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Resumo 

 

O presente relatório referente à prática de ensino supervisionada enquadra-se 

no 2º ano do 2º ciclo em Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e 

Secundário da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. 

A prática de ensino supervisionada decorreu na Escola Secundária D. Dinis de 

Santo Tirso, no ano letivo 2012/2013, sob a orientação de uma professora 

cooperante da escola e uma professora orientadora da faculdade.  

Este relatório pretende retratar o meu percurso formativo de uma forma crítica 

e fundamentada, através das vivências durante o processo de Estágio 

Profissional, realçando a solução dos problemas e diferentes aspetos de 

superação para ser professor de educação física. 

Este relatório organiza-se em seis pontos: 1 – introdução, apresenta os 

propósitos do relatório; 2 – dimensão pessoal, situando-me no mundo do 

Desporto e do Ensino, bem como apresenta as expetativas formuladas para o 

Estágio Profissional; 3 – enquadramento da prática profissional, descreve o 

contexto onde decorreu a prática de ensino supervisionada; 4 – realização da 

prática profissional, apresenta registos reflexivos acerca da organização e 

gestão do processo de ensino e aprendizagem, a participação na escola e as 

relações com a comunidade; 5 – apresenta um estudo sobre o papel e 

objetivos da Educação Física na Escola e a minha colaboração num projeto 

multidisciplinar; 6 – conclusões e perspetivas para o futuro, enfatiza a 

importância do Estágio Profissional na minha realização pessoal e profissional. 

O Estágio Profissional foi uma oportunidade crucial para o meu 

desenvolvimento e aprendizagem, na minha formação enquanto professor de 

educação física. 

 

 

 

PALAVRAS – CHAVE: ESTÁGIO PROFISSIONAL; EDUCAÇÃO FÍSICA; 

REFLEXÃO; OBJETIVOS; HISTÓRIA DA EDUCAÇÂO FÍSICA EM 

PORTUGAL. 
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Abstract 

 

The present report relating to supervised teaching practice fits in the second 

year of the second cycle in Teaching Physical Education in Primary and 

Secondary Education, from Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. 

The supervised teaching practice took place in the Escola Secundária D. Dinis 

de Santo Tirso, in the academic year 2012/2013, under the guidance of a 

school cooperator teacher and a faculty supervising teacher. 

This report seek to portray my formative path critically and justified, my 

experience during the internship, emphasizing the solution of problems and 

different aspects of overcoming to be a physical education teacher. 

This report is organized in six points: 1 – introduction, presents the purpose of 

the report; 2 – personal dimension, placing me in the world of Sport and 

Education, and exposes my expectations for the Professional Internship; 3 –  

professional practice framework, describes the context in which took place the 

supervised teaching practice; 4 – realization of professional practice, display of 

reflective records about  the organization and management of teaching and 

learning process, the participation in school and the relations in the community; 

5 – presents a study about the role and objectives of physical education in 

school and my collaboration in a multidisciplinary project; 6 – conclusions and 

prospects for the future, emphasizes the importance of the Professional 

Internship in my personal and professional achievement. 

The Professional Internship is a crucial opportunity for my development and 

learning in my training as a physical education teacher. 

 

 

 

 

 

KEYWORDS: PROFESSIONAL INTERNSHIP; PHYSICAL EDUCATION; 

REFLECTION; OBJECTIVES; HISTORY OF PHYSICAL EDUCATION IN 

PORTUGAL. 
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1. INTRODUÇÃO 
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O presente relatório está inserido no âmbito da disciplina de Estágio 

Profissional (EP) do 2º ciclo de estudos conducente ao grau de Mestre em 

Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário da Faculdade de 

Desporto da Universidade do Porto (FADEUP), que decorreu na Escola 

Secundária D. Dinis de Santo Tirso (ESDD) de setembro de 2012 a junho de 

2013.  

A realização do EP surge como a última etapa da minha formação inicial, 

onde posso aplicar, estruturar e adaptar às diferentes situações com que me 

confronto, as aprendizagens e conhecimentos adquiridos na minha formação. 

Matos (2012a, p. 3) entende o EP como “um projeto de formação do 

estudante com a integração do conhecimento proposicional e prático 

necessário ao professor, numa interpretação atual da relação teoria prática e 

contextualizando o conhecimento no espaço escolar”.  

A competência pedagógica apenas é conseguida num contexto similar à 

da prática futura. Como nos afirma Garcia (1999, p. 103), “as práticas de 

ensino representam uma oportunidade privilegiada para aprender a ensinar”. É 

no contexto real de ensino que o estudante estagiário conclui a sua formação 

inicial, atuando como um futuro profissional no seio de uma experiência 

significativa e singular.  

 O EP, parte integrante da minha formação pedagógica, de acordo com 

Mialaret (1981, p. 23) é o momento em que o estudante estagiário “deve 

ultrapassar o plano da iniciação a algumas técnicas ou à prática de gestos 

profissionais simples para integrar a ação e o pensamento, a prática e a teoria”.  

A Prática de Ensino Supervisionada decorreu durante um ano letivo 

completo, sendo atribuída uma turma da professora cooperante a cada 

estudante estagiário do núcleo de estágio. Esta prática foi acompanhada por 

duas professoras mais experientes, professora cooperante e professora 

orientadora, que detêm competências para orientar, estimular, apoiar e avaliar 

os estudantes estagiários (Alarcão & Tavares, 2003). 

A abordagem reflexiva que assumi assentou na compreensão da 

imprevisibilidade dos contextos da ação profissional e do ato pedagógico, que 

exige uma postura profissional flexível, situada e reativa (Alarcão & Tavares, 
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2003). Não chega só a ação intencional, pois a imprevisibilidade dos contextos 

de ação pedagógica direta com os alunos obriga também a adotar uma 

“metodologia de atuação” que seja capaz de reagir à surpresa de ação no 

decurso da aula.  

A principal finalidade do Relatório de Estágio Profissional é dar a 

conhecer o meu processo de transformação, a minha iniciação ao “tornar-me 

professor” à medida que vou vivendo as exigências da profissão. Trata-se de 

uma construção pessoal, onde pude refletidamente escolher, ordenar, explicar 

e dar uma forma articulada aos trabalhos desenvolvidos durante o EP.  

Este relatório organiza-se em seis pontos, que de um modo muito 

pessoal e singular, apresenta a minha experiência vivida e refletida durante o 

EP. 

O primeiro ponto trata-se da presente introdução, que exibe os 

propósitos deste relatório, enquadra concetualmente o EP no contexto de 

formação inicial, carateriza globalmente o estágio e o processo de realização 

do presente relatório.   

O segundo ponto assume um caráter mais pessoal, onde reflito sobre o 

meu percurso de vida, enaltecendo momentos e ações que me orientaram para 

a decisão de ser professor de Educação Física e quais os conhecimentos e 

competências que fui adquirindo que me ajudam na minha atuação como 

professor. Ainda neste ponto apresento as minhas expetativas iniciais relativas 

ao EP, confrontando-as com a realidade vivenciada.  

O terceiro ponto enquadra a prática profissional, caraterizando o 

contexto de estágio de natureza legal e institucional, tendo em consideração o 

enquadramento legislativo e regulamentar do estágio profissional em geral e da 

FADEUP em particular, e de natureza funcional, caracterizando as condições 

imediatas da relação educativa: a escola, o núcleo de estágio e os alunos.  

O quarto ponto apresenta a reflexão da prática profissional. Para a 

realização dessa reflexão foi necessário revisitar todo o processo de estágio, 

onde o diário de bordo se assumiu como um instrumento imprescindível, pois a 

sua construção é contextualizada no tempo e permite analisar a minha 

evolução através da memória escrita e documentada. Este ponto é uma 
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interpretação de todas as reflexões realizadas, onde constam os problemas, as 

atividades, as dificuldades, as estratégias e a avaliação do trabalho 

desenvolvido.  

No quinto ponto será exposto o estudo sobre papel e objetivos da 

Educação Física na Escola e a minha colaboração num projeto multidisciplinar. 

Por fim, no sexto ponto apresento a conclusão final de todo o processo 

de estágio e perspetivas para o futuro. 

Ao elaborar este relatório, procurei realizar um “discurso” crítico e 

reflexivo do meu trajeto, tendo por base o conjunto de experiências formativas 

pelas quais passei.  

Esta última fase da minha formação inicial reforçou os meus sentimentos 

de competência e o meu entusiasmo pela profissão de professor de Educação 

Física. 
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2.1. Reflexão autobiográfica 
 

Neste ponto do meu relatório desejo apresentar o meu percurso de vida, 

relevando momentos, ações e decisões que me levaram a escolher ser 

professor de Educação Física. Estes acontecimentos obviamente não se 

limitaram a orientar-me para esta profissão, como também, ainda que não o 

soubesse na altura, a apreender conhecimentos determinantes para o 

desenvolvimento da competência de professor.  

Relembrando a minha infância, apenas consigo recordar com saudade o 

número exorbitante de horas que passava a jogar futebol na rua com os meus 

amigos. Penso que foi desta prática informal e inocente, que o meu gosto pelo 

desporto despontou. Já do 1º ciclo do ensino básico recordo a ansiedade que 

sentia pela hora do recreio, em que estavam sempre presentes os jogos e as 

brincadeiras me permitiam explorar as potencialidades do meu corpo.   

Aos dez anos de idade, por influência do meu irmão, ingressei numa 

escola de natação próxima da minha residência, onde permaneci dois anos. 

Esta atividade extraescolar foi o primeiro contato com o desporto formal, 

organizado e sistematizado. Apesar de não se tratar de um clube, realizavam-

se imensos torneios nos quais participava, o que permitiu vivenciar naquele 

momento a imponência do desporto, nas suas dimensões de desporto prática e 

desporto espetáculo. 

No início do ensino secundário, paralelamente à minha participação no 

grupo/equipa de desporto escolar de futsal, comecei a praticar a modalidade de 

futsal a nível federado na Associação Cultural e Recreativa de Lordelo, onde 

ainda me encontro a praticar. A proximidade das instalações desportivas da 

associação e a influência dos pares, foram dois fatores decisivos para a minha 

participação. Esta associação, promotora da prática desportiva, que utiliza o 

desporto não apenas como fim, mas também como meio de inclusão dos mais 

jovens, merece toda a minha admiração e respeito, e tenciono assumir 

brevemente um papel de maior responsabilidade, a função de treinador dos 

escalões de formação. Este tipo de associação desempenha uma função 

importantíssima, no sentido em que oferece oportunidades aos mais jovens de 
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praticarem desporto, de pertencerem a um grupo e a aprenderem não só as 

habilidades motoras e a cultura desportiva, mas também a desenvolverem 

comportamentos de respeito, responsabilidade, coesão e autonomia.  

A prática destas modalidades desportivas permitiu-me, neste momento, 

apropriar-me mais facilmente do conhecimento do desporto (matéria de 

ensino).  

No final do ensino secundário surgiu a dúvida: Ciências do Desporto ou 

Engenharia Eletrónica e de Computadores? Por um lado, o gosto em praticar 

desporto e o desejo de ser professor de Educação Física, por outro, um curso 

que à data me parecia dar maiores oportunidades de emprego e estabilidade 

profissional. No entanto, a opção foi para o curso de Ciências do Desporto, 

sempre com o objetivo de ser professor de Educação Física. O prazer em 

praticar desporto e a predileção pela disciplina de Educação Física ajudou-me 

a criar um quadro de preferências sobre o meu futuro profissional. As 

experiências positivas e as boas avaliações obtidas enquanto atleta e aluno 

reforçaram a minha escolha.  

 A realização dos pré-requisitos na FADEUP ampliou a minha certeza 

sobre o curso que queria frequentar, principalmente pela ambiência vivida 

nessa semana.   

 A opção pela FADEUP deveu-se à sua proximidade, que permitiu 

continuar como atleta federado de futsal na Associação Cultural e Recreativa 

de Lordelo, e ao conhecimento que tinha sobre as excelentes instalações 

desportivas e o erudito corpo docente. 

  A realização do Centro de Estágio na opção de Caminhada e 

Musculação para Idosos no âmbito da Metodologia III do 3º ano da licenciatura 

em Ciências do Desporto – Ramo Exercício e Saúde, foi uma experiência 

importante na minha formação. A realização deste Centro de Estágio permitiu 

aumentar o meu conhecimento na área da musculação e do cardiofitness, 

conhecer as doenças caraterísticas desta população e os cuidados na 

realização do exercício físico. Embora sejam conhecimentos específicos, dão 

uma contribuição importante para o conhecimento alargado da problemática do 

exercício físico, num entendimento de que a cultura física é uma área 
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complexa. Neste ano de EP pude várias vezes mobilizar esses conhecimentos, 

quer no planeamento e concretização da unidade didática de condição física, 

quer nos cuidados que tinha com os alunos que apresentavam patologias.  

 A realização do Mestrado em Ensino da Educação Física nos Ensinos 

Básico e Secundário surge porque sempre quis ser professor de Educação 

Física e, para o ser em Portugal, é necessário possuir esta certificação.  

  Nesta última fase da minha formação inicial e refletindo sobre a 

realização do EP, sinto-me motivado para a busca constante do conhecimento, 

pois considero que é essa a caraterística primordial do professor competente, 

que me foi promovida e aceite durante a minha formação.  

 

2.2. Expetativas em relação ao Estágio Profissional 

  

 Os meus sentimentos iniciais relativos ao EP eram de ansiedade e 

insegurança, pois tinha a consciência das novas responsabilidades que se me 

eram impostas, principalmente a responsabilidade de participar na formação e 

educação dos alunos, apesar de saber que teria o auxílio constante de uma 

professora mais experiente, a professora cooperante.  

A primeira expetativa era assumir uma atitude proativa na procura 

constante do conhecimento, adquirindo estratégias de investigação e reflexão, 

e participando em ações de formação que fossem relevantes para melhoria do 

meu processo de ensino.  

A segunda expetativa consistia em melhorar as minhas competências de 

argumentação e comunicação. 

A terceira expetativa era conseguir mobilizar conhecimentos que 

permitissem dar resposta aos problemas e tarefas que tinha de realizar. O 

diálogo com a professora cooperante mostrou-se fundamental neste processo, 

pois a partilha de experiências e a reflexão conjunta mostraram-se atuações 

essenciais. Alarcão e Tavares (2003, p. 43) afirmam que “o supervisor não será 

aquele que dá receitas de como fazer, mas aquele que cria junto do professor, 

com o professor e no professor, um espírito de investigação-ação, num 
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ambiente emocional positivo, humano, desencadeador do desenvolvimento das 

possibilidades do professor pessoa, profissional”. 

A quarta expetativa consistia em conseguir ser criativo e apresentar 

situações de aprendizagem mais atrativas e motivadoras. Neste ponto foi 

fundamental a liberdade conferida pela professora cooperante, alcançada 

apenas pela manifestação do meu conhecimento em determinadas matérias. 

Garcia (1999, p. 28) analisando os trabalhos de Schwab, Elbaz, Schon, 

Connelly e Clandinin, que apontam para um estudo da construção da teoria a 

partir de posições centradas na prática, diz-nos que “estes trabalhos nada mais 

fazem senão salientar que os professores, enquanto profissionais do ensino, 

desenvolvem um conhecimento próprio, produto das suas experiências e 

vivências pessoais, que racionalizaram e inclusive rotinizaram”. Além da teoria 

apresentar soluções para problemas padronizados, é na verdade a prática que 

tem sempre razão, e é a maneira como se cuida a realidade que nos permite 

desenvolver um saber tácito. Na verdade, muitos profissionais utilizam formas 

rotinizadas que já não fazem qualquer sentido, mas o medo de experimentar 

soluções novas e de se sentirem inseguros na sua prática, leva-os a optarem 

por estratégias ultrapassadas e inadequadas. É nesta dualidade entre teoria e 

prática, que surge a palavra experiência. A experiência acontece sempre que 

existe liberdade e autonomia nas nossas opções, sabendo que ambas advêm 

do conhecimento. 

A quinta expetativa era melhorar as minhas competências reflexivas e a 

minha capacidade de realizar críticas construtivas, que impunham a minha 

capacidade de argumentação e comunicação, bem como o conhecimento. Para 

o desenvolvimento desta capacidade foi necessário a procura constante de 

conhecimento que sustentasse as minhas críticas, pois de outra forma seriam 

inoportunas ou triviais.  

A sexta expetativa consistia em conseguir construir estratégias de 

intervenção, que conduzissem com eficácia pedagógica o processo de 

educação e formação dos alunos. A construção destas estratégias 

compreendeu a fase de conceção, de planeamento, de realização e de 

avaliação, referenciadas às condições gerais e locais da educação. 
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A sétima expetativa era reforçar a minha paixão pela profissão de 

professor de Educação Física. Apesar de sempre querer ser professor de 

Educação Física, apenas neste ano pude experienciar as funções e tarefas do 

professor, pois até então apenas conhecia e entendia a Escola como aluno. 

Não sabia à partida o que esperar, se de alguma forma todo o entusiasmo pela 

profissão poderia ser abalado e, como consequência disso, empenhar-me 

menos nas tarefas que tinha de cumprir. Contudo, este ano de EP só me deu 

ainda mais certezas da profissão que desejo exercer e por isso um maior 

empenhamento em todas as tarefas.   

A última expetativa consistia em desenvolver as minhas capacidades de 

trabalho em equipa, com os colegas do núcleo de estágio, com a professora 

cooperante, com a professora orientadora, com o grupo de recrutamento de 

Educação Física e com a diretora de turma. Apenas no trabalho colaborativo, 

em que todos os atores da comunidade educativa se envolvem na análise, 

compreensão e resolução de problemas, pode levar a escola áquilo que ela 

tanto necessita, a inovação (Alarcão & Tavares, 2003). Refletindo sobre todas 

as expetativas criadas, esta foi a que consegui cumprir mais, pois a partilha de 

conhecimentos entre todos os atores foi constante, e a recetividade e 

predisposição para essa partilha foi enorme. Penso que tal atitude não é obra 

do acaso, mas da própria cultura da escola, que influência e estimula estas 

práticas, pois entende que só desta forma as dificuldades podem ser 

ultrapassadas.  

Refletindo sobre a consecução das expetativas iniciais, penso que todas 

se confirmaram, mas como refere Mialaret (1981, p. 99) “não é possível ensinar 

tudo a um jovem professor e que as circunstâncias e situações que irá 

defrontar serão essencialmente diferentes das que encontra durante a 

formação”. Desde o início do EP pude observar as múltiplas funções que o 

professor desempenha na escola e as várias dificuldades que surgem na 

concretização do seu trabalho, que me obrigam a reconhecer que ainda tenho 

muito para aprender, mas que permitem criar boas expetativas para o futuro. 
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3. ENQUADRAMENTO DA PRÁTICA PROFISSIONAL 
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3.1. Enquadramento Legal e Institucional do Estágio Profissional 

 

Relativamente à Educação Física e à formação de professores, estes 

para puderem lecionar no 2º e 3º ciclo do ensino básico e no ensino secundário 

têm a necessidade de obter o grau de Mestre em Ensino da Educação Física 

nos Ensinos Básico e Secundário.  

 A estrutura e funcionamento do EP consideram os princípios decorrentes 

das orientações legais nomeadamente as constantes do Decreto-lei nº 74/2006 

de 24 de março e o Decreto-lei nº 43/2007 de 22 de fevereiro e têm em conta o 

Regulamento Geral dos Segundos Ciclos da Universidade do Porto, o 

Regulamento Geral dos Segundos Ciclos da FADEUP e o Regulamento do 

Curso de Mestrado em Ensino de Educação Física (Matos, 2012b). 

 O EP funciona como uma unidade curricular que está inserida no plano 

de estudos do Mestrado em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e 

Secundário, funcionando no 3º e 4º semestre deste mesmo curso. Estes dois 

semestres são destinados essencialmente para a Prática de Ensino 

Supervisionado, que decorre em contexto escolar sob a orientação conjunta de 

um Orientador(a) da Faculdade e um(a) Professor(a) Cooperante da Escola, e 

para a elaboração do Relatório de Estágio Profissional, onde o estudante 

estagiário realiza um “discurso” refletido e estruturado do que foi o seu 

percurso durante o EP. 

 Matos (2012b, p. 2) diz-nos que o Estágio Profissional “visa a integração 

no exercício da vida profissional de forma progressiva e orientada, através da 

prática de ensino supervisionada em contexto real, desenvolvendo as 

competências profissionais que promovam nos futuros docentes um 

desempenho crítico e reflexivo, capaz de responder aos desafios e exigências 

da profissão”. Segundo a autora, o estudante estagiário assume uma 

pluralidade de funções do professor que nos remete para uma ideia de 

polivalência e alternância de papéis que permite um constante confronto entre 

a teoria e a prática.  

De acordo com Matos (2012b), estas competências profissionais, 

associadas a um ensino da Educação Física e Desporto de qualidade, 
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reportam-se ao Perfil Geral de Desempenho do Educador e do Professor 

(Decreto-lei nº 240/2001 de 17 de agosto) e organizam-se nas seguintes áreas 

de desempenho:  

- Área 1 - Organização e gestão do ensino e da aprendizagem; 

- Área 2 e 3 - Participação na escola e relações com a comunidade; 

- Área 4 - Desenvolvimento profissional. 

A organização do EP apresenta três condições fundamentais na 

formação de professores. A primeira condição é permitir aos estudantes 

estagiários estarem em situação de exercício docente durante um ciclo letivo 

completo. A segunda condição é o facto de estar estruturado em núcleos de 

estágio, onde a partilha e espírito de grupo são potenciados. A terceira 

condição é o acompanhamento constante de um professor mais experiente, 

que transmite conhecimento profissional, resultante do conhecimento teórico e 

prático, e que emite feedbacks constantes sobre a atuação dos estudantes 

estagiários. 

 

3.2. Enquadramento Funcional da Prática de Ensino Supervisionada 

 

3.2.1. Caraterização da escola e do meio envolvente 

 

A escola onde realizei a Prática de Ensino Supervisionada foi a Escola 

Secundária de D. Dinis de Santo Tirso (ESDD). 

A escola possui como oferta educativa o 3º ciclo e o ensino secundário, 

este último com cursos científicos-humanísticos e profissionais. A escola 

oferece também um vasto conjunto de atividades complementares, como o 

desporto escolar com quatro modalidades, o clube de autores e o clube de 

meditação.  

A proximidade e o desenvolvimento de excelentes relações entre a 

ESDD e Ginásio Clube de Santo Tirso (GCST) permitem que ambas possam 

usufruir dos espaços desportivos uma da outra. Assim, a piscina e o pavilhão 

do GCST são disponibilizados para a realização das aulas de Educação Física, 
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que permitem o ensino da modalidade de natação e oferece mais espaços para 

as aulas de Educação Física. 

Está previsto o estabelecimento de um protocolo entre as duas 

instituições, que visa regularizar a cedência das instalações desportivas e 

conciliar os horários dos treinos no clube e os horários escolares dos 

alunos/atletas, atraindo desta forma mais alunos para a escola e mais atletas 

para o clube.  

A Biblioteca Municipal também é próxima da escola, e permite realizar 

seminários no seu auditório e oferece um excelente espaço para os alunos 

estudarem. 

No decurso do ano letivo, o diretor comunicou nas reuniões gerais de 

professores as fases do processo de agrupamento. A meio do ano letivo esse 

processo culminou no Agrupamento de Escolas D. Dinis, que integra a Escola 

Secundária D. Dinis, sede do agrupamento, e a Escola EB 2,3 de Agrela. Foi 

criada uma Comissão Administrativa Provisória (CAP), que assumiu as 

competências atribuídas ao diretor. Este processo trouxe alguma inquietação à 

comunidade escolar, principalmente por ter ocorrido a meio do ano letivo, 

quando vários projetos estavam a ser concebidos ou executados.  

A ESDD está a ser requalificada no âmbito do programa de 

modernização das escolas portuguesas, estando já na 3ª fase do programa. 

Estas obras de requalificação permitiram ter um espaço que oferece excelentes 

condições para a realização das aulas de Educação Física, com bastante 

material, capaz de motivar professores e alunos. O anterior diretor via o 

desporto como uma excelente forma de promoção da escola.  

O envolvimento com a comunidade é enorme, dando como exemplo a 

atuação do grupo/equipa de desporto escolar de ginástica misto, no jogo de 

andebol entre as seleções de Portugal e Suíça, que ocorreu no Pavilhão 

Municipal de Santo Tirso.  

 A escola conta com vários alunos praticantes de alguma modalidade 

desportiva, principalmente pela proximidade que tem com o GCST que ostenta 

bastantes modalidades e com vários escalões de formação, e o Futebol Clube 
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Tirsense. Esta realidade tem como consequência um bom desempenho motor 

e uma grande motivação dos alunos nas aulas de Educação Física.  

 A escola promove e desenvolve excelentes veículos de comunicação 

entre todos os atores educativos. O diretor enviava através do correio 

eletrónico todas as informações que são importantes para o funcionamento da 

escola ou que a promovam. Assim, enviava normativos e legislação, divulgava 

os eventos que os alunos ou professores promoviam na escola, os resultados 

alcançados pelos grupos/equipas do desporto escolar e os resultados obtidos 

pelos alunos em atividades extraescolares. 

 

3.2.2. Caraterização do núcleo de estágio 

 

 A ESDD recebeu este ano letivo seis estudantes estagiários, que se 

dividiram em dois núcleos de estágio, sendo que pertencia ao núcleo 1. 

 O facto do EP estar organizado em grupos de estudantes estagiários 

não é surge apenas por uma questão de gestão, mas também pelo 

entendimento de que o trabalho em grupo, a partilha de conhecimentos e a 

reflexão conjunta é essencial no processo de formação de professores. Alarcão 

e Tavares (2003, p. 132) corroboram esta ideia quando dizem que “o agir 

profissional do professor não pode ser, na atualidade, realizado apenas em 

situações de isolamento. A complexidade dos problemas exige trabalho em 

equipa decorrente da assunção de projetos comuns”.   

O acompanhamento de um professor mais experiente, com um bom 

conhecimento profissional, resultante do conhecimento teórico e prático, que 

conquistou a experiência pela contínua reflexão durante a sua carreira, foi uma 

mais-valia para a minha formação, pois tive um feedback constante sobre a 

minha atuação.  

 As reuniões bissemanais com a professora cooperante apresentaram-se 

como uma excelente estratégia, pois era o local onde podíamos apresentar as 

nossas dúvidas e anseios, discutir estratégias e refletir sobre as nossas 

atuações. Apreciei bastante a atuação da professora cooperante pois nunca 

nos deu respostas, mas antes estimulava e orientava a nossa reflexão e a 
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procura do conhecimento. O núcleo decidiu assistir a todas as aulas dos 

colegas de estágio. Esta opção possibilitou um maior desenvolvimento de 

todos, uma vez que nos podíamos rever na ação dos nossos colegas e assim 

corrigir também a nossa própria ação de ensino. No final das aulas de cada 

colega, discutíamo-la em conjunto, contribuindo assim para uma reflexão mais 

rica do que aconteceu na aula. 

 As reuniões em conjunto dos dois núcleos com a professora orientadora 

foram importantes, fundamentalmente na definição de conceitos essenciais, 

tais como o que é a Educação, a Escola, o Ensino, as funções do professor, e 

refletir sobre a elaboração do relatório de estágio.  

Nunca se realizaram reuniões individuais com a professora cooperante 

ou professora orientadora, porque todos os estudantes estagiários entenderam 

que a partilha dos problemas, dos conhecimentos e das estratégias de todos 

eram importantes e deviam ser refletidas por todos, uma vez que permitia um 

maior desenvolvimento profissional. 

 

3.2.3. Caraterização da turma 

 

 A caraterização da turma apresenta-se como uma tarefa fundamental do 

professor, pois vai influenciar diretamente a sua prática de ensino. É importante 

que o professor conheça as expetativas e as conceções dos alunos 

relativamente à disciplina de Educação Física, bem como o nível de aptidão 

física, o nível de desempenho motor, a dinâmica da turma e a saúde dos 

alunos. 

A turma 12ºE do curso de Artes Visuais da ESDD foi-me atribuída para 

realizar a Prática de Ensino Supervisionada.  

Alguns aspetos desta caraterização basearam-se nas fichas individuais 

preenchidas pelos alunos na primeira aula de Educação Física. 

A turma é constituída por 15 raparigas e 5 rapazes, com média de 

idades de 17,5 anos. Estes alunos encontram-se no final do ensino secundário 

e atravessam o momento em que terão de tomar várias decisões relativas ao 

seu futuro profissional e académico. 
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 Cerca de metade dos alunos afirma não querer prosseguir os estudos 

ou ainda está indeciso sobre o curso superior que quer frequentar. A outra 

metade pretende ingressar em cursos como arquitetura e designer.  

A maioria dos alunos vive no concelho de Santo Tirso, logo conhecem 

muito bem o meio envolvente e as atividades desenvolvidas no concelho.  

Todos os alunos frequentaram a mesma turma no ano transato, o que 

não obrigou a uma fase de adaptação e socialização.  

Os encarregados de educação são sem dúvida uma ajuda fundamental 

no desempenho escolar dos alunos, daí a pertinência do professor saber se 

contatam com regularidade a diretora de turma. Grande parte dos 

encarregados de educação contata regularmente a diretora de turma, e quatro 

alunos eram os próprios encarregados de educação. 

A saúde dos alunos foi um dos aspetos que me suscitou maior atenção, 

uma vez que condiciona a seleção dos exercícios e obriga a um controlo 

redobrado dos alunos que apresentam algum tipo de patologia nas aulas. Dois 

alunos tinham asma e cinco já tiveram fraturas ósseas.  

 Relativamente ao gosto pela disciplina de Educação Física, 17 alunos 

afirmaram gostar da disciplina. As modalidades de futsal, voleibol e andebol 

foram apontadas como as preferidas pelos alunos, e penso que tal se deve à 

proximidade de alguns clubes que possuem estas modalidades. A modalidade 

de ginástica artística foi a que consideraram ter mais dificuldades.  

Verifiquei que grande parte da turma não pratica atividades desportivas 

regularmente, dentro ou fora da escola, situação que tentei alterar, 

incentivando para a prática do desporto escolar e do desporto fora da escola. 

 Nas primeiras aulas do ano letivo os alunos realizaram os testes vaivém, 

abdominais, extensões de braços, extensão do tronco, senta e alcança da 

bateria de testes do Programa Fitnessgram e mediram a percentagem de 

massa gorda. Apenas seis alunos se encontravam na zona saudável ou acima 

da zona saudável nos seis testes. Da análise dos resultados obtidos nos testes, 

os meus principais objetivos foram diminuir o excesso de peso que seis alunos 

apresentavam, desenvolver a aptidão aeróbia e a força superior dos alunos. 
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 Ao nível do desempenho motor, a turma é bastante heterogénea, o que 

influenciou na formação de grupos e na seleção de exercícios adequados aos 

diferentes níveis de desempenho. 

Ao nível social e afetivo os alunos apresentam uma excelente relação 

entre si, com os professores e com a escola. Apenas uma aluna não 

apresentava esta relação tão positiva, sendo demasiado introvertida e pouco 

comunicativa no início do ano letivo, justificado pelas vivências de bulliyng por 

que passou. Ao longo do ano letivo a aluna evoluiu bastante, relacionando-se 

mais com os colegas e professores.  
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4. REALIZAÇÃO DA PRÁTICA PROFISSIONAL 
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4.1. Organização e Gestão do Processo de Ensino e de 

Aprendizagem 

 

4.1.1. Relação professor – alunos  

 

O ato educativo só se cumpre na relação entre pelo menos duas 

pessoas, educador e educando, existindo entre estas uma diferença de 

competência, cabendo ao professor gerir essa relação, a fim de atingir 

objetivos educativos numa dada estrutura institucional (Bento, 1995). 

Inicialmente um dos meus receios, que não veio a confirmar-se, prendia-

se ao facto dos alunos poderem não reconhecer a minha autoridade, 

principalmente devido à pouca diferença de idades. Torna-se uma tarefa difícil 

conciliar essa autoridade de quem é responsável pelo processo, que se traduz 

em procedimentos de gestão e controlo da turma, percebendo também que é 

essencial promover um clima positivo no processo de ensino e aprendizagem. 

No início do ano letivo tinha como principais preocupações a gestão e o 

controlo dos alunos, de forma a afirmar a minha autoridade e a diferença de 

funções entre mim e eles. Esta atitude teve como consequência, já esperada, 

um distanciamento entre mim e os alunos.  

Nas primeiras aulas estabeleci algumas rotinas que, como nos afirma 

Rosado e Ferreira (2011), a posteriori permitiram aos alunos saber os 

comportamentos a tomar na diversidade de situações de ensino, aumentando o 

dinamismo da aula e reduzindo significativamente os episódios e os tempos de 

gestão. Este distanciamento permitiu observar a relação entre os alunos e o 

grau de autonomia que conseguiam conquistar, libertando-me gradualmente de 

um modelo instrucional mais autocrático e oferecendo aos alunos uma 

participação mais ativa no controlo das suas aprendizagens.  

Ultrapassadas as dificuldades de gestão do tempo da aula e controlo da 

disciplina, comecei naturalmente a estar mais próximo dos alunos e a emitir 

mais feedbacks pedagógicos, pois o aluno só aprende se for constantemente 

informado do seu desempenho.  
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Esta aproximação realizou-se também fora das aulas, onde os alunos 

partilhavam comigo os seus problemas. De acordo com Rosado e Ferreira 

(2011) a compreensão e a preocupação com os problemas dos alunos pode 

potenciar a sua adesão ao programa de ação do professor. Segundo os 

mesmos autores, o fortalecimento das relações entre os alunos e destes com o 

professor, permitem criar um ambiente positivo para a aprendizagem, que 

influencia variáveis como a motivação, a coesão dos grupos, a gestão de 

conflitos e de emoções e a participação nas aulas.  

Os alunos pelas atitudes e conhecimentos que evidenciaram, 

conquistaram um elevado grau de autonomia e as aulas apresentaram um 

ambiente muito positivo.  

 

4.1.2. Da Conceção ao Planeamento 

 

Parte da complexidade da atividade do professor advém da influência do 

contexto em que decorre. Agir localmente na aula carrega atrás de si e ao seu 

redor um conjunto de circunstâncias que enquadram a própria ação letiva e a 

determinam.  

É fundamental que o professor possua uma ideia de tudo o que está 

diretamente relacionado com a sua atuação de ensino, apresentando uma 

conceção de Educação, de Escola, de Educação Física e de Professor, que 

garanta a intencionalidade profunda da sua ação. A lecionação de uma aula 

não é um ato extraviado, exigindo ao professor que traga à consciência o 

entendimento que subjaz às suas tomadas de decisão nos vários níveis em 

que tem de decidir. 

A educação é um acontecimento fundamental no homem, pois é o 

processo que o torna pessoa e lhe permite construir a sua autonomia, baseada 

na compreensão de si próprio, dos outros e do mundo (Bento, 1995). É o 

processo pelo qual o homem aprende a cultura e condutas sociais, e tem como 

objetivo formar uma pessoa emancipada, responsável e livre. A educação 

orienta-se para o futuro e os seus objetivos dependem dos valores e das 

crenças da sociedade em cada momento.  
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Bento (1995) esclarece os dois sentidos da educação: em sentido lato e 

em sentido restrito. O primeiro, educação em sentido lato, refere-se ao 

processo que pode ocorrer em todo o lado e parte do princípio de que qualquer 

pessoa pode, em algum momento, ensinar alguma coisa. O segundo, em 

sentido restrito, refere-se ao processo em que a ação educativa decorre entre, 

pelo menos, duas pessoas (educador e educando), existindo uma diferença de 

competência entre elas, sendo intencional e planeada, que visa sempre 

objetivos.  

Delors (2001) defende que para dar resposta ao conjunto das suas 

missões, a educação deve organizar-se à volta de quatro pilares do 

conhecimento: aprender a conhecer, adquirindo instrumentos para a 

compreensão; aprender a fazer, para poder agir sobre o meio envolvente; 

aprender a viver juntos, a fim de participar e cooperar com os outros em todas 

as atividades humanas; e aprender a ser que integra os três precedentes.  

A escola, nas sociedades eruditas como a nossa, ocupa lugar por 

excelência para que se realizem as funções da educação e da aprendizagem 

dos conhecimentos das mais diversas áreas, desde as ciências, as artes e as 

tecnologias. A escola apresenta-se como um espaço físico, muito bem definida 

e hierarquizada, constituída por pessoas, capaz de criar uma cultura própria 

distinta das restantes. Essa cultura escolar vai influenciar as aprendizagens 

dos alunos, bem como os métodos e estilos de ensino dos professores, mas 

são também estas formas de aprender e ensinar que vão estabelecer e 

modificar essa mesma cultura, tratando-se a escola de uma instituição em 

constante mudança. As interações com a comunidade e os normativos que 

regulam a escola também transformam a cultura escolar. Alarcão e Tavares 

(2003, p. 137) afirmam que as instituições escolares são sistemas abertos e 

“estão em permanente interação com o ambiente que as rodeia, que as 

estimula ou condiciona, que lhes cria contextos de aprendizagens e de 

desenvolvimento”.  

Bento (1999, p. 23) carateriza a escola como “pólo dinamizador da 

educação e cultura no meio em que se insere”. Se percebemos que a 

educação tem como finalidade promover mudanças desejáveis e estáveis nos 
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indivíduos, que favoreçam o desenvolvimento integral do homem, temos de 

entender que se situa numa cultura e num momento histórico, não se podendo 

conceber ações pedagógicas descontextualizados dessa cultura e desse 

momento histórico. A escola é, sem dúvida, uma instituição cultural e são as 

próprias reformas educativas que retratam os entendimentos impressos no 

contexto social e político. 

Bento (1999) aponta-nos como argumento central para justificar a 

presença da Educação Física no seio das disciplinas escolares o facto de ser a 

única que visa preferencialmente a corporalidade, que se integra na ideia de 

capacidade de ação corporal. O autor afirma que o facto do homem ter corpo 

implica a necessidade aprender a lidar com ele, constituindo-se assim em 

oportunidade de educação e formação. A Educação Física apresenta vários 

objetivos, mas realizam-se tendo em conta que no topo estão os objetivos 

desportivos e motores, e é na prática desportiva e motora que todos os outros 

são trabalhados.  

Concluindo, e fazendo referência às ideias de Meinberg (cit. por Bento, 

1995) a escola, através de cada disciplina, nomeadamente da EF e dos 

projetos transdisciplinares que promove, tem como principal missão formar 

pessoas emancipadas, ou seja, pessoas autónomas, competentes, livres, 

criativas e críticas, com capacidade de ação, aprendendo a agir nos diferentes 

domínios da práxis humana, e com capacidade de comunicação, adquirindo 

instrumentos e ferramentas de fala, de comunicação e convivialidade. 

O ser-se professor reflexivo, como nos diz Alarcão (1996, p. 175) “é ter 

capacidade de utilizar o pensamento como atribuidor de sentido”, ou seja, 

evidenciar os motivos que justificam as suas ações e iluminam as 

consequências a que elas conduzem. Segundo o mesmo autor, a reflexão 

baseia-se em atitudes de questionamento e curiosidade na procura da verdade. 

O pensamento reflexivo é uma capacidade que se desenvolve e não 

algo inato. Assim, de acordo com o pensamento de Alarcão (1996), a formação 

de professores só será produtiva se desenvolve nos futuros professores o 

espírito de investigação, no sentido da descoberta e da implicação pessoal. 

Esta ideia de professor-investigador, agente do seu próprio desenvolvimento, 
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deve ser acompanhada da capacidade de autonomia na gestão da sua 

aprendizagem, que deve ser assumida não apenas durante o estágio 

profissional, mas durante toda a vida do professor.  

Dewey (cit. por Alarcão, 1996) identifica três atitudes necessárias na 

ação reflexiva. A primeira é a abertura de espírito para aceitar eventuais 

alternativas e admitir a existência de erro. A segunda é responsabilidade que 

permite realizar uma análise ponderada das consequências de uma ação. A 

terceira é o empenhamento, que se traduz como essencial para mobilizar as 

atitudes anteriores. Destas atitudes depreende-se que o professor deve ser 

capaz de estruturar situações e problemas decorrentes da sua prática, 

analisando-as e colocando questões a si próprio, do como aconteceu, porque 

aconteceu, de que modo influenciou o que se passou e se poderia ter sido de 

outro modo. De acordo com as conclusões a que chegou, o professor mantem 

ou altera a sua atuação de ensino. 

De acordo com Alarcão (1996) quando queremos compreender uma 

determinada ação, precisámos de a analisar à luz de conhecimentos que já 

possuímos, resultado da experiência ou da informação. Esta análise, realizada 

em função da situação e dos referenciais teóricos, tem como consequência 

uma reorganização ou aprofundamento do nosso conhecimento com efeitos na 

nossa ação. O autor entende que é esta interação teoria-prática a que se refere 

Wallace (cit. por Alarcão, 1996) quando estabelece a relação entre saber 

documental e o saber experiencial que, através do que designa por ciclo 

reflexivo (prática/reflexão), conduz à competência profissional. 

Schon (1987) apresenta três tipos de reflexão como formas de 

desenvolvimento profissional dos professores. A reflexão na ação decorre em 

simultâneo com a ação, em que o professor é surpreendido com algo que o 

aluno faz ou diz e utiliza essa situação de forma construtiva para a 

aprendizagem dos alunos, colocando, por exemplo, uma nova questão ao 

aluno ou estabelecendo uma nova tarefa. A reflexão sobre a ação ocorre 

quando o professor reconstrói mentalmente a situação e analisa-a 

retrospetivamente. Esta análise permite ao professor perceber o que aconteceu 

e como resolveu os imprevistos. A reflexão sobre a reflexão na ação desenrola-
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se a posteriori da ação e da sua reflexão, assumindo-se como uma meta-

reflexão que leva o professor a desenvolver novos raciocínios, novas formas de 

agir e solucionar problemas, contribuindo para o seu desenvolvimento 

profissional. 

A reflexão poderá assumir-se como estratégia de formação fundamental 

para o cumprimento dos critérios de profissionalismo docente de que nos fala 

Alonso (1998): 

- Competência docente: o professor deve possuir um corpo coerente e 

organizado de conhecimentos, técnicas, linguagens e valores que formam a 

cultura profissional. A competência profissional é alcançada quando a prática é 

orientada pela teoria onde o professor possui o como e o porquê da sua 

atuação; 

- Autonomia profissional: capacidade de tomar decisões responsáveis, o 

que implica liberdade para escolher de modo criterioso entre as alternativas 

possíveis numa dada situação. Esta autonomia não deve ser entendida como 

individualismo pedagógico; 

- Sentido de pertença e identidade profissional: o professor enquanto 

membro ativo da comunidade escolar, participa em associações 

especializadas, em reuniões e congressos, aumentando a sua cultura 

profissional; 

- Abertura à inovação: capacidade para mudar, adaptação da profissão às 

mudanças sociais e tecnológicas incluindo a capacidade de intervenção como 

agentes de mudança da própria sociedade. É fundamental numa escola que 

prepara novas gerações para futuro. Trata-se de uma mudança intencional e 

refletida com clara intenção de melhoria. 

É na ação reflexiva que o professor desenvolve um conhecimento tácito 

que, aliado aos conhecimentos científicos e técnicos, parece possuir uma 

sensibilidade e uma competência docente inata, mas que só é alcançada pela 

experiência refletida. 

 Foi com a professora cooperante que iniciei a análise dos documentos 

fundamentais do EP, nomeadamente “As normas orientadoras do estágio 

profissional” e o “Regulamento da unidade curricular estágio profissional”, que 
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enquadram do ponto de vista concetual e organizativo o EP na FADEUP. Desta 

primeira leitura dos documentos resultou o conhecimento articulado das 

diferentes tarefas a realizar ao longo do EP. 

Outro passo importante, logo no início do ano, foi olhar para o modo 

como a disciplina de Educação Física está organizada, enquanto disciplina 

autónoma que contribui de forma decisiva para o cumprimento da missão 

formativa da Escola. A consulta dos documentos produzidos pelo grupo de 

Educação Física e pelas instâncias organizativas da Escola é determinante 

para a contextualização das tomadas de decisão ao nível do processo de 

ensino e aprendizagem na turma concreta e para os alunos concretos. 

Os documentos analisados foram o Estatuto do Aluno, o Programa 

Nacional de Educação Física do Ensino Secundário, as Metas de 

Aprendizagem do Ensino Secundário, o Projeto Educativo de Escola, o 

Regulamento Interno, o Plano Anual de Atividades, os Critérios Gerais de 

Avaliação e os Critérios Específicos de Avaliação. 

A análise dos documentos que enquadram a tomada de decisão dos 

professores é uma necessidade constante, mas que tomou maior evidência no 

início do Estágio Profissional.  

O planeamento é uma das tarefas fundamentais do professor para que 

exista um processo de ensino e aprendizagem intencional, sistemático e 

organizado, que deve ter como base a conceção das normas programáticas de 

ensino. Como nos diz Bento (1987, p. 15) “na planificação são determinados e 

concretizados os objetivos mais importantes da formação e educação da 

personalidade, são apresentadas as estruturas coordenadoras de objetivos e 

matérias, são prescritas as linhas estratégicas para a organização do processo 

pedagógico”. Para o autor o plano assume-se como um modelo racional que 

assenta na previsão, controlo e orientação do comportamento atuante. O plano 

deve conter decisões acerca da atuação didática e metodológica (objetivos, 

conteúdos, procedimentos metodológicos e formas de organização) do 

professor nos diferentes níveis do decurso temporal (plano anual, unidade 

didática e plano de aula). 
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Bento (1987) diz-nos que o programa ou currículo deve fornecer 

orientações precisas para a planificação da prática pedagógica do professor e 

para a construção de meios auxiliares, como livros e tabelas de avaliação. O 

autor apresenta dois níveis distintos de programação que devem ser 

devidamente interpretados e aplicados: o nível das indicações centrais; e o 

nível das indicações locais, relativas a cada situação, específicas e 

particulares. 

 Assim, as indicações do nível central e do nível local devem ser 

interpretadas pelo professor, de acordo com as exigências do contexto em que 

trabalha. 

O modelo de planeamento que utilizei foi o modelo proposto por Vickers 

(1990), que organiza o planeamento em três fases:  

- Fase de análise: onde o professor analisa aquilo que vai ensinar 

(categorias transdisciplinares), o nível de desempenho atual dos alunos na 

modalidade em causa e, as caraterísticas espaciais e materiais onde realiza a 

aula; 

- Fase de decisão: de acordo com a análise efetuada, o professor define 

a sequência e extensão da matéria de ensino, os objetivos a alcançar, as 

progressões de aprendizagem e configura a avaliação; 

- Fase de aplicação: traduz-se no plano anual, nas unidades didáticas e 

nos planos de aula, que correspondem aos três níveis de planeamento 

apresentados por Bento (1987).  

Bento (1987, p. 52) define planeamento anual como “um plano de 

perspetiva global que procura situar e concretizar o programa de ensino no 

local e nas pessoas envolvidas”. Segundo o autor, este tipo de planeamento 

visa a determinação dos objetivos ao longo do ano letivo, com base nos 

objetivos do programa, distribuindo as aulas e as matérias na globalidade do 

ciclo de ensino. 

 No caso da ESDD, o grupo de Educação Física realizou uma distribuição 

de matérias pelos diferentes anos escolares, baseando-se no programa da 

disciplina dos diferentes ciclos de ensino, bem como no espaço e material que 

a escola possui para a realização das aulas de Educação Física.  
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No Quadro 1 pode observar-se a distribuição das matérias para o 12º 

ano, efetuada pelo grupo de recrutamento de Educação Física. Esta 

distribuição é apenas uma orientação para os professores que lecionam as 

turmas do 12º ano de escolaridade, sendo responsabilidade de cada professor 

adaptá-lo às suas turmas. Por exemplo, não lecionei a unidade didática de 

voleibol no 1º período como estava definido, mas sim no 3º período.  

 

Quadro 1 - Distribuição das matérias para o 12º ano.  

 

1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 

Aptidão física 8 Aptidão física 4 Aptidão física 8 

Voleibol 20 Basquetebol 20 Andebol 20 

Ténis/Badmínton 10 Futsal 6   

Ginástica (solo, 
aparelhos e 
minitrampolim) 

8 
Ginástica (solo, 
aparelhos e 
minitrampolim) 

10 

Ginástica 
Acrobática (pares, 
trios, quadras e 
pirâmides) 

10 

Trabalho teórico 2 Teste teórico 2   

Apresentação 2     

Autoavaliação 2 Autoavaliação 2 Autoavaliação 2 

 
52UL  44UL  40UL 

 

Os professores que lecionavam no mesmo horário acordavam entre si 

as matérias que iriam abordar em cada período letivo, de forma a não 

coincidirem, disponibilizando desta forma espaço e material. 

As instalações específicas, contrariamente a outras disciplinas, podem 

facilitar ou impedir que certas matérias sejam lecionadas. Se as instalações em 

última análise não são o único fator determinante para que os objetivos sejam 

atingidos através de um ensino de qualidade, elas podem condicionar a 

escolha das matérias de ensino, através das quais esses objetivos vão ser 

procurados. Por exemplo, este ano letivo o campo de jogos desportivos exterior 

estava ocupado por contentores (salas de aula enquanto decorrem as obras de 

requalificação), o que condicionou o ensino de algumas disciplinas do 

atletismo. Por outro lado, a escola dispõe da piscina do GCST, o que permite 
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ensinar a modalidade de natação. No sentido de adequar e equilibrar os 

espaços e materiais para a lecionação das aulas de Educação Física, todos os 

períodos o diretor das instalações desportivas apresentava um roulement.  

Logo que tive conhecimento das matérias a abordar em cada ano de 

ensino e do roulement, elaborei o planeamento anual, realizando uma 

distribuição de matérias adequada à minha turma, tentando lecionar as 

modalidades que exigem mais espaço quando me eram atribuídos mais 

espaços e atribuir mais aulas às modalidades em que os alunos tiveram menos 

contato em anos anteriores.  

Como refere Bento (1987), as indicações programáticas do plano anual, 

podem e devem ser modificadas, reformuladas e concretizadas de acordo com 

as condições em que o ensino vai decorrer. 

Bento (1987) diz-nos que de acordo com as indicações do programa, o 

plano anual subdivide-se em diferentes unidades de matéria, denominadas de 

unidades didáticas. O autor afirma que o conteúdo e a organização do plano de 

cada unidade didática são determinados pelos objetivos, pelas indicações 

acerca da matéria e pelas linhas metodológicas do programa e plano anual, 

que exige uma sequência lógica da matéria, para que seja possível organizar 

as atividades do professor e dos alunos, tendo uma regulação e orientação da 

ação pedagógica em cada uma das aulas, contribuindo dessa forma para o 

desenvolvimento dos alunos.  

 Este planeamento não distribui apenas as matérias pelas diferentes 

aulas, define também a função didática principal de cada aula. 

A construção das unidades didáticas exigiu uma análise das condições 

materiais e de espaço, bem como do nível de desempenho dos alunos, que foi 

observado e avaliado na avaliação diagnóstica realizada na primeira aula da 

unidade didática, como pode ser observado no Anexo 1. 

A qualquer momento, este planeamento poderá ser alterado ou 

reajustado, tendo como principal objetivo a aprendizagem dos alunos.  

Por fim, o último nível de planeamento definido por Bento (1987), o plano 

de aula. O autor refere que o plano de aula conduz as planificações e reflexões 

anteriores para um plano mais concreto da atividade do professor, do ponto de 
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vista da realização metodológica do ensino e da sua reflexão. O planeamento 

anual e as unidades didáticas estabelecem-se como base para a realização do 

plano de aula. 

Segundo Bento (1987), o professor antes de entrar na aula, já tem uma 

ideia de como esta irá decorrer, uma vez ter sido pensada e refletida. Contudo, 

este não é imutável, visto que a qualquer momento poderá surgir a 

necessidade de o adaptar a uma situação imprevista ou adequar as situações 

de aprendizagem ao nível de desempenho dos alunos. O plano de aula deve 

ser flexível, de modo a adaptar-se às circunstâncias que vão surgindo. O 

mesmo autor sugere que no plano de aula devem ser apresentados os 

objetivos gerais e específicos, os conteúdos, os métodos e formas organização 

das tarefas, as funções didáticas, os materiais, os espaços e a estruturação 

temporal. 

Na definição dos objetivos tive sempre presente as quatros categorias 

transdisciplinares apresentadas por Vickers (1990), as habilidades motoras, a 

condição física, os conceitos psicossociais e a cultura desportiva, como pode 

ser observado no Anexo 2. 

É fundamental que o aluno goste da aula, pelo que esta deve ser 

preparada com uma componente motivacional. 

 No início do ano letivo não colocava toda a informação no plano de aula, 

pois pensava que muita dela não era essencial e que seria capaz de me 

lembrar de tudo o que tinha planeado no decurso da aula. No entanto, logo 

percebi que tal não acontecia, pois comecei a esquecer-me de aspetos que 

tinha planeado e não os tinha colocado no plano de aula.  

A professora cooperante alertou-me que colocar o máximo de 

informação no plano de aula é essencial, principalmente numa fase inicial, pois 

caso nos esqueçamos de alguma situação durante a aula, podemos consultá-

lo. Por outro lado, aquando da sua elaboração, obriga a refletir sobre várias 

dimensões da aula, como por exemplo a instrução e a gestão dos alunos e 

materiais.  
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“Os planos de aula começaram a ser mais pormenorizados, com 

informações mais precisas sobre a organização do espaço, a formação 

dos grupos e formas de apresentação das tarefas.”  

(Reflexão final do 1º período, 19-12-13) 

 Além de começar a colocar mais informação no plano de aula, comecei 

a antecipar eventuais imprevistos, como a falta de alunos, de material ou de 

espaço. Comecei também a pensar em outras situações de aprendizagem ou 

formas de apresentar as tarefas, caso as planeadas não se adequassem ao 

nível de desempenho motor e/ou ao nível de entendimento dos alunos, 

resultantes de uma errada observação. Esta estratégia permitiu dar respostas 

mais rápidas às situações inesperadas.  

 

4.1.3. Realização  

 

4.1.3.1. Gestão do tempo, do material e dos alunos 

 

 O professor, enquanto principal responsável pelo processo de ensino e 

aprendizagem, deve organizar e gerir os tempos de aula, os alunos, os 

espaços e os materiais, promovendo dessa forma a instrução, o clima e a 

disciplina, que refletem a otimização da aprendizagem dos alunos. 

 Nas primeiras aulas do primeiro período tinha grandes dificuldades em 

respeitar os tempos atribuídos às tarefas, o que obrigava a não realizar 

algumas situações de aprendizagem planeadas ou a não oferecer as mesmas 

oportunidades a todos os alunos.  

Refletindo sobre esta questão, percebi, com a ajuda da professora 

cooperante e professora orientadora, que as causas para esta situação não 

eram o número de situações de aprendizagem planeadas, nem o tempo 

atribuído para cada tarefa. Uma dificuldade que concorria para este problema 

era não preparar antes da aula a apresentação das tarefas aos alunos. Quando 

comecei a preparar a apresentação das tarefas, o tempo disponível para a 

apresentação da tarefa diminuiu, conseguindo mais tempo para a prática.  
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Outra estratégia que permitiu cumprir com os tempos atribuídos foi 

diminuir o tempo de transição entre exercícios. Uma estratégia foi planear 

formas mais rápidas de reorganizar os grupos de uma situação de 

aprendizagem para outra. Nas aulas começava primeiramente por formar 

grupos de dois alunos, passando para quatro alunos e terminando com seis 

alunos. Desta forma, de situação para situação, não tinha de reformular os 

grupos, bastando apenas dizer aos grupos para se juntarem. Para diminuir 

ainda mais este tempo de transição, colocava os grupos que se iam juntar 

próximos um do outro.  

O espaço foi outro aspeto que comecei a planear. No início da aula, 

utilizando as linhas das várias modalidades ou sinalizadores, preparava o 

espaço para a realização de todas as situações de aprendizagem, bastando 

depois retirar alguns sinalizadores ou informar aos alunos quais as linhas que 

limitavam o espaço do exercício.  

Por fim, a distribuição de coletes de diversas cores no início da aula, 

permitiu também diminuir o tempo de transição entre situações de 

aprendizagem, uma vez que bastava dar indicação das cores para os alunos se 

organizarem. 

 A formação de grupos foi outro problema que tive de dar resposta, uma 

vez que em Educação Física tem-se forçosamente de formar grupos, não se 

tratando de uma tarefa “neutra”.  

Inicialmente, na unidade didática de basquetebol, optei por formar 

grupos homogéneos no que respeita ao nível de desempenho motor, uma vez 

que verifiquei uma enorme diferença entre o nível de desempenho dos alunos. 

Esta divisão permitiu estar mais atento ao nível de desempenho inferior, dando 

mais feedbacks a este grupo. No entanto, a minha colocação no espaço 

permitia observar ambos os grupos e dar também feedbacks aos alunos de 

nível superior. Por vezes, colocava alunos do nível inferior no nível mais 

avançado, permitindo-me observar o desempenho desses alunos e analisar se 

podia inseri-los no nível superior.  

Na unidade didática de andebol e futsal optei por formar grupos 

heterogéneos, pois com o maior conhecimento que já tinha dos alunos, percebi 
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que os alunos do nível de desempenho superior conseguiam ajudar os colegas, 

(ensino por pares), desenvolvendo principalmente os objetivos psicossociais. 

Esta opção pela formação de grupos heterogéneos nestas duas modalidades, 

bastante condicionadas pelo espaço, permitiu também manter os mesmos 

grupos das situações analíticas na situação de jogo formal. Tive o cuidado de 

nas situações de jogo formal, posicionar os alunos de ambas as equipas, de 

modo que, os adversários diretos apresentassem um nível de desempenho 

semelhante. Com o intuito de todos os alunos passarem por todas as posições 

e mantendo os mesmos adversários diretos, uma equipa realizava a rotação 

para a direita e a outra para a esquerda.  

No último período letivo lecionei unidade didática de voleibol. 

Inicialmente pretendia manter a formação de grupos heterogéneos no que 

respeita ao nível de desempenho motor, mas aquando da introdução dos 

conteúdos de remate e bloco percebi que tinha de alterar. Assim, comecei a 

formar grupos homogéneos. No sentido de facilitar a aprendizagem dos alunos 

do nível inferior na aprendizagem do remate, colocava um aluno do nível 

superior na função de distribuidor, pois dessa forma simplificava o exercício 

para os alunos de nível inferior e dificultava a tarefa ao aluno do nível superior. 

Com esta estratégia, os alunos começaram a obter mais sucesso, logo 

estavam mais motivados e a aprender. Apesar dos alunos estarem divididos 

em dois níveis, havia diferenças de desempenho dentro do mesmo grupo. 

Assim, por exemplo, quando organizava os alunos em coluna para realizarem 

remate e bloco, planeava a ordem dos alunos na coluna, garantindo que o 

aluno que realizava o remate tivesse a oposição de um aluno do mesmo nível.  

A mesma situação de aprendizagem adequava-se ao nível de cada 

aluno através da oposição criada por alunos do mesmo nível. Na situação de 

jogo formal, quando tinha possibilidade de montar duas redes, os grupos eram 

homogéneos, mas quando dispunha apenas de uma rede, optava por formar 

grupos heterogéneos. Para que o exercício se adequasse ao nível de todos os 

alunos, introduzi as trocas de posição (matéria de ensino), de modo que, por 

exemplo, o aluno que realizava remate da zona 4 tivesse o bloqueio de um 

aluno do mesmo nível de desempenho na zona 2.  
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“Durante o jogo aproveitei para informar os alunos sobre as trocas que 

podem realizar após o serviço, de modo a colocar determinados 

jogadores em funções específicas. Fui eu que geri estas trocas, no 

sentido de colocar os alunos com o mesmo nível de desempenho motor 

como adversários diretos.” 

 (Reflexão das aulas 14 e 15 da unidade didática de voleibol, 07-05-13) 

 A segurança dos alunos, aspeto particular da aula de Educação Física, 

foi outro aspeto que sempre tive presente aquando do planeamento das aulas 

e na sua realização. Assim, apresentando o exemplo da exercitação da 

habilidade técnica de serviço por cima na unidade didática de voleibol, 

controlava o número de execuções dos alunos, dando autorização para servir, 

sendo que os serviços tinham sempre o mesmo sentido, de modo a não existir 

cruzamento de bolas e magoar algum aluno. O facto de controlar a execução 

dos serviços, permitiu também controlar a dinâmica do exercício.  

Na unidade didática de ginástica artística tive o cuidado de nunca 

planear mais de que uma situação de aprendizagem de risco elevado, pois 

estas exigem que seja o professor a realizar a segurança. A minha colocação 

permitia observar sempre os restantes alunos e dar-lhes feedbacks, de modo a 

que percebessem que estavam sempre a ser observados.  

“(…) enquanto um grupo estava no minitrampolim, os restantes dois 

grupos realizavam a sequência de solo. A minha colocação na ajuda no 

minitrampolim permitiu-me observar os restantes alunos.”  

(Reflexão das aulas 5 e 6 da unidade didática de ginástica artística, 30-10-12) 

Aquando da introdução de algum conteúdo, ensinava aos alunos as 

ajudas que deviam realizar. Em todas as aulas chamava-lhes a atenção para a 

necessidade de estarem sempre alunos a realizar as ajudas aos colegas que 

executavam as habilidades motoras.   

 No início do ano letivo, o desenvolvimento da aptidão física dos alunos 

não era uma preocupação, mas com a ajuda da professora cooperante percebi 

que era essencial e, assim, comecei a definir objetivos e a planear exercícios 

para o desenvolvimento das capacidades condicionais e coordenativas. 
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Nas primeiras aulas dedicava tempo de aula unicamente para o trabalho 

da condição física, de forma a poder controlar o trabalho dos alunos. Depois 

percebi que havia outros momentos da aula em que os alunos poderiam 

realizar este trabalho, por exemplo, enquanto duas equipas estavam em 

situação de jogo formal, as outras realizavam trabalho de condição física  

O facto de ter alunos na situação de jogo formal e alunos no trabalho da 

condição física implicou que, me posicionasse de modo diferente no espaço 

para poder observar todos.  

“Enquanto duas equipas se encontravam na situação de jogo formal, as 

outras duas realizavam trabalho de condição física. Coloquei-me de 

forma a poder avaliar e interferir no jogo, mas também a controlar os 

alunos que estavam no trabalho de condição física.”  

(Reflexão das aulas 9 e 10 da unidade didática de futsal, 11-12-12) 

 No que respeita à realização dos testes do Programa Fitnessgram, tinha 

o cuidado de planear no máximo a realização de dois testes por aula, de modo 

a não fatigar em demasia os alunos, que não lhes permitisse alcançar o melhor 

resultado nos testes ou a prosseguir a aula. Depois do teste vaivém tinha o 

cuidado de não planear uma situação de grande intensidade, para que os 

alunos pudessem recuperar.  

 

4.1.3.2. Estratégias de motivação nas aulas 

 

 O entusiasmo e a paixão que os professores depositam na sua 

intervenção pedagógica podem constituir-se como aspetos influentes no 

processo de ensino e aprendizagem, conseguindo criar um ambiente positivo 

na aula, que está associado ao êxito dos alunos. (Rosado & Ferreira, 2011).  

Leitão (cit. por Rosado & Ferreira, 2011) entende que o entusiasmo se 

refere a uma participação mais ativa e estimulante na aula, que se reflete, por 

exemplo, nas inflexões de voz, na exuberância maior nos gestos e na forma 

como o professor se desloca pelo espaço, sendo capaz de contagiar 

positivamente toda a turma. 
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 No primeiro período lecionei a unidade didática de ginástica artística, 

mas percebi que os alunos não estavam motivados. Penso que tal se deveu ao 

facto de vários alunos não obterem sucesso na realização dos elementos 

gímnicos.  

A minha primeira ação, na tentativa de modificar esse clima de 

desmotivação, foi explicar aos alunos que o sucesso só seria alcançado 

através da exercitação, colocando ênfase no esforço, na autossuperação e na 

persistência perante o desapontamento, criando desta forma um ambiente 

seguro e compreensível, onde os alunos soubessem que percebia que a 

aquisição das habilidades motoras exige tempo. Esta estratégia resultou nas 

primeiras aulas, mas nas restantes tal já não ocorreu.  

Apesar do objetivo não ser motivar os alunos, a introdução dos 

aparelhos gímnicos e de novos elementos gímnicos de solo, foi fator suficiente 

para motivar novamente os alunos.  

Nas últimas aulas da unidade didática de ginástica coloquei música 

durante as aulas, mas alertando os alunos que, se tal provocasse 

desconcentração e brincadeira, a desligava. A utilização da música durante as 

aulas revelou-se como potenciador de um ambiente mais positivo e motivador 

para os alunos.  

 No terceiro período lecionei a unidade didática de voleibol, em que os 

alunos estavam um pouco desmotivados para as aulas. 

Decidi utilizar a competição desportiva como estratégia para motivar os 

alunos. Esta estratégia permitiu não apenas motivar os alunos, como também 

chamar a atenção para as dimensões éticas e positivas da competição, tais 

como a valorização do esforço, do trabalho em equipa e do fair-play, e ensinar 

a lidar com a vitória e com a derrota (Rosado & Ferreira, 2011). 

 Na unidade didática de ginástica acrobática, após verificar que os alunos 

tinham conquistado um bom nível de autonomia, decidi que seriam os alunos a 

construir as suas coreografias, que seriam alvo de avaliação no final da 

unidade didática, comprometendo-os e responsabilizando-os pela sua 

aprendizagem e estimulando a sua criatividade.  
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Na aula de avaliação sumativa ocorreu uma situação inesperada. Todos 

os grupos trouxeram uma música para acompanhar a sua coreografia, quando 

tínhamos decidido que, devido ao pouco número de aulas, a música não seria 

tão importante.  

A imprevisibilidade faz parte dos ambientes de ensino e aprendizagem 

(Rosado & Ferreira, 2011), e demonstra que os comportamentos e atitudes dos 

alunos também podem ser fatores de motivação para o professor, quando são 

capazes de o surpreender.  

 

4.1.3.3. Apresentação da tarefa pelo professor  

  

Neste ponto debruçar-me-ei sobre a dimensão da instrução, 

reconhecendo e refletindo sobre as minhas dificuldades e as estratégias 

desenvolvidas para as ultrapassar.  

Siedentop (cit. por Rosado & Mesquita, 2011) define instrução como 

comportamento de ensino que o professor domina para transmitir informação 

diretamente relacionada com os objetivos e conteúdos de ensino.  

A transmissão de informação é uma das competências essenciais do 

professor, sendo necessário que este seja um bom comunicador. A 

comunicação é assim fundamental na orientação do processo de ensino e 

aprendizagem, sendo completamente inerente à instrução (Rosado & Mesquita, 

2011).  

Um dos aspetos que o professor deve ter em consideração na 

comunicação é a atenção dos alunos, sendo para tal necessário remover 

situações que provoquem distrações e ter em consideração a capacidade dos 

alunos em reter informação, selecionando por isso apenas as informações mais 

importantes. Rosado e Mesquita (2011) acrescentam que não importa apenas 

que o aluno esteja atento e retenha a informação, é essencial que a aceite, que 

seja persuadido e adira afetivamente às atividades propostas. Para os autores, 

esta adesão pode ser conseguida através de uma cuidada atenção aos 

aspetos da paralinguagem, como o volume da voz e a articulação, aos aspetos 
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da comunicação não-verbal, como o contato visual e entusiamo do professor, e 

a coerência e harmonia entre as mensagens verbais e não-verbais.  

A comunicação é essencial na instrução, no controlo da disciplina, na 

motivação dos alunos para a realização das tarefas, e é através dela que o 

professor expressa os seus sentimentos de frustração ou satisfação (Rosado & 

Mesquita, 2011). 

No início do ano letivo percebi que tinha imensas dificuldades ao nível 

da comunicação, pois várias vezes os alunos questionavam-me sobre a 

informação que acabava de transmitir. Esta situação provocava também uma 

diminuição no tempo potencial de aprendizagem e densidade motora dos 

alunos nas aulas.  

Partilhei esta dificuldade com as professoras cooperante e orientadora, 

que me perguntaram se preparava a comunicação antes das aulas. De facto, 

inicialmente, durante o planeamento da aula não tinha como preocupação 

fundamental a preparação da comunicação, mas percebi que essa 

impreparação contribuída para a não aprendizagem dos alunos.  

Refletindo sobre a minha comunicação inicial, ela apresentava as 

seguintes caraterísticas: era demasiado extensa; usava conceitos e 

terminologias desconhecidas dos alunos, que pressupunha um nível de 

compreensão que ainda não tinham; não se dispunha numa sequência lógica; 

e não apresentava a tarefa de forma dinâmica e entusiasta.  

A partir desse momento comecei a preparar a transmissão da 

informação, tendo em consideração os aspetos que referi anteriormente, e logo 

surtiu efeitos positivos, diminuindo o tempo de apresentação das tarefas. 

Desde o início do ano letivo pedi aos alunos que se sentassem quando 

utilizava a exposição no início e no final das aulas. No início das aulas, estas 

exposições tinham como intuito informar os alunos do objetivo geral da aula e 

de a contextualizar, relembrando os aspetos mais importantes da aula anterior 

e fazendo referência à aula seguinte. Na parte final da aula relembrava as 

informações mais pertinentes, e fornecia-lhes um feedback sobre a consecução 

ou não dos objetivos, motivando-os para a aula seguinte.  
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Estas exposições realizavam-se em tempos muito curtos, de modo a 

disponibilizar mais tempo para a prática, e nunca ocorreram a meio da aula, de 

modo a não diminuir a sua intensidade e dinamismo. Sempre que algum aluno 

quisesse intervir pedi-lhes que levantassem o braço.  

Quando transmitia alguma informação, no sentido de garantir a atenção 

dos alunos, colocava-os à minha frente e próximos de mim, de forma a poder 

observá-los a todos e garantir que não ocorriam situações de distração. Os 

alunos, por norma, agrupavam-se com os colegas com quem tinham maior 

afinidade e, esse facto, levava com frequência a situações de distração. Várias 

vezes separava esses alunos ou colocava-os próximos de mim. Percebi que os 

alunos que conversavam mais enquanto transmitia informações eram os que 

estavam mais afastados e, outra estratégia que adotei, foi alterar a minha 

posição, aproximando-me destes ou pedindo-lhes que se deslocassem para a 

frente.  

A colocação do professor e dos alunos durante a comunicação não é 

indiferente, influenciando positivamente ou negativamente a retenção da 

informação. 

Outra estratégia que adotei foi permanecer em silêncio até os alunos 

perceberem que a informação só era transmitia quando estivessem atentos e 

em silêncio, ou pedir ao aluno que estava a conversar para partilhar diante a 

turma a sua dúvida.  

O questionamento foi outra estratégia utilizada na instrução. Este 

permitiu verificar a aquisição ou não do conhecimento, desenvolver a 

capacidade de reflexão e de análise dos alunos, referentes, por exemplo, a 

problemas táticos dos jogos desportivos coletivos. Várias vezes, em lugar de 

dizer ao aluno o que devia ter feito, promovia a interpretação da situação, 

potenciando a descoberta guiada. Por exemplo, no ensino da unidade didática 

de basquetebol, em lugar de dizer ao aluno que após passe devia cortar para o 

cesto, questionava-o, perguntando-lhe para onde achava que devia ter cortado. 

A demonstração foi outra estratégia instrucional que utilizei, 

principalmente quando não era capaz de transmitir a informação com clareza 

utilizando apenas a comunicação verbal. A demonstração é excelente para 
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oferecer aos alunos uma imagem motora, que deve ser realizada por alguém 

muito competente, que dê uma ideia global correta das componentes críticas 

da tarefa (Rosado & Mesquita, 2011).  

Inicialmente, nas tarefas em que me sentia seguro, executava as 

habilidades motoras, com a intenção de dar uma imagem positiva de mim e da 

modalidade em questão aos alunos. Depois, percebi que quando a 

demonstração era realizada por um aluno, estava mais disponível para dar 

indicações aos restantes sobre os aspetos mais importantes, deixando de 

realizar as demonstrações. Por vezes pedia aos alunos que realizassem a 

demonstração de determinada tarefa ou habilidade motora por partes, para 

poder focalizar a atenção dos restantes nos aspetos mais importantes de cada 

parte. Sempre que pretendia demonstrar os erros, nunca recorria aos alunos 

menos competentes.  

Nos jogos desportivos coletivos, na transmissão de informação relativa 

aos conteúdos táticos, senti a necessidade de recorrer ao desenho no quadro 

ou numa folha de papel. Os alunos apresentavam uma baixa capacidade de 

abstração e, este meio auxiliar de ensino, permitiu que os alunos aprendessem 

mais facilmente.  

“Antes de iniciar a ativação geral, e por perceber na última aula que 

muitos alunos tinham dúvidas sobre as posições dos jogadores, a 

rotação, a disposição em “W” na receção, e no como e no porquê das 

trocas entre o jogador da posição 3 com o jogador da posição 2 ou 4, 

optei os esclarecer essas dúvidas neste momento, pois desta forma não 

quebrava a dinâmica aula. O uso do desenho no quadro para lhes 

demonstrar estas situações mostrou-se muito eficaz. Durante o jogo 

pude verificar que os alunos perceberam as informações que dei no 

início, pois não observei muitos erros na rotação e na colocação dos 

alunos na receção e trocas.” 

(Reflexão da aula 16 e 17 da unidade didática de voleibol, 10-05-13) 

Durante o primeiro período emitia poucos feedbacks pedagógicos, pois 

tinha como principais preocupações a gestão do tempo de aula e o controlo 
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dos alunos. Só depois de ultrapassadas estas preocupações é que, de facto, 

comecei a dar mais feedbacks pedagógicos.  

Fishman e Tobey (cit. por Rosado & Mesquita, 2001) definem feedback 

pedagógico como o comportamento de reação do professor à resposta motora 

do aluno, sendo o objetivo modificar essa resposta, no sentido de aquisição ou 

realização de uma habilidade. Os alunos só aprendem se forem regularmente 

informados da sua prática.  

Rosado e Mesquita (2011) dizem-nos que o feedback se divide em duas 

fases: diagnóstica e prescritiva. A primeira refere-se à identificação do erro, à 

sua importância, à comparação entre aquilo que era desejado e o que foi 

realizado e, para tal, é preciso dominar os conteúdos. A segunda, que depende 

fortemente da fase diagnóstica, corresponde à emissão do feedback ou ao 

ajuste das condições de prática. 

Os mesmos autores apresentam-nos algumas variáveis que tive em 

consideração na emissão dos feedbacks: 

- Frequência: tive o cuidado de não dar informação em excesso aos 

alunos, salvaguardando que não criaria dependência. Esta dependência 

poderia desviar a atenção dos alunos da análise interna dos seus movimentos; 

- Especificidade: tentei que os feedbacks fossem muito específicos, que 

contribuíssem efetivamente para a melhoria do aluno, não me limitando a dar 

uma informação meramente apreciativa (dizer que está bem ou mal). Não nego 

a importância dos feedbacks apreciativos, mas devem ser privilegiados os 

elogios e os feedbacks positivos sobre os desempenhos dos alunos, não 

organizando sempre a emissão sobre os erros; 

- Ciclo: depois de emitir o feedback, verificava o efeito do mesmo, dando 

se necessário novo feedback ou alterando a situação de aprendizagem; 

- Direção: um aspeto que modifiquei foi direcionar o feedback para a 

turma quando percebia que o erro era comum. Inicialmente só emitia feedbacks 

individuais, mesmo quando verificava que determinada dificuldade era 

partilhada por vários alunos;  
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- Pertinência: emitia o feedback imediatamente após a execução, para 

que o aluno pudesse confrontar a informação que lhe dava com a própria 

execução;  

- Relação com a informação: replicava no feedback a informação dada 

inicialmente. 

 É necessário que o professor possua boas competências comunicativas 

e use adequadamente as estratégias instrucionais, para transmitir a informação 

com clareza e promova dessa forma as aprendizagens dos alunos. 

 

4.1.3.4. Importância do domínio da matéria de ensino  

 

O conhecimento da matéria de ensino não é condição suficiente para 

alcançar a eficácia pedagógica (Carreiro da Costa, 1996). Exige-se ao 

professor que saiba representar a matéria para os outros, não lhe chegando 

saber para si.  

Shulman (1986) introduziu a designação de “Conhecimento Pedagógico 

do Conteúdo”, para revelar uma categoria peculiar do conhecimento, resultante 

das modificações que o professor realiza no conteúdo. Essas modificações 

tornam a matéria mais compreensível para os alunos.  

Graça (2001) diz-nos que o conhecimento pedagógico do conteúdo 

constrói-se na relação entre várias dimensões do conhecimento, 

designadamente, o conhecimento da matéria de ensino, o conhecimento 

pedagógico geral e o conhecimento dos contextos do sistema educativo.  

Grossman (cit. por Graça, 2001) no seu modelo de conhecimento do 

professor (Quadro 2), sistematiza o conhecimento pedagógico do conteúdo em 

quatro componentes:  

1. A primeira reflete os propósitos para o ensino de uma matéria a 

diferentes níveis de escolaridade. Como nos afirma Graça (2001, p. 114) 

“o conteúdo formativo de uma matéria não é propriamente a matéria 

externamente dada, mas o poder que ela contém de fazer crescer os 

alunos nas suas possibilidades de pensamento e ação e desta forma 

contribuir para a construção do indivíduo como pessoa”;  
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2. A segunda diz respeito ao conhecimento dos alunos, no que respeita à 

sua compreensão da matéria e às suas dificuldades. Os alunos não 

chegam à primeira aula de uma unidade didática sem qualquer 

conhecimento, eles estruturam e interpretam a matéria à luz do 

conhecimento que possuem (Graça, 2001). É importante o professor 

saber quais são esses conhecimentos e trabalhar a partir dos mesmos. 

O professor deve adequar a forma e o conteúdo do seu discurso ao 

conhecimento dos alunos.  

3. A terceira componente compreende o conhecimento dos meios 

curriculares disponíveis para o ensino da matéria, percebendo a 

organização, a sequência e conexão de uma matéria num determinado 

nível e entre níveis distintos de escolaridade (Graça, 2001) 

4. A quarta componente compreende o conhecimento das estratégias de 

instrução e representações para o ensino de tópicos particulares da 

matéria. Segundo Graça (2001) as transformações que o professor 

realiza sobre a matéria de ensino tomam forma nas explicações, nas 

demonstrações e nos exercícios, que devem ter em consideração a 

lógica da matéria, ou seja, que respeite o seu sentido e a lógica do 

aluno, que clama por compreensibilidade e atração. De acordo com o 

autor, este tipo de conhecimento tem em consideração a relação de 

complementaridade ou alternância entre a direção pedagógica do 

professor e espaços de autonomia dos alunos. Na primeira o professor 

controla o processo de aprendizagem dos alunos, na segunda os alunos 

têm maior responsabilidade e controlo das suas aprendizagens. Esta 

última só pode ocorrer quando o professor percebe que os alunos têm 

capacidade para trabalhar autonomamente, permitindo aos alunos 

explorar os conteúdos da atividade. O trabalho autónomo e cooperativo 

é um objetivo educativo a privilegiar no ensino das atividades 

desportivas. 
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Quadro 2 – Modelo de conhecimento do professor de Grossman (adaptado por 

Graça, 2001).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No terceiro período do ano letivo lecionei a unidade didática de ginástica 

acrobática. O que havia aprendido durante o primeiro ano da formação 

específica para ser professor não ofereceu oportunidades suficientes para que 

dominasse a matéria de ensino. A consciência disso tornou-se um obstáculo à 

minha atuação, ao nível do planeamento, da realização e da avaliação. 

Percebo que durante o período da formação inicial não é possível aprender 

todas as modalidades desportivas, sendo que nos dá essencialmente 

instrumentos e estratégias que nos permitem evoluir através da procura de 

informação, da investigação e da reflexão.  
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O ensino desta unidade didática apresentou algumas caraterísticas que 

impuseram alguns desafios, tais como as poucas aulas da unidade didática (5 

blocos de 90 minutos) e o facto dos alunos já terem abordado a modalidade em 

anos anteriores, que obrigava a ir além de um nível demasiado elementar, para 

o qual, inicialmente, estava preparado. No entanto, o estágio profissional ainda 

é um momento de formação inicial. 

Relativamente à elaboração da unidade didática de ginástica acrobática, 

optei por dedicar a primeira aula unicamente para a realização da avaliação 

diagnóstica, através da avaliação de figuras de pares do nível de iniciação. 

Tendo em consideração as poucas aulas dedicadas ao ensino da unidade 

didática e sabendo a priori que os alunos já tinham abordado a modalidade em 

anos anteriores, dedicar uma aula unicamente para a avaliação diagnóstica 

com a realização de figuras de nível de iniciação foi um erro.  

Ainda nesta aula, permiti que fossem os alunos a formar os pares 

autonomamente, mas de imediato percebi que não era possível e defini-os. De 

facto, a determinante na constituição de grupos na unidade didática de 

ginástica acrobática não deve ser as relações afetivas, mas sim os níveis de 

aptidão física e caraterísticas morfológicas dos alunos.  

Refletindo sobre a aula, penso que não se justificou dedicá-la 

unicamente à avaliação diagnóstica, sendo que poderia inserir estas figuras do 

nível de iniciação na ativação específica da parte inicial da aula.  

Como já conhecia os alunos, principalmente no que respeita à aptidão 

física e caraterísticas morfológicas, poderia ter escolhido os grupos antes de 

iniciar a unidade didática. 

Durante as aulas a insegurança era clara, principalmente quando era 

questionado pelos alunos sobre o encadeamento de ações no monte e no 

desmonte de algumas figuras. 

As partes das reflexões das reuniões com a professora cooperante que 

a segui se encontram, refletem as chamadas de atenção da professora 

cooperante e o meu não domínio do conhecimento pedagógico do conteúdo, 

uma vez que estas reuniões ocorreram já no decurso da unidade didática. 
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“Relativamente à unidade didática de ginástica acrobática é necessário 

que definamos muito bem quantos grupos de trabalho iremos constituir, 

de acordo com as caraterísticas das nossas turmas, bem como definir as 

figuras e modelo de avaliação que pretendemos.” 

 (Reflexão da 49ª reunião com a professora cooperante, 11-04-13) 

“No final discutimos sobre as diferentes conceções que temos de 

determinadas modalidades, como por exemplo da ginástica acrobática. 

Por um lado podemos dar maior liberdade e autonomia aos nossos 

alunos, mas isso acontece por vontade do professor, quando observa 

que os alunos há conquistaram um bom nível de autonomia, ou o 

professor pode definir detalhadamente o que quer observar.”  

(Reflexão da 53ª reunião com a professora cooperante, 30-04-13) 

 “Relativamente à unidade didática de ginástica acrobática é necessário 

realçar os aspetos de segurança, definindo quais as figuras que 

precisam de maior cuidado e mais ajudantes. Na próxima aula é 

importante exemplificar o monte e o desmonte de uma figura elucidativa, 

e o desempenho dos alunos ajudantes.”  

(Reflexão da 55ª reunião com a professora cooperante, 07-05-13) 

As estratégias utilizadas para ultrapassar estas dificuldades passaram 

pela leitura de vários manuais de Educação Física presentes na sala do grupo 

de recrutamento, por observar bastantes vídeos de várias competições da 

modalidade, e por procurar informação junto dos meus colegas de estágio e da 

professora cooperante.  

Com o conhecimento da matéria que fui adquirindo, através das 

estratégias adotadas, comecei a dar mais feedbacks aos alunos, pois já era 

capaz de diagnosticar os erros, demonstrando mais segurança nas indicações 

que lhes dava.  

Inicialmente não tinha a visão da matéria como um todo, e cada aula que 

lecionava era desconectada das aulas anteriores e das seguintes. O 

planeamento era demasiado compartimentado. 
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Com a ajuda da professora cooperante comecei a ter uma perspetiva 

mais global, definindo como objetivo que os alunos construíssem e 

executassem um coreografia de ginástica acrobática. Apenas defini este 

objetivo porque percebi que os alunos já tinham conquistado um bom nível de 

autonomia, promovendo assim o trabalho em grupo e a criatividade. 

Esta modalidade permite trabalhar vários objetivos que se cumprem nos 

objetivos desportivos e motores, tais como: o cuidado com o outro, a 

autonomia, a responsabilidade, a criatividade, a harmonia, o ritmo, a 

coordenação, o equilíbrio, a força e possibilita corrigir as posições posturais. 

Esta modalidade apresenta assim um elevado valor pedagógico.  

 Para que os alunos executassem uma coreografia no final da unidade 

didática, em todas as aulas pedia-lhes que construíssem uma parte da 

coreografia, de modo a não aglomerar muito trabalho para as últimas aulas. O 

que aconteceu foi que os alunos na aula anterior à avaliação sumativa ainda 

não tinham definido todas figuras que iriam realizar, a disposição no espaço e 

os elementos de ligação entre as figuras, o que obrigou a um trabalho 

redobrado nessa aula.  

Uma estratégia que poderia ter adotado desde o início da unidade 

didática seria em todas aulas realizar um momento de avaliação, em que os 

alunos apresentassem a parte da coreografia construída na aula anterior. Esta 

estratégia teria resultado, uma vez que os alunos assumiam um maior 

empenhamento e concentração nos momentos explícitos de avaliação, ou seja, 

em situações formais de avaliação reconhecidas pelos alunos. 

 

4.1.3.5. Caso Especial – Bullying 

 

Problema: 

 No decurso da Prática de Ensino Supervisionada confrontei-me com 

uma aluna que foi vítima de bullying na escola. A novidade da situação obrigou-

me a uma concentração especial no caso, levando-me a procurar informação 

específica que pudesse apoiar os procedimentos adequados às exigências 

específicas da situação.  
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Compreensão do conceito de bullying: 

Olweus (cit. por Carvalhosa et al., 2001) compreende que existe bullying 

na escola quando um aluno está a ser provocado/vitimado repetidamente e ao 

longo do tempo, a ações negativas da parte de uma ou mais pessoas. Essas 

ações negativas ocorrem quando alguém conscientemente causa, ou tenta 

causar, mal-estar ou dor a outra pessoa, através de violência física, verbal e/ou 

psicológica.  

Os alunos vítimas de bullying apresentam piores relações com pares, 

mais sintomas de depressão, uma atitude desfavorável em relação à escola e 

apresentam menores expetativas de futuro (Carvalhosa et al., 2001). Os 

distúrbios do sono, os transtornos alimentares, a grande irritabilidade e 

agressividade, as demonstrações constantes de tristeza, o mau rendimento 

escolar, os atos deliberados de autoagressão e a baixa autoestima são outros 

sintomas e sinais possíveis de serem observados.  

Os agressores usam principalmente uma combinação de intimidação e 

humilhação para atormentar os outros. Algumas técnicas de violência escolar 

passam por insultar a vítima, por ataques físicos repetidos, por colocar a vítima 

em situação problemática com alguém (geralmente uma autoridade), por fazer 

comentários depreciativos sobre a família, aparência pessoal, orientação 

sexual, religião, etnia ou nacionalidade de uma pessoa, ou por criar páginas 

falsas em redes sociais. 

O caso concreto: 

Apenas tive conhecimento de que uma aluna já tinha sido alvo de 

bullying na escola a meio do ano letivo, quando estava a ensinar o passe de 

ombro e picado na unidade didática de andebol.  

Já na caraterização feita no início do ano letivo, em termos gerais, 

percebi que se tratava de uma aluna muito introvertida, com dificuldades em se 

relacionar com os restantes colegas. Durante os intervalos via-a sempre 

sozinha e nas aulas quando pedia para se auto-organizarem na formação dos 

grupos, era sempre a última a reunir-se com alguém. Além destas evidências, a 

aluna assumia uma expressão corporal pouco comum, pois não era capaz de 

olhar para os professores quando estes interagiam com ela, nomeadamente, 
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quando lhe davam feedbacks, tentando sempre cortar a comunicação, 

distanciando-se. Nas modalidades desportivas coletivas apresentava grandes 

dificuldades na relação com a bola, particularmente demonstrava receio em 

receber um passe ou em disputar a posse da bola.  

1ª Ilação: é essencial tentar perceber porque é que um determinado aluno é 

mais ou menos participativo ou não comunica. Esta situação devia ter-me 

levado a averiguar de imediato e não esperar que uma qualquer situação me 

apresentasse as provas.  

Como referi anteriormente, não estava desperto para esta situação e 

pensei que se tratava de um caso de extrema timidez.  

Como a aluna apresentava um baixo nível de desempenho motor, numa 

das aulas da unidade didática de andebol optei por realizar uma situação de 

aprendizagem do passe de ombro e do passe picado com a aluna, pois dessa 

forma conseguia observá-la mais vezes, diagnosticando os seus erros, dando-

lhe mais feedbacks e observando as suas respostas motoras. De forma a 

conseguir observar também os restantes alunos, realizei o exercício com a 

aluna no centro.  

2ª Ilação: uma boa atuação do professor tem de ser sempre em relação ao 

aluno concreto (individualização do ensino).  

Esta situação, e sem nada que o fizesse prever, despontou que a aluna 

numa má receção de um passe de ombro fosse atingida na cara e de imediato 

começou a chorar e abandonou o espaço da aula a correr. A minha reação 

imediata foi ir ao encontro da aluna, verificando se apresentava alguma lesão, 

que não se confirmou, e tentando perceber o porquê da sua atitude. Muito 

nervosa não quis dizer-me o que se passava e optei por a deixar sentada em 

um local que a pudesse observar, dizendo-lhe que quando se sentisse melhor 

para retomar à aula. Na reflexão imediata sobre a situação, ainda durante a 

aula, percebi que não tinha sido apenas o facto de ser atingida na cara que 

provocou tal comportamento, mas sim a grande pressão à qual a expus, uma 

vez que ela tinha o professor a observá-la e a corrigi-la constantemente.  
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A professora cooperante durante a aula conversou com a aluna, que lhe 

confessou ter sido alvo de bullying na escola em anos escolares anteriores. De 

facto, se conhecesse este caso no início do ano letivo, nunca teria colocado a 

aluna nesta situação e certamente adotaria outras estratégias.  

3ª Ilação: a baixa competência motora demonstrada por alguns alunos, que 

resulta em pouca prática e logo pouca aprendizagem, pode acontecer por 

motivos do foro psicológico e afetivo. 

Estratégias: 

Este caso acabou por determinar um conjunto de estratégias, pensadas 

por mim e pela professora cooperante. Inicialmente, nas situações de 

aprendizagem em que os alunos se organizavam em grupos pares, permitia 

que se auto-organizassem. Verificando que a aluna ficava sempre para último, 

comecei a definir os grupos para todas as situações de aprendizagem. No 

grupo em que colocava a aluna, tinha o cuidado de colocar também alunos que 

sabia serem capazes de a ajudar e de compreender as suas dificuldades sem a 

inferiorizarem por tal.  

Outra estratégia passou por não observar a aluna de forma tão 

persistente, pois reagia mal quanto sabia que estava a ser observada pelo 

professor ou pelos colegas, não iniciando ou não concluindo os exercícios. Um 

exemplo claro desse desconforto foi o facto da aluna não querer participar na 

atividade desenvolvida pelos núcleos de estágio na escola, pois, segundo a 

aluna, teria alunos nas galerias a observar. Ainda tentei que participasse, 

dizendo-lhe que teria muitos colegas a realizar a atividade ao mesmo tempo e, 

por isso, não seria alvo de observação particular, mas não obtive sucesso.  

Por fim, decidi apelar à tolerância dos restantes alunos e pedi-lhes que 

ajudassem a colega. Por exemplo, quando a aluna tinha de realizar a receção 

ao serviço na modalidade de voleibol, os colegas sabiam que a deveriam 

ajudar na receção. O aluno que servia tinha o cuidado de não servir repetidas 

vezes para a aluna, não a expondo sucessivas vezes ao insucesso diante toda 

a turma.  

Os alunos corresponderam plenamente ao desafio de integrar a colega, 

nunca a colocando numa situação desconfortável e isolada.   
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Melhorias visíveis: 

No final do ano letivo foi possível ver algumas melhorias. A aluna 

começou a conversar mais com os colegas e com os professores e já não se 

sentia tão pressionada quando estava a ser observada por estes, concluindo 

todos os exercícios. 

Conclusões: 

Desta situação, realço a importância do professor ser informado destes 

casos, que poderá ser comunicado pelo diretor de turma na primeira reunião do 

conselho de turma. As conversas particulares entre os professores e os alunos 

são fundamentais, pois foi numa dessas conversas que a professora 

cooperante tomou conhecimento da situação. De facto é necessário criar um 

clima positivo e de confiança entre professores e alunos, que permita aos 

alunos partilharem os seus problemas e dessa forma os professores possam 

adequar as suas ações.  

É primordial usar a observação pedagógica como ferramenta 

fundamental de avaliação dos alunos, percebendo que a complexidade do ser 

humano leva muitas vezes a camuflar situações. Esta situação, que à partida 

parecia ser mais um caso de extrema timidez e incompetência motora, era 

consequência de problemas do foro psicológico e afetivo.  

A escola dispõe dos serviços de uma psicóloga e penso que poderia ser 

indicado ao encarregado de educação o acompanhamento desta aluna. Por 

outro lado, poderia também recorrer a esta profissional para me ajudar a 

adequar ou a construir algumas estratégias que promovessem a evolução 

desta aluna a nível social, afetivo e cognitivo. 

 

4.1.4. Avaliação 

 

 Neste ponto do relatório de estágio debruçar-me-ei sobre a avaliação da 

aprendizagem dos alunos que é influenciada pelo processo de ensino e, por 

isso, este também deve ser avaliado. 

 Mesquita (2012) diz-nos que a avaliação permite ao professor verificar 

em que medida os objetivos educacionais estão ou não a ser atingidos pelos 
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alunos e recolher informação para que possa tomar decisões sobre o processo 

de ensino, retirando conclusões sobre a sua adequabilidade. Segundo a 

autora, a avaliação possibilita preparar, acompanhar e encerrar o processo de 

ensino e aprendizagem, permitindo o seu constante aperfeiçoamento de modo 

a conduzir os alunos ao sucesso. Bento (1987) refere que o processo avaliativo 

tem que ser intrínseco e contínuo ao processo ensino e aprendizagem. O 

mesmo autor refere ainda que, sem este processo, não se consegue verificar a 

pertinência dos objetivos, o grau de concretização dos mesmos e a adequação 

das estratégias de ensino.  

 Compreendo a avaliação como uma atitude dos bons professores, na 

medida em que questionam frequentemente as suas ações de ensino, com o 

intuito de as melhorar, facilitando a aprendizagem dos alunos. A avaliação 

assume-se assim como uma necessidade pedagógica e diferencia-se da 

classificação, por esta se assumir como uma necessidade administrativa.  

 A avaliação diagnóstica, de acordo com Mesquita (2012), permite 

analisar os conhecimentos e aptidões que os alunos devem possuir para 

poderem iniciar novas aprendizagens. Esta avaliação dá indicações que 

permitem prever a evolução dos alunos e fornecem informações importantes 

para a orientação e regulação do processo de ensino e aprendizagem. Esta 

avaliação ocorre no início das unidades didáticas, pois é dela que resulta a sua 

construção, ajudando também a definir objetivos.  

 No início do ano letivo, a avaliação diagnóstica das modalidades de 

basquetebol e de ginástica artística corresponderam também ao momento de 

avaliação inicial. Esta avaliação ajudou a caraterizar globalmente a turma e a 

definir estratégias de gestão e controlo dos alunos. 

 De acordo com Mesquita (2012), a avaliação formativa acompanha o 

processo de ensino e aprendizagem, podendo assumir um caráter formal ou 

informal, que permite ao professor identificar aprendizagens bem-sucedidas ou 

não, introduzindo alterações que possibilitem uma maior adequação das 

tarefas de aprendizagem. Desta forma torna-se imprescindível que assuma um 

caráter contínuo. 
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 A avaliação sumativa efetua-se no final das unidades didáticas, após a 

lecionação dos conteúdos. Esta indica não só a evolução dos alunos desde o 

momento da avaliação diagnóstica, mas também oferece informações ao 

professor relativas ao processo de ensino e aprendizagem. Só pode ser alvo de 

avaliação o que foi objeto de ensino (Mesquita, 2012).  

 A autoavaliação realiza-se no final de cada período letivo e permite aos 

alunos refletirem sobre o seu percurso desde o início do ano letivo, tomando 

consciência da sua evolução e atribuindo-lhe uma classificação, discutindo-a 

com o professor. Nesta avaliação é importante que o professor esclareça os 

critérios de avaliação, indicando aos alunos os aspetos em que obtiveram pior 

rendimento e como podem evoluir.  

 No primeiro período senti algumas dificuldades na realização das 

avaliações diagnósticas e sumativas, principalmente pela má construção dos 

instrumentos de avaliação. Acrescentando ao facto de ainda não conciliar o 

rosto dos alunos ao nome, ainda defini vários conteúdos a avaliar. O 

instrumento tornava-se assim pouco intuitivo e demorava imenso tempo a 

preencher. À medida que fui conhecendo os alunos e avaliando apenas os 

conteúdos mais importantes, o registo tornou-se mais simples. 

 Outra dificuldade que ultrapassei na avaliação diagnóstica e sumativa foi 

organização os alunos, de modo a estar mais disponível para a observação. No 

início apresentava uma enorme preocupação com a gestão dos alunos e do 

tempo da aula, que não me permitia concentrar na observação do desempenho 

motor dos alunos nos exercícios critério. Uma solução adotada teve que ver 

com a minha colocação no espaço e nas tarefas pedidas aos alunos que não 

estavam a ser avaliados. Caso o espaço permitisse, todos os alunos se 

encontravam a realizar o exercício critério, mas se tal não fosse possível, 

alguns alunos realizavam trabalho de condição física e funções de arbitragem. 

A minha colocação permitia observar estes alunos e avaliar os restantes.  

 Nos jogos desportivos coletivos apresentava bastantes dificuldades em 

avaliar os conteúdos táticos, ao contrário dos conteúdos técnicos. Percebi, em 

reflexão com a professora cooperante, que tal ocorria pois a minha observação 

dirigia-se sempre para o aluno que tivesse em contato com a bola, nunca 
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observando os restantes. Nas avaliações seguintes defini tempo para observar 

cada aluno, quer ele tivesse ou não em contato com a bola.  

A formação dos grupos nas primeiras aulas de avaliação diagnóstica das 

modalidades coletivas foi outro aspeto que tive de modificar. Alguns alunos 

destacavam-se bastante, pois estavam inseridos num grupo de alunos com 

baixo nível de desempenho, e alunos que não participavam no jogo, pois 

estavam inseridos num grupo de alunos com elevado nível de desempenho. 

Uma vez que no início do ano letivo não conhecia os alunos, a solução foi 

realizar trocas constantes entre os alunos.       

 Na avaliação sumativa de ginástica artística, realizada no final do 

primeiro período, tinha planeado que os alunos realizariam a sequência de solo 

à vez, mas a professora cooperante alertou-me que havia outras formas de 

organização que permitiriam aumentar a densidade motora, o tempo potencial 

de aprendizagem, o empenhamento e a concentração dos alunos. Essa 

organização consistiu em colocar todos os alunos a realizar as sequências de 

solo, sem saberem quem estava a ser avaliado.  

 “(…) a professora cooperante sugeriu colocar todos os alunos a realizar 

a sequência, e eu ia avaliando os alunos aleatoriamente sem que eles 

percebessem quando estavam ser avaliados. Esta organização permitiu 

mais densidade motora, concentração, e o clima da aula foi excelente.”  

(Reflexão das aulas 9 e10 da unidade didática de ginástica artística, 20-11-12) 

 Antes das avaliações informava os alunos dos critérios de avaliação, e 

no final realizava uma pequena reflexão sobre o que foi mais e menos 

conseguido.    

 A reflexão após as aulas foi fundamental para avaliar a concretização ou 

não dos objetivos da aula, os métodos e meios utilizados, e dessa forma 

adequar as estratégias de ensino, assumindo-se assim como avaliação 

formativa realizada todas as aulas. Como refere Bento (1987, p. 162) “a 

reflexão posterior à aula constitui a base para um reajustamento na 

planificação das próximas aulas, uma vez que proporciona uma definição mais 

exata do nível de partida e procede a balanços que devem ser tomados em 

conta na futura planificação e organização do ensino”. 
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 Na última aula de cada período os alunos realizavam a autoavaliação. 

Antes de pedir aos alunos que preenchessem as fichas de autoavaliação e 

depois dissessem qual a nota que pensam merecer, informava-os de que a 

avaliação era contínua, ou seja, teriam de ter em atenção a sua evolução e 

desempenho desde o início do ano letivo. Relembrava-lhes os critérios de 

avaliação, salvaguardando que não se baseariam apenas no desempenho das 

habilidades motoras para a atribuição da nota. Depois de todos os alunos 

dizerem qual a nota que pensavam merecer, discutia-a com eles, referindo os 

aspetos em que obtiveram melhores e piores resultados, explicando-lhes como 

poderiam melhorar e dizendo-lhes a nota proposta.  

Apenas ocorreram duas situações em que dois alunos questionaram as 

notas, um no final do primeiro período e outro no final do ano letivo.  

Na primeira situação, o aluno não questionou as notas no momento da 

autoavaliação, optando por me enviar uma mensagem por e-mail, colocando 

em causa não a sua nota, porque segundo o aluno era justa, mas a nota de 

outros colegas, acusando-me de estar a privilegiar uns alunos em detrimento 

de outros, e fazendo referência ao facto de ser estudante estagiário e não 

apresentar experiência. O aluno teve acesso ao meu endereço eletrónico, pois 

facultei-lhes esse contato unicamente para enviarem o trabalho teórico do 

primeiro período. Como sempre, informei a professora cooperante do que 

aconteceu, enviando-lhe o conteúdo da mensagem de e-mail. A professora 

decidiu comunicar a situação à diretora de turma. A situação resolveu-se com 

uma simples conversa, o aluno pediu desculpa e nunca mais teve uma atitude 

negativa. O comportamento deste aluno justificou-se apenas por uma colega, 

com a qual não se relacionava tão bem, obter uma classificação superior a 

muitos dos seus amigos na turma.  

A segunda situação ocorreu no final do ano letivo, com um aluno a 

questionar a sua nota. Este aluno apresentava excelentes notas nas restantes 

disciplinas, menos na disciplina de Educação Física. Tratando-se de uma 

disciplina que está presente nos três anos letivos do ensino secundário, na 

atribuição das notas tive em consideração as notas dos anos anteriores. 

Expliquei-lhe que não lhe poderíamos atribuir uma nota superior, porque o seu 
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desempenho motor não o permitia. O aluno compreendeu que a sua atitude 

não se justificava, e acho que esta situação foi provocada pelo grande stress 

que este aluno apresentava devido à proximidade dos exames nacionais. 

Todas as classificações foram discutidas com a professora cooperante, 

que além de ser mais experiente, foi a professora da turma no 10º e 11º ano de 

escolaridade.  

 

4.2. Participação na Escola e Relações com a Comunidade 

 

  4.2.1. Atividade D. Dinis Ativo 

 

 No âmbito das áreas 2 e 3, participação na escola e relações com a 

comunidade, previstas no Estágio Profissional, concebemos e colocamos em 

prática uma atividade de complemento curricular na escola, garantindo a sua 

estreita articulação com os objetivos da atividade curricular de Educação 

Física. Esta atividade que denominamos de “D. Dinis Ativo” decorreu durante a 

manhã do dia 9 de abril de 2013 e tinha como principal objetivo promover o 

Desporto na escola e envolver a comunidade envolvente.  

 Na fase de conceção, os dois núcleos de estágio reuniram-se algumas 

vezes para definir quais as atividades desportivas a realizar na atividade. 

Todos estávamos de acordo que as atividades deveriam ser diferentes das 

realizadas habitualmente nas aulas de Educação Física, de modo a apresentar 

aos alunos um conjunto de atividades distintas, que fossem capazes de os 

cativar a participar na atividade e os motivar a continuar fora da escola. 

As atividades propostas e depois realizadas foram a aeróbica, a 

capoeira, o karaté e a escalada. As três primeiras foram orientadas por 

instrutores e mestres convidados, conhecidos dos estudantes estagiários, que 

se mostraram desde logo disponíveis a participar. A escalada foi orientada por 

dois estudantes estagiários.  

A atividade direcionou-se para os alunos do 3º ciclo do ensino básico e 

do ensino secundário.  
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O facto dos alunos apresentarem idades distintas e pretendermos 

apresentar as mesmas atividades a todos, definimos junto dos instrutores e 

mestres convidados que as atividades deveriam estar adaptas às idades dos 

alunos presentes.  

Esta atividade estava inserida no Plano Anual de Atividades, no Dia do 

Desporto e da Saúde, que se desenvolve na Semana da Escola. Esta semana 

é muito importante para a ESDD, pois os alunos organizam e participam em 

imensas atividades de várias áreas, e que conta com a participação de 

pessoas de fora da escola, reconhecidas pelo seu trabalho.  

A nossa atividade estava então inserida no Dia do Desporto e da Saúde, 

onde também estava a Feira da Saúde, dinamizada pelo grupo PES (Projeto de 

Educação para a Saúde) da escola, que é coordenado por uma professora de 

Educação Física. Em reunião de grupo de recrutamento de Educação Física, 

foi pedida a colaboração de todos os professores, que se disponibilizaram 

desde logo a ajudar, e decidiu-se coordenar as duas atividades presentes no 

Dia do Desporto e da Saúde, a dinamizada pelos núcleos de estágio e a outra 

pelo grupo PES. Esta coordenação permitiu não apenas rentabilizar os 

espaços disponíveis, como também atrair mais alunos para ambas as 

atividades, uma vez que decidimos que quem participava na atividade “D. Dinis 

Ativo” apenas teria direito ao lanche se passasse na Feira da Saúde.  

Na fase de conceção da atividade, resolvemos realizar um cronograma 

com todas as tarefas e os responsáveis por cada uma, de modo a distribuir o 

trabalho pelos estudantes estagiários e a responsabilizarmo-nos pelo 

cumprimento dos prazos estabelecidos. Estas tarefas passaram pelas 

requisições de material à escola e à Câmara Municipal de Santo Tirso, pela 

elaboração e envio dos convites, pelas inscrições dos alunos e pela divulgação 

da atividade na escola (ver Anexo 3). 

Cada professor de Educação Física responsabilizou-se por divulgar a 

atividade junto das suas turmas e recolher as inscrições.  

O grupo/equipa de ginástica do desporto escolar também participou na 

nossa atividade, atuando nos intervalos entre as atividades.  
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Os alunos do 10º e 11º ano do curso profissional de Técnico de Apoio à 

Gestão Desportiva foram colaboradores da nossa atividade, desempenhando 

funções de gestão dos alunos e dos materiais, que permitiu libertar-nos para 

dedicar maior atenção a outras tarefas de maior responsabilidade. Antes da 

atividade tivemos uma reunião com estes alunos para que percebessem quais 

as tarefas que teriam de desempenhar.  

Desde o início que pensávamos convidar a atleta Sara Moreira, uma vez 

que esta foi aluna da escola e alcançou excelentes resultados desportivos. A 

atleta aceitou o convite, mas a sua presença não foi divulgada, apresentando-

se como uma surpresa da atividade. No dia da atividade a atleta foi 

homenageada perante as centenas de alunos que estavam presentes. Desta 

participação resultou a ideia de dedicar um espaço no pavilhão 

gimnodesportivo para colocar um quadro com o nome, fotografia e autógrafo 

dos alunos que estudaram na ESDD e alcançaram bons resultados 

desportivos. 

 Chegado o dia da atividade tínhamos tudo organizado para que não 

ocorressem falhas. Para que tal acontecesse, no dia anterior reunimo-nos para 

preparar o espaço da atividade e esclarecer quais as tarefas de cada um. 

Conseguimos respeitar todos os tempos da atividade, manter os alunos 

motivados e ao mesmo tempo controlados, não ocorrendo nenhum caso de 

indisciplina.  

Na atividade participaram 305 alunos, que se apresentou como um 

número muito bom. Não ocorreu nenhuma lesão durante as atividades, que se 

apresenta como um aspeto muito positivo.  

No próprio dia da atividade alguns alunos que não tinham realizado a 

inscrição pretendiam participar, e uma vez que já antecipávamos esta situação, 

não afetou a organização da atividade.  

À medida que os alunos chegavam para se equiparem, registavam a sua 

presença junto dos estudantes estagiários auxiliados pelos alunos do curso 

profissional de Técnico de Apoio à Gestão Desportiva, que lhes davam todas 

as informações sobre a organização da atividade e distribuíam uma credencial 

com as atividades em que os alunos estavam inscritos. Esta informação inicial 
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teve efeitos bastante positivos, pois os alunos sabiam exatamente para onde 

deviam ir, respeitando o tempo das atividades e o espaço definido para 

observar e para participar.  

No final foram distribuídos certificados de participação, que serviram 

como justificação para a não presença nas aulas.  

 Deve ser destacado o papel dos professores cooperantes, que foram 

alertando para a necessidade de definirmos tarefas e prazos, de forma a não 

aglomerar imenso trabalho para o final, com o risco de colocar em causa a 

realização da atividade.  

Todos os estudantes estagiários sabiam as tarefas que deviam realizar, 

o que permitiu que os tempos planeados fossem cumpridos.  

 No que respeita aos pontos menos positivos da atividade, penso que 

devíamos ter começado a fase de conceção e planeamento mais cedo, não 

acumulando tantas tarefas para próximo da data da atividade. Não deveríamos 

também ter colocado dois estudantes estagiários a realizar a segurança na 

escalada, pois impossibilitou que estes assumissem uma função de gestão e 

organização da atividade, sendo que podíamos ter pedido a colaboração dos 

professores de Educação Física para desempenharem essa tarefa. 

 A realização desta atividade permitiu desenvolver competências no 

âmbito da organização de eventos desportivos, desde a experiência na fase de 

conceção, planificação, gestão e controlo. Assumiu-se também como uma 

excelente oportunidade para percebermos as mais diversas funções que o 

professor de Educação Física pode assumir. 

 

  4.2.2. Desporto Escolar 

 

Uma das tarefas do estudante estagiário durante o Estágio Profissional é 

compreender a atividade de ensino e treino de Desporto Escolar (DE) enquanto 

processo dominantemente pedagógico. Segundo o Programa do Desporto 

Escolar para 2009-2013, o DE tem como missão contribuir para o combate ao 

insucesso e abandono escolar, promover a inclusão e a aquisição de hábitos 
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de vida saudável, e formar integralmente os jovens em idade escolar através 

da prática de atividades físicas e desportivas. 

As estruturas orgânicas do DE seguem a seguinte hierarquia: 

- O Gabinete Coordenador do Desporto Escolar, que é a unidade 

orgânica da Direção Geral de Inovação e de Desenvolvimento Curricular do 

Ministério da Educação, a quem compete coordenar, acompanhar e formular 

propostas de orientações em termos pedagógicos e didáticos para as 

atividades do DE a nível nacional; 

- As Direções Regionais de Educação são serviços regionais do 

Ministério da Educação, com funções de administração periférica, no âmbito da 

sua circunscrição territorial, e devem assegurar os recursos humanos 

necessários para o planeamento, acompanhamento e monitorização do 

desenvolvimento do Programa do Desporto Escolar e respetiva aplicação no 

seu âmbito territorial; 

- Aa Coordenações Locais de Desporto Escolar apoiam as instituições 

de ensino, e concretizam o quadro competitivo, projetos e programas no âmbito 

do DE a nível local; 

- As Escolas devem integrar e articular o Projeto de Desporto Escolar, 

que deverá ser concebido para quatro anos, no conjunto dos objetivos gerais e 

específicos do seu Projeto Educativo e constituir-se como parte integrante do 

Plano de Atividades da Escola. Todas as escolas têm de garantir, 

obrigatoriamente, a oferta de atividades de DE aos seus alunos, 

proporcionando-lhes oportunidades de prática desportiva regular, para além da 

disciplina curricular de Educação Física; 

- Os órgãos de direção e gestão dos estabelecimentos de ensino 

deverão em consonância com os docentes de Educação Física providenciar 

condições para a criação e organização de Clubes de Desporto Escolar, como 

ter professores ou treinadores qualificados, espaços e materiais adequados 

para a prática das modalidades propostas, tempos disponíveis para os treinos 

e competições, e assegurar instalações e pessoal auxiliar necessários à 

operacionalização das atividades, mesmo que ocorram durante o fim de 

semana. Em cada estabelecimento de ensino deve ser nomeado pelos órgãos 
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de direção e gestão um Coordenador do Clube do Desporto Escolar de entre 

os professores de Educação Física.  

 O DE compreende a atividade interna e atividade externa. Entende-se 

por atividade interna o conjunto de atividades desportivas realizadas 

internamente em cada escola. A coordenação das atividades será da 

responsabilidade do Coordenador do Clube do Desporto Escolar, em 

articulação com o Coordenador do Grupo de Recrutamento de Educação 

Física. Fazem parte da atividade interna, por exemplo, os campeonatos e 

torneios internos, o corta-mato e os dias ou semanas de modalidades. 

A atividade externa é a atividade desportiva desenvolvida por 

grupos/equipas, destinados a organizar a participação do estabelecimento de 

ensino em quadros competitivos externos.  

Sempre que os alunos frequentem uma escola na qual não exista 

grupo/equipa de uma modalidade específica ou no seu escalão ou género, 

pode com a autorização do encarregado de educação e dos órgãos de gestão 

da escola de origem, inscrever-se e participar no Clube de Desporto Escolar de 

uma escola próxima que apresente essas condições.  

Os campeonatos escolares desenvolvem-se em quatro fases: fase local, 

organizada pelas Coordenações Locais de Desporto Escolar juntamente com 

as escolas; fase regional, organizada pelas Direções Regionais de Educação, 

juntamente com as Coordenações Locais de Desporto Escolar; fase nacional e 

internacional, organizadas pela Direção Geral de Inovação e de 

Desenvolvimento Curricular, que pode delegar a uma estrutura regional a 

organização, e no caso da fase internacional decorre no âmbito das duas 

federações internacionais, ISF e FISEC. 

Na ESDD existiram neste ano letivo quatro grupos/equipa de DE: futsal 

feminino, andebol masculino, ginástica e natação misto. Acompanhei mais 

pormenorizadamente a modalidade de futsal feminino, e pude aperceber-me de 

alguns pontos positivos e negativos do DE. Relativamente aos pontos positivos, 

destaco a motivação e o empenhamento das alunas nos treinos e jogos, e a 

oportunidade que têm de puder praticar uma modalidade que gostam, 

orientados por um profissional qualificado. No que respeita aos pontos 
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negativos, destaco a dificuldade que a professora responsável teve em 

conseguir inscrever 15 alunas, número mínimo para a formação de um 

grupo/equipa de modalidades coletivas, também explicada pela 

incompatibilidade dos horários das aulas de muitas alunas com os horários dos 

treinos.  

“Neste primeiro treino observei várias situações pelas quais não 

esperava. Uma dessas situações tem que ver com os horários dos 

treinos. Verifiquei que a incompatibilidade dos horários das aulas e dos 

treinos é uma barreira que não permite nem motiva as alunas a 

participarem no desporto escolar.  

(Reflexão do 1º treino do grupo/equipa de Desporto Escolar de Futsal Juvenil 

Feminino, 31-10-12) 

Cumpridos os quatros anos do Projeto de Desporto Escolar, de 2009 a 

2013, no final deste ano letivo a escola deve elaborar e apresentar um novo 

Projeto de Desporto Escolar. 

 

  4.2.3. Direção de Turma 

 

Compreender o papel do diretor de turma na sua relação com os pares, 

do ponto de vista administrativo e de gestão de relações humanas é uma das 

tarefas do estudante estagiário.  

Nesse sentido, no início do Estágio Profissional perguntei à diretora de 

turma se podia assistir não só às reuniões do conselho de turma, como 

também às reuniões com os encarregados de educação. A diretora de turma 

não só permitiu que assistisse às reuniões, como me enviava antecipadamente 

os temas que seriam tratados e as informações que seriam dadas.  

O diretor de turma é responsável por coordenar o trabalho do conselho 

de turma, sendo designado pelo diretor de entre os professores da turma.  

A função de diretor de turma é bastante complexa, e de acordo com o 

Regulamento Interno da ESDD 2012-2013 o diretor de turma deve: assegurar a 

articulação entre os professores da turma, os alunos e encarregados de 

educação; promover a comunicação e formas de trabalho cooperativo entre 
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professores e alunos; coordenar em colaboração com os docentes da turma, a 

adequação de atividades, conteúdos, estratégias e métodos de trabalho à 

situação concreta do grupo e à especificidade de cada aluno; articular as 

atividades da turma com os encarregados de educação, promovendo a sua 

participação; adotar medidas tendentes à melhoria das condições de 

aprendizagem e à promoção de um bom ambiente educativo, competindo-lhe 

articular a intervenção dos professores da turma e dos encarregados de 

educação e colaborar com estes no sentido de prevenir e resolver problemas 

comportamentais ou de aprendizagem; coordenar o processo de avaliação dos 

alunos, garantindo o seu caráter globalizante e integrador; coordenar o 

desenvolvimento do projeto curricular de turma; comunicar as faltas aos 

serviços administrativos e justificá-las de acordo com a legislação em vigor; e 

apresentar ao coordenador dos diretores de turma um relatório crítico anual do 

trabalho desenvolvido. 

Nas reuniões do conselho de turma participam os professores da turma, 

um delegado dos alunos e dois representantes dos pais e encarregados de 

educação. 

São competências do conselho de turma: analisar a situação da turma e 

identificar caraterísticas específicas dos alunos a ter em conta no processo de 

ensino aprendizagem; identificar diferentes ritmos de aprendizagem e 

necessidades educativas especiais dos alunos, promovendo a articulação com 

os respetivos serviços especializados de apoio educativo, em ordem à sua 

superação; preparar informação adequada, a disponibilizar aos pais e 

encarregados de educação, relativa ao processo de aprendizagem e avaliação 

dos alunos; e propor e coordenar atividades no âmbito do Projeto Educativo, 

que envolvam todos os alunos da turma e/ou sejam alargadas a outras turmas.  

Nas reuniões de avaliação sumativa dos alunos, apenas participam os 

membros docentes. 

As reuniões com os encarregados de educação são convocadas e 

presididas pelo diretor de turma, sendo essencial nestas reuniões que o diretor 

da turma domine muito bem a legislação em vigor e os normativos que regulam 

a escola, tais como: o regulamento interno, o projeto educativo da escola, o 
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plano anual de atividades, o estatuto do aluno e os critérios de avaliação dos 

grupos disciplinares. Deve também preparar-se para eventuais questões que 

lhe possam ser colocadas, como por exemplo, esclarecer a avaliação de 

determinado aluno numa dada disciplina, sendo por isso importante que nas 

reuniões de avaliação sumativa dos alunos do conselho de turma, recolha 

informações dos restantes professores. 

O facto de ter assistido e participado em todos os conselhos de turma e 

reuniões com os encarregados de educação, fez-me perceber que se trata de 

uma função demasiado complexa, que exige para o cargo um professor capaz 

de se preocupar com os problemas dos alunos e que estabeleça uma relação 

de proximidade não apenas com os estes mas também com os encarregados 

de educação.  

Dos alunos da turma que me foi atribuída, quatro eram os próprios 

encarregados de educação, o que representou uma tarefa difícil à diretora de 

turma, uma vez que estes alunos apresentavam imensas faltas. A diretora de 

turma assumiu como estratégia o diálogo com os alunos, e penso que por ser 

uma professora já bastante experiente e muito respeitada pelos alunos, os 

problemas foram sempre resolvidas sem uso a graves medidas disciplinares. 

Percebi nas reuniões do conselho de turma que de facto todos os 

professores estão atentos aos comportamentos e problemas dos alunos, 

partilham as informações que vão tendo sobre os mesmos, e apontando 

estratégias para solucionar esses problemas.  

 

4.3. Desenvolvimento Profissional 

 

  4.3.1. Seminário “Dificuldades de aprendizagem e o sucesso 

educativo” 

 

No dia 13 de setembro de 2012 decorreu o Seminário sobre o tema 

“Dificuldades de aprendizagem e o sucesso educativo”, no âmbito da formação 

a decorrer na ESDD e orientada por um professor da escola. Este seminário 
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decorreu no auditório da Biblioteca Municipal de Santo Tirso e contou com a 

presença de todos os docentes.  

 O projeto de formação desenvolvido na escola é bastante interessante e 

desperta a comunidade educativa para problemas que não são conhecidos por 

grande parte dos professores e que várias vezes são confundidos com 

comportamentos de indisciplina dos alunos. Este seminário fez-me despertar 

para o problema e sinto-me mais preparado para reconhecer, por exemplo, 

casos de dislexia e discrepância, e dessa forma comunicar aos restantes 

professores e encarregados de educação a necessidade de uma intervenção 

planeada para esses alunos. 

 É nestas formações contínuas, junto de quem trabalha diariamente com 

os alunos que está a verdadeira formação e que pode fazer a diferença nas 

escolas. Penso que este tipo de formações não são passíveis de se 

desenvolverem numa única sessão, mas a reunião tinha como principal 

objetivo apresentar o projeto e convidar mais docentes a participar.  

 O professor responsável pela formação referiu que ainda muito há por 

descobrir e desenvolver na área das dificuldades de aprendizagem, e que o 

próximo passo será o desenvolvimento de exercícios e estratégias de trabalho 

que possam ser utilizadas no sentido de ajudar os alunos que apresentam 

dificuldades de aprendizagem.  

No seminário, para além da exposição teórica sobre o assunto, que me 

esclareceu sobre alguns termos técnicos, também foi apresentado o trabalho 

de um grupo da formação, que consistiu na elaboração de um instrumento com 

exemplos de exercícios que permitem rastrear os problemas de aprendizagem. 

O instrumento apresentado é composto por exercícios simples e muito 

criativos, passíveis de serem facilmente aplicados. No entanto, julgo que um 

mau desempenho em alguns exercícios apresentados não podem aferir com 

certeza a presença de um problema como a dislexia.  

 No seminário foi mencionada a disciplina de Educação Física, como uma 

disciplina em que mais facilmente se rastreiam estes problemas, principalmente 

pela má coordenação motora, pela lateralidade mal definida e pela fraca 

conceção espaço-temporal que os alunos com estes problemas geralmente 
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apresentam. Para além de ser a disciplina que mais facilmente deteta estes 

casos, também é uma disciplina essencial para ajudar estes alunos, 

desenvolvendo vários exercícios desportivos e motores que vão ao encontro da 

resolução dos problemas de motricidade que apresentam. Os projetos 

escolares como os grupos de teatro, música e desporto escolar são essenciais 

para estes alunos, uma vez que geralmente estes apresentam potencialidades 

que outros não possuem, e são essas potencialidades que também devem ser 

trabalhadas e relevadas. Se estas potencialidades forem realçadas e 

reconhecidas, a autoestima, normalmente baixa nestes alunos, aumenta e o 

seu gosto pela escola também.  

 No final do seminário, uma professora presente referiu o facto de muitas 

vezes o problema não ser trabalhar com o aluno, mas sim com os pais. A 

professora deu o exemplo de trabalhar com um aluno com dificuldades de 

aprendizagem, mas a mãe porque quer que o aluno entre no ensino superior 

recusa que o seu filho tenha algum tipo de distúrbio de aprendizagem. Este 

caso apresentado só vem realçar o facto de que muito há para estudar e 

desenvolver, como estratégias que ajudem os alunos, mas que ao mesmo 

tempo envolvam os pais nessa ajuda. 

 Este seminário foi excelente pelo facto de abordar uma matéria para a 

qual não estava sensibilizado. 

 

  4.3.2. Aplicação de uma bateria de testes aos docentes 

 

No dia 19 de setembro de 2013 desenvolveu-se a atividade de aplicação 

da bateria de testes do Programa Fitnessgram aos docentes da escola. Esta 

atividade tinha dois objetivos: o primeiro era que os estudantes estagiários 

aprendessem a realizar os testes, conhecendo os critérios de realização, o 

material necessário e exercícios de ativação específica para cada teste; o 

segundo era que todos os docentes pudessem saber qual o seu nível de 

aptidão física. 

Infelizmente apenas três professores participaram. No entanto foi 

possível conhecermos os critérios de realização e manipularmos o material, 
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conhecimentos essenciais para quando aplicámos os testes aos nossos 

alunos. Penso que a pouca participação por parte dos docentes não se deve à 

falta de divulgação da atividade, mas pelo desinteresse ou indisponibilidade 

dos mesmos. 

 A atividade foi orientada pelos professores cooperantes, sendo que nós, 

estudantes estagiários, para além de aplicarmos os testes, também os 

realizámos. Desta forma podemos entender qual o grau de exigência de cada 

teste e preparar formas de organização a adotar aquando da sua realização 

pelos alunos.    

4.3.3. 3º Congresso Internacional “Sobre Saúde e Desporto” 

 

No dia 13 de outubro de 2012 assisti ao 3º Congresso Internacional 

“Sobre Saúde e Desporto”, organizado pela Câmara Municipal de Santo Tirso, 

em parceria com a FADEUP e a ESDD.  

Este congresso decorreu no âmbito do projeto de investigação lançado 

em Santo Tirso. Este congresso realizou-se na Biblioteca Municipal de Santo 

Tirso e teve como oradores o Presidente da Câmara de Santo Tirso, o 

Vereador do Desporto, o Diretor da ESDD, docentes da FADEUP e de 

faculdades estrangeiras. 

Este congresso surge como encerramento do projeto Santo Tirso 

ComVida, que se desenvolveu ao longo de 3 anos, que tinha como principal 

objetivo obter um conhecimento mais aprofundado acerca dos níveis de 

aptidão física e relação com a saúde de toda a população escolar, desde os 

alunos, os pais, os auxiliares de educação e os professores. A disponibilidade 

da informação recolhida é muito útil, principalmente para os professores de 

Educação Física, que dispõem de um instrumento de trabalho que lhes 

permitem comparar e atribuir significado às alterações no nível de aptidão física 

dos alunos, podendo desenvolver na escola estratégias educativas distintas e 

mais eficientes. Deste projeto resultaram 3 livros, um por cada ano, onde é 

possível verificar a evolução da população escolar.  

 Realço que este tipo de projetos são fundamentais, pois permitem em 

colaboração com diferentes organizações, realizar um estudo com impacto 
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positivo junto dos participantes, implicando baixos recursos financeiros. Os 

participantes puderam ficar a conhecer, por exemplo, os principais fatores de 

risco no desenvolvimento de doenças cardiovasculares, se apresentam ou não 

sobrepeso ou obesidade, se apresentam osteopenia, se assumem um estilo de 

vida sedentário, entre os demais fatores relativos à saúde.  

 

   4.3.4. Ação de (in)formação sobre a carreira docente 

 

 No dia 22 de maio de 2013 assisti à ação de (in)formação sobre a 

carreira docente. Esta ação decorreu no anfiteatro nobre da Faculdade de 

Letras da Universidade do Porto e tinha como principais destinatários os 

estudantes que se encontrassem a frequentar cursos do ramo educacional. 

Nesta ação foram abordados os seguintes conteúdos: estatuto e 

estrutura da carreira docente; o regime jurídico de contratação de educadores e 

professores no Ministério da Educação; e concursos de professores 

(Continente, Regiões Autónomas, Ensino Português no Estrangeiro, PALOP'S 

e Timor).  

 Decide assistir a esta ação, pois tinha algumas dúvidas sobre os 

processos de candidatura aos diferentes concursos e sobre os prazos e 

critérios de seleção de professores. Sei que estas dúvidas poderiam ser 

facilmente esclarecidas por outros colegas e professores, mas desta forma a 

informação foi apresentada de modo organizado e explícito, e pude retirar 

todas as dúvidas junto dos oradores.  
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A necessidade contínua de legitimar a Educação Física no seio 

das disciplinas escolares 

                                                                                                                         

Luís Filipe Mendes Fernandes 

 

5.1. Projeto colaborativo de investigação 

 

No âmbito da realização do estágio profissional, pretende-se que os 

estudantes estagiários recorram à investigação como forma de complementar a 

prática pedagógica, sendo uma tarefa que contribui significativamente para a 

formação integral e abrangente do estudante estagiário. 

Ainda na fase de escolha do tema a aprofundar através de um processo 

investigativo formal, surgiu a possibilidade da participação dos núcleos da 

escola de Santo Tirso num projeto liderado por uma estudante de 

doutoramento. 

A relação de colaboração da escola e dos professores cooperantes com 

o gabinete de um dos orientadores do trabalho abriu portas ao desafio, que foi 

aceite pela totalidade do núcleo. 

A participação num projeto desta natureza satisfazia plenamente o 

desenvolvimento das capacidades investigativas e ainda acrescentava a 

vantagem de participar num desafio investigativo mais alargado, que mobiliza 

várias instituições e sobretudo obriga à partilha de diferentes olhares 

científicos. O carácter multidisciplinar do projeto, comparticipante de diferentes 

formações científicas de base, foi mais um incentivo à nossa formação.   

Por outro lado, mas não menos importante, a atração para participar no 

projeto baseou-se na sua multidisciplinariedade, que envolveu várias 

instituições, entre as quais: Faculdade de Desporto, Belas Artes, Medicina e 

Engenharia da Universidade do Porto, a Escola Secundária de D. Dinis e o 

Instituto Nun’Alvres, bem como o desenvolvimento de várias competências 

inerentes à função docente, designadamente a partilha, a cooperação e o 

conhecimento. 
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A nossa participação traduzir-se-ia na colaboração na recolha de dados 

do projeto geral e na procura de um sentido pedagógico para os desafios 

abertos pelo projeto. 

A doutoranda constatou que as estratégias de combate à obesidade não 

têm funcionado principalmente, devido, à falta de motivação para a prática de 

exercício físico regular. Neste sentido, idealizou com o seu projeto designado 

de FunnActive, conceber uma forma apelativa e divertida, sob a forma de um 

jogo interativo, combater esta tendência, aumentando assim os níveis de 

exercício físico.  

 Assim, este novo conceito de jogo desenvolve-se numa plataforma que 

converte a energia cinética, induzida pelo movimento dos jogadores, em 

energia elétrica. Os resultados obtidos pelos jogadores serão guardados e 

enviados para um site próprio que funcionará como uma rede social, onde será 

possível acompanhar e monitorizar o exercício realizado, o gasto calórico e os 

índices de atividade física. 

Perante as problemáticas levantadas pelo projeto, uma primeira 

pergunta se nos colocou: onde está a dimensão pedagógica do projeto?  

Perante um projeto com população escolar em escola pública e privada, 

que implica exercício físico sobre a forma de jogo que pretende relacionar-se 

com o combate à obesidade, o nosso contributo seria estabelecer a articulação 

com os objetivos educativos da escola, em particular da educação física. 

 Desta forma, seguindo os interesses de cada um chegamos aos 

seguintes temas:  

1. Motivação e educação física; 

2. O efeito do jogo (exergame) nos níveis de atividade física; 

3. Comparação dos níveis de atividade física entre géneros e escolas; 

4. O papel/objetivos da educação física na escola; 

5. As condições externas da aula. 

No que concerne à motivação, esta surge como um interesse peculiar do 

estudante estagiário que tratou o tema, demonstrado desde o início deste 

processo, bem como da importância e a forma como o jogo influencia 

motivacionalmente a prática de exercício físico. 
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 Relativamente ao efeito do jogo, inicialmente o objetivo era aferir o efeito 

do jogo (exergame) nos níveis de atividade física, contudo, tendo a intenção de 

tratar pedagogicamente este tema, a abordagem passou por perceber a 

conceção de jogo e a evolução do mesmo até às novas tecnologias, visando o 

jogo pedagógico e como atividade. 

 No que diz respeito à comparação dos níveis de atividade física entre 

géneros e escolas, este surge devido ao projeto ter sido gizado para 

contemplar uma escola pública e uma privada. Desta forma, pareceu pertinente 

verificar se existe diferenças dos níveis de atividade física entre as duas 

escolas e, em simultâneo, verificar as diferenças desses níveis de atividade 

física entre géneros. 

 No que concerne ao papel/objetivos da educação física na escola (o 

meu tema), houve a necessidade de enquadrar este tipo de proposta, “jogo 

virtual”, nos objetivos da educação física. Assim, o papel da disciplina de 

educação física justifica a revisão dos objetivos que legitimaram a sua 

presença no seio das disciplinas escolares e perceber como se encontra 

atualmente.    

 Relativamente ao último tema, o projeto levantava a hipótese de 

transformar a energia cinética, induzida pelo movimento dos jogadores, em 

energia elétrica. Surgiu a necessidade de perceber até que ponto esta 

possibilidade tem sentido na escola. Todavia, depois de algumas hesitações, o 

projeto foi orientado para as condicionantes externas da aula e, assim 

tomarmos a noção de ambiente em sentido mais restrito. 

 

5.2. Introdução 

 

A história da disciplina escolar de Educação Física é uma história de 

quase dois séculos, que permanentemente necessita de se fundamentar e 

legitimar, relevando a sua presença entre as disciplinas escolares (Bento, 

1999).  
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Esta fundamentação e legitimação obrigam a uma redescoberta dos 

objetivos da Educação Física na escola, de repensar práticas e os motivos do 

currículo (Matos, 2012).  

A legitimação escolar de uma qualquer área assenta na explicitação da 

sua incumbência educativa, que pode passar pela reafirmação da relação entre 

desporto e educação, de vincular o desporto a princípios normativos que 

realcem o caráter educativo da sua prática e apontem o caminho nessa 

direção, colocando em causa um confronto com a problemática dos objetivos 

(Bento, 1999).  

Sabemos que os objetivos da educação dependem principalmente do 

contexto político e social vigente em cada momento, fazendo com que este 

trabalho de legitimação e fundamentação nunca se encontre concluído, 

acompanhando as mudanças nas circunstâncias do viver (Bento, 1995).  

 Neste estudo apresentaremos de forma breve a problemática dos 

objetivos em Educação Física e uma síntese da evolução histórica da 

Educação Física em Portugal, apresentando os fundamentos que lhe 

garantiram lugar no seio das disciplinas escolares e como evoluíram os seus 

objetivos.  

 

5.3. Revisão da Literatura 

 

  5.3.1. Problemática dos objetivos em Educação Física 

  

 A legitimação de objetivos processa-se mediante a sua referenciação a 

ideias normativas ou linhas orientadoras com elevado grau de abstração, e 

delas não deriva nenhum catálogo de prescrições para ações concretas, 

constituindo tão somente uma fonte de argumentos lógicos e coerentes (Bento, 

1995).  

 Bento (1995) apresenta-nos as três ideias normativas centrais para a 

formulação dos objetivos propostas por Meinberg: ideia de emancipação, a 

ideia de capacidade de comunicação e a ideia de capacidade de ação.  
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A ideia da emancipação apela ao reforço do papel de sujeito dos alunos, 

à cooperação entre professor e alunos, à participação ativa dos alunos no 

planeamento, na realização e avaliação das aulas, à reserva de espaços e 

tempos para experiências alternativas, em suma à autonomia dos alunos, que 

constitui o alicerce principal da utopia da liberdade. O aluno é visto como 

pessoa, como parceiro, dispondo de diversos graus de liberdade, negando 

manipulações e inflexibilidade do quadro educativo. 

A ideia da capacidade de comunicação apresenta-nos o ensino como 

uma ação social, que convoca a participação de todos os implicados neste 

processo. Esta ideia destina-se a dar instrumentos e ferramentas de fala e de 

diálogo ao educando que facilitem a convivialidade com todos. Neste sentido a 

disciplina de Educação Física contribui para este aumento da competência 

comunicativa, pois é um campo privilegiado de aprendizagem social e 

cognitiva. 

A ideia da capacidade de ação justifica-se dado que o homem se realiza 

na ação, pois caso não adquirisse tal capacidade não existiria. Esta ideia 

apresenta-nos o desporto como um domínio da vivência humana, a qual obriga 

o homem a saber agir corretamente. Neste sentido o desporto legitima-se na 

escola, pela necessidade de educar o aluno a agir nas situações desportivas. A 

capacidade de ação divide-se em três dimensões: o aspeto motor, o aspeto da 

interação e a pluridimensionalidade de sentidos. O aspeto motor apresenta o 

movimento corporal visto como componente central da ação desportiva, sendo-

lhe atribuída a primazia na intencionalidade da Educação Física. O corpo motor 

é confirmado no desporto, e por isso os objetivos decorrem das modalidades 

desportivas e dos respetivos fatores de rendimento, os morfológicos, os 

fisiológicos, a competência motora e a competência tática. O aspeto da 

interação deriva do facto da ação desportiva decorrer não apenas dos 

movimentos, mas também dos atores, quer como parceiros, quer como 

adversários. A pluridimensionalidade de sentidos de uma situação desportiva, 

designadamente de ordem estética, ética, lúdica, expressiva social, cognitiva, 

rendimento e saúde, direciona-nos para a pluralidade de objetivos e de 

sentidos relativamente às situações desportivas.  
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Mandell (2006) relembra-nos que já Vittorino da Feltre (1378-1466) 

introduziu a prática de atividades desportivas nas atividades escolares da sua 

Escola em Mantua, pois tinha um entendimento integrado da mente e do corpo. 

Já naquela altura se entendia a necessidade do homem se desenvolver 

integralmente, estando preparado para todas as provas que lhe estejam 

reservadas. Esta noção de “prontidão” do ser humano, a necessitar de um 

corpo com capacidade de ação para, num contexto de liberdade, responder 

aos desafios da vida, não deixa de ser uma interpretação prática da 

compreensão de que ter corpo e movimentos disponíveis, reais instrumentos 

de confrontação do homem com o mundo, dá liberdade ao homem para se 

realizar mais plenamente como ser humano (Matos, 1999). 

Os objetivos em educação não se realizam na prática se não puderem 

ser, no todo ou em parte, concretizados. Bento (1995) diz-nos que ao caráter 

normativo dos objetivos devem corresponder a ações reais, que exigem 

respostas não apenas de um local ou de uma pessoa, nomeadamente da 

escola e do professor. Segundo o autor, a grande atividade do professor 

desenrola-se em torno da realização dos objetivos, mas não se quedam 

apenas da sua vontade, pois a vontade política está bem visível na 

organização do sistema educativo e da escola. Apesar da importância do 

professor na realização dos objetivos, Bento (1995) aponta três tipos de limites: 

o primeiro reside no professor, o segundo reside no aluno e o terceiro reside na 

estrutura e organização da escola. O professor pode criar situações de 

aprendizagem, capazes de executarem objetivos, mas apenas até certo ponto. 

O professor desencadeia, prepara, orienta e apoia momentos ao aluno para 

que este seja sujeito da sua própria formação. O aluno apresenta limites que 

reduzem as probabilidades de sucesso educativo. A estrutura e organização da 

escola também ostentam algumas dificuldades à realização dos objetivos, que 

condicionam a ação do professor. 

Bento (1987, p. 58) diz-nos que “o ponto fulcral da atividade humana 

reside na sua direccionalidade consciente por objetivos”. Isto significa que a 

atividade consciente pressupõe objetivos claros. O mesmo autor define 

“objetivo” como a antecipação mental de um estado futuro, de um 



85 
  

desenvolvimento conscientemente eleito e definido pelo homem, que se define 

sempre com base na realidade atual, que o homem pretende alterar numa 

determinada direção. O objetivo não é por isso algo inalterável, mas que se 

transforma continuamente ou é substituído por outros. Bento (1987, p. 59) diz-

nos que o “objetivo pedagógico fixa o resultado previsto do desenvolvimento da 

personalidade no processo pedagógico, em cada degrau e em cada disciplina 

de ensino”.  

Bento (1987, p. 59) apresenta como objetivo central da educação física, 

“o desenvolvimento sistemático da capacidade de rendimento corporal, em 

cada fase da ontogénese do indivíduo”.  

Matos (2012, p. 171) diz-nos que “a disciplina de Educação Física 

desempenha um papel único e insubstituível dado que é a única disciplina do 

currículo escolar que representa os interesses corporais na escola”. Segundo a 

autora os objetivos da disciplina de Educação Física são plurais mas realizam-

se tendo em consideração que no topo da hierarquia estão os objetivos 

desportivo-motores, e é na experiência desportivo-motora que todos os outros 

são trabalhados. 

 

5.3.2. Evolução histórica da Educação Física em Portugal 

 

 A história da Educação Física em Portugal não seguiu um caminho 

harmonioso, marcado por várias interrupções que não permitem descrever uma 

sequencialidade coerente. Esta oscilação na determinação de uma orientação 

da Educação Física em Portugal, só poderá ser entendida tendo em 

consideração a situação política, económica e social do país (Estrela, 1973). 

 A Educação Física em Portugal está intimamente ligada na sua génese 

a modelos vindos da Europa. Esta influência deu-se através de personalidades 

estrangeiras que lecionavam aulas em Portugal, através de contatos militares, 

principalmente com a Inglaterra e França e, por portugueses que estudavam no 

estrangeiro e traziam consigo influências que marcavam os locais com as suas 

ações (Estrela, 1972 e Matos, 1999). 
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 Segundo Estrela (1973), de 1834 a 1910, vigora em Portugal o regime 

político da monarquia liberal de base parlamentar, onde o poder assentava 

essencialmente no apoio dado pela alta burguesia ligada ao comércio e pelas 

classes rurais, empenhadas numa exploração agrícola de caraterísticas 

tradicionais. De acordo com o autor, o sistema educativo pretendia não apenas 

continuar a reforçar este apoio ao poder como também reestruturar aspetos 

urgentes, como o seu alargamento a outros estratos sociais com elevada 

influência económica e social (Matos, 1999). É neste período, início do século 

XX, que ao lado do sector educativo, o sector médico e militar também sentem 

a necessidade da Educação Física, e trazem a primeira influência do método 

sueco (Estrela, 1972 e Matos, 1999). Verifica-se que, ao contrário das 

intervenções mais dogmáticas e polémicas dos defensores da Educação Física 

no final do século XIX, no início do século XX já assumem um aspeto científico, 

pela soma de dados científicos e pedagógicos que vão chegando do 

estrangeiro (Estrela, 1972).  

 A Primeira República trouxe consigo alguns progressos, no caso geral 

ao ensino, e no caso particular à Educação Física. A Educação pretendia a 

formação de uma vasta classe média, na qual assentaria o desenvolvimento do 

comércio e da indústria, que assentasse numa base científica e não metafísica 

(Estrela, 1973).  

De acordo com Crespo (cit. por Matos, 1999), em 1911 criam-se duas 

escolas para formar professores de Educação Física, anexas às Universidades 

de Coimbra e de Lisboa, com cursos que integravam os estudos da Educação 

Física, com a duração de três anos, nas Escolas Normais Superiores de 

Coimbra e Lisboa, comprovando a necessidade de cientificação do que se 

entendia por Educação Física, com disciplinas físico-biológicas, que eram da 

responsabilidade dos professores da Faculdade de Medicina, com matérias 

pedagógicas, lecionadas por professores das Escolas Superiores Normais, e 

disciplinas referentes à Educação Física, ministradas por diplomados 

especializados no estrangeiro. Segundo o autor, apesar destas evoluções, as 

escolas de formação de professores de Educação Física nunca chegaram a 

funcionar. 
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Em 26 de fevereiro de 1920 é publicado o Regulamento Oficial da 

Educação Física, que vai contribuir para uma concretização de uma ginástica 

escolar a nível oficial, com base em posições militares e pedagógicas, 

inspirado no método sueco (Estrela, 1973).  

Crespo (cit. por Matos 1999) diz-nos que em 1921 é criado o Curso 

Normal de Educação Física, com duração de três anos. Este curso tinha no 

plano de estudos anatomia e fisiologia, lecionadas na Faculdade de Medicina, 

e o estágio da parte pedagógica era dirigido pelos professores de Educação 

Física do Liceu de Camões. O mesmo autor afirma que no âmbito da 

reorganização da educação nacional, em 1923 o curso de formação de 

professores de Educação Física passou a realizar-se nas Escolas Normais 

Superiores, que mais tarde se uniram às Escolas Normais Primárias e deram 

origem às Faculdades de Ciências da Educação, sofrendo uma redução na sua 

duração, passando a ser de apenas dois anos. Segundo o autor, este curso 

era, contudo, muito teórico e generalista, atendendo pouco à especificidade da 

Educação Física e à sua componente prática, acrescentando que frequência 

dos cursos de formação de professores de Educação Física, limitavam-se a 

pessoas habilitadas com o curso da Faculdade de Medicina e, a frequência do 

ocurso de instrutores, aos oficiais de qualquer arma. 

Destes acontecimentos se compreende a situação instável da Educação 

Física escolar em Portugal no início do século XX, com a subordinação da 

Educação Física aos médicos e militares (Matos, 1999).  

Após a instauração da República dá-se uma enorme evolução na 

Educação em Portugal e, em particular, na Educação Física. O método de Ling, 

método aceite como base da Educação Física em Portugal, teve diversas 

interpretações que, segundo Cabral (1973), deram origem a três correntes 

principais: a corrente médico-pedagógica (técnica portuguesa de Ginástica), a 

Ginástica de Formação e a Ginástica Militar.  

A corrente médico-pedagógica foi impulsionada por Luís Furtado Coelho 

e médicos da capital, e pretendia fortalecer a saúde dos jovens de Lisboa, e 

teve duas dimensões principais, a escolar e a terapêutica. Esta corrente foi 

apoiada pela Igreja e teve grande influência no Regulamento de Educação 



88 
  

Física de 1932, que teve em vigor até finais dos anos 40. O Dr. Jorge Calado 

foi o principal fundamentador científico desta corrente.  

A Ginástica de Formação, também baseada no método de Ling, sofreu 

influências belgas e, esteve na base da criação da Escola Superior de 

Educação Física da Sociedade Geografia de Lisboa em 1930 e do Instituto 

Nacional de Educação Física em 1940.  

A Ginástica Militar, fortemente influenciada pelo método de Ling, 

permanece na Escola do Exército e na Escola de Educação Física da Armada.  

 Em 1926, com a queda da Primeira República, termina um período de 

constantes mudanças sociais e políticas, mas com grandes progressos no 

ensino. Implanta-se em Portugal uma ditadura militar que, mais tarde, se 

transforma em regime corporativo comandado por Salazar, e a intervenção do 

estado tornou-se evidente, com o objetivo de garantir uma unidade nacional em 

termos económicos e políticos (Crespo, cit. por Matos, 1999). 

O Estado Novo não podendo afastar-se dos novos desafios, teve de 

seguir a via da alfabetização, tendo valorizado a escola, mas como um 

importante instrumento de doutrinação e, é neste entendimento que a 

Educação Física tem de ser entendida de 1926 a 25 de abril de 1974 (Matos, 

1999). 

O Regulamento de Educação Física dos Liceus de 1932, foi elaborado 

de acordo com o método de Ling, e incluía a ginástica e os jogos educativos 

(Matos, 1999). Os desportos não foram considerados pois eram entendidos 

ponto de vista moral e social, como uma prática funesta, desvirtuando toda a 

obra educativa e consciente da formação (Crespo, cit. por Matos, 1999). 

Segundo Estrela (1973, p. 18) “a educação passou a orientar-se, 

principalmente, no sentido da formação das elites necessárias aos vários 

sectores administrativos e económicos”, com uma finalidade espiritual 

orientadora das formas práticas de trabalho. 

 Estrela (1973) diz-nos que em 1933, o Estado Novo reestrutura-se 

politicamente, passando a vigorar o regime corporativo, onde o exército tem 

forte influência. Com esta reestruturação política, os governantes atribuem 
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maior importância à Educação Física, como forma de enquadrar a juventude 

(Crespo, cit. por Matos, 1999). 

Em 1936 nasce a Mocidade Portuguesa, uma organização nacional e 

pré-militar, que tem como principais funções estimular o desenvolvimento das 

capacidades físicas, a formação do caráter e a devoção à pátria (Matos, 1999). 

Segundo Rosário (1996, p. 467), “os profissionais de Educação Física eram 

vistos como transmissores de técnicas de contornos biomecânicos e como 

elementos disciplinadores”, e incentivavam à prática de atividades de cunho 

militarista, como a esgrima, a vela, o remo e hipismo.  

Em 1937 nasce a Mocidade Portuguesa Feminina, com funções 

semelhantes, e adotam o método de Ling, como método oficial. Os mais jovens 

passam a ter instrução pré-militar e a praticar jogos e desportos (Brito, cit. por 

Matos, 1999). Os desportos deixam de ser considerados nefastos para a 

juventude (Matos, 1999). 

Os oficiais do Exército, especializados em Educação Física, foram 

fundamentais na reestruturação da Educação Física em Portugal. O Dr. Leal de 

Oliveira frequentou o Instituto Superior de Educação Física da Universidade de 

Gand (Bélgica), doutorando-se aí em Educação Física, em 1929, e contribuiu 

bastante para a evolução da Educação Física em Portugal, sendo um dos 

fundadores da Escola Superior de Educação Física da Sociedade de Geografia 

de Lisboa. O Dr. Leal de Oliveira defendia a criação de um curso universitário 

para formação de professores de Educação Física, e contestava o facto do 

ensino da Educação Física estar nas mãos de teóricos de formação sedentária 

(Estrela, 1973).  

Em 1940 nasce o Instituto Nacional de Educação Física, como resposta 

às necessidades de formação de quadros especializados (Matos, 1999).  

Em 1957, o Curso do Instituto Nacional de Educação Física sofre 

algumas alterações, passando o curso a ter quatro anos de duração em lugar 

de três, e a afastar-se um pouco do método de Ling, evoluindo para princípios 

de atuação mais baseados em atividades desportivas (Matos, 1999).  

Rosário (1996, p. 176) diz-nos que “só a mudança de cenário cultural 

trazida pela abertura que o marcelismo criou tornou naturalmente possível a 
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eclosão de modelos pedagógicos no INEF, que admitiam, por exemplo, a 

psicomotricidade e a não directividade”, e que apenas neste período foi 

possível apresentar aos alunos Carl Rogers e Le Boulch, e se tornaram 

frequentes as discussões sobre vários temas da filosofia, da psicologia e da 

pedagogia.  

Matos (1999) diz-nos que apenas no início dos anos 70, se adota uma 

orientação psicomotora, com a introdução das modalidades desportivas, e o 

alargamento do número de Federações, que se refletiu no aumento da 

dimensão investigativa da Educação Física em Portugal. De acordo com a 

autora, neste período assiste-se a algumas alterações no sistema educativo, 

principalmente com a denominada “Reforma Veiga Simão” que, através da Lei 

nº 5/73 de 25 de julho, modernizou todo o sistema educativo, mas não 

contemplou nesta altura a entrada da Educação Física na Universidade. 

Segundo a autora, com a publicação do Decreto-Lei 675/75 de 3 de dezembro, 

o Instituto Nacional de Educação Física e as Escolas de Instrutores de 

Educação Física são abolidos, e são criados os Institutos Superiores de 

Educação Física (ISEF) de Lisboa e Porto, integrados respetivamente na 

Universidade Técnica de Lisboa e na Universidade do Porto. 

Em 1989, o ISEF de Lisboa transforma-se em Faculdade de Motricidade 

Humana, e o ISEF do Porto em Faculdade de Ciências do Desporto e da 

Educação Física. Estas duas instituições têm desde a sua génese a formar 

profissionais altamente qualificados, e a cooperar em domínios de formação e 

investigação, através de intercâmbios de alunos e professores de várias partes 

do mundo, e da cooperação com as instituições desportivas, como federações 

nacionais e clubes desportivos.  

Com a publicação da Lei nº 46/86 de 14 de outubro, é dada grande 

importância à Educação Física e ao Desporto Escolar. Assim, por exemplo, a 

lei estabelece como um dos objetivos do ensino básico é proporcionar o 

desenvolvimento físico e motor dos alunos, que as escolas deverão possuir 

equipamentos e infraestruturas adequadas à prática da educação física, e que 

as escolas devem organizar Clubes de Desporto Escolar, que devem ser 

orientados por profissionais qualificados.  
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Com a publicação do Decreto-Lei nº 258/97 de 30 de setembro, é 

reajustado a distribuição dos resultados de exploração do Totoloto, passando 

os montantes que até aqui eram atribuídos apenas ao Instituto Nacional do 

Desporto (sucessor do Fundo de Fomento do Desporto), a ser repartidos entre 

este Instituto e o Ministério da Educação para apoio ao desporto escolar, 

incluindo o melhor apetrechamento das escolas em infraestruturas desportivas. 

As alterações introduzidas pela Lei nº 85/2009 de 27 de agosto visaram 

revogar a norma que estabelecia que a obrigatoriedade de estudar cessava 

com a obtenção do diploma de curso conferente ao ensino básico de 

educação, ou ao momento em que o aluno perfizesse 15 anos. Com esta lei, a 

escolaridade obrigatória cessa com a obtenção do diploma de curso conferente 

de nível secundário de educação ou ao momento em que o aluno perfaça 18 

anos. 

Com a publicação do Decreto-Lei nº139/2012 de 5 de julho, a 

classificação na disciplina de Educação Física é considerada para efeitos de 

conclusão do nível secundário de educação, mas não entra no apuramento da 

média final para prosseguimento de estudos, exceto quando o aluno pretenda 

prosseguir estudos nesta área. Esta lei produz efeitos de forma progressiva, 

aplicando-se no ano letivo 2014/2015, a todos os alunos matriculados no 

ensino secundário. As organizações de profissionais de Educação Física, como 

a Sociedade Portuguesa de Educação Física e Conselho Nacional de 

Associações de Professores e Profissionais de Educação Física têm neste 

período tentado combater estas decisões políticas.  

Assiste-se atualmente a uma desvalorização da disciplina de Educação 

Física por parte dos governantes, que pode comprometer seriamente o 

desenvolvimento integral dos jovens portugueses.   

 

5.4. Material e Métodos 

 

 Neste projeto o instrumento utilizado foi um questionário online sobre 

“atividade física, TIC, consolas, jogos e campanhas”. Este integrava questões 

que permitiam avaliar a atividade física dos alunos, a sua predisposição para o 
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exercício físico, que novas tecnologias utilizavam, com que frequência, em que 

locais e para que fim.  

 A população a que se destinava este questionário abrangia todos os 

alunos da Escola Secundária de D. Dinis e do Instituto Nun’Alvres, desde o 7º 

ao 12º ano de escolaridade. 

 No que diz respeito à amostra, esta foi dividida em dois grupos, sendo o 

grupo de controlo os alunos da Escola Secundária de D. Dinis e o grupo 

experimental os alunos do Instituto Nun’Alvres, uma vez que serão estes a 

estarem sujeitos ao efeito do exergame e a todas as suas vicissitudes.  

Relativamente ao grupo de controlo, participaram 269 alunos que após a 

entrega da autorização realizaram o questionário acima mencionado. 

Quanto ao grupo experimental, não temos qualquer informação acerca 

do número de participantes, o que impossibilitou a concretização do estudo 

investigativo. 

 

5.5. Conclusões 

 

Tendo em conta o que foi mencionado anteriormente, e todos os 

intervenientes terem partido de situações distintas, os timings da investigação 

não foram completamente compatíveis uns com os outros, embora numa fase 

inicial tudo indicava que estava devidamente organizado. 

  No mesmo sentido, outros imprevistos foram ocorrendo, nomeadamente 

a doença da doutoranda, os problemas informáticos e as questões éticas tais 

como a receção das autorizações devidamente preenchidas, que dificultaram e 

alongaram o tempo que estava destinado às diferentes tarefas. Daqui resultou 

o atraso geral do normal funcionamento do projeto, designadamente na recolha 

de dados. 

Tudo isto leva-nos a pensar que um projeto deve ser bem planeado e 

que desde o início todas as funções e prazos devem estar devidamente 

definidos por todos os intervenientes. 

  As situações atrás mencionadas impossibilitaram que a análise e o 

tratamento de dados fossem realizados a seu devido tempo, tendo como 
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consequência a falta de resultados, para a sua respetiva discussão e 

conclusão. Desta forma, embora não tenhamos os mesmos, os resultados 

formativos não foram comprometidos. Assim, com a participação neste projeto 

pudemos desenvolver o espírito de colaboração e partilha, aprendemos a 

refletir sobre os temas de investigação, a conceber um instrumento de recolha 

de dados online e a intervir nas diferentes dimensões da nossa atividade 

profissional, nomeadamente nas dimensões crítica e social.  
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A realização do EP constituiu-se como uma oportunidade singular de 

colocar em prática os conhecimentos adquiridos durante a minha formação, 

num contexto real e sempre orientado por uma professora mais experiente, 

com um elevado conhecimento profissional, resultante do conhecimento prático 

e teórico, conquistado através do processo reflexivo durante a sua carreira 

docente. De facto este acompanhamento foi essencial nesta última fase da 

minha formação inicial, pois só com a sua orientação e não raras vezes 

motivação, permitiu superar dificuldades que se apresentaram, principalmente 

no desenvolvimento de novas estratégias de ensino e na busca de novos 

conhecimentos, alcançados na investigação e na reflexão.  

Neste ano pude também perceber a importância do trabalho em grupo, 

especialmente com o núcleo de estágio, que contribuiu bastante para a minha 

aprendizagem como professor. A partilha de conhecimentos, de problemas e 

de estratégias, apresentou-se como um momento de aprendizagem único, em 

que foi possível desenvolver também as competências de argumentação e 

comunicação.  

Percebi o impacto que a disciplina e o professor de Educação Física têm 

junto dos alunos, mas também na Escola e no meio envolvente. 

A função letiva do professor, apesar de ser a mais importante, não é a 

única, e este ano pude observar as múltiplas funções que o professor 

desempenha na Escola, que exigem uma atualização constante dos seus 

conhecimentos e uma capacidade para inovar, adaptando a profissão às 

mudanças que ocorrem na sociedade. Num ano de constantes mudanças no 

sistema educativo, fui percebendo e refletindo sobre os problemas da profissão 

docente em geral e do professor de Educação Física em particular.  

 Apesar de me sentir agora mais preparado para desempenhar a 

profissão de professor de Educação Física, este ano permitiu observar que se 

trata de uma profissão “inacabada”, pois são várias as funções e tarefas que o 

professor tem de realizar. Por isso, valorizo o espírito de partilha, de 

criatividade e de busca de novos conhecimentos, que orientaram a minha 

formação inicial e que orientarão a minha formação ao longo da vida. 
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Anexo 1 – Unidade didática de voleibol 
 

Data 
15 

MAR 

5 

ABR 

16 

ABR 

19 

ABR 
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30 
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3 

MAI 

7  

MAI 

10 

 MAI 

17 

MAI 

28 

MAI 

4 

JUN 

Espaço P123 GCST P3 P12 P12 P12 GCST P3 P3 P123 P12 P3 

Aulas 
 

Conteúdos 

1 
2 
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a

 
J
o

g
o
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o
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l 

Posição base  I E E E E E E E E C 

Passe de frente I E E E E E E E E C 

Passe de costas I E E E E E E E E C 

Manchete  I E E E E E E E C 

Serviço por baixo I E E E E E E E E C 

Serviço por cima    I E E E E E C 

Remate      I E E E C 

Bloco      I E E E C 

E
s
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u
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ç
ã
o
 d

o
 e

s
p
a
ç
o

 Dispositivo de 
receção em W 

I E E E E E E E E C 

Esquema 

defensivo em 
3:1:2 

I E E E E E E E E C 

Proteção ao 
ataque 

      I E E C 

Proteção ao 
bloco 

      I E E C 

C
o
m

u
n
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a
ç
ã
o
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a
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ç
ã
o

 

Diferenciação de 
papéis 

I E E E E E E E E C 

Zonas de 
responsabilização 

I E E E E E E E E C 

Comunicação 
verbal 

I E E E E E E E E C 

Encadeamento 
do 1º para o 3º 

toque 
I E E E E E E E E C 

Receção 
orientada para o 

distribuidor 
I E E E E E E E E C 

J
o
g
o
 4x4  I  E E E E   E C 

6x6  I E E E E E E E E C 

Fisiologia do Treino e 
Condição Física 

Ao longo das aulas serão desenvolvidas as capacidades condicionais e coordenativas: força, 
resistência, flexibilidade, velocidade, coordenação, equilíbrio, coordenação óculo-manual e 
orientação espaço-temporal. Estas capacidades serão desenvolvidas, quer integradas nas 

situações de aprendizagem, quer através de séries típicas de trabalho condição física. 

C
u
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u
ra

 
D

e
s
p
o
rt

iv
a

 

Regras e sinalética 

da arbitragem 

As regras do jogo serão abordadas durante as situações de aprendizagem, onde o aluno assumirá 

o papel de árbitro ao longo das aulas. 

História e 
terminologia 

O aluno conhece a origem e o desenvolvimento da modalidade de voleibol e utiliza a terminologia 
específica quando explica uma ação. 

C
o
n
c
e
it
o
s
 

P
s
ic

o
s
s
o
c
ia

is
 

Cooperação e 
espírito de grupo 

O aluno colabora com os colegas da turma com o intuito de atingir os objetivos do jogo. 

Respeito O aluno revela respeito pelos colegas da turma, pelo professor e pelos materiais utilizados na aula. 

Autonomia e 
responsabilidade 

O aluno executa o que o professor propõe com ou sem a sua supervisão ativa. 

Empenho O aluno realiza os exercícios propostos com o máximo empenho e compromisso. 

      AD – Avaliação Diagnóstica         I – Introdução            E – Exercitação             C – Consolidação              AS – Avaliação Sumativa 
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Justificação da unidade didática de voleibol 

A unidade didática de voleibol procura garantir, principalmente, a 

sequência lógica, específica e metodológica da matéria e, organizar as minhas 

atividades e as dos alunos por meio de regulação e orientação da ação 

pedagógica, remetendo às diferentes aulas um contributo visível e sensível 

para o desenvolvimento dos alunos (Bento, 1987). Na sua elaboração tive em 

consideração as condicionantes espaciais e materiais, o nível de desempenho 

motor dos alunos, as características da dinâmica da turma e o programa 

nacional de educação física.  

A avaliação diagnóstica realizou-se na primeira aula. Para avaliar o nível 

de desempenho motor dos alunos, optei pela situação de jogo formal, uma vez 

que os alunos já se encontram no 12º ano e já abordaram bastante a 

modalidade em anos anteriores. Esta avaliação permitiu construir a unidade 

didática adequada aos alunos. Observando a grande heterogeneidade da 

turma relativamente ao nível de desempenho motor, optei por formar dois 

grupos homogéneos.  

As primeiras aulas da unidade didática são dedicadas à exercitação das 

habilidades motoras de passe, manchete, deslocamentos e serviço por baixo, 

pois os alunos ainda apresentam algumas dificuldades.  

Os conteúdos da comunicação na ação serão exercitados durante toda 

unidade didática.  

O dispositivo de receção (em “W”) e o esquema defensivo (3:1:2) penso 

serem os mais adequados ao nível de desempenho dos alunos, uma vez que 

observei algumas dificuldades na ocupação racional do espaço e são os 

propostos pelo programa nacional de educação física para o 11º e 12º ano. 

Estes conteúdos serão introduzidos na segunda aula e exercitados nas aulas 

seguintes.  

 Em todas as aulas está planeado a realização de jogo na situação 

formal. Nas aulas em que disponho de duas redes, os alunos realizam jogo em 

grupos homogéneos, sendo que o grupo de nível de desempenho inferior 

realizará jogo na situação 4x4 uma vez que é menos complexa. Nas aulas em 

que disponho de apenas uma rede, os grupos para a realização do jogo formal 
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serão heterogéneos. Nesta situação introduzirei a troca de posições, 

garantindo que, por exemplo, o aluno que realiza bloco seja do mesmo nível do 

aluno que realiza o remate, adequando desta forma a mesma situação ao nível 

de desempenho motor dos diferentes alunos. 

 A habilidade motora de serviço por cima será introduzida na oitava aula, 

momento em que os alunos já aprenderam a ocupar racionalmente o espaço, a 

definir zonas de responsabilidade, a utilizar a comunicação verbal e a identificar 

mais rapidamente a trajetória da bola, deslocando-se e realizando a receção 

em equilíbrio. 

 Na décima segunda aula introduzirei as habilidades motoras de remate e 

bloco. Estas habilidades serão introduzidas no mesmo momento, pois desta 

forma os alunos têm uma solução defensiva (bloco) para fazer frente à ação 

ofensiva (remate).     

 Na décima quarta aula introduzirei a proteção ao remate e ao bloco, 

recorrendo ao desenho no quadro (meio auxiliar de ensino), para apresentar os 

conteúdos aos alunos, uma vez que verifiquei que não têm grande capacidade 

de abstração e o desenho ajuda imenso a perceberem os conteúdos táticos. 

 A décima nona aula será a consolidação de todos os conteúdos 

ensinados. A avaliação sumativa será na última aula da unidade didática, na 

situação de jogo formal, onde apenas será alvo de avaliação, aquilo que foi 

alvo de ensino.  

 Relativamente ao desenvolvimento da condição física, esta será 

trabalhada em todas as aulas, tentando sempre que se desenvolva em 

situações que contribuam ao mesmo tempo para a aprendizagem das 

habilidades motoras. 

 Os conceitos psicossociais serão ensinados durante toda a unidade 

didática, através das situações de aprendizagem que, obviamente exigirão na 

sua realização a autonomia, o espirito de grupo, o respeito e o empenhamento. 

 Ao nível da cultura desportiva, as regras do jogo e a terminologia 

específica serão introduzidas gradualmente. Por exemplo, aquando da 

introdução do remate e do bloco, as regras que os regulam serão introduzidas. 

Em todas as aulas os alunos assumirão a função de árbitro. 
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Anexo 2 – Plano de aula da unidade didática de voleibol 
 

 

Plano de Aula 111 e 112 

 

Estudante Estagiário: Luís Fernandes 

Professora Cooperante: Manuela Machado 

Turma: 12ºE 

Alunos: 20 
Local: P3 

Data: 10-05-2013 

Duração: 75’ 
Hora: 10.10 – 11.40 

U.D: 16 e 17 

Ap. Física: 97 e 98 

Unidade didática: Voleibol Função didática: Exercitação Material: 20 bolas e sinalizadores 

Objetivo 
geral da 

aula 

- Realizar remate, bloco, e proteção ao ataque e ao bloco; 

- Desenvolver as capacidades condicionais resistência aeróbia, flexibilidade e força de resistência; 
- Desenvolver os conceitos psicossociais autonomia, responsabilidade, empenho e respeito;  
- Regras impostas à execução do bloco. 

 
Objetivo 

Comportamental 
Situação de Aprendizagem/Organização didático 

metodológica 
Componentes Críticas 

In
ic

ia
l 1
0
.1

5
 

1
0
.3

5
 

- O aluno ativa os 
sistemas 
cardiovascular e 
musculoarticular, 
desenvolve a 
resistência aeróbia e 
realiza relação com a 
bola. 

- O professor utiliza o desenho no quadro para explica aos 
alunos as posições dos jogadores, o sistema de receção em 
W, a rotação dos jogadores, a troca entre jogadores da zona 3 
com os da zona 2 ou 4, e a proteção ao ataque e ao bloco. 
 
- Os alunos correm pelas laterais do espaço e à ordem do 
professor realizam: rotação dos MS à frente e atrás; rotação 
do tronco; ação circular posterior e anterior dos MI; 
deslocamento lateral em passo caçado e salto junto à rede; 
corrida de aproximação, impulsão e receção ao solo do 
remate. 
 
- Cada aluno com uma bola realiza toque dedos com uma 
mão e depois enviando uma mão para a outra; autopasse e 
toque em diferentes partes do corpo; toque com um antebraço 
e depois enviando de um para o outro; autopasse e manchete. 

- Correr continuamente; 
- Manter a frequência cardíaca 
elevada. 
 
Passe: - Prever a trajetória da 
bola o mais cedo possível; 
- Deslocar para ficar atrás e 
debaixo da bola; 
- Elevar os braços, colocando as 
mãos à frente e acima da testa. 
 
Manchete: - Colocar os pés 
paralelos a afastados um pouco 
mais que a largura dos ombros; 
- Juntar os cotovelos, afastados 
do tronco; 
- Tocar na bola com a parte 
anterior do antebraço. 

1
0
.3

5
 

1
0
.4

0
 

- O aluno desenvolve 
a flexibilidade. 

- Os alunos realizam os exercícios de flexibilidade com bola 
orientados pelo professor.   

- Manter a posição durante 20 
segundos, numa amplitude em 
que já existe ligeira dor. 
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- O aluno realiza 
serviço por cima a 
distâncias 
progressivamente 
maiores, colocando 
bola no campo 
adversário, e 
receção ao serviço 

não deixando a bola 
tocar no solo. 

- Os alunos agrupam-se em 
pares, colocam-se um da 
cada lado da rede, e 
realizam serviço por cima. 
Os alunos 
progressivamente vão 
aumentando a distância. No 
sentido de evitar o 
cruzamento de bolas e colocar em risco os alunos, todos 

realizam o serviço ao mesmo tempo e na mesma direção 
sobre autorização do professor. Em cada campo estarão 2 
pares, que realizaram o exercício à vez. 

- Bater no centro da bola com o 
braço estendido, colocando a 
mão “dura” e o pulso fixo; 
- Colocar a bola no campo 
adversário; 
- Colocar-se na posição base 
defensiva; 
- Identificar rapidamente a 
trajetória da bola; 

- Deslocar no sentido de 
executar a receção (manchete 
ou passe) em equilíbrio. 
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 - O aluno realiza 

remate na zona 2 e 4 
após passe do 
distribuidor e bloco. 

- A turma divide-se em 2 grupos de 10 alunos que se colocam 
em coluna na zona 2 e 4. Cada grupo terá um aluno a 
passador (definido pelo professor) e um aluno a realizar bloco. 
O aluno que remata a seguir realiza bloco, e quem realiza 
bloco vai buscar a bola e dirige-se para o final da coluna. Ao 
fim de 5 minutos os 2 grupos trocam de posição. 

Bloco: - Deslocar-se 
paralelamente à rede, sem 
cruzar os apoios, sempre em 
posição frontal; 
- Colocar as mãos por cima da 

bola, com os dedos afastados. 
 
Remate: - Iniciar a corrida de 
aproximação quando a bola 
atinge o ponto mais alto da sua 
trajetória ascendente; 
- No 2º passo realizar um balaço 
dos braços para trás, e no 3º 
passo um balanço ascendente;  
- Elevar os 2 braços, sendo que 
o não dominante aponta a bola, 
e o outro é lançado para cima e 
para trás. 
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- O aluno realiza 
serviço por cima, 
receção orientada 
para o distribuidor, 
remate e bloco. 

- A turma divide-se em 2 grupos de 10 alunos, e ocupam 
metade da rede. O exercício inicia com serviço por cima, 
seguido de receção orientada para o distribuidor, remate do 
aluno que executou a receção e bloco do aluno que realizou o 
serviço. Quem serviu e bloqueou vai para distribuidor, o 
distribuidor para o final da coluna dos rebedores/rematadores, 
e quem recebeu e rematou vai para o final da coluna dos 
servidores/bloqueadores. No grupo de nivel inferior o 
distribuidor é definido pelo professor. 

- Colocar a bola no campo 
adversário; 
- Na receção enviar a bola para o 
distribuidor; 
- O distribuidor coloca a bola alta 
e junto à rede para posterior 
remate; 
- O aluno que recebe realiza o 
remate; 
- O aluno que serviu realiza o 
bloco. 
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- O aluno realiza jogo 
na situação 6x6 com 
dispositivo de 
receção em W, 
esquema defensivo 
3:1:2, com bloco 
individual ao 
adversário direto 
(1:2:3) e proteção ao 
ataque e ao bloco. 

- Os alunos dividem-se em 2 equipas de 10 alunos e realizam 
jogo 6x6. Sempre que uma equipa ganha o direito a servir, 

realiza a rotação e saem 2 alunos e entrem outros 2, na 
posição 1 e 4. 
Equipas: 

1- …, …, …, …, …, …, …, …, …, …; 
2- …, …, …, …, …, …, …, …, …, ….  

- Iniciar com serviço por cima; 
- Executar os 3 toques; 
- Na receção ou defesa enviar a 
bola para o distribuidor; 
- Optar por atacar pela zona 2 ou 
4; 
- Observar a disposição dos 
adversários, e colocar a bola fora 
do alcance dos mesmos através 
de remate ou passe colocado; 
- Realizar bloco ao adversário 
direto; 
- Realizar proteção ao ataque e 
ao bloco. 
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 - O aluno retorna à 

calma e alonga os 
músculos superiores, 
médios e inferiores. 

- Os alunos colocam-se à frente do professor dispostos em “U” 
e realizam alongamentos. O professor faz um comentário geral 
sobre a aula e avisa que a próxima aula é de ginástica 
acrobática. 

- Empenho; 
- Atenção. 
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Anexo 3 – Cartaz da atividade “D. Dinis Ativo” 
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