pela prática desportiva e um 

gozo imenso por ensinar, permite-me utilizar o desporto como um veículo da 

edificação do corpo e da alma, da arte de viver através do desporto e daquilo 

que este apraz trazer para o ser humano. Como afirma Bento (2013, p. 87) “O 

desporto quer ser parte da vida boa, da vida correta; quer e pode contribuir 

para a felicidade do homem, para a realização harmoniosa e racional das 

funções da natureza humana, quer das biológicas-naturais, quer das sócio-

culturais. No desporto as vivências da felicidade são encenadas de uma forma 
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exemplar e única. Nele acontecem movimentos bem conseguidos numa 

combinação perfeita de ética e estética, de técnica e tática, em que impulsos e 

sensações, o orgânico e o espiritual, o irracional e o racional, o corpo, a 

intimidade e a pessoa se fundem, oferecendo-nos não apenas um 

pressentimento mas até uma índice substancial de concretude da felicidade.”  

As aulas de EF oferecem aos alunos a possibilidade destes movimentos 

acontecerem e oferecem a felicidade e a possibilidade dos alunos alcançarem 

na plenitude o bem estar físico e mental.  

Foi com esta ideologia, sobre o que o desporto pode oferecer ao 

praticante, que procurei trilhar o meu caminho ao longo do ano letivo. Através 

das inúmeras experiências que pude oferecer aos meus alunos, procurei 

contribuir para uma construção de adultos pró-ativos, autónomos, responsáveis 

e felizes. 

Hoje, tenho mais certezas e sei que o Saber Ser Professor engloba um 

comprometimento enorme com a profissão, com ato de lecionar e com tudo o 

que isso acarreta. Que o sucesso no processo de ensino-aprendizagem é 

alcançável através de um planeamento cuidado, do estabelecimento de 

objetivos claros e metas alcançáveis, bem como de normas orientadoras bem 

definidas. E, acima de tudo, é possível pela proposta de tarefas atrativas com 

conteúdo e pertinência para os alunos, ajustadas ao nível de cada um. O 

sucesso no processo de ensino-aprendizagem é possível quando existe uma 

reflexão constante na ação, reflexão sobre a ação e reflexão sobre a reflexão 

na ação (Alarcão, 1996a, p. 16).  

Hoje sinto-me realizado com o meu percurso. Sinto-me um felizardo por 

tudo o que vivenciei e ensinei aos meus alunos. Sinto-me afortunado por aquilo 

que “cresci” enquanto docente. 

Hoje sei ser mais Professor…  
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