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RESUMO 

 

O presente documento surge no âmbito do Estágio Profissional inserido 2º Ciclo 

em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário conducente ao 

grau de mestre da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. Incorpora 

as vivências e aprendizagens de uma estudante-estagiária (a autora) em 

contexto de estágio. O espaço de Estágio Profissional apresenta-se como uma 

oportunidade de transportar e colocar em prática, em contexto real, os 

conhecimentos adquiridos até ao momento. Neste sentido, o estágio é um 

processo de construção pessoal e profissional significativo, uma vez que implica 

um comprometimento com o processo de ensino. Com efeito, o estágio retratado 

neste documento foi realizado numa escola Básica da cidade do Porto, num 

núcleo composto por quatro estudantes-estagiários, uma Professora Cooperante 

da Escola e uma Professora Orientadora da Universidade. Surge desta forma o 

respetivo Relatório de Estágio estruturado em seis capítulos. O primeiro refere-

se à “Introdução”, onde é mencionada a estrutura do documento. No segundo 

capítulo, intitulado “Enquadramento Biográfico”, pode ser lido o meu percurso 

biográfico, destacando as experiências desportivas e escolhas académicas. O 

terceiro é referente à “Pratica Profissional enquanto espaço formativo”, onde 

realço as circunstâncias em que se desenvolveu o estágio e os seus 

intervenientes. O quarto capítulo, “Realização da prática profissional”, é 

destinado à reflexão sobre as experiências que vivi durante o ano de estágio, 

que envolve o processo de ensino e aprendizagem e o desenvolvimento 

profissional. Ainda neste capítulo apresento um estudo de investigação-ação que 

me permitiu caraterizar a minha instrução nos momentos da aula e, por sua vez, 

definir o meu perfil instrucional. O quinto capítulo apresenta a relação 

estabelecida com a comunidade escolar através da organização e participação 

em eventos desportivos. Como conclusão enuncio de que forma o estágio 

contribuiu para o meu desenvolvimento pessoal e profissional. Neste contexto, 

aprendi a ensinar, ultrapassei dificuldades, fui capaz de construir, conduzir e 

adaptar o processo de ensino/aprendizagem e tomei conhecimento da exigência 

da profissão de docente. 

PALAVRAS-CHAVE: ESTÁGIO PROFISSIONAL, EDUCAÇÃO FÍSICA, 
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ABSTRAT

 

This document is under the Placement of Praticticum Training inserted in the 2nd 

Cycle in Physical Education in Primary and Secondary Education leading to the 

degree of master of the Faculty of Sport the University of Porto. Incorporates the 

experiences and learnings by a pre-service teacher (the author) in the context 

ofpractium training. The practium training assumed as an opportunity to transform 

and implemente, in the real world, the knowledge acquired so far. In this sense, 

the training becomes a significant professional building process, once implies a 

commitment to the teaching process. Indeed, the practium takes place in Primary 

School in the city of Porto, within a core of four pre-service teachers, a 

Cooperating Teacher School and and a supervisor from the University. This 

Report comes in this from structured in six chapters. The first one refers to the 

“Introduction”, where is mentioned the document structure. The second chapter 

entitle “Framework biographical” can be read my biographical path, highlighting 

the sporting experiences and academic choises. The third one makes reference 

to the "Professional Practice as formative space", where I highlight the 

circumstances in which the Praticum Training developed itself as all its 

intervinients. The fouth chaper, “Realization of Professional Pratice” is projected 

to the reflection of my experiences lived during the Practicum Training, which 

involves the process of teaching and learning and professional development. Still 

in chapter I presented a research study-action that allowed me to characterize 

my instruction in moments of class and, in turn, set my instructional profile. The 

fifth chapter presents the relationship established with the school community by 

organizing and participating in sporting events.  

In conclusion I enunciate in what ways the Practicum Training contributed to my 

personal and professional development. In this context, I learned to teach, to 

overcome difficulties, I was able to construct/lead/adapt the process of 

teaching/learning and familiarize of the requirement of teacher profession. 

 

 

KEYWORDS: PRACTICUM TRAINING, PHYSICAL EDUCATION, TEACHER, 

INSTRUCTION, TEACHING / LEARNING.
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1. INTRODUÇÃO 

 

O Estágio Profissional (EP) é entendido pelo estudante-estagiário (EE) como 

uma das etapas mais enriquecedora da formação inicial para a docência. É no 

EP que o EE coloca em prática os seus conhecimentos ao integrar uma escola 

e ao assumir a lecionação de pelo menos uma turma. Segundo Caires (2001) o 

EP é um espaço privilegiado para a articulação entre a teoria e a prática. 

Proporciona aos estudantes-estagiários (EEs), futuros docentes, a oportunidade 

de interagirem com a cultura escolar, de acordo com as normas, valores, hábitos, 

práticas praticadas em cada comunidade escolar específica. 

De uma forma legal, rege-se pelos princípios presentes no Decreto-Lei n.º 

74/2006 de 24 de março e o Decreto-Lei n.º 43/2007 de 22 de fevereiro, e no 

sentido institucional corresponde a uma unidade curricular do segundo ciclo de 

estudos conducente à obtenção do grau Mestre em Ensino da Educação Física 

nos ensinos Básico e Secundário da Faculdade de Desporto da Universidade do 

Porto (FADEUP). 

O EP é uma componente da formação inicial de professores que contribui 

para o desenvolvimento do estudante. Desde logo surge uma transição de 

acontecimentos, a passagem de estudante para EE e, como tal, existe o 

confronto com aquilo que é esperado com o que na realidade é confrontado. De 

acordo com Veenman (1894) esta fase é denominada de “choque com a 

realidade”. Neste sentido, alguns autores, como por exemplo Siedentop (1991), 

Caires (2001), Veenman (1894) e Albuquerque  et al. (2002) têm estudado o 

papel do EP na formação inicial e de que forma a mesma contribui para o 

desenvolvimento profissional do EE. Todas as vivências experienciadas pelos 

EEs durante o ano de estágio contribuem para a criação da sua identidade 

enquanto profissionais, assim sendo, são os EEs os principais agentes da 

construção da sua própria identidade profissional. Não obstante, a dimensão 

pessoal também é tida em consideração, na medida em que cada EE possui as 

suas próprias habilidades, crenças, perceções, motivações e a sua 

personalidade (Ezer et al., 2010), que em muito influenciam a sua forma de 

atuação perante a comunidade escolar. 
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As expetativas iniciais quanto ao EP eram apreensivas, uma vez que a 

realidade escolar era desconhecida, contudo estava expetante e ansiosa por 

iniciar esta etapa de aprendizagem. 

O presente Relatório de Estágio (RE) é considerado um relato escrito daquilo 

que foi o ano de estágio do EE.  

Atendendo à sua estrutura, o RE inicia com um capítulo onde o EE é 

apresentado de acordo com as suas vivências passadas, formações anteriores, 

bem como o que o levou a escolher o desporto e o ensino como área de 

formação. De seguida surge o capítulo “A Prática Profissional enquanto Espaço 

Formativo”, onde não só é realizado um enquadramento legal e institucional do 

EP, situando o EP no currículo do 2º Ciclo e mencionando os seus objetivos e 

normas de funcionamento, como também é caraterizada a Escola Cooperante 

(EC), os seus alunos e o departamento de Educação Física (EF). 

Num terceiro ponto designado por “Realização da Prática Profissional”, é 

apresentada a forma como planeei o ano letivo de acordo com os três níveis 

(Planeamento Anual (PLA), Unidades Didáticas (UDs) e Planos de Aula (PA), 

caraterização dos meus alunos, as estratégias e rotinas aplicadas para uma boa 

gestão do tempo de aula, os diversos procedimentos tomados e dificuldades 

sentidas no momento da avaliação dos alunos e a apresentação do projeto de 

estudo investigação-ação, onde é caraterizada a instrução da EE (a autora) 

durante a unidade temática de Badmínton.   

Posteriormente, no capítulo “Ser Professor além-fronteiras”, demonstrarei as 

experiências e a aquisição de conhecimentos práticos que corresponderam a 

atividades realizadas com a comunidade escolar.  

No término do presente documento, encontra-se uma síntese de 

aprendizagens e perspetivas para o futuro próximo.  
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2.1. As pessoas, as experiências e a paixão que me trouxeram a ti, 

Desporto. 

 

Não poderia iniciar a narração da minha história na pática pedagógica sem 

que antes falasse de mim e das razões que me levaram a ser aquilo que sou 

hoje. Neste capítulo procurei apresentar o sentimento que desabrochou em mim. 

Aos meus olhos, mostrarei o meu ponto de partida e a minha chegada.  

O meu gosto pelo desporto surgiu muito cedo. Foram vários os relatos da 

minha mãe a dar conta de uma criança que, apesar de calma, adorava correr, 

saltar e ir à descoberta do lado desconhecido da vida. 

Corria o ano de 1995, a minha mãe inscrevera-me na natação do Futebol 

Clube do Porto, cujas instalações estavam situadas ao lado do antigo estádio 

das Antas. Recordo-me que não chorei apesar de me apresentar bastante 

receosa, sentia uma angústia inicial que cedo me deu a conhecer um lado 

inseguro que, ainda hoje, está presente em mim e, no final da primeira aula 

encontrava-me entusiasmada, existia em mim uma sensação extraordinária que 

me despoletou o desejo e ânsia de voltar a realizar uma nova aula. A partir daí 

sempre pratiquei natação. Aos 11 anos de idade, devido a problemas de saúde 

vi-me obrigada a desistir de um desporto que apesar de me ter sido incutido, 

passei a adorar. Integrei o Desporto Escolar (DE), no 6º e 7º anos na modalidade 

de dança direcionada para as danças latinas. A escola onde frequentei o 2º e 3º 

ciclos do Ensino Básico tinha uma parceria com uma instituição, isto porque a 

professora que nos dava a aula não pertencia aos quadros escola. No 8º e 9º 

anos, joguei basquetebol, modalidade pela qual me apaixonei e que me fez 

crescer muito enquanto pessoa. Assim sendo, ganha sentido que a educação 

desportiva promova “competências humanas que vão muito para além da prática 

desportiva e se aplicam aos outros domínios da vida humana”. Mais ainda, que 

seja transladada para a vida, ou seja, que todos os valores “se transfiram para 

outras esferas da vida da pessoa” com o intuito de “não formar exclusivamente 

o desportista, mas o Homem” (Rosado, 2011, p. 11). No meu caso em particular, 

o basquetebol proporcionou-me a aquisição do sentido de responsabilidade que 

a integração numa equipa assim o exige, que vai desde o simples despertar para 

ir para os jogos, passando pelo esforço e dedicação em todos os treinos/jogos e 

concluindo com representação de uma instituição, neste caso, a escola. Ajudou 
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a controlar as emoções sentidas, a identificar e perceber o meu papel numa 

equipa. Hoje, reconheço que o experienciado me ajudou a conhecer as minhas 

capacidades, reconhecer as minhas fragilidades, o ir à descoberta, a perceção 

de que nada é conquistado sem esforço e que para ser conquistado é necessário 

abdicarmos de algumas coisas e dedicarmo-nos a outras. Elucida Rosado (2011, 

p. 11) ao reforçar que “a educação desportiva enfatiza competências de vida 

tidas como fundamentais: o valor do auto-conhecimento, do auto-controlo, da 

auto-realização, de valorização do esforço, da perseverança, do auto-

aperfeiçoamento e da harmonia pessoal”.  

 Recordo-me das viagens de táxi ou no carro do professor de EF até aos 

jogos, do convívio que era fantástico, a equipa incrível, a partilha de 

conhecimentos e experiências indiscritíveis. Foi esta integração na modalidade 

que me proporcionou o conhecimento do prazer de conquistar uma vitória, da 

luta pelo objetivo, não esquecendo a reflexão realizada após os jogos. Nos dias 

de hoje, contemplo que esta reflexão não só é importante como se torna 

imprescindível, porque ela auxilia na perceção, não só daquilo que correu menos 

bem ou mal de forma a poder corrigir, mas também, o que correu bem para que 

o bem continue a ser praticado e se possível potenciado para se tornar melhor 

ainda. Nestas minhas vivências desportivas não conseguia inteirar-me da sua 

importância. Contudo, hoje, observo que a reflexão após a prática é fulcral quer 

para a melhoria do processo ensino-aprendizagem, quer para a evolução 

pessoal enquanto profissional.  

Chegada a hora de tomar uma decisão que determinasse o rumo da minha 

vida, a insegurança acompanhou-me novamente e persistia a questão: “Será 

que devo enveredar pela área do Desporto?”. A minha mãe era, à data, 

funcionária da escola que frequentava. Para além de acompanhar de perto todo 

o meu crescimento e evolução escolar, tinha também o privilégio de estar em 

contato com os meus professores e, foi num desabafo com o meu professor de 

EF que lhe revelou os meus receios em seguir essa área profissional. Embora 

não fosse a sua intenção manipular a minha decisão, o professor informou a 

minha mãe que sempre acreditou nas minhas capacidades e habilidades para o 

desporto, e como tal, seria uma boa opção seguir esta área.  

Inscrevi-me no curso tecnológico de desporto numa Escola Secundária da 

cidade do Porto. Foram inúmeras as aprendizagens e experiências que vivenciei 
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durante os três anos do ensino secundário. Tal como foi o caso de duas 

disciplinas que faziam parte do curso, Práticas Desportivas e Recreativas e 

Organização do Desenvolvimento Desportivo (ODD). Relativamente à primeira, 

aprendi, por exemplo, a observar, a recolher, a analisar e a interpretar dados de 

um jogo de futebol e de basquetebol. Os aspetos observados diziam respeito à 

contagem de golos/cestos marcados por um jogador, ao número de remates, 

entre outros aspetos, de forma a analisar estatisticamente um jogo, através do 

número de frequências relativas e absolutas. Depois de recolhidos os dados, os 

mesmos eram colocados em tabela e depois em gráfico. É certo que este 

conhecimento se demonstrou pouco aprofundado quando na unidade curricular 

Didática Geral do Desporto voltou a ser transmitido e trabalhado. Contudo, não 

me era desconhecido. Reportando-me agora à disciplina de ODD foram 

inúmeras atividades organizadas pela turma, das quais saliento “O dia Mundial 

da Criança”, a “Corrida de BTT”, “Colóquio – Rosa Mota”, na qual foi necessária 

a procura de patrocínios, redação de cartas devidamente formatadas para a 

requisição e mobilização de material, espaço e gestão de recursos humanos. 

Toda esta aprendizagem de gestão assumiu o seu grau de importância não só 

no momento, como agora, uma vez que em contexto de aula e/ou organização 

de eventos desportivos, o professor tem que ser capaz de responder a este 

aspeto.  

 A escola em questão proporcionou-me uma formação muito diversificada e 

abrangente. Recordo-me de nessa época ter um professor que deixou a sua 

marca no meu percurso escolar por ser uma figura intimidante e autoritária mas, 

ao mesmo tempo, sabia entender-nos e ajudava muito os seus alunos. Era dos 

que “vestia a camisola”! Pelo que, neste aspeto, fui sempre premiada com 

excelentes profissionais e seres humanos ao meu lado. 

Com o término do curso a aproximar-se, tinha em mente ingressar na 

faculdade, mas as condições económicas dos meus pais não eram as melhores, 

pelo que pensei que o meu percurso académico poderia acabar ali mesmo. 

Acontece que os meus pais decidem emigrar para Espanha, em busca de 

melhores condições e no sentido de me proporcionar um futuro melhor. Com 

esta atitude dos meus pais, a quem estarei eternamente grata, não vi o meu 

sonho desmoronado. Segui em frente, disse para mim mesma que iria licenciar-
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me não só para ver o meu sonho concretizado e sentir-me realizada, como 

também para celebrar o esforço e apoio dos meus pais.  

Realizei os pré-requisitos na FADEUP, embora tenha sido colocada na 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Em consenso com os meus pais, 

e, após uma grande reflexão, decidimos que o melhor seria eu ingressar no 

Instituto Superior da Maia. Esta opção permitiu-me permanecer a viver com a 

minha avó no Porto, porque efetivamente já estava a sofrer com o facto dos meus 

pais se encontrarem a cerca de 800 km de distância da nossa cidade, e, embora 

soubesse que também era difícil para eles, o nosso maior alicerce era pensar na 

minha formação. Em suma, foram tempos difíceis e carregados de emoção. 

Findados os três anos de licenciatura, os conhecimentos adquiridos 

específicos respeitantes ao ensino, à didática geral e á didática específica de 

cada unidade de ensino, foram fulcrais, pois consegui mobilizar os mesmos para 

o EP, uma vez que sem o conhecimento teórico e prático adquirido em diferentes 

modalidades tornar-se-ia difícil o ensino das habilidades motoras aos meus 

alunos. Uma das experiências que me foi proporcionada durante a licenciatura 

prendeu-se com o ensino da natação a populações especiais, que desde logo 

se tornou um desafio de elevada responsabilidade, uma vez que nunca havia 

tido contato, a nível desportivo, com pessoas com deficiência, como é o caso do 

autismo, da paralisia cerebral e da síndrome de Down. O ensino da modalidade 

a populações especiais permitiu-me a abertura de horizontes e a perceção e 

sensibilização para a importância da integração/inclusão deste tipo de população 

no desporto tal como é relatado na Carta Europeia do Desporto para Todos pelo 

conselho da Europa (1988, pp. 22-23) “No desporto como noutros sectores da 

sociedade, a integração das pessoas com deficiência e das pessoas válidas é 

essencial. Neste contexto, a palavra integração não significa contudo que se 

peçam às pessoas com deficiência as mesmas performances que às pessoas 

válidas em desportos onde a sua enfermidade limita em demasia as suas 

aptidões funcionais. O objetivo fundamental da integração é fazer de maneira 

que as pessoas deficientes e válidas possam dispor dum leque de possibilidades 

apropriadas às suas capacidades”. Sendo substancial esta integração do 

individuo com deficiência é igualmente importante formar os estudantes neste 

sentido. Transmitir que é necessário valorizar a diferença e não excluí-la. 

Aprender a trabalhar com a diferença. Como estes valores e ideais me foram 
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transmitidos e eu assumi-os como válidos porque acredito e defendo que a 

pessoa com deficiência é tão capaz como uma pessoa sem deficiência. Foi pelo 

acreditar nas potencialidades desta população que despertou em mim a vontade 

de saber mais. E, como o saber não ocupa lugar, predispus-me realizar o curso 

de árbitro nacional de Boccia, modalidade que já conhecia, embora nunca antes 

beneficiasse do contato com a mesma. Esta formação facultou-me a convivência 

com uma população que detém uma força e determinação incríveis e em cada 

competição que arbitrei, estes atletas especiais demonstraram-me o gosto, o 

prazer, a felicidade e dedicação que têm ao praticar a modalidade. Mais ainda, 

o empenho e a proeza de cada técnico e treinador ao lidar com estes seres 

humanos tão especiais. Sem dúvida que hoje encaro com “outro olhar” esta 

realidade, ou seja, os indivíduos com deficiências são seres humanos que 

apesar das suas limitações vêm a prática desportiva como um meio para o 

desenvolvimento das suas capacidades. O desporto mais que um direito é uma 

mais-valia e um suporte à inclusão social para estes indivíduos. Todas estas 

experiências permitiram a aquisição de competências teóricas e práticas para 

poder atuar de forma adequada futuramente. Estabelecendo a ponte entre as 

referidas aprendizagens com o EP considero que me foi vantajosa porque como 

destacarei posteriormente no capítulo “EP enquanto espaço formativo”, a escola 

onde realizei o EP detém inúmeros alunos com deficiências motoras, intelectuais 

e auditivas. 

Com a conclusão da licenciatura apercebi-me que não me sentia plenamente 

realizada. Foi então que decidi inscrever-me no mestrado em ensino nesta 

faculdade. Não me arrependo da escolha, para além dos conhecimentos e 

aprendizagens através da prática pedagógica a que tive acesso, conheci 

pessoas fantásticas que me ajudaram a crescer enquanto pessoa e, hoje, sou 

uma pessoa mais segura e firme na tomada de decisões. Para além de me ter 

aperfeiçoado nas habilidades técnicas, o meu crescimento pessoal foi 

considerável e melhorou muito a forma como encaro a vida. Acredito puramente 

que as escolas ou faculdades enquanto instituições de ensino não ostentam 

como intuito único garantir a aquisição de conhecimentos ou de habilidades, mas 

também formar seres humanos. Já dizia Garcia (2002, p. 206) “a escola não é 

apenas um local para aprender conteúdos programáticos, mas também para o 

desenvolvimento do ser”. A faculdade proporcionou-me a passagem do simples 
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“olhar as coisas” para o “observar as coisas”, ensinou-me não só a pensar mas 

também a refletir, dotou-me de conceitos, poder de fundamentação e 

argumentação. Foi na faculdade que também ultrapassei obstáculos, abri 

horizontes aceitando novos desafios, criei novos sonhos, que vale a pena 

acreditar, em suma fui feliz. Tal como recorda Jorge Olímpio Bento (2008) a sua 

passagem pela faculdade “Antes tinha ouvidos e olhos, sabia de cor o alfabeto 

e os números, mas não sabia verdadeiramente ouvir e ver, escutar e observar, 

ler e entender, escrever e contar, perguntar e responder, avaliar e valorar. Aqui 

absorvi conhecimentos que se tornaram combustível para o uso e labor da razão. 

Aprendi a pensar e, desse jeito, a libertar a mente, a argumentar e formular ideias 

e conceitos, a descobrir e alargar novos horizontes e perspetivas, a tecer e 

sonhar com ideias e utopias.” Face ao exposto, acredito que a faculdade 

completa o seu formando para a vida, dota-o de conhecimentos, de experiências 

e vivências, deixa-o ir à descoberta acompanhando sempre o seu caminho, na 

certeza por em que o crescimento acontecerá e a sua marca deixará.   

A faculdade transportou-me para outra dimensão, nunca antes pisada. 

Consegui alcançar, com trabalho, dedicação e dor terminar este meu ciclo. Sim 

dor, porque a procura do conhecimento dói pela imensidão de ideias que nos 

ficam na memória contudo o conhecimento é ótimo, é algo que recebemos de 

livre vontade, que nos alimenta e nos acompanhará até ao fim dos meus dias.  

Tenho a perfeita noção que o “mercado” de trabalho de professores está 

lotado e que a minha colocação numa escola será longínqua, senão utópica. 

Todavia, não será por essa constatação que vou abolir a ideia de um dia 

pertencer a uma lista de admitidos no concurso nacional de professores. 
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3. A PRÁTICA PROFISSIONAL ENQUANTO ESPAÇO FORMATIVO
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3.1. Ensinar na Escola de hoje

 

O papel da escola foi alvo de modificações ao longo dos anos acompanhando 

os avanços e necessidades da sociedade. Face às mudanças é desde logo 

necessário garantir uma educação de qualidade que permita a formação plena 

do individuo. Não esquecendo que a escola constitui-se como uma instituição 

social, detentora dos seus objetivos, metas e finalidades a atingir, como é o caso 

do ensinar. Não obstante, é através da escola e do sistema educativo que são 

retratados os valores, as crenças e a aglomeração de ações (Carvalho, 2006). 

Assim sendo, o mesmo autor acerca da educação de hoje salienta que a mesma 

“é unanimemente considerada um dos principais veículos de socialização e de 

promoção do desenvolvimento individual. Inserindo-se num contexto histórico, 

social e cultural mais amplo, os sistemas educativos acabam por ilustrar os 

valores que orientam a sociedade e o que esta quer transmitir” (p.1). 

Paralelamente a escola é um espaço para todas as crianças, onde cada uma 

tem direito a receber a educação que lhe permita desenvolver-se 

harmoniosamente, descobrindo e ampliando as suas potencialidades. Para que 

esse direito possa ser exercido é importante que existam, na escola e nas 

pessoas que atuam nela, as condições adequadas de aprendizagem. Será então 

que a escola é capaz de responder às individualidades da comunidade escolar? 

Com a heterogeneidade atualmente existente, é importante que a escola tome 

em consideração a diversidade e a diferença. Mas será que a escola está 

disponível para esse facto? A este respeito surge a ideia de Dayrell (2007, p. 

1125) ao defender que “a escola tem de se perguntar se ainda é válida uma 

proposta educativa de massas, homogeneizante, com tempos e espaços rígidos, 

numa logica disciplinadora, em que a formação moral predomina sobre a 

formação ética, em um contexto dinâmico, marcado pela flexibilidade e fluidez, 

individualização crescente e de identidades plurais”.  

É neste sentido que o Estado deve intervir, proporcionando um sistema 

educativo que assegure a igualdade de oportunidades e possibilidades de forma 

a garantir a maximização das potencialidades de todos os alunos. Mas na 

verdade, a tarefa é árdua, será que é mesmo possível atingir? É uma questão 

que me atormenta constantemente, porque acredito que a escola tem valor e, 



 

16 
 

como tal, é o meio indicado para ir ao encontro das individualidades na medida 

que lhes é complementar. 

No meu entendimento, a escola apesar de ostentar a incumbência de 

garantir um ensino individualizado atendendo às questões da heterogeneidade, 

parece-me complexo de ser concretizável. Vejamos, cada vez mais são 

acrescentados alunos às turmas, o que provoca uma grande dificuldade na 

atuação do docente, tornando difícil a obtenção da qualidade do trabalho 

individualizado. Parece-me díspar, se por um lado a escola deve atender às 

particularidades dos alunos, formando cada vez mais um ensino individualizado, 

por outro lado encontramos as medidas do sistema educativo implementadas 

pelos nossos governantes. É no mínimo preocupante esta atual circunstância da 

escola.  

Desta feita, considerei importante refletir sobre o estado atual da escola, 

antes de iniciar a viagem sobre aquela que foi “a minha escola” durante um ano 

letivo. O conhecimento prévio das ilações referenciadas anteriormente permite 

que o PE se prepare para a prática profissional em contexto de estágio e, desta 

forma dê início ao processo de socialização numa comunidade profissional, que 

neste caso, se trata de uma comunidade escolar. 

 

 

 

3.2. O estágio na sua envolvência legal e institucional 

 

O EP corresponde a uma Unidade Curricular do 2.º ciclo de estudos 

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

Básico e Secundário da FADEUP, mais especificamente nos 3.º e 4.º semestres, 

e é superiormente balizado por um enquadramento legal e institucional.  

No que concerne às orientações legais, o EP da FADEUP é regulado pelos 

princípios constantes nos Decretos-Lei nº 74/2006 de 24 de março e nº 43/2007 

de 22 de fevereiro, os quais enquadram a formação inicial do ensino superior no 

processo de Bolonha e especificam as condições de obtenção de habilitação 

profissional para a docência, respetivamente.  

Institucionalmente, rege-se pelos: Regulamento Geral dos 2.º Ciclos da 

Universidade do Porto, Regulamento Geral dos 2.º Ciclos da FADEUP e 

Regulamento do Curso de Mestrado em Ensino de Educação Física nos Ensinos 
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Básico e Secundário da FADEUP. Todavia, são o Regulamento da Unidade 

Curricular Estágio Profissional1. e as Normas Orientadoras da Unidade Curricular 

Estágio Profissional2, que norteiam as atividades EEs no decurso de um ano 

letivo.  

O EP integra duas componentes: a Prática de Ensino Supervisionada (PES) 

– o estágio anual em contexto real de ensino, na escola, e o RE - o relato da 

experiência vivida na PES, que tem que ser defendido perante um júri em provas 

públicas (Batista & Queirós, 2013). Esta estrutura é veiculada pelo artigo 14.º do  

Decreto-Lei n.º 43/2007 de 22 de fevereiro, no qual é salientado que apenas é 

conferida a habilitação para a docência aos indivíduos que concluírem com 

aproveitamento todas as componentes que do 2.º Ciclos fazem parte. Um desses 

elementos é o EP que, por sua vez, integra a PES numa EC. O documento 

valoriza ainda, a PES por se constituir no “momento privilegiado, e insubstituível, 

de aprendizagem da mobilização dos conhecimentos, capacidades, 

competências e atitudes” (p.1321). É, fornecida aos EEs uma aprendizagem real 

e autêntica, tornando-os capaz de “produzir em contexto real, práticas 

profissionais adequadas a situações concretas na sala de aula, na escola e na 

articulação desta com a comunidade” (p.1321).  

As Normas Orientadoras operacionalizam o Regulamento do EP e é na 

realização de cada uma das tarefas associadas a cada área de desempenho que 

o EE procura desenvolver as competências profissionais essenciais ao exercício 

da profissão de ser Professor de EF. Assim sendo, são definidas três áreas de 

desempenho (Normais Orientadoras da Unidade Curricular Estágio Profissional, 

2011-2012, p.2): 

 

Área 1 – “Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem” 

Área 2 – “Participação na Escola e Relações com a Comunidade” 

Área 3 – “Desenvolvimento Profissional” 

 

                                                           
1 Regulamento da Unidade Curricular Estágio Profissional do Ciclo de Estudos conducente ao Grau de 

Mestre em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básicos e Secundário da FADEUP: 2011-2012. Porto: 
Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. Matos, Z. 
2 Normas Orientadoras da Unidade Curricular Estágio Profissional do Ciclo de Estudos conducente ao Grau 
de Mestre em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário da FADEUP: 2011-2012. Porto: 
Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. Matos, Z. 
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A área 1 engloba as tarefas de conceção, planeamento, realização e 

avaliação, referenciando que o EE tem que conduzir um processo de 

ensino/aprendizagem promotor da formação e educação do aluno no âmbito da 

EF. A área 2 integra atividades não letivas, assumindo como objetivo a 

integração do EE na comunidade educativa e na comunidade envolvente. 

Materializa-se no conhecimento da escola e no envolvimento nas atividades que 

ultrapassam o âmbito da lecionação da turma que acompanha, tornando-se 

numa pessoa promotora de sinergias entre a escola e o meio. Por último, a área 

3 pretende que o EE desenvolva a sua competência profissional, numa lógica de 

procura permanente do saber, através da reflexão, investigação e ação (Batista 

& Queirós, 2013). 

O EP “tem como objetivo a formação do professor profissional, promotor de 

um ensino de qualidade. Um professor reflexivo que analisa, reflete e sabe 

justificar o que faz em consonância com os critérios do profissionalismo docente 

e o conjunto das funções docentes entre as quais sobressaem funções letivas, 

de organização e gestão, investigativas e de cooperação. Este visa a integração 

[do estudante] no exercício da vida profissional de forma progressiva e orientada, 

em contexto real, desenvolvendo as competências profissionais que promovam 

nos futuros docentes um desempenho crítico e reflexivo, capaz de responder aos 

desafios e exigências da profissão” (Normas Orientadoras da Unidade Curricular 

Estágio Profissional, 2011-2012, p.3). Batista e Queirós (2013, p. 41) clarificam 

que o EP “pretende dotar e capacitar o futuro professor de EF de ferramentas 

que o auxiliem a desenvolver uma competência baseada na experiência refletida 

e com significado”. As autoras supracitados defendem ainda que “durante o EP, 

o EE tem a oportunidade de transformar os seus conhecimentos, no sentido de 

os adequar às exigências contextuais e concretas da prática” (p. 44). Por sua 

vez (Carreiro da Costa, 2002, p. 202) comprova ser importante que a formação 

inicial apresente uma componente que dote o estudante de saberes e 

competências para que este coloque na prática durante a docência “as suas 

competências em ação em qualquer situação” e demonstre ser “capaz de refletir 

sobre a ação”. 

Antes de colocar em execução o aprendido na formação inicial, é realizada 

a distribuição dos alunos pelas diferentes Escolas Cooperantes (ECs), 

formando-se posteriormente núcleos de estágio (NE). É dever dos 
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estabelecimentos de ensino superior assegurar que as ECs que celebram 

protocolos com vista ao desenvolvimento do EP, possuam todos os instrumentos 

essenciais a uma formação de qualidade (Decreto-Lei n.º 43, de 22 de 

Fevereiro). Deste modo, é selecionado um docente experiente de EF da EC, 

intitulado de Professor Cooperante (PC), que “possua competências adequadas 

às funções a desempenhar e prática docente nas respetivas áreas curriculares 

ou disciplinas, nunca inferior a cinco anos” (Decreto-Lei n.º 43, de 22 de 

Fevereiro, Artigo 19.º, p.1321). O PC acolhe e orienta um grupo de 3 a 4 EEs, 

designado de NE, durante um ano letivo, cada qual assumindo uma das suas 

turmas. Para além do PC, cada NE conta ainda com a orientação de um docente 

da FADEUP, designado de Professor Orientador da Faculdade, que coordena a 

sua ação de supervisão com o PC e orienta a elaboração do relatório final dos 

respetivos estagiários (Batista & Queirós, 2013). 

 

 

3.3. Chegou a hora: Vamos conhecer a escola cooperante! 

 

No dia 18 de setembro dava-se início a uma experiência jamais antes vivida. 

A sensação assemelhou-se ao misto de emoções que uma criança sente quando 

entra pela primeira vez na escola; onde a realidade lhe é desconhecida e apenas 

lhe é dito que será um local de aprendizagem. No meu caso, a realidade era um 

pouco diferente, pois apesar de se ter constituído num espaço de aprendizagem 

conferida por toda a experiência pedagógica e interações desenvolvidas, o meu 

papel passou também por me assumir como parte integrante de uma 

comunidade profissional, a escola (Lave & Wenger, 1991; Wenger, 1998). 

Chegara a hora de iniciar a construção de uma identidade profissional que 

passava por afirmação pessoal.  

Na verdade, apesar de confiante, estava bastante ansiosa por conhecer toda 

a realidade vivida naquela escola, bem como partilhar aquilo que tinha para 

oferecer. Sem dúvida que o sentimento de pertença se foi construindo através 

da participação em reuniões, no trabalho de grupo com o NE, no convívio com 

os professores, nomeadamente os da nossa disciplina, com os alunos no bar: o 

simples “bom dia professora”.  
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O meu EP realizou-se na escola que selecionei em primeiro lugar para o 

efeito. A minha escolha prendeu-se maioritariamente com a proximidade ao local 

onde resido. Ao mesmo tempo, considerei um desafio lecionar numa escola com 

a presença de alunos com necessidades educativas especiais (NEE), 

nomeadamente com deficiência auditiva e alunos de diferentes realidades 

culturais, como é o caso da etnia cigana, casos de alunos com um nível 

socioeconómico baixo, famílias destruturadas, problemáticas com escolaridade 

reduzida. Contudo, também pesou na minha escolha a sua afiliação à disciplina 

de EF e ao gosto pela prática desportiva. Senti, desde logo, que o meu lugar era 

ali, naquela escola.  

No primeiro dia na escola recordo, com agrado, a visita guiada com a PC 

pelas instalações desse estabelecimento de ensino. De um modo geral, 

apresenta espaços interiores amplos destinados ao ensino e ao lazer, espaços 

exteriores ajardinados, com grandes recintos para circulação, destinados aos 

momentos recreativos dos alunos. Para a lecionação da EF dispõe de um 

pavilhão gimnodesportivo composto por um recinto multiusos com bancada, uma 

sala de ginástica com espelho, uma arrecadação para o material e seis 

balneários. No pavilhão também se encontra um gabinete médico, um gabinete 

para a administração, uma sala de professores, dois quartos de banho, um local 

para receção, onde normalmente se encontram os dois funcionários e uma 

escadaria que serve de acesso à bancada. Possuí ainda um espaço exterior que 

compreende uma pista de atletismo e um campo onde podem ser lecionadas 

modalidades como o futebol, o andebol e o basquetebol. Com a descrição que 

proferi apraz-me dizer que tive a sorte de ter acesso a condições excelentes para 

a lecionação das diferentes modalidades.  

O estudo das condições existentes na instituição de ensino onde foi realizada 

a minha PES, resultou da análise das variáveis estruturais, dos recursos 

materiais e humanos. Em particular, possibilitou que o processo de 

ensino/aprendizagem fosse conduzido e gerido de uma forma eficaz, uma vez 

que todas as variáveis enunciadas foram consideradas no momento do 

planeamento. Com efeito, a análise do “espaço escolar” constitui um dos fatores 

fulcrais e de principal interesse na qualidade do ensino. Como tal, é de maior 

interesse para o docente, a realização de uma leitura pedagógica do “espaço 
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escolar” tendo em ponderação as “implicações das diferentes soluções 

arquitetónicas na realização do processo educativo” (Barroso, 1990, p. 81).   

Importa ainda perceber como acontece a gestão dos recintos no interior do 

pavilhão: desta forma, no início do ano é elaborado um roulement de forma e 

perceber em que horário é necessária a partilha de um espaço por dois ou mais 

professores. Durante as aulas de 90 minutos tinha ao meu dispor o pavilhão 

gimnodesportivo e o espaço exterior, já nas aulas de 45 minutos tinha que 

partilhar o pavilhão com outra turma. 

Em suma, todo este estudo permitiu-me obter uma gestão e planeamento 

adequados para a realização da prática durante o ano letivo na EC. 

 

 

3.4. Dos alunos aos meus alunos 

 

Os alunos são a chave, o elemento central no processo de ensino-

aprendizagem. A ação do professor está intimamente ligada às capacidades, 

conhecimentos, motivações e expetativas dos alunos. Todos os alunos são 

diferentes, cada um responde de forma distinta às intervenções do professor e 

às situações de aprendizagem propostas. Cabe ao professor estabelecer a ponte 

entre os alunos e a sua própria ação. A ponte foi construída ao longo do ano 

letivo e teve como principais atores Eu e os meus alunos.  

Tudo começou com a escolha de uma turma na primeira reunião com a PC. 

Como dois dos elementos da minha comunidade de prática eram trabalhadores-

estudantes, foi-lhes concedida prioridade na escolha das turmas de forma a 

conseguirem conciliar a prática pedagógica com os seus horários de trabalho. 

Assim sendo, foi-me conferida uma turma do 7.º ano de escolaridade. Considerei 

esta atribuição afortunada, na medida em que a PC era a diretora de turma (DT) 

da classe pela qual fiquei responsável, possibilitando-me uma aprendizagem 

mais enriquecedora. Em particular, a aquisição de conhecimentos e funções a 

desempenhar por um DT.  

A minha turma contava com 17 alunos, 12 rapazes e 5 raparigas, com idades 

compreendidas entre os 13 e os 17. Um dos alunos do sexo masculino estava 

sinalizado com NEE e com deficit de audição, e 10 alunos com retenções. 
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Como forma de iniciar o planeamento do processo de ensino-aprendizagem 

da minha turma foi decidido em sede de NE a distribuição de fichas de 

caraterização na primeira aula do 1.º Período, com o intuito de numa primeira 

instancia recrutar elementos de forma a caraterizar a turma e auxiliar a DT. A 

ficha contava com itens como: idade, peso, altura, problemas de saúde, 

composição do agregado familiar, transporte utilizado até à escola, aspirações, 

vontades, gostos dos alunos, prática de desporto fora da escola. Claro está que 

todas as informações são importantes, contudo nem todas demonstraram ser 

relevantes para a edificação de todo o processo de ensino/aprendizagem. 

Importava tomar conhecimento dos aspetos que estivessem intimamente ligados 

ao ensino, como é o caso da saúde, do agregado familiar, do gosto pela EF, das 

modalidades favoritas, da prática de desporto extra escola ou em contexto de 

DE.  

A respeito da disciplina de EF, quando questionados sobre a disciplina 

favorita esta ganhou enfase. Na realidade 14 dos 17 alunos selecionam-na como 

preferida. Grande desafio e responsabilidade a minha! Teria que motivar os 

alunos para que tal predileção não deixasse de existir. Mais ainda ficou 

percetível, que os alunos registaram como modalidades prediletas o futebol e o 

tag-rugby. Contudo, a PC informou-me que eram alunos com pouco interesse e 

que o segredo estaria na motivação que lhes seria transmitida para a prática.  

Ademais, através da análise do agregado familiar foi possível constatar que 

são alunos com carências emocionais e afetivas, uma vez que na sua maioria 

são de famílias destruturadas e problemáticas. Face a esta constatação, percebi 

que teria que adotar um modelo de ensino que fomentasse o sentido de 

entreajuda e cooperação. E, para além de lecionar as aulas era importante criar 

um ambiente estável entre alunos e na própria aula. Mas como conseguirei 

efetivar esses aspetos?  

A nível geral, a análise da ficha de caraterização permitiu ainda, perceber 

que são jovens com poucas perspetivas futuras e com um rendimento bastante 

baixo. Este dado despontou um dilema: Que estratégias devo utilizar para apelar 

à cultura desportiva das distintas modalidades a abordar? Mais um desafio, mais 

uma construção a ser bem pensada. 
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3.5. O departamento de Educação Física: O reencontro 

  

O fio condutor deste pequeno relato assenta no poder do reencontro. 

Aquando da seleção da escola para exercer o meu EP já contava que iria rever 

professores que haviam sido meus no passado. Por um lado, ostentava em mim 

um sentimento prazeroso de regressar às origens; por outro um sentimento de 

responsabilidade e de demonstração das minhas capacidades, fruto das 

aprendizagens adquiridas durante a formação inicial. Irremediavelmente, 

aqueles a quem um dia chamei “professor”, iriam traçar uma opinião sobre mim, 

desta feita, enquanto professa estagiária, num contexto profissional.  

Na primeira reunião de departamento foi com orgulho que ouvi o 

coordenador a mencionar ao grupo de professores que eu havia sido sua aluna 

e atleta de basquetebol no DE. Relembro que este foi o professor responsável 

pela minha orientação vocacional, já mencionado no capítulo anterior. 

 As reuniões, as atividades organizadas e as conversas com os 

professores do departamento transportaram-me para momentos com distintos 

sentidos: nuns era estagiária, noutros uma professora e em outras 

circunstâncias, aluna. Este aspeto remete-nos para a questão da duplicidade 

“professor-aluno”, em que por um lado o EE se encontra em contexto real de 

ensino assumindo a docência quase na sua totalidade e por outro lado, encontra-

se ainda numa etapa correspondente ao currículo da formação inicial (Batista & 

Queirós, 2013).  

Confesso, que ainda hoje chamo ao coordenador “professor”, e sei que para 

ele ainda sou, e sempre serei, aluna, o que não deixa de ser verdade. Aliás, eu 

sou da opinião que somos eternos aprendizes, uma vez que o mundo em que 

vivemos está em constante atualização, pelo que é necessário uma constante 

procura e renovação de saberes.  

 Retomando o foco para as reuniões de departamento, estas funcionaram 

como momentos de puro trabalho e tomadas de decisões. A título de exemplo, 

o planeamento anual do 2º e 3º Ciclos e o Plano Anual de Atividades (PAA) foi 

elaborado pelo NE em conformidade com os restantes professores de EF do 

agrupamento a que pertence a EC onde realizei o EP. 
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3.6. O núcleo de estágio: Uma verdadeira comunidade de prática 

  

O meu NE foi constituído por 4 elementos, 3 do sexo masculino e 1 do sexo 

feminino. Apenas conhecia de perto um, pois partilhamos o nosso trajeto 

formativo desde a licenciatura. Apesar de todos ingressarem no EP com 

objetivos distintos, todos almejavam concluí-lo com êxito e retirar o melhor da 

prática profissional. Por este motivo, o grupo funcionou como uma verdadeira 

comunidade de prática. 

A este respeito, Wenger (2006, p. 1) define “comunidades de prática” como 

“grupos de pessoas que compartilham uma preocupação ou uma paixão por algo 

que fazem e aprendem como fazê-lo melhor quando interagem regularmente”. 

Pelo exposto, é percetível que a aprendizagem será mais gratificante quando 

partilhada e trabalhada em conjunto. É neste sentido que o NE surge como uma 

comunidade de prática (Wenger 2006, p.1) já que auxiliou a construção do "Eu” 

profissional. 

Sentia-me receosa e frágil, foi aí que a dúvida surgiu: Será que a minha 

palavra terá credibilidade? Será que me vão ouvir? Foi então, após uma reunião 

de NE, que me apercebi da minha posição, que o meu lugar estava lá, ouvi e fui 

ouvida. Senti-me mais segura e confiante. Deu-se, assim, inicio à construção de 

um grupo de trabalho que pretendia construir o conhecimento lado a lado.  

Ao longo do ano, foram várias as reuniões que realizamos, essencialmente 

para trabalhar na organização de atividades para a escola e sobre as medidas e 

estratégias que poderíamos adotar para o processo de ensino. Mas a partilha 

ultrapassou a barreira formal. As discussões sobre ideias, modos de atuação e 

pedidos de ajuda tornaram-se hábito. Entre nós havia sido criada uma união de 

confiança. Todas as nossas ideias e pensamentos eram ouvidos e tomados em 

consideração. Comecei por sentir que afinal chegamos mais depressa onde 

queremos chegar se tivemos a ajuda de alguém, mas não se finda apenas nisso. 

Na verdade, as decisões finais são nossas e a responsabilidade de as assumir, 

igualmente.  
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4.1. O preparar o ano letivo 

 

A chegada à escola, o confronto com a sua realidade exige a tomada de 

consciência das orientações pelas quais se rege e atua. Para além da 

examinação dos recursos físicos, materiais e humanos, bem como da 

caraterização da turma, apresentados no capítulo 3, tornou-se imprescindível a 

leitura e análise dos documentos locais, dos quais são exemplo: o Regulamento 

Interno, o Projeto Educativo de Escola, o Projeto Curricular de Escola e o 

Regulamento das Aulas de EF. Acresce a esta fase de análise a leitura do 

Currículo Nacional de EF.  

A familiarização com estes documentos, possibilitou-me a criação de 

objetivos na edificação do processo de ensino/aprendizagem da minha turma. E, 

tal como salienta Bento (2003, p. 19) se “a planificação do processo educativo é 

extremamente complexa, pluridimensional e multiforme”, os referidos 

documentos revelaram ser uma ferramenta imprescindível para o professor dada 

a complexidade do processo educativo. Sem eles não é possível uma 

preparação adequada para a prática. Sem orientação, objetivos e metas a 

alcançar, o professor dificilmente prepara o processo de ensino-aprendizagem 

adequadamente à realidade da sua comunidade profissional e turma. A este 

respeito, Bento (2003, p. 113) reforça ser “indiscutível que a clareza de objetivos, 

de tarefas e exigências direciona a atividade do professor e dos alunos para o 

essencial, atua positivamente e diminui os desvios da linha do ensino. Este 

orienta-se para resultados, o que deixa perceber desde logo um certo grau de 

eficácia. Por isso, todo o professor deve esforçar-se por clarificar nos objetivos, 

tanto para ele como para os seus alunos”.  

Através do apoio dos documentos, foi possível traçar que importância é 

concedida à EF na EC. A EF na EC concede importância às questões de 

integração de todos os alunos no ensino e nas atividades desportivas e ostenta 

um forte vínculo com a modalidade de Futsal em que todos os anos é disputado 

um torneio inter-turmas. Com a leitura minuciosa aos documentos tornou-se 

percetível quais as modalidades lecionadas todos os anos e quais as 

modalidades que apresentam maior dificuldade de lecionação tenho em conta a 

realidade de alunos. Tendo em consideração o papel da EF na EC, as regras de 

funcionamento das aulas e todos os seus objetivos para o ano letivo foi possível 
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realizar um planeamento adequado à realidade escolar vigente. A título de 

exemplo reforço a ideia que, caso não tivesse tomado em consideração o tempo 

de aula dispensado aos alunos para tomar banho seria difícil obter uma boa 

gestão da aula. 

Se planear exerce uma grande importância na construção, condução e 

avaliação do ensino, como planeei eu o processo de ensino/aprendizagem dos 

meus alunos? Que modalidades lecionei? Que modelos de ensino adotei na 

lecionação das diversas modalidades? Como elaborei os PA? Estas questões 

prévias são parcialmente respondidas na reflexão sobre os três níveis 

planeamento que se seguem: Planeamento Anual, Planos de Unidades 

Didáticas ou Temáticas e Plano de Aula (Bento, 2003). 

 

 

4.1.1. Planeamento anual 

 

A construção do Plano Anual de EF deve convergir em dois pontos 

fundamentais: deve ser construído de forma consciente, completa e flexível, 

passível de ser reconstruído e adaptado.  

O Plano Curricular de Atividades (PCA) para o 3º ciclo do ensino básico foi 

elaborado pelo NE em conjunto com o departamento de EF do ano vigente, onde 

constam as modalidades lecionadas, sendo elas o atletismo, o basquetebol, o 

futebol, o andebol, a dança, a ginástica, o tag-rugby e o voleibol, as quais foram 

distribuídas pelos três períodos letivos (quadro 1).  
 

 

Quadro 1. Distribuição das aulas por período pelo ano letivo.  

1º Período 

Atletismo Basquetebol Futebol 
10 17 13 

2º Período 

Andebol Dança Tag-Rugby Badminton 
12 11 10 11 

3º Período 

Voleibol Atletismo 
13 11 
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Todavia, a população escolar é extensa, pelo que foi necessário cada 

docente adaptar o PCA à especificidade da sua turma. Foi então que realizei o 

planeamento anual de turma (PAT), um planeamento completo com o intuito de 

chegar a todos os alunos e proceder à antecipação mental do desenrolar do 

ensino (Bento, 2003). A este respeito, Bento (2003, p. 57) destaca que o 

professor deve proceder a um planeamento que procure responder às 

“indicações programáticas (objetivos, tarefas, conteúdos), considerando as 

condições locais (pessoais, materiais e temporais), sobretudo da situação na 

classe ou turma” (2003, p. 57). 

Uma das dificuldades que senti no cumprimento do PAT (Anexo I) prendeu-

se com o cumprimento do currículo na íntegra, tendo em conta o número de 

aulas destinado para lecionar cada unidade de ensino, e também pelas 

diferentes atividades extracurriculares organizadas pela escola. No entanto, 

procurei sempre de forma ativa e consciente encontrar estratégias de forma a 

cumprir com os objetivos estipulados para cada matéria.  

Com o término do ano letivo, considero que a adaptação do PCA à realidade 

da minha turma se mostrou essencial para a condução do processo 

ensino/aprendizagem. Futuramente, será certo que utilizarei o PCA da escola 

onde lecionarei no momento, uma vez que o documento se revelou numa 

ferramenta imprescindível para a condução da lecionação e para o cumprimento 

dos objetivos pedagógicos.   

  

 

4.1.2. Plano das unidades didáticas 

 

As UDs ou as unidades temáticas são determinadas pelo planeamento 

lógico das sequências metodológicas das matérias a lecionar, espelham os 

objetivos a alcançar em cada bloco de conteúdos e, ainda, permitem a orientação 

da ação pedagógica do docente (Bento, 2003).  

Sobretudo, o planeamento a este nível solicita o resgate de todos os 

conhecimentos iniciais dos alunos, de forma a perspetivar o ensino das matérias 

adequando às capacidades dos mesmos. É, para isso, necessário um 

investimento do EE, na pesquisa de conhecimentos específicos de cada matéria 
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de ensino para construir uma sequência dos conteúdos, de acordo com as 

respostas iniciais e evolução dos alunos.  

Nesta perspetiva, em sede de NE, e de acordo com as orientações 

institucionais da unidade curricula de EP, utilizamos o Modelo de Estrutura do 

Conhecimento (MEC) proposto por Vickers (1990) como ferramenta essencial à 

edificação de cada UD lecionada.  

O MEC é um modelo de planeamento que retrata um conhecimento 

transdisciplinar, procurando estruturar hierarquicamente a matéria em quatro 

componentes, habilidades motoras, fisiologia do treino e condição física, cultura 

desportiva e conceitos psicossociais, e de acordo com três fases, análise, 

decisões e aplicação. Deste modo, este modelo encontra-se organizado em oito 

módulos inclusos em três grandes partes: análise (do módulo 1 ao 3), decisões 

(do módulo 4 ao 7) e aplicação (módulo 8). Relativamente à fase de análise, 

procedemos a uma estruturação dos conteúdos das modalidades desportivas 

lecionadas durante o ano letivo nas quatro categorias transdisciplinares acima 

indicadas (Módulo 1), a um estudo do envolvimento (Módulo 2 - espaço 

interior/exterior disponível para lecionação, material suficiente/insuficiente, 

questões de segurança, entre outros aspetos) e ainda, à caracterização das 

turmas (Módulo 3 - Quem são os alunos? O que sabem? Qual o seu nível de 

desenvolvimento? Quais os seus gostos e motivações? Algum aluno contém 

problemas de saúde que o incapacitem de praticar a atividade?). No que respeita 

à fase de tomada de decisões, determinamos a extensão e sequência e as 

funções didáticas para a abordagem dos distintos conteúdos das UDs 

(introdução, exercitação, consolidação e avaliação) (módulo 4); formulamos os 

objetivos para cada categoria transdisciplinar de acordo com as competências 

dos nossos alunos (Módulo 5); configuramos a avaliação (inicial, intermédia e 

final) dos alunos de acordo com as normas estipuladas pelo departamento de 

EF (Módulo 6); e por fim, selecionamos um conjunto de situações e progressões 

de aprendizagem suscetíveis de serem adaptadas às turmas com o propósito de 

fazer cumprir os conteúdos e objetivos delineados para cada UD. Na fase de 

aplicação (Módulo 8), os EEs construíram um portefólio digital, no qual 

depositaram as suas grelhas de planeamento, as reflexões das aulas lecionadas 

e observadas, entre outros documentos, relativos a cada UD. 
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No momento da elaboração do MEC as minhas principais dificuldades 

passaram, primeiramente, por selecionar os conteúdos de cada matéria de 

acordo com as capacidades dos alunos, para ultrapassar esta dificuldade foi 

necessário recorrer à literatura, no sentido de caraterizar cada fase, etapa ou 

nível de jogo aquando da análise dos resultados da avaliação inicial 

(diagnóstica). De seguida, também foi difícil eleger uma estratégia que apelasse 

e desenvolvesse a cultura desportiva dos meus alunos, uma vez que o 

conhecimento em determinadas modalidades era inexistente e noutras bastante 

reduzido. Neste sentido, em consonância com o NE e a PC, optamos por, nas 

modalidades em que o conhecimento era nulo ou reduzido, recorrer à 

visualização de vídeos que refletissem a execução das habilidades motoras 

(técnicas e/ou táticas), bem como situações que espelhasse a história e as 

principais regras da modalidade e terminologia especifica, juntamente com o 

reforço em todas as aulas, ao nível de instrução. Mais ainda, foi difícil selecionar 

e elaborar as situações de aprendizagem para cada conteúdo em função da 

quantidade e estado de conservação dos materiais específicos de algumas 

modalidades, exemplo disso foram as únicas quatro bolas que dispúnhamos 

para a lecionação do futebol. E por fim, senti dificuldade na seleção dos objetivos 

e critérios para cada conteúdo no decurso da UD em especial, na aula da 

avaliação final mas, como a dificuldade foi demonstrada por todos os elementos 

do NE, a formulação dos mesmos foi realizada em conjunto com a ajuda da PC. 

Relativamente à sua aplicação, houve a necessidade de alterar o número de 

aulas estipuladas no módulo 4, por motivos de encerramento da escola ou 

atividades organizadas pela mesma.  

  

 

4.1.3. Planos de aula 

 

 O PA corresponde à componente micro dos níveis de planeamento acima 

refletidos (Bento, 2003).   

 Deste modo, o PA é uma ferramenta importante para o docente, na medida 

em que o auxilia a manter a organização da aula e a não esquecer aspetos 

importantes para o bom funcionamento da mesma. Como categorias didáticas, 

deve conter os objetivos gerais para a aula, plasmados nas quatro categorias 
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transdisciplinares de Vickers (1990), as situações de aprendizagem com os 

respetivos objetivos específicos e componentes críticas e organização professor-

aluno, estruturadas em três partes, inicial, intermédia e final (Bento, 2003). A 

cada uma dessas partes e situações de aprendizagem foram atribuídos tempos 

de exercitação. 

 Depois de ter estipulado o modelo de plano de aula que mais se adequa às 

minhas caraterísticas enquanto professora-estagiária (PE) de acordo com as 

componentes descritas no parágrafo anterior, deparei-me com alguns desafios 

no momento da sua construção: seleção de situações de aprendizagens de 

forma a garantir uma progressão adequada durante a aula e a escolha das 

componentes críticas mais importantes, capazes de alterar positivamente a ação 

ou comportamentos dos alunos. Facilmente percebi que a elaboração do nível 

de planeamento anterior, as UDs, e o recurso sistemático aos módulos do MEC 

me ajudaram a ultrapassar essa dificuldade. Sem dúvida, que mais uma vez o 

MEC se assumiu como uma ferramenta imprescindível na elaboração de cada 

plano de aula. 

 

 

4.1.4. O caso específico da unidade didática de Dança 

 

A extensão e sequência das matérias, a planificação das aulas e a 

lecionação da modalidade de dança foram dos desafios mais marcantes que 

vivenciei no EP.  

A dança, apesar de constar nos Programas Nacionais de EF, não é uma 

modalidade que apresente grande índice de recetividade tanto para os 

professores como para os alunos. O agrupamento onde está inserida a EC onde 

realizei o EP, teve a preocupação de contrariar este facto, inserindo neste ano 

letivo no seu plano curricular da disciplina de EF a UD de dança, por acreditar 

que é uma modalidade onde são desenvolvidas, não só a capacidade motora, 

como também a criatividade.  

Uma vez inserida no PCA da disciplina apenas este ano, seria esperado que 

os alunos não tivessem bases e práticas antecedentes nesta matéria. Esse 

aspeto foi comprovado e acresceu que a maioria dos alunos não se mostraram 

recetivos à modalidade, conforme exponho: 
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“Por um lado, as alunas e dois ou três alunos mostraram-se recetíveis 

à lecionação da modalidade, os restantes encontravam-se reticentes 

e sem motivação aparente para a realização dos exercícios” (Reflexão 

da aula 1 de Dança, 31 de janeiro de 2014). 

 

Tudo indicava que o ensino desta modalidade iria ser um fracasso. Como 

poderia eu colocar uma turma a gostar de uma modalidade mal-amada e a 

querer aprender os seus conteúdos?  

Depois do choque inicial, encarei a situação, refleti sobre a mesma e decidi 

enfrentá-la implementando uma sequência de conteúdos da Base para o Topo 

(Rink, 1993; Siedentop, 1991; Vickers, 1990) e colocando em prática os meus 

conhecimentos relativamente à motivação.    

Na verdade, importava compreender o porquê desta desmotivação. A este 

respeito, percebi que os alunos apresentavam dificuldades na relação com o seu 

próprio corpo, encarando as situações de aprendizagem com uma postura 

envergonhada e retraída: 

 

“Acredito que a falta de motivação seja a vergonha de tornar visível a 

sua relação com o corpo a sua criatividade e energia. No entanto, com 

o decorrer da aula observei que os alunos estavam integrados nos 

exercícios propostos, muito embora, ainda observe que continua a 

existir uma timidez inicial” (Reflexão da aula 1 de Dança, 31 de janeiro 

de 2014). 

 

De forma a estimular os alunos para a aula e para o gosto da modalidade, 

decidi produzir uma composição coreográfica para turma (Anexo II) que fosse ao 

encontro dos géneros feminino e masculino. Quero, com isto dizer, que a 

estratégia que me propus a implementar passou pela criação de movimentos 

coreográficos que apelavam a gestos e/ou ações mais utilizadas por cada 

género. Esta medida, apelava a que adquirisse uma postura e atitude diferente, 

tal como partilho no excerto de reflexão seguinte: 

 

“(…) a minha atuação nas próximas aulas terá que ocorrer no sentido 

de motivar/cativar e fazer com que os alunos consigam ‘ver a dança 
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com outros olhos’” (Reflexão da aula 1 de Dança, data 31 de janeiro 

de 2014). 

 

Era, deste modo, determinante para o bom planeamento e desenvolvimento 

das aulas, que o pensamento dos alunos fosse considerado (Henrique & 

Januário, 2005).  

À medida que foram decorrendo as aulas, surgiu a motivação e a vontade 

de querer aprender mais movimentos, com a intenção de ver o resultado final. 

Esta motivação aumentou, porque os alunos aperceberam-se da dinâmica dos 

movimentos que propus e, pelo facto de em partes da coreografia existirem 

situações destinadas a cada género. Também fiz questão de registar este 

acontecimento:  

 

“Na aula observou-se alunos empenhados e com vontade de querer 

aprender mais movimentos. Sem dúvida que a minha estratégia de 

destinar partes da coreografia só à atuação dos rapazes ou só à das 

raparigas, está a revelar-se a meu favor. Os alunos identificam-se com 

aquilo que estão a fazer e, quando se faz aquilo de que se gosta, a 

motivação surge naturalmente” (Reflexão da aula 5 de Dança, 12 de 

fevereiro de 2014). 

 

O resultado final superou as minhas expetativas, afinal é possível ultrapassar 

aquilo que à partida está destinado ao insucesso. Mais ainda, o sucesso é 

atingível, mas para isso, é necessário que o professor, primeiramente, esteja 

disposto a trabalhar com a turma e para a turma e que, fundamentalmente, 

adeque aquilo que se propõe a ensinar às caraterísticas dos seus alunos. 

Assumo que não foi tarefa fácil dadas as circunstâncias mas, apesar disso, 

considero que a base da eficácia da minha estratégia de lecionação decorreu da 

reflexão e reconstrução do planeamento que foram realizados no seguimento à 

primeira aula. 
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4.2. O primeiro contacto com os meus alunos 

 

No decurso do EP na EC foram várias as questões colocadas. No que 

concerne aos meus alunos, numa primeira instância, questionei-me sobre vários 

aspetos, designadamente: Será que são bem comportados? Será que vão 

respeitar o que digo e fazer o que propuser? Será que gostam da disciplina de 

EF? Será que praticam desporto fora da escola? Será que vou contribuir para a 

sua formação integral? Será que vou ser capaz de ensinar? Estas foram algumas 

das inúmeras interrogações que emergiram imediatamente antes de encarar 

pela primeira vez uma realidade: a realidade de assumir a responsabilidade do 

processo de organização e gestão do ensino/aprendizagem de uma turma, que 

passaria a estar dependente de toda a minha dedicação e empenho. Foi como 

entrar num quarto de noite e com o passar das horas a luz começar a aparecer 

com o nascer do sol. Foi como o plantar e regar uma semente para um dia se 

transformar numa flor. 

Chegou o primeiro dia de aulas mas, desta feita, no papel de professora. 

Professora, também, mas não só! Encontrava-me ainda em formação e, como 

tal essa consciência não podia ser descurada, pelo que considero a designação 

“professora-estagiária” (PE) a mais ajustada. 

Quarta-feira, dia 18 de setembro de 2013, saí de casa receosa, ansiosa, a 

pensar e a questionar enumeras coisas. A minha mãe despede-se dizendo: 

“Filha, boa sorte. Entra com o pé direito. Tudo vai correr bem”. Eu respondo: 

“Mãe, vou entrar com os dois pés para dar mais sorte (risos)”. E assim foi. Com 

os dois pés na escola, caminhava em direção ao pavilhão desportivo. Avistava 

alunos por todo o lado, a observar-me com curiosidade e com vontade de saber 

quem seria aquela cara jovem, de estatura baixa, por diversas vezes, confundida 

por uma aluna. Eu, com a minha capa azul subi a rampa para o pavilhão e, foi 

nesse momento que vi de perto aqueles que iriam ser os meus alunos. Qual a 

sensação? Pois bem, naquele momento consciencializei-me que realmente tinha 

chegado a hora. Não sei bem expressar o que pensei, o que senti, porque o 

nervosismo os escamoteava. 

Entrei no pavilhão, coloquei uma cadeira em frente ao banco sueco onde se 

iriam sentar os alunos e permaneci ali. Sentia-me perdida, mas como vou eu 

começar o meu discurso? Começo por sorrir ou demonstro ser firme? A PC está 
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a observar-me, o que vai pensar da minha postura e atuação? Não me sentia 

confortável, porque, na verdade, ia ser observada duplamente: pelos alunos e 

pela PC.  

Não sei expressar quais as minhas palavras naquele momento, porque o 

que retive e o que me ressaltava à memória foi um misto de emoções. Os alunos 

encontravam-se em silêncio para me ouvir, muito recetivos. Senti-me um pouco 

mais “professora” e, naquele instante, os meus receios desvaneceram-se, o meu 

discurso fluiu sem que eu precisasse de pensar nele: “Bom dia, eu sou a Ana, 

sou PE e, durante este ano letivo vou acompanhar-vos nas aulas de EF. Posso 

ser “boazinha” ou “mazinha” consoante as vossas atitudes. Mas o que pretendo 

é que aprendem muito nas minhas aulas. Eu preciso de vocês e vocês precisam 

de mim”. Não sei precisar se foram estas as exatas palavras que proferi, mas 

como já confessei anteriormente, lutava contra um misto de emoções. Apraz-me 

dizer que quando realmente se faz o que se gosta, tudo à nossa volta deixa de 

existir e dedicamo-nos de coração e alma ao momento e ao desempenho da 

nossa função.  

Não foi preciso aprender a gostar, rapidamente desenvolvi um sentido de 

proximidade por aqueles que durante um ano letivo iriam ser os meus alunos. A 

aula passou a voar. Não acreditava que tinha lecionado a minha primeira aula. 

Os alunos adoraram o jogo “quebra-gelo”. Não poderia estar mais satisfeita. Ufa! 

Primeira aula concluída com sucesso. Após uma breve conversa com a PC, 

registo no meu caderno, uma pequena reflexão acerca do primeiro contato com 

alunos: 

 

“Depois de uma noite mal dormida, depois de todas expetativas 

criadas surge o nervosinho, a ansiedade, os receios, o sentido de 

responsabilidade. Eis que no momento em que começam a entrar os 

meus alunos no espaço de aula – Sim, os meus alunos! – Começo a 

sentir um misto de emoções: por um lado, o dever de proporcionar e 

garantir a aquisição de habilidades e conhecimentos, isto é a 

responsabilidade de contribuir para a formação de alguém; e por 

outro, a possibilidade de desfrutar de uma aprendizagem inigualável. 

No momento em que me vejo perante os alunos o nervosinho inicial 

passou rapidamente, surgiu então a vontade de os querer conhecer 
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melhor e de voltar a dar a próxima aula.” (Reflexão de aula n.º 1, 18 

de setembro de 2013) 

 

  

4.3. As dimensões da intervenção pedagógica do professor 

4.3.1. A necessidade de criar rotinas para uma boa gestão da aula 

 

“An essential ingredient of good management in the gymnasium and one of the 

first steps a teacher must consider when establishing a management system is 

the use of established routines” (Rink, 1993, p. 131). 

 

Segundo Rink (1993), a criação de rotinas é uma das primeiras medidas que 

o professor deve procurar estabelecer, devendo ser determinadas logo nas 

primeiras aulas ou então à medida que seja necessário no caso de situações 

que não são previsíveis e pontuais. Contudo, não existem receitas, cada 

realidade de grupo de alunos é distinta, sendo que existem rotinas que quando 

aplicadas podem funcionar com uma turma e não funcionar com outra. Deste 

modo, o professor deve trabalhar com cada turma de forma individual, adaptando 

o estabelecimento de rotinas.  

No meu entender, ao longo deste ano letivo de EP, a criação de rotinas nas 

minhas aulas, assentou em duas premissas: controlo da turma e gestão da aula.  

O controlo da turma em muito está associado aos comportamentos de 

indisciplina dos alunos e o professor encontra-se em constante interrogação, 

com o propósito de encontrar o procedimento a aplicar nessas situações 

(Oliveira, 2002). 

A aquisição do controlo da turma em muito contribui para a obtenção de uma 

boa gestão de aula. Rosado e Ferreira (2011, p. 189) comprovam esta afirmação 

ao salientar que “o sistema de gestão de tarefas corresponde a um plano de 

ação do professor/treinador, que tem, ainda por objetivo a gestão do tempo, dos 

espaços, dos materiais e dos alunos/praticantes, visando obter elevados índices 

de envolvimento, através da redução da indisciplina e fazendo uso eficaz do 

tempo”. Por sua vez, Siedentop e Tannehill (2001) apontam que a redução do 

tempo de início de aula, a realização rápida da chamada, o iniciar a aula 



 

38 
 

exatamente conforme planeado, a procura de uma estratégia para captar a 

atenção dos alunos, a diminuição dos tempos de gestão e de transição entre 

exercícios, a utilização de métodos para reunir os alunos junto do professor, a 

definição de rotinas e a produção de um bom ritmo de aula, estão na ordem de 

um controlo da turma eficaz e de um desvio dos comportamentos inapropriados 

por parte dos alunos.  

Com efeito, o decurso da prática pedagógica mostrou ser necessário o 

estabelecimento de rotinas no sentido de evitar comportamentos de indisciplina 

e diminuir o tempo destinado à gestão da aula. Logo nas primeiras aulas foi 

definindo um local para reunir os alunos no início/final de aula e para as 

transições entre exercícios. No início da aula, os alunos permaneciam sentados 

no banco sueco a ouvir as minhas instruções; nas transições de exercícios e 

após o meu sinal “apito”, os alunos deslocavam-se até onde me encontrava e 

posicionavam-se em semicírculo à minha frente; já no término da aula, os alunos 

reuniam-se junto da linha lateral do campo de futsal a fim de realizar os 

exercícios de relaxamento. Destaco, também, que nas aulas de 90 minutos, após 

o exercício de ativação geral, os alunos agrupavam-se igualmente no local onde 

realizavam o relaxamento, com a intenção de executar os exercícios de condição 

física. Esta rotina garantiu o afastamento de comportamentos desviantes dos 

alunos, a organização da aula e a otimização do tempo das transições. Quando 

as modalidades envolviam material, como é o caso das bolas, foi estipulado que 

os alunos após o meu sinal transportavam as mesmas nas mãos e assim que 

chegassem até mim colocavam-nas no chão. O desenvolvimento deste conjunto 

de rotinas possibilitou que todos os alunos tomassem conhecimento dos 

“procedimentos a adotar na diversidade de situações” (Rosado & Ferreira, 2011, 

p. 189), ouvissem e estivessem atentos ao momento de instrução.   

Uma outra medida tomada no decorrer do 1.º Período, mais precisamente na 

modalidade de andebol, e que se manteve até ao final do ano letivo, prendeu-se 

com a elaboração de uma ficha de assinaturas, na qual os alunos até à hora 

estipulada teriam a oportunidade de marcar a sua presença. Este procedimento 

foi adotado pela constante falta de pontualidade de vários alunos, levando muitas 

vezes ao início da aula depois do tempo determinado. A rotina foi encarada 

positivamente, uma vez que os alunos a observaram com apreço e sentido de 

responsabilidade. A sua aplicação reduziu significativamente os atrasos e, vi, 
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deste modo, solucionado o problema do tardio começo da aula e, 

consequentemente, um cumprimento do tempo confinado para o início da aula. 

Uma das grandes dificuldades que senti relativamente à gestão da aula 

quando utilizei o ensino por níveis, nomeadamente na modalidade de futebol foi 

conseguir instruir os dois níveis de ensino garantindo que ambos possuíam o 

mesmo tempo de prática. Inicialmente, optei por juntar ambos os níveis e instruir 

um de cada vez, mas logo percebi que não era a melhor estratégia e que 

despendia muito tempo. Então, decidi instruir um nível de cada vez, assim, no 

momento em que transmitia a instrução a um nível, o outro estava em prática. 

Esta estratégia assumiu um resultado positivo e contribuiu, ainda, para a atenção 

dos alunos no momento da transmissão de informação. 

Não obstante, com o conhecimento prévio acerca das carências afetivas dos 

alunos considerei, conjuntamente com a PC e NE, implementar, ainda que de 

forma adaptada, o Modelo de Educação Desportiva (MED) logo na segunda aula 

do 1º período, na modalidade de atletismo. A razão prendeu-se, primeiramente, 

por evitar fatores de exclusão e, desta forma, desenvolver uma boa relação entre 

os alunos balizada pela cooperação e entreajuda, por outro lado a necessidade 

de criar filiação ou o sentimento de pertença a um grupo/equipa (Siedentop, 

1998). Nas aulas em que o MED estava presente, os alunos estavam 

organizados por equipas e em cada equipa existia um capitão e um treinador. 

Ao início e final de cada aula, o treinador estava encarregue de orientar a 

ativação geral/relaxamento atendendo às minhas indicações. A organização 

didático-metodológica das aulas foi de fácil execução, uma vez que se tratava 

de uma modalidade que envolvia pouco material físico. Quando era utilizado 

material (cones, coletes, cordas) para a realização de um exercício, era da 

responsabilidade do capitão a montagem/desmontagem do material. No entanto, 

a minha presença era bastante ativa durante a aula, apesar de ser atribuída 

responsabilidade aos alunos, a instrução das diferentes tarefas era da minha 

responsabilidade, bem como o registo das pontuações alcançadas pelas equipas 

durante a aula. 

Findada a lecionação da UC de atletismo estava contente com o resultado 

alcançado. A decisão de aplicação do MED revelou ser mais favorável e 

adequada à realidade, uma vez que era necessário apelar ao cariz social e 
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afetivo dos alunos (Siedentop, 1987). A este propósito, relembro o que registei 

na reflexão da quarta aula:  

 

“(…) foi notória a cooperação existente entre os elementos das 

equipas recém formadas. Destaco a equipa laranja e a equipa rosa 

que se demonstraram incansáveis em garantir que todos os 

elementos pertencentes à equipa permaneciam em corrida”. 

(Reflexão da aula 4 de Atletismo, 25 de setembro de 2013)  

 

A motivação, difícil de ser alcançada em todas as aulas e que, segundo a 

PC, seria a base para trabalhar com os meus alunos, também se refletiu:  

 

“Ao longo da aula as equipas competiram entre si. Contudo 

observava-se uma ansiedade nos alunos para a chegada da parte 

final da aula, afinal tratava-se do torneio. A motivação de fazer melhor 

para alcançar o resultado foi uma constante. No torneio avistavam-se 

alunos empenhados, focados e dedicados à equipa. Ouvia-se alunos: 

Vai para a frente, passa ao ‘André’3.” (Reflexão de aula de Andebol, 

24 de janeiro de 2014) 

 

Todavia, nem sempre tudo correu bem. Em algumas aulas verifiquei a 

inquietude, a falta de paciência por parte de alguns alunos, tal como registei na 

reflexão de aula de Basquetebol: 

 

“De salientar o comportamento dos alunos: muito irrequietos, com 

vontade de fazer as suas próprias regras e levar os restantes alunos 

a segui-las, pouca paciência para ouvir as minhas instruções. Depois 

de constatar esta situação, tomei a liberdade de juntar os alunos e 

“conversar” sobre o comportamento durante o torneio, bem como 

reforçar quais são as regras de jogo a seguir”. (Reflexão de aula de 

Basquetebol, 1 de novembro de 2013) 

 

                                                           
3 Nome fictício  
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Ainda na aula seguinte:  

 

“No que diz respeito ao comportamento dos alunos, principalmente no 

momento em que estou a instruir o exercício, os alunos continuam 

“agitados e faladores”. Como estratégia irei questionar o aluno que 

está a falar para um colega sobre a tarefa. Considero que esta 

estratégia vai elevar o nível de atenção e concentração dos alunos no 

momento da instrução” (Reflexão de aula de Basquetebol, 6 de 

novembro de 2013). 

 

Recorrendo à ficha de caraterização da turma, foi diagnosticado que um dos 

meus alunos apresentava NEE e dificuldades de audição moderadas. Cedo me 

apercebi da repercussão da dificuldade de audição do aluno na aprendizagem:  

 

“(…) o aluno NEE possui bastantes dificuldades de compreensão das 

situações de aprendizagem, devido à sua dificuldade de audição. 

Verifiquei após a instrução e encaminhamento dos alunos para a 

prática que o aluno atuava consoante os restantes e de seguida 

questionava um colega sobre a tarefa a desempenhar”. (Reflexão da 

aula 5 e 6, 27 de setembro de 2013) 

 

De forma a alterar essa situação e evitar qualquer tipo de constrangimento 

por parte do aluno em questão, decidi em conformidade com a PC, colocar o 

aluno ao meu lado aquando do momento de instrução das tarefas. Senti que a 

barreira foi ultrapassada quando, no decorrer das aulas seguintes, o aluno não 

voltou a questionar um colega:  

 

“É com agrado que verifico que a estratégia adotada para o caso do 

aluno com NEE surte o efeito desejado. Não observei 

questionamentos por parte do mesmo a colegas sobre a tarefa a 

realizar. O aluno após instrução já não aguarda pela ação dos 

restantes alunos, desloca-se de forma autónoma para a prática.” 

(Reflexão da aula 13, 16 de outubro de 2013) 
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Foram também estes momentos que me permitiram conhecer e lidar 

individualmente com cada aluno. Hoje, reconheço que esse conhecimento me 

permitiu a adoção das estratégias que se revelaram adequadas. Tal como 

saliento no seguinte parágrafo de uma reflexão de aula: 

 

“Reportando-me ao comportamento dos alunos, principalmente no 

momento de instrução, verifico que a minha estratégia surtiu o efeito 

esperado. Os alunos perceberam que no momento de instrução é 

necessário o silêncio e o bom comportamento para que compreendam 

as situações de aprendizagem e rapidamente possam passar à 

prática”. (Reflexão da aula de Basquetebol, 20 de novembro de 2013) 

 

Aos poucos foi-se criando o vínculo, entre mim e os meus alunos, que 

sempre desejei. E, esse elo de ligação não ocorreu apenas nos momentos de 

aula. Foram inúmeras as vezes que permaneci nos intervalos a conversar com 

os meus alunos sobre temas do dia-à-dia. Destaco uma situação que 

permanecerá na minha memória:  

 

“Hoje, entrei na escola e decorria o intervalo. Tal como o habitual os 

meus alunos rapazes encontravam-se no campo a jogar futebol. Foi 

no momento em que passava pelo campo que o “André”4 se desloca 

até mim, cabisbaixo e me diz: ‘Professora posso falar consigo?’ Eu, 

imediatamente respondo: ‘Claro. O que se passa?’ Foi aí que o aluno 

me comunicou que não iria fazer aula por questões familiares e que 

como não estava bem, não tinha trazido o equipamento. Questionei-

o sem o pressionar se me queria contar o que se passava. Nesse 

momento, o aluno solta uma lágrima e transmite-me que não 

consegue deixar de pesar que os pais estão em constantes 

discussões e que a sua estadia com a mãe está em causa. Eu, 

devastada depois de escutar o aluno, profiro as seguintes palavras: 

‘Acredito que não esteja a ser fácil para ti, mas tudo se vai resolver 

pelo melhor. Agora, tu vais fazer aula, porque te garanto que nos 90 

                                                           
4 Nome fictício 
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minutos que tiveres dentro do pavilhão não vais pensar no que se 

passa. Vais pedir à funcionária uns calções do equipamento de DE e 

vais fazer a aula. Vai-te fazer bem. Vais aliviar a cabeça.’ No final da 

aula, quando estava a arrumar o material, o aluno desloca-se até mim 

e agradece-me dizendo que eu tinha razão: não tinha tido tempo para 

pensar nos problemas e sentia-se melhor” (Bloco de notas, 7 de 

março de 2013). 

 

Aos meus olhos, todos estes momentos permitiram a construção da ponte 

na relação entre mim e os meus alunos. Não a de uma ponte qualquer, mas 

antes, a de uma alicerçada com dedicação, empenho, respeito, saber-ouvir e 

com compreensão. Consegui ir ao encontro dos alunos e trazê-los para junto de 

mim.  

Quando senti que os conquistei, foi precisamente no momento em que os 

alunos começaram a sentir que afinal tinham capacidades e que conseguiam 

realizar com sucesso as situações de aprendizagem e demais tarefas nas aulas. 

Assim que perceberam que as suas capacidades motoras não eram 

insuficientes, surgiu o gosto por estar na aula, por realizar as situações de 

aprendizagem, por querer aprender mais e melhorar.  

A criação e a aplicação de todas estas estratégias de controlo da turma e 

gestão da aula permitiram o melhoramento da organização e gestão da aula e o 

desvio de questões de indisciplina, garantindo, assim, uma aula fluida com 

tempos de organização e transições reduzidos e tempos de empenhamento 

motor elevados. Despois de implementadas, consegui “despreocupar-me” um 

pouco destas questões, porque efetivamente, a turma estava controlada, 

atendendo a outros aspetos, como são o caso da instrução e emissão do 

feedback pedagógico. 
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4.3.2. Caraterização da comunicação da Estudante-Estagiária nos 

distintos momentos de instrução nas aulas da Unidade de Ensino 

de Badmínton  

 

Ana Cosme1, Júlia Gomes2, Mariana Amaral da Cunha3 

1Faculdade de Desporto, Universidade do Porto 

2Escola E.B. 2,3 Nicolau Nasoni 

3CIFI2D, Faculdade de Desporto, Universidade do Porto 

 

 

4.3.2.1. Resumo 

 

A instrução é entendida como todos os comportamentos e capacidades 

técnicas de ensino do professor que visam a comunicação de informação 

substantiva (Siedentop, 1991). 

No âmbito da importância que a instrução apresenta relativamente à 

intervenção do professor surge o presente estudo, que tem como propósito 

caraterizar a instrução de uma professora-estagiária nos diferentes momentos 

de instrução (antes, durante e após a tarefa) nas aulas de Educação Física 

referentes à unidade de ensino de Badmínton. Desta forma, foi traçado o perfil 

instrucional da professora-estagiária, sendo caraterizado por constantes 

recorrências à comunicação da técnica de forma simples, transmissão da 

instrução durante a tarefa sobre a forma de comunicação-mista e emissão de 

mensagens precisas. 

 

PALAVRAS-CHAVE: INSTRUÇÃO, BADMÍNTON, AULA DE EDUCAÇÃO 

FÍSICA. 
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4.3.2.2. Introdução 

 

A instrução é uma das dimensões da intervenção pedagógica do professor 

(Rink, 1993; Siedentop & Tannehill, 2001) que em muito se revelou essencial 

nos diversos momentos de transmissão de informação durante o contexto real 

de ensino do PE. Apesar da sua indubitável importância para a condução do 

processo de ensino-aprendizagem dos alunos, foi um aspeto que muito 

atormentou a PE no decurso da sua PES.  

Na presente pesquisa, a instrução é entendida como todos os 

comportamentos e capacidades técnicas de ensino do professor que visam a 

comunicação de informação substantiva (Siedentop, 1991). Vickers (1990, p. 7) 

refere-se à instrução como sendo uma técnica, método, ou processo que é usado 

no planeamento e lecionação de aulas e UDs. Já Sarmento et al. (1993) acresce 

que o momento da instrução da tarefa não pode ser transformado num ato de 

improviso por parte do professor, sendo importante que este planeie e pratique 

as suas instruções antes de as levar à prática. Contudo, algumas situações de 

transmissão de informação são de difícil planeamento e previsão.  

Os autores acrescentam ainda, que em cada um dos momentos da aula, o 

professor deve preocupar-se com o momento de transmissão da informação e 

com a qualidade do seu conteúdo. Em particular, deve atender tanto à forma 

como realiza o seu discurso, como procurar alcançar os objetivos relativamente 

à informação que transmite aos alunos (Sarmento et al., 1993). Pelo exposto, 

conclui-se que a “capacidade de comunicar constitui um dos fatores 

determinantes da eficácia pedagógica no contexto das atividades físicas e 

desportivas” e a “instrução ocupa um lugar nobre” no que concerne à “informação 

relacionada com os objetivos e matéria de ensino” (Rosado & Mesquita, 2011, p. 

69).  

Por sua vez, a comunicação pode assumir várias formas: verbal, gestual, 

postural e através de expressões faciais. Na comunicação, o professor deve ter 

em atenção a quantidade de informação a transmitir, a linguagem utilizada, a 

atenção prestada dos destinatários à mensagem e principalmente a certeza que 

os mesmos compreenderam o conteúdo subjacente (Rosado & Mesquita, 2011). 

Na prática, a informação da tarefa é emitida em três momentos: (1) antes da 

prática, onde é apresentada a tarefa a desempenhar pelos alunos bem como os 
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objetivos a atingir; (2) durante a prática, recorrendo à emissão do feedback 

pedagógico; e (3) após a prática, fazendo uma breve análise da prática realizada 

(Siedentop, 1991). Em cada um dos momentos, o professor utiliza as estratégias 

e técnicas de ensino que melhor se adequam à situação específica do conteúdo, 

fazendo-se acompanhar do conhecimento específico (Harari et al., 1995). A este 

respeito surgem os conceitos “exposição/prelação” da matéria, “demonstração 

das habilidades de aprendizagem, “recurso a palavras-chave que incluem os 

aspetos críticos da tarefa – o feedback e o “questionamento” procurando centrar 

a atenção dos alunos (Rosado & Mesquita, 2011, p. 94). 

No que concerne ao primeiro momento, a apresentação da tarefa motora 

precede a realização da mesma, e consiste na transmissão de informação por 

parte do professor para os alunos, relatando o que fazer e como o fazer (Rink, 

1994). Este momento de instrução revela ao aluno a importância da tarefa a 

desempenhar, os objetivos a atingir e permite ainda, que tome conhecimento da 

organização didático-metodológica, exemplo disso é a formação de grupos, o 

espaço, o tempo, entre outros aspetos. Alguns estudos (Ex: Shulman, 1986) 

realizados nesta temática apontam que os professores mais eficazes são 

aqueles que apresentam um discurso claro e especifico aquando a apresentação 

da tarefa, recorrendo a demonstrações. Em muitos casos, no momento da 

apresentação da tarefa aos alunos, verifica-se que a quantidade de informação 

diz respeito à redundância de discurso, na qual são repetidos inúmeros aspetos 

a tomar em consideração, o que leva a que o aluno fique confuso relativamente 

aquilo que o professor pretende para a tarefa em questão. Desta forma, é 

reforçada a relevância da transmissão de informação de qualidade na 

intervenção do professor, considerando menos importante a quantidade de 

informação. 

O momento durante a prática corresponde à situação em que o aluno se 

encontra a desempenhar a tarefa motora solicitada pelo professor. Por sua vez, 

o professor conduz a tarefa recorrendo ao feedback pedagógico. Assim sendo, 

o feedback corresponde ao comportamento de reação do professor perante a 

resposta motora do aluno, apresentando como intenção a modificação da 

mesma, no sentido de aquisição ou realização de uma habilidade (Fishnam & 

Tobey, 1978).  
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O conteúdo presente no feedback pedagógico pode ser relativo à 

performance ou ao resultado. O conhecimento de performance centra-se na 

informação relacionada com a execução das ações e o conhecimento do 

resultado reflete a informação sobre o resultado final pretendido (Arnold, 1981). 

Consequentemente, o professor deve mostrar-se ativo durante o 

desenvolvimento da tarefa e adequar a emissão do feedback, de acordo com a 

realidade vigente, ou seja, deve ter em conta as caraterísticas das habilidades 

motoras, a natureza da tarefa e o nível de desempenho dos seus alunos (Landin, 

1994). 

Por fim, o terceiro momento, após a tarefa, carateriza-se como sendo uma 

fase em que é realizado um balanço da tarefa, são esclarecidas dúvidas e 

reforçados centeúdos importantes a reter para tarefas futuras.  

Carreiro da Costa (1988), afim de estudar a qualidade da informação nos 

diferentes momentos de instrução dos professores, concebeu um sistema de 

análise multidimensional (SAMI). Deste modo, é possível recolher informações 

específicas sobre a finalidade, o conteúdo, o valor e a forma das intervenções 

de instrução. 

Neste contexto, e após uma análise cuidada desta temática, surge o 

presente estudo, que tem como propósito caraterizar a instrução de uma PE nos 

diferentes momentos de instrução (antes, durante e após a tarefa) nas aulas de 

Educação Física referentes à unidade de ensino de Badmínton. 

 

 

4.3.2.3. Metodologia 

4.3.2.3.1. Participantes 

 

Para a realização deste estudo foi observada uma PE (a autora da presente 

pesquisa) do 2.º Ano do Mestrado em Ensino de Educação Física nos Ensinos 

Básicos e Secundário da FADEUP, durante 8 aulas na unidade didática de 

Badmínton. Foram registados 290 minutos de observações de comportamentos 

de instrução da PE, numa turma do 7º ano de escolaridade com um total de 16 

alunos, 11 do género masculino e 5 do género feminino com idades 

compreendidas entre os 13 e os 17 anos de idade, de uma EC da cidade do 

Porto. 
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4.3.2.3.2. Instrumento 

 

Tendo por base o objetivo do estudo, o instrumento utilizado para a recolha 

de dados foi uma lista de verificação com vista à recolha de informações 

específicas sobre as intervenções de instrução da PE. Este instrumento 

corresponde ao SAMI proposto por Carreiro da Costa (1995). 

O SAMI é constituído por 4 dimensões de análise de instrução do professor, 

designadamente: a finalidade, o conteúdo, o valor e a forma, contudo só as 

dimensões finalidade e forma foram tidas em consideração neste estudo. Cada 

dimensão pressupõe a existência de categorias. Assim sendo, a dimensão 

finalidade divide-se em 3 categorias, contudo apenas duas foram analisadas: 

comunicar o objeto (1) de forma simples (1.1) ou justificada (1.2); comunicar a 

técnica (2) de forma simples (2.1) ou justificada (2.2). A dimensão forma da 

instrução subdivide-se em mensagem e em canal de comunicação que, por sua 

vez, a mensagem pode ser considerada precisa, confusa, redundante e/ou 

indeterminada; já o canal pode ser verbal, visual ou misto (Quadro 2). 
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Quadro 2. Sistema de Observação Multidimensional de Instrução: Finalidade e Forma (Carreiro 
da Costa, 1995). 

Finalidade 

Comunicar o 

objeto (Co): O 

professor “informa o 

que vai fazer, isto é, 

apresenta as 

tarefas e/ou 

exercícios a 

praticar”  

Simples O professor limita-se a apresentar a tarefa ou o exercício. Ex: 

Coloquem-se em grupos de dois, um em cada lado da rede e 

realizem batimentos abaixo da cintura. 

Justificada O professor explica a importância da realização da tarefa ou 

exercício para a consecução dos objetivos de ensino. Ex: 

Coloquem-se em grupos de dois, um em cada lado da rede e 

realizem batimentos livres. É importante que pratiquem este 

batimento porque vai ser essencial para iniciarmos a 

aprendizagem do serviço por baixo. 

Comunicar a 

técnica (Ct): O 

professor “informa 

as operações e as 

formas de execução 

das tarefas e dos 

exercícios” de 

forma a atingir os 

objetivos 

estipulados  

Simples A informação que o professor transmite baliza-se na descrição 

das formas e/ou aspetos críticos de execução. Ex: Na fase 

preparação para o serviço coloca os pés á largura dos ombros 

com o pé esquerdo mais adiantado e o pé direito atrás 

paralelo à rede. 

Justificada O professor além de descrever as formas e/ou aspetos críticos 

de execução, justifica a razão pela qual devem ser respeitados 

os parâmetros indicados. Ex: Na fase preparação para o 

serviço coloca os pés á largura dos ombros com o pé 

esquerdo mais adiantado e o pé direito atrás paralelo à rede. 

É importante que os apoios se encontrem dessa forma uma 

vez que permitirá o transporte do peso do corpo do pé traseiro 

de forma a incrementar uma maior velocidade no momento do 

batimento. 

Forma 

Canal de 

Comunicação 

(CC) 

Verbal 

(CCve) 

Informação transmitida através da via oral. 

Visual 

(CCvi) 

Informação transmitida recorrendo à demonstração do 

professor ou do aluno. 

Misto 

(CCm) 

O professor apoia a sua mensagem verbal com a 

demonstração. Sendo que verbaliza enquanto demonstra ou 

então solicita que um aluno demonstre e descrevendo e 

explicando simultaneamente a execução. 

Mensagem (M) Precisa 

(Mp) 

Informação breve e clara. 

Confusa 

(Mc) 

Informação cuja mensagem não é percetível e suscita 

dificuldades de compreensão. 

Redundant

e (Mr) 

Informação repetida, acontece normalmente quando o 

professor alonga o seu discurso. 

Indetermina

da (Mi) 

Tipo de informação que é difícil de codificada nas categorias 

anteriores. 



 

50 
 

4.3.2.3.3. Procedimentos de recolha de dados 

 

A recolha de dados foi realizada durante a terceira semana de março e a 

primeira de abril de 2014, utilizando gravação áudio digital por intermédio de um 

gravador de voz Sony PX-333 de 2GB e um sistema de vídeo Sony DCR-SR57E 

com disco interno de 80 Gb de forma a registar todas as instruções da PE 

emitidas aos alunos antes, durante e após a tarefa. A camara foi colocada num 

ponto fixo junto das bancadas no pavilhão gimnodesportivo de forma a captar a 

aula.  

Os dados recolhidos foram transportados para a ficha de observação 

elaborada de acordo com as categorias selecionadas para a análise (em Anexo). 

O registo dos mesmos foi descriminado em função dos momentos da aula: antes 

(A), durante (D) e após (AP) no que concerne à instrução e, cada informação 

transmitida foi considerada como uma ocorrência. Acresce a preocupação de 

modificar a rotina estipulada para o início da aula, ou seja, colocar os alunos no 

recinto de jogo e não junto ao banco sueco.  

Importa, ainda, ressaltar que antes de se proceder à gravação das aulas foi 

enviado um comunicado para os encarregados de educação dos alunos, com o 

objetivo de solicitar a sua autorização para a gravação das referidas aulas, 

esclarecendo ainda que as imagens seriam para uso exclusivo desta pesquisa.  

 

 

4.3.2.3.4. Procedimentos de análise de dados 

 

A análise da instrução foi efetivada através de uma caracterização estatística 

descritiva de frequências (absolutas e relativas) e sua expressão gráfica. De 

referir que as variáveis observadas correspondem às categorias que fazem parte 

da respetiva ficha de observação SAMI. 
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4.3.2.3.5. Apresentação e Discussão dos resultados 

 

Neste capítulo, procedemos à descrição do número de ocorrências e os 

respetivos valores percentuais dos momentos de instrução da PE nas dimensões 

finalidade e forma de instrução, observadas durante as aulas de Badmínton 

(Quadros 3 e 4). 

 

Quadro 3. Apresentação dos dados da dimensão Finalidade da Instrução – Comunicar o objeto 

e a técnica. 

 

 

 

 

 

Legenda: A – Antes; D – Durante; AP – Após; Co – Comunicar o objeto; Ct – Comunicar a técnica. 

 

 

Quadro 4. Apresentação dos dados da dimensão Forma da Instrução – Mensagem e Canal de 

Comunicação. 

Categorias 

Frequências 
Absolutas 

Frequências 
Relativas 

Total por 
categoria 

A D Ap A D Ap 

CC Cve 16 76 20 3% 14% 4% 21% 

Cvi 6 24 2 1% 4% 0% 6% 

Cm 9 99 13 2% 18% 2% 22% 

M Mp 15 164 22 3% 30% 4% 37% 

Mc 2 20 0 0% 4% 0% 4% 

Mr 13 34 8 3% 6% 1% 10% 

Mi 0 0 0 0% 0% 0% 0% 

Total  61 417 65 11% 77% 12% 100% 

 

Legenda: A – Antes; D – Durante; AP – Após; CC – Canal de Comunicação; M – Mensagem; Cve – Comunicação 

verbal; Cvi – Comunicação visual; Cm – Comunicação mista; Mp – Mensagem precisa; Mc – Mensagem confusa; Mr – 

Mensagem redundante; Mi – Mensagem indeterminada. 

Categorias 

Frequências 

Absolutas 

Frequências 

Relativas 

Total por 

categoria 

A D Ap A D Ap 

Co Simples 21 0 5 54% 0% 13% 13% 

Justificada 5 0 8 13% 0% 20% 7% 

Ct Simples 14 108 6 9% 70% 4% 66% 

Justificada 2 17 8 1% 11% 5% 14% 

Total 42 125 27 22% 64% 14% 100% 
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Dos 290 minutos totais de observações, resultaram 194 registos de 

observações referentes à Finalidade da Instrução e 543 quanto à Forma de 

instrução. Destacaram-se, na dimensão Finalidade, as categorias “Comunicar o 

objeto – simples e justificada” no momento durante a tarefa com 0% e 

“Comunicar a técnica – simples” durante a prática com 70% do total dos registos. 

Este aspeto poderá ser justificável, uma vez que, de acordo com a definição da 

categoria, o professor limita-se a apresentar a tarefa pudendo ou não justificar a 

razão da sua realização ou, por outro lado, após a tarefa reforçar a ideia do modo 

de realização da mesma. Desta forma, poderá ser uma razão que fundamente a 

inexistência de registos durante a prática. Outro aspeto que poderá explicar o 

resultado alcançado é o facto de ser durante a tarefa ou exercício que o professor 

emite mais instruções através do feedback. 

Na dimensão Forma ressaltaram à vista as categorias “Canal de 

Comunicação – Misto” no momento durante a tarefa com 18%, “Mensagem – 

precisa” durante a tarefa com 30% e por sua vez após a tarefa com 4%. 

Possivelmente, a existência deste resultado poderá ser explicada, uma vez que 

se trata da emissão da instrução numa unidade de ensino que exige bastante 

precisão nos movimentos. Como tal, a instrução verbal por si só não foi 

suficiente, existiu então a necessidade de incrementar a demonstração como 

complemento. Contudo, se compararmos as categorias “Canal de Comunicação” 

verifica-se que os valores são idênticos na Cve e Cm (21% e 22%, 

respetivamente). Relativamente à segunda categoria (Mp), é importante que a 

instrução fornecida pelo professor ao aluno seja o mais clara possível para não 

suscitar dúvidas ao aluno. Carreiro da Costa (1995) salienta que a clareza na 

apresentação da matéria constitui um fator relacionado com a conquista do 

aluno. Tousignant & Siedentop (1983) constataram que a apresentação da tarefa 

de uma forma explícita e específica suscita maior empenho dos alunos na 

exercitação. Por sua vez, de acordo com Carreiro da Costa (1995), Yerg (1977) 

não encontrou relações inequívocas entre o grau de clareza na apresentação da 

tarefa e a aprendizagem. 
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4.3.2.4. Conclusão 

 

O grande propósito do estudo era caraterizar a instrução da PE atendendo 

aos três momentos, antes, durante e após a tarefa. Recorrendo à análise do 

estudo, a PE determinou o seu perfil instrucional no que respeita ao ensino da 

modalidade de Badmínton. 

Com este estudo é possível concluir que quanto à finalidade de instrução, a 

PE antes e após a tarefa recorre maioritariamente à comunicação do objeto de 

forma simples (Co simples) e durante a tarefa à comunicação ta técnica de forma 

simples (Ct Simples). Quanto à forma de instrução a professora utiliza como 

preferência o canal de comunicação-mista durante a tarefa e as suas instruções 

demonstram ser, na sua maioria, precisas (Ex: “Avança sempre o pé direito, o 

batimento é contínuo, não pares”). Contudo, não é possível dizer que a PE 

leciona a aula recorrendo maioritariamente ao canal de comunicação-misto, 

porque conforme exposto nos resultados, quer o Ccm quer o Ccv apresentam 

resultados aproximados. No que respeita aos momentos de instrução (antes, 

durante e após a tarefa), a PE emite mais instruções durante a prática, esse 

aspeto pode ser explicado porque é durante a prática da tarefa ou exercício que 

o professor recorre mais à instrução utilizando o feedback.   

O presente estudo fortaleceu a perceção que a autora possuía 

anteriormente, ou seja, que em alguns momentos a sua instrução era repetida. 

Esse facto foi comprovado porque 10% das intervenções de instrução da 

professora são transmitidas através a forma de mensagem redundante. Após a 

tomada de conhecimento dos resultados e da sua discussão, tornou-se fulcral a 

necessidade de redução significativa do número de frequências relativas quanto 

à dimensão “Forma – mensagem redundante”. E, para isso, em unidades de 

ensino que se seguiram a professora passou a conferir mais atenção ao 

momento da instrução, estudou em casa as instruções que iria fornecer aos 

alunos de forma a tornar a instrução mais objetiva evitando repetição de 

informação.   

Todavia, este estudo pode, eventualmente, servir como ponto de partida 

para pesquisas e estudos futuros mais aprofundados. Não obstante, seria 

importante aumentar o número de observações, proceder à observação em 
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diferentes unidades de ensino e incluir procedimentos estatísticos inferenciais 

para poder tecer comparações e retirar ilações com maior segurança. 
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4.3.2.6. Anexos 

 

 

Anexo – Ficha de registo das observações. 
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4.4. Avaliar: entre dificuldades e estratégias 

 

 A avaliação é assumida pelo docente como sendo uma tarefa de grande 

importância, porque é através dela que se verifica se as metas e os objetivos do 

processo de ensino/aprendizagem, previamente estipulados, foram alcançados.  

 Assim sendo, a avaliação permite avaliar os alunos e o professor, assumindo 

como principal finalidade o melhoramento do ensino e da aprendizagem dos 

alunos. 

 É considerada como uma ferramenta de extrema importância no que envolve 

a organização do processo ensino/aprendizagem, porque funciona como um 

agente regulador, tanto na evolução do aluno como na atuação/prática 

pedagógica do professor. Mais que um instrumento de aprovação ou reprovação 

é um identificador do nível de aprendizagem em que o aluno se encontra e do 

processo em si, permitindo através dela, determinar o caminho a seguir. Em todo 

este processo, a avaliação assume-se como um fator decisivo de apreciação em 

relação à aprendizagem do aluno e do processo em si (Luckesi, 2002). 

 Siedentop e Tannehill (2001) acrescentam que a avaliação, não só é a 

oportunidade que os alunos possuem para demonstrar o seu conhecimento, 

capacidades, compreensão e aplicação dos conteúdos aprendidos, como 

também é uma forma do professor melhorar a qualidade do seu ensino e a 

aprendizagem dos seus alunos.  

Acresce, que a avaliação implica sempre uma intenção e registo do 

professor, mesmo que os alunos não se apercebam. Deste modo, a avaliação 

pode ser realizada formalmente em três momentos distintos: avaliação inicial, 

avaliação intermédia e avaliação final. A primeira apresenta um caráter de 

diagnóstico, permite ao professor determinar o estado inicial de conhecimentos 

dos alunos e, por sua vez definir e adequar os conteúdos a abordar, bem como 

a sua profundidade, às capacidades demonstradas pelos alunos. Realizei este 

tipo de avaliação no início de quase todas as UDs com exceção do andebol, da 

dança e do badmínton. O motivo prendeu-se com o facto de os alunos não 

possuírem experiências anteriores nas referidas modalidades desportivas. Em 

ambas as modalidades adotou-se uma progressão de conteúdos da Base para 

o Topo (Vickers, 1990) para que os alunos adquirissem as bases e as 

desenvolvessem durante o ano letivo e nos anos posteriores. 
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Não obstante, a avaliação inicial foi efetivada no início de cada UD (atletismo, 

futebol, basquetebol, tag-rugby e voleibol) na qual foram utilizadas fichas de 

registo, com grelhas estruturadas e de fácil leitura, para que conseguisse dedicar 

maioritariamente o meu tempo a observar os alunos e não a ler os parâmetros. 

Desta feita, para cada parâmetro foram estabelecidos critérios de êxito, sendo 

classificados numa escala de 1 a 3, (1 – Não executa; 2 – Executa com 

dificuldades; 3 – Executa). Claro está que para cada uma das modalidades 

houve a necessidade de reestruturar porque se tratam de matérias distintas. No 

atletismo, foi decidido em NE a utilização do teste de aptidão aeróbia proposto 

no FitnessGram, o “Vaivém”, por considerarmos ser um teste capaz de avaliar a 

aptidão aeróbia dos alunos e, porque o ensino desta modalidade iria recair no 

conceito de resistência aeróbia. Os resultados do teste apontaram para uma 

turma heterogénea, na qual resultou a criação de quatro equipas equilibradas, 

com o intuito de aplicar o MED. No futebol, optamos por realizar uma situação 

de jogo reduzido 5x5 de forma a determinar o nível dos alunos. Na minha turma 

identifiquei dois níveis distintos: o básico, com 6 alunos e o elementar, com 10. 

Os 6 alunos foram incluídos no nível básico, uma vez que foi observado um 

relacionamento rudimentar com a bola, problemas no envolvimento e 

participação no jogo, inexistência de organização posicional, aglomeração em 

torno da bola e persistência na realização de um jogo individual e desorganizado. 

Nos restantes 10 alunos integrados no nível elementar foi detetável que as ações 

coletivas apenas eram realizadas quando o aluno reconhecia que as individuais 

exibiam poucas possibilidades de êxito e, também foi percetível que a existência 

de erros técnicos no que respeita ao relacionamento com a bola. Em 

consonância com a PC, decidimos que o método de ensino mais adequado a 

aplicar nesta situação seria o ensino por níveis. Deste modo, conseguiríamos 

garantir, por um lado que os alunos com mais dificuldades conseguissem atingir 

sucesso e, assim, ver diminuído ou inexistente o sentimento de frustração e 

incapacidade; e, por outro, que os alunos mais aptos conseguissem maximizar 

as suas capacidades e não desmotivassem. No basquetebol, foi igualmente 

realizado jogo reduzido 3x3 com o intuito de determinar as capacidades e níveis 

dos alunos na modalidade. Os conteúdos observados a nível técnico foram: o 

passe de peito, a receção, o drible, os lançamentos em apoio e na passada. A 

nível tático: recebe e enquadra com o cesto, passe e corta para o cesto e 
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colocação entre a bola e o seu portador. Desta feita, foi verificado que os alunos 

apresentavam problemas definidos na forma básica de jogo 2, uma vez que, 

perdiam constantemente a posse de bola na presença de um defensor, não 

realizavam iniciativas individuais porque não conseguiam ultrapassar o defensor 

ou não se desmarcavam. Esta etapa é caraterizada pela realização de iniciativas 

individuais principalmente de finalização em que o aluno conduz a bola em drible 

até ao cesto e procede à finalização ou realiza um passe para o colega. No tag-

rugby, procedeu-se a uma avaliação diagnóstica através do jogo reduzido 5x5, 

conseguindo definir o nível dos alunos. Maioritariamente, os alunos 

encontravam-se no nível introdutório, já que tinham dificuldades em 

compreender a progressão para marcar ensaio. Contrariamente ao que acontece 

com as modalidades tradicionais, em que o deslocamento se executa para a 

frente, no tag-rugby isso não é verificado, ou seja, o aluno só pode realizar 

passes para trás ou para o lado, como tal após realizar um passe terá que se 

deslocar para trás do portador da bola esperando nova oportunidade. No 

voleibol, apurou-se as etapas em que os alunos se encontravam através da 

aplicação de uma situação de jogo reduzido 2x2. Os conteúdos avaliados foram 

o passe, o serviço por baixo/receção, a ocupação do espaço e o conhecimento 

de regras. Desta feita, 10 alunos encontravam-se na etapa 1 e 6 alunos na etapa 

2. Os alunos na etapa 1 foram incluídos na mesma porque apresentavam raras 

intervenções sobre a bola, reenvios diretos, ausência de relações com o espaço 

de jogo e projetos de ação individuais. Quanto aos alunos que se encontravam 

na etapa 2 observava-se aglutinação no ponto de queda da bola, um segundo 

toque com maior regularidade e identificação de zonas de responsabilidade.  

 Relativamente ao segundo momento, a avaliação intermédia de natureza 

formativa, ocorre a meio da unidade de ensino, como o propósito de fazer um 

ponto da situação. Permite informar o professor e os alunos sobre o progresso 

da aprendizagem, adequar as tarefas aos alunos, bem como o verificar se os 

objetivos inicialmente propostos estavam a ser cumpridos. Este tipo de avaliação 

viabiliza que o professor e o aluno obtenham frequentemente indicações sobre 

dificuldades que surgem para que possam ser alvo de ajuste de forma a melhorar 

a aprendizagem. Materializou-se na redação, leitura e análise das reflexões de 

aula, na qual eram explicitadas as dificuldades, os erros e os sucessos dos 
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alunos, assim como as estratégias adotadas a nível da regulação do processo 

ensino/aprendizagem. 

 A avaliação final, reservada para a última aula da UD, teve como propósito 

a apreciação da evolução dos alunos e do processo de ensino/aprendizagem. 

Assim sendo, assumiu um caráter sumativo sendo atribuída uma classificação a 

cada aluno.  

 Nas diferentes UDs, a avaliação final ao domínio motor5 (60% da nota final), 

foi realizada sob a forma de jogo reduzido no futebol, no andebol, no 

basquetebol, no tag-rugby e no voleibol; por recurso à corrida prolongada até 15 

minutos no atletismo; recorrendo a sequências no badmínton; e, na dança, 

através de uma coreografia final. O instrumento de avaliação utilizado para o 

registo nas modalidades coletivas foi a Lista de Verificação (Anexo III) e nas 

modalidades individuais optei pela Escala de Apreciação (Anexo IV) utilizando 

critérios de desempenho. A utilização de ambos os instrumentos apresentou 

vantagens e desvantagens. Quanto ao primeiro, a grande vantagem em relação 

ao segundo resultou da acessibilidade no momento de leitura e de registo e a 

grande desvantagem prendeu-se com o facto de se perder alguma precisão no 

registo das observações. O segundo apresentou maior sensibilidade na 

qualidade dos comportamentos, contudo considero que com a presença de mais 

de três níveis de desempenho acresce a dificuldade em atender com rigor a 

todos os conteúdos. 

 Importa salientar que as avaliações sumativas foram realizadas também nos 

domínios cognitivo6 (10% da nota final), condição física7 (10% da nota final), e 

atitudes8 (20% da nota final). 

 A insegurança de atribuir um juízo de valor e uma classificação aos alunos 

foi algo que me acompanhou ao longo do ano letivo. Foram várias as dificuldades 

que senti, das quais destaco a seleção de conteúdos a observar na avaliação e 

o tempo destinado à avaliação sumativa. Neste sentido percebi que não é 

possível observar tudo e, como tal é importante selecionar bem os conteúdos a 

observar. Também se tornou evidente que a quantidade de aspetos a verificar 

                                                           
5 Motor = Habilidades motoras (Vickers, 1990) 
6 Condição física = Fisiologia do treino e condição física (Vickers, 1990) 
7 Cognitivo = Cultura desportiva (Vickers, 1990) 
8 Atitudes = Conceitos psicossociais (Vickers, 1990) 
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tem que ser ajustada de acordo com os objetivos estipulados, uma vez que é 

necessário olhar para mais que um aluno, sendo que o tempo que dispomos 

normalmente para o efeito é bastante reduzido.  
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5. SER PROFESSOR ALÉM-FRONTEIRAS
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5.1. Eventos Desportivos: Um complemento às aulas

 

O presente capítulo remete-nos para o espetro de intervenção do professor. 

Com efeito, o seu papel não se finda na lecionação das aulas (Flores & Day, 

2006).  

De igual modo, a minha intervenção como PE, à semelhança dos restantes 

professores da escola, não se eximiu deste papel. Estive envolvida na 

organização de vários eventos desportivos, organizados pelo departamento de 

EF e pelo NE. 

O PAA do agrupamento contava com a realização de várias atividades, 

muitas das quais da responsabilidade do departamento de EF. Contudo, não 

estive envolvida em todas, porque a maioria das atividades foi realizada na sede 

do agrupamento e apenas abrangeram os alunos e professores da mesma.  

Desta feita, os PE juntamente com o departamento de EF tiveram a missão 

de organizar o Corta-Mato Escolar e o Sarau Cultural. A nível de NE, 

organizamos uma visita de estudo ao Museu e Estádio do Dragão e o Torneio 

de Páscoa de Futsal.  

 

5.1.1. Corta-Mato Escolar 

 

“Os Corta-Matos são um dos eventos desportivos com maior tradição e 

significado no Desporto Escolar.” 

(Sousa & Magalhães, 2006, p. 38) 

 

O Corta-Mato escolar foi realizado no dia 11 de dezembro na Quinta do 

Covelo e no qual participaram todos os alunos do 1º Ciclo até ao Ensino 

Secundário de todas as escolas do agrupamento.  

Antes da realização do evento, à semelhança de outras atividades, tornou-

se necessária a colaboração de todos os professores de EF na promoção do 

evento, designadamente: no encorajamento e transmissão de motivação aos 

alunos para a participação, bem como nas inscrições dos alunos. Ao nível de 

planeamento da atividade não desempenhei tarefas, uma vez que a organização 

do evento foi maioritariamente da responsabilidade de uma turma do curso de 

Gestão Desportiva da sede do agrupamento.  
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No dia do evento, eu e outro PE ficamos responsáveis pela realização da 

ativação geral dos alunos. Ativação essa, composta por uma coreográfica 

realizada ao som de um conjunto de músicas que apelava à execução de 

movimentos coordenados pelos diversos grupos musculares. Foi a minha 

primeira grande experiência de organização de eventos da escola.  

O sentido de responsabilidade em dar cumprimento à função que tive que 

desempenhar enalteceu novamente. Por um lado, desempenhava o papel de 

professora, tinha há minha frente dezenas de crianças que dependiam da minha 

atuação, porque naquele momento iriam ser o meu espelho, se eu fraquejasse 

tudo poderia ser colocado em causa e, por outro lado estava sobre o olhar atento 

da PC. Felizmente a ativação geral correu bem, os alunos adoraram, estavam 

motivados e o propósito foi cumprido.  

Ultrapassada a barreira de enfrentar um diversificado público, foi com prazer 

que vivi a experiência. O prazer e a emoção também estiveram presentes 

quando observei três dos meus alunos a realizar cada passada, a ultrapassar 

cada metro, a resistir e a chegar à meta. 

 De facto, a extensão da intervenção do professor é verificada aqui, na 

medida em que o professor assume funções para além da lecionação das aulas 

e do controlo do processo de ensino/aprendizagem dos seus alunos. Esta 

extensão representa o nível do envolvimento e o contributo que cada docente 

presta à escola no sentido de a manter viva, com significado e em constante 

evolução. Deita feita, a minha estadia na EC perspetivou-se neste sentido, ou 

seja, não me limitei há lecionação das minhas aulas, também colaborei na 

organização de iniciativas, oferecendo à escola o meu contributo. Na medida 

porém, aquilo que ofereci à escola tornou-se ínfimo quando comparado com o 

que a escola me ofereceu e ensinou. No caso específico do corta-mato escolar, 

conseguir ultrapassar a barreira de enfrentar o público e assumir uma posição 

de responsabilidade perante o mesmo, percebi a dinâmica de organização 

necessária para estes eventos desportivos, aprendi a lidar e ultrapassar os 

imprevistos que foram surgindo ao longo da atividade.  
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Figura 1. Ativação Geral dos Alunos no Corta-Mato escolar. 

 

 

5.1.2. Visita de Estudo ao Museu e Estádio do Dragão 

 

A proposta partiu do NE como complemento à unidade didática de futebol e 

pelo facto da escola se localizar nas proximidades do Estádio do Dragão.  

Deste modo, a proposta foi apresentada ao diretor do agrupamento 

devidamente fundamentada e de acordo com a meta 19, a qual subscreve o 

seguinte ao objetivo: “Concentrar as energias no trabalho desenvolvido na sala 

de aula, direcionando atividades e projetos numa logica complementar para 

apoio às aprendizagens académicas” (p.1). Face a uma resposta positiva por 

parte do diretor, procedemos ao contato com o clube para recolhermos 

informação sobre horários, preços e funcionamento das visitas. Assim, 

conseguimos um preço acessível e uma proposta de horário conveniente. 

Elaboramos um pedido de autorização para os alunos entregarem aos 

encarregados de educação, os quais foram entregues e devolvidos nas aulas. 

Importa referir que inicialmente a atividade só estava programada para as turmas 

dos PE, mas a pedido de um professor de EF da escola, a visita estendeu-se a 

mais duas turmas. Este pedido originou em nós um sentimento de valorização 

do nosso trabalho. 

                                                           
9 Plano Anual de Atividades do Agrupamento de Escolas António Nobre: 2013-2014, pp. 1-26. 
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A visita realizou-se no dia 4 de dezembro com início do percurso a pé para 

o estádio pelas 14h30. Contávamos com a presença de 130 alunos, o NE e a 

PC.  

Ao planearmos o percurso a pé dos alunos ao local da visita, foram várias 

as preocupações e receios com que nos deparamos, um dos quais a segurança. 

Para acautelar incidentes decidimos que um de nós ficava à frente do grupo de 

alunos e outro atrás, e os restantes juntamente com a PC permaneceriam 

espalhados no meio dos alunos a supervisionar o trajeto. O percurso demonstrou 

ser a tarefa com maior encargo no que respeita à responsabilidade, foi 

necessário o comprometimento completo com a tarefa e o olhar atento ao 

comportamento dos alunos. No entanto, foi durante o percurso que me voltei a 

sentir professora, havia apreço por parte dos alunos, ouviam as minhas 

instruções e respeitavam-nas. 

No estádio e museu dividimos os alunos em grupos distribuídos pelos quatro 

PE. O sentido de responsabilidade emergiu de novo. Os alunos teriam que se 

comportar bem e eu tinha que garantir isso. Felizmente só tenho a registar 

aspetos positivos, talvez por o grupo que acompanhei ter sido maioritariamente 

constituído por alunos da turma que lecionei, tornando a tarefa mais prazerosa. 

Senti-me mais próxima dos meus alunos embora num contexto fora de aula. 

Mas, algo que me impressionou pela positiva, a compreensão e distinção de 

papéis por parte dos alunos: eu continuava a ser a professora e eles os alunos.  

Esta experiencia e vivência facultou-me uma maior aproximação aos alunos 

em contexto distinto da sala de aula, o perceber da responsabilidade que 

acarreta uma deslocação de um grande número de alunos, o desenvolvimento 

de ideias criativas e legitimadas nos objetivos do PAA da escola, e, por fim, o 

trabalho em equipa para a comunidade. Atividades como a que desenvolvemos 

assumem papel importante na formação e vida dos alunos. Saliento, mais uma 

vez, que não basta apenas acreditar na escola, há que contribuir para o seu 

crescimento. Foi neste sentido que o NE propôs a realização da visita de estudo. 
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Figura 2. Grupo de alunos com o jogador Fernando no Museu. 

 

 

5.1.3. Torneio de Futsal de Páscoa  

  

Uma vez que o Futsal é a modalidade mais praticada pela comunidade 

escolar, o NE decidiu organizar um torneio no final do 2º Período.  

Numa primeira instância, a nossa principal preocupação foi obter autorização 

por parte do diretor do agrupamento. Após resposta favorável, passamos à fase 

do planeamento da atividade. Foi imprescindível realizar um levantamento do 

material e recursos humanos disponíveis e necessários. Neste quadro, a nível 

de recursos humanos foi necessário a colaboração da funcionária do pavilhão 

para controlar as entradas das equipas nos balneários, dois alunos para a mesa 

com a função de marcadores e de registo no boletim de jogo, dois PE para 

arbitrar e um aluno para atualizar os resultados no calendário de jogos. Ao nível 

do material utilizamos dois marcadores (situados cada um na linha lateral junto 

do meio campo), bolas para jogo e aquecimento, boletins de jogo e prémios. 

Para premiar as equipas decidimos oferecer ao primeiro lugar uma medalha e 

uma bola e, ao segundo lugar, uma medalha.  

Todavia, o torneio não seria realizado sem a sua divulgação. Para tal, foi 

elaborado um cartaz apelativo (Anexo V) e posteriormente colocado nos locais 

da escola mais frequentados pelos alunos, e, uma vez mais, foi necessária a 

colaboração dos restantes docentes do grupo de EF na recolha das inscrições 

das equipas dos alunos.  
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Recebidas as equipas passamos para a elaboração do calendário de jogos, 

na qual contamos com a colaboração da PC no sorteio dos jogos. A divulgação 

do calendário de jogos foi colocada junto das bancadas e na entrada do pavilhão 

desportivo, para que as equipas pudessem consultar o horário e os resultados 

dos seus jogos. O calendário foi constantemente atualizado por um aluno que, 

jogo após jogo registava o respetivo resultado.  

Foi um torneio bastante dinâmico, mobilizou toda a comunidade escolar, 

trouxe às bancadas do pavilhão dezenas de alunos, mesmo só como 

observadores, professores de várias disciplinas e até funcionários. Sem dúvida 

que a dinamização desta atividade no final de período teve um forte impacto na 

escola. Quem não conhecia os PE passou a conhecer e a verificar o seu valor e 

entrega à comunidade e à escola. É por este motivo que acredito na escola.  

O torneio fez-me sentir professora, os alunos dirigiam-se até mim dizendo 

“Professora, quando pudemos equipar?”, e ao mesmo tempo aluna porque mais 

uma vez tínhamos a PC a observar o nosso trabalho, contudo sentia-me segura, 

sabia que com a colaboração dos meus colegas de estágio e o apoio da PC tudo 

correria positivamente. 

Acredito que esta experiência me ajudará futuramente quando integrar o 

papel de docente numa escola ou até mesmo se me encontrar a trabalhar numa 

outra instituição. Reforço, mais uma vez, que o trabalho quando realizado em 

equipa o resultado é muito mais rico.  

 

 

5.1.4. Sarau Cultural 

 

O convite para a participação no Sarau Cultural do Agrupamento partiu da 

PC, com o intuito dar a conhecer a toda a comunidade escolar o trabalho 

alcançado com a minha turma na modalidade de Dança. Deste modo, a minha 

turma iria apresentar uma coreografia mas, com surpresa e alguma tristeza 

verifiquei que alguns dos meus alunos não desejaram participar. A sua não 

participação prendeu-se pelos aspetos referenciados no capítulo “O caso 

específico da modalidade de Dança” e maioritariamente por serem alunos 

envergonhados em que o enfrentar o grande público ultrapassava as suas 

vontades. Foi então que percebi que teria duas opções, ou apresentava a 
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coreografia de turma com os poucos alunos que queriam participar, ou então, 

recrutava as minhas atletas do Futsal e elaborava uma nova composição 

coreográfica. A decisão mais fácil seria a primeira, contudo acreditava que os 

alunos mereciam que lhes proporcionasse um momento para mais tarde 

recordar. Neste sentido, após aprovação da PC elaborei uma nova coreografia 

e propus-me a marcar treinos extra de forma a juntar as minhas atletas e os 

meus alunos.  

No dia do Sarau, o sentido de responsabilidade emergiu de novo, teria que 

dar resposta ao convite da PC e garantir que tudo corresse conforme o esperado.   

Nos bastidores, enquanto se aguardava o momento da atuação, deparo-me 

com uma situação que apelava à dimensão humana do “ser professor”. Cinco 

das minhas alunas incentivadas pelo nervosismo e ansiedade não contiveram a 

emoção, começando a chorar. Perante este panorama decidi juntar o meu grupo 

de alunos e proporcionar um abraço coletivo, com a intenção que percebessem 

que a união faz a força e que o objetivo era comum e, desta feita, com a ajuda 

de todos seria facilmente alcançado. De igual modo, encorajei o grupo, 

proferindo uma mensagem de força, evidenciando que a semana de treinos 

havia sido intensiva e, como tal, estavam à altura do desafio.  

Com orgulho, presenteei o meu grupo numa grandiosa performance. Nesse 

momento, percebi que com o esforço, dedicação e empenho a uma causa 

conseguimos ultrapassar obstáculos e atingir o sucesso. Contudo, o resultado 

obtido no sarau deve-se ao empenhamento e disponibilidade do grupo de alunos 

que abraçou comigo este desafio.  

Esta experiência mais uma vez demonstra a importância que o professor 

possui para que a escola continue com iniciativas como esta.  

Para iniciativas futuras retenho as aprendizagens adquiridas nesta 

experiência, sendo elas a disponibilidade para encarar e desenvolver novos 

projetos, aprender a lidar com o inesperado, conseguir num curto espaço de 

tempo reunir alunos e elaborar uma coreografia e, por fim aprender que os 

alunos são o nosso maior tesouro e que o fruto da nossa dedicação e empenho 

é observado na aprendizagem dos mesmos. 
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5.2. Desporto Escolar: O reviver o prazer pela prática fora do campo 

  

O título “O reviver o prazer pela prática fora de campo” surge com o intuito 

de resgatar um acontecimento marcante da minha história no desporto. O dar a 

conhecer como se preconizou o meu regresso ao DE, embora numa perspetiva 

distinta, nunca antes vivida.  

Pois bem, foi-me presenteada a possibilidade de integrar como 

professora/treinadora a modalidade de futsal feminino no escalão iniciado. Este 

ano marcado pelo enaltecer de experiências, vivências, aprendizagens e 

desafios, eis que saio da minha área de conforto e aceito desempenhar as 

referidas funções. Esta aceitação partiu do prossuposto com que sempre encarei 

o EP, apesar de reconhecer que a experiência seria passageira, aceitei as 

propostas que me foram colocadas, encarando-as como um enriquecimento do 

meu desenvolvimento pessoal e profissional.  

 O enriquecimento pessoal era certo, uma vez que quando encaro um novo 

desafio estou consciente que é preciso trabalhar nele, desconstruir as suas 

barreiras e aprender com ele. As caraterísticas de um professor em contexto de 

DE são distintas no que respeita à dimensão prática, uma vez que “um treinador 

deve ser visto como um profissional que tem a função específica de conduzir (…) 

o treino desportivo, fazendo-o no quadro de um conjunto de saberes próprios, 

saberes esses que sustentam a capacidade de desempenho profissional” 

(Rosado & Mesquita, 2011, p. 208). Neste sentido, desafiei o meu intelecto na 

busca de competências específicas conferidas às funções de treinador, referidas 

por Rosado & Mesquita (2011, p. 208): “As funções do treinador definem-se, 

assim, com base num conjunto de competências resultantes da mobilização, da 

produção e do uso de diversos saberes pertinentes (científicos, pedagógicos, 

técnico-práticos, etc.), organizados e integrados adequadamente em função da 

complexidade da ação concreta a desenvolver em cada situação de prática 

profissional”.  

De forma a recrutar praticantes para a modalidade foi elaborado um cartaz 

atrativo (Anexo VI), o qual continha todas as informações relativas ao início dos 

treinos e respetivos horários. 

Ao conhecer as minhas atletas, inicialmente eram 24, apercebi-me do 

quando heterogénea era a minha equipa. O grupo era constituído por atletas com 
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um bom nível técnico e com bastantes iniciativas táticas e atletas com 

dificuldades na relação com bola. Surge um novo desafio: Como vou eu superar 

a heterogeneidade?  

Nos primórdios optei por trabalhar por níveis, para que as atletas com mais 

dificuldades conseguissem ultrapassar a título de exemplo a fraca relação com 

bola, com o intuito do seu desempenho se aproximar ao das restantes. Tarefa 

exigente quer a nível do planeamento, como da realização prática. Do 

planeamento, porque foi necessário a implementação de exercícios distintos 

para ambos os níveis e, na prática porque exigiu uma boa gestão da minha parte 

no sentido de prestar auxilio aos dois níveis de desempenho vigentes.  

À medida que as dificuldades eram superadas, foram sendo transferidas de 

nível e novos objetivos foram traçados, porque na realidade a construção de uma 

equipa continuava. Todavia, a construção não se finda nas questões técnicas e 

táticas, importa alçar uma equipa baseada, de entre outros aspetos, na 

confiança, na entreajuda, no gosto pela modalidade, na luta pelo objetivo 

comum, na responsabilidade de representação de uma escola, na partilha de 

conhecimentos e experiências e no apelo à autonomia. Essa autonomia passava 

pela responsabilidade de trazer para o treino exercícios para trabalhar 

determinado conteúdo. Recordo uma atleta, guarda-redes, que no início de um 

treino se dirigiu a mim e disse: “Professora, hoje posso fazer um exercício que 

encontrei?” Uma atleta com dificuldades no que respeita à capacidade de reação 

quando confrontada com situações 1x1. Ao observar o exercício que havia 

proposto percebi que a guarda-redes tinha tido o cuidado de procurar uma 

situação de aprendizagem que ajudasse a superar essa mesma dificuldade. Foi 

com um grande orgulho que supervisionei de perto a iniciativa e o posterior 

crescimento da minha atleta.  

Um dos grandes ensinamentos que adquiri neste contexto foi que o 

planeamento do treino não deve ser fechado. É necessário apelar à autonomia 

dos alunos na busca de conhecimentos, porque através dela é possível verificar 

a sua ligação à modalidade e à equipa.  

Sucederam-se várias glórias e conquistas, apesar de não querer mostrar a 

minha fragilidade na modalidade entendi que seria tudo mais acessível a partir 

do momento que criasse uma relação de partilha de conhecimentos com as 

atletas. Ressalvo a importância que uma das atletas deteve no auxílio da 
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construção da equipa, a capitã. Aluna federada em futebol com grandes 

capacidades motoras e cognitivas, demonstrou sempre a sua disponibilidade 

para ajudar as colegas a superar as dificuldades. Ainda, assumiu um papel 

preponderante nos treinos, devido ao seu entendimento na modalidade, 

cooperando comigo na seleção de exercícios. Esta partilha proporcionou-me o 

despertar para certos aspetos, nomeadamente táticos, nunca antes observados 

e tomados em consideração. Aqui é visível o processo de partilha, em que o 

professor não atua apenas como transmissor de conhecimentos e orientador do 

ensino, mas também aprende com os alunos.   

Passando para a dimensão dos jogos, estes resultaram num momento de 

extrema importância e de grande ansiedade para as atletas. Na realidade, é nos 

jogos que se vêm consomadas as aprendizagens adquiridas e trabalhadas em 

cada treino e, por conseguinte, a evolução do individuo. A participação no jogo 

permitiu ainda às atletas a observação do resultado do seu empenho nos treinos 

e a tomada de consciência das suas fragilidades. 

O cariz social e afetivo fez transparecer quando observava os 

comportamentos das minhas atletas, destaco cada abraço confortante no 

seguimento de uma derrota. Nestes momentos revivi com nostalgia os tempos, 

em que tal como as minhas jogadoras, presenciei momentos de conquista e 

conheci a angústia sentida após uma derrota. Mais que uma 

professora/treinadora que transmite aos alunos/atletas o que deve ser feito, é 

importante que seja capaz de presentear quando a conquista é atingida e, de 

encorajar e apoiar quando o resultado não foi o esperado.  

A relação estabelecida entre mim e as minhas atletas superou as minhas 

expetativas iniciais, criou-se uma ligação de proteção da minha parte imperando 

a amizade. Partilho um momento marcado pela emoção, no último jogo da 

segunda fase da competição, em que cada golo marcado recebia o abraço de 

todas as atletas. No final desse mesmo jogo reinava uma felicidade tremenda, 

um sentimento de satisfação total e dever cumprido. A este respeito Cury (2004, 

p. 109) faz transparecer que os “professores que não provocam emoção nas 

crianças e jovens não educam, apenas informam”.  

Todavia, nem sempre tudo correu bem, como já foi descortinado 

anteriormente, a escola apresenta alunos problemáticos e, como tal, nem 

sempre as atletas foram regulares quanto à presença nos treinos. Este facto 
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levou à inexistência de alguns treinos. O não cumprimento da totalidade dos 

treinos levou a que a evolução esperada não fosse atingida por completo. Como 

é possível atingir o esperado sem exercitação? Quando é defendido por 

Mesquita e Graça (2011, p. 41) que “aprende mais quem dedica mais tempo à 

exercitação”. 

Apesar das ações com os alunos assumirem o foco central, não posso deixar 

de referir também a necessidade de tomar conhecimento das questões 

organizacionais do DE, nomeadamente do Futsal: Como funciona? Quais as 

competições? Qual o regulamento da modalidade? Quantas atletas são 

possíveis convocar para um jogo? A minha passagem pelo DE, em particular no 

Futsal feminino, passou por adquirir estes conhecimentos. Na minha ótica, esta 

aprendizagem ser-me-á útil futuramente, assim que exerça a docência numa 

escola. Caso esta experiência não me tivesse sido proporcionada e eu não 

estivesse disposta a recebe-la, chegaria um dia a uma escola e estas questões 

iriam ser novidade. Assim, deste modo o EP e a EC assumiram, mais uma vez, 

um papel fulcral para a obtenção de uma formação mais integral e autêntica 

(Lave & Wenger, 1991; Wenger, 1998). 
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6. DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL
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6.1. O professor reflexivo e investigador na prática pedagógica

 

O EP em contexto de formação do 2º ciclo de ensino pressupõe o 

desenvolvimento do modelo reflexivo e por sua vez que a criação de um 

professor reflexivo. O EP possibilita que o PE seja capaz de pensar, analisar 

produzir, construir e (re)construir o seu pensamento sobre as suas práticas. 

Batista e Queirós (2013, p.35) acrescentam “Importa que formação superior, 

além aquisição de conhecimentos e competências, faça apologia da reflexão 

crítica, estimulando o estudante a questionar-se continuamente sobre os seus 

próprios conteúdos”. O conceito de reflexão com o intuito de melhorar as práticas 

do professor é defendido por diferentes autores (Alarcão, 2011; Alarcão & 

Tavares, 2007; Albuquerque  et al., 2008)  que apontam que a capacidade 

reflexiva, a competência de ensino e a integração social são características que 

definem o profissional reflexivo, embora clarifiquem, que a capacidade de refletir 

é uma tarefa difícil porque o ensino pouco se tem importado por a desenvolver.  

No meu caso em particular, observo que a reflexão se assumiu como um 

processo de construção e desenvolvimento. Inicialmente as minhas reflexões 

possuíam um carater descritivo, tal como exponho de seguida:  

 

“Depois do exercício de ativação geral, dividi os alunos equipas, divisão 

essa, realizada de acordo com os resultados obtidos no teste de 

Vaivém realizado na aula anterior como avaliação inicial. Assim formei 

quatro equipas equilibradas, três de quatro alunos e uma de cinco 

alunos: Equipa Amarela (A, B, C e D), Equipa Verde (E, F, G, H), Equipa 

Rosa (I, J, K, L) e Equipa Laranja (M, N, O, P, Q).” (Reflexão da Aula 3 

de Atletismo, 25 de setembro de 2013) 

 

Apercebi-me que as minhas “supostas reflexões” estavam longe de atingir o 

que era pretendido, uma vez que sendo meramente descritivas não iam ao 

encontro daquilo que é a reflexão na sua essência. Ao longo do EP fui 

desenvolvendo os meus pensamentos e refletindo sobre a minha prática com o 

intuito de a aperfeiçoar. O aperfeiçoamento foi acontecendo incentivado pelas 

constantes interrogações sobre por exemplo, estratégias a tomar ou qual o 

melhor método a aplicar em determinada situação, com a finalidade de alterar 
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determinada situação ou até mesmo evitar que o mesmo erro ocorresse duas 

vezes. Assim, fui conseguindo passar de uma reflexão descritiva para uma 

reflexão interpretativa e fundamentada. A este respeito, Cunha (2008) 

acrescenta que a reflexão deve ser sistemática e fundamentada e, para isso ser 

possível, cada professor deve procurar desenvolver a sua própria interpretação 

das suas ações educativas. 

Schön (1987) sugere três tipos de reflexão: a reflexão na ação, a reflexão 

sobre a ação e a reflexão sobre a reflexão na ação. A reflexão na ação 

corresponde à reflexão realizada no momento em que ocorre a ação, no sentido 

de reformular a ação. Este tipo de reflexão acontece, por exemplo quando 

estamos a observar os alunos a executar uma tarefa e a mesma não está a 

resultar então, tomamos a decisão de ajustar ou alterar a mesma garantindo o 

cumprimento dos objetivos estipulados. A reflexão sobre a ação ocorre no 

momento em que recordamos a ação. Por exemplo, quando terminamos a 

lecionação da aula, existe sempre pequenas reflexões espontâneas que surgem 

sobre as tarefas da aula ou da própria lecionação. Normalmente este tipo de 

reflexão era realizada juntamente com a PC onde eram trocados pequenos 

aspetos sobre a ação decorrida. Por fim, a reflexão sobre a reflexão da ação, 

auxilia o professor a refletir sobre a totalidade da aula e sobre a sua própria 

intervenção nela, permite ainda, o delinear de ações futuras ou a encontrar 

possíveis estratégias. Assim sendo, as três formas de reflexão acima 

pronunciadas foram integradas e desenvolvidas durante o meu EP e, não só me 

auxiliaram durante a prática, como também permitiram o meu desenvolvimento 

profissional na medida em que “pensar sobre as coisas” é diferente de “refletir 

sobre as coisas”. 

Embora as reflexões sobre a nossa própria prática sejam de extrema 

importância, a reflexão executada no momento da observação das aulas dos 

meus colegas de NE revelou ser de sublime relevância. De certa forma, comecei 

a rever-me em algumas situações. Naquele momento estava a ver o reflexo da 

minha atuação. Vejamos o que explicito na reflexão de uma aula dada por um 

colega (20 de Novembro de 2014):  

 

“No segundo exercício da parte fundamental da aula, os alunos 

demonstraram incompreensão e como tal o professor voltou 
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novamente a explicar. Os alunos foram para a prática. Continuaram 

sem demonstrar entendimento pelo exercício, foi então que o professor 

voltou a chama-los e aliou a explicação verbal à demonstração visual. 

Deste modo, os alunos perceberam como realizar o exercício”.  

 

No final da aula, em conversa com o meu colega, refletimos que teria 

sido muito mais vantajoso e rentável se a medida que ele havia tomado 

corretamente, a tivesse tomado logo na primeira tentativa de explicação do 

exercício. Nesta curta mas grande reflexão consegui “observar de fora” que 

também cometia o mesmo erro. Então, é possível também constatar que a 

reflexão realizada a outros professores é mais um momento de 

aprendizagem. 

Em jeito de conclusão, reporto-me ao pensamento de Oliveira e 

Serrazina (2002) “a reflexão pode ter como principal objetivo fornecer ao 

professor informação correta e autêntica sobre a sua ação, as razões para a 

sua ação e as consequências dessa ação; mas essa reflexão também pode 

apenas servir para justificar a ação, procurando defender-se das críticas e 

justificar-se. Assim, a qualidade e natureza da reflexão são mais importantes 

do que a sua simples ocorrência”. É importante que a reflexão aconteça para 

que o questionamento e as mudanças se efetivem. A retrospetiva que o 

professor reflexivo faz em relação à sua prática profissional permite a 

autonomia nas suas ações, a modificação das mesmas e a revalidação das 

suas conceções. No meu ponto de vista, a reflexão auxilia ainda no 

desenvolvimento pessoal, uma vez que o refletir pressupõe a 

fundamentação e o espírito crítico.   

Numa outra dimensão surge o professor com sentido investigativo, 

onde se pretende que o PE crie hábitos de investigação para além da 

reflexão e da sua própria ação. O meu projeto de investigação-ação decorreu 

de uma conceção que possuo que se prende com a importância do momento 

da instrução no processo de ensino/aprendizagem. Estudando e analisando 

a minha instrução na aula consegui traçar o meu perfil instrucional numa 

modalidade individual. Tendo a recolha de dados passado pela captação de 

imagens e voz, permitiu que refletisse sobre a minha prática de uma forma 

mais precisa e mais abrangente. Apesar do propósito do estudo espelhar a 
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caraterização da minha instrução, não abdiquei de observar e analisar a 

minha postura na aula e a minha atuação perante os alunos. Deste modo, o 

estudo primeiramente ajudou a que deteta-se que em muitas instruções 

transmitia informação de forma redundante, ou seja, numa instrução repetia 

a informação mais que uma vez. Esta conclusão permitiu que em unidades 

de ensino posteriores alterasse essa caraterística e, para isso tive a 

necessidade de preparar muito bem as minhas instruções antes da prática 

de forma a tornar as informações mais concisas e claras. Por outro lado, a 

sua alteração possibilitou a ocorrência de instruções mais rápidas no que 

respeita ao tempo.  

Não obstante, a realização deste estudo auxiliou no desenvolvimento 

das minhas competências investigativas, uma vez que logo num primeiro 

momento e após a seleção do tema do estudo, parti à procura de um 

instrumento que integrasse os aspetos que perspetivava observar. Num 

segundo momento procurei elucidar-me e perceber qual a estrutura de um 

projeto desta natureza. E, num terceiro momento percebi como se realiza o 

tratamento dos dados e que esse processo pode ser efetivado utilizando 

vários métodos e procedimentos estatísticos, todavia no projeto em questão, 

apenas tratei os dados na sua forma mais simplificada, tal como pode ser 

visível no capítulo da realização da prática profissional.   
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7. AS ÚLTIMAS PALAVRAS: PERSPETIVAS FUTURAS 
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 Este é o último capítulo, é com emoção que vejo chegar o término da 

concretização de um sonho. É, com nostalgia que observo todo o meu percurso 

ao longo deste ciclo de ensino que culminou com a realização do EP e 

elaboração do presente RE. Todavia, uma coisa é certa, estou recetiva para 

receber ou ir ao encontro de uma nova aprendizagem, na certeza, porém, que 

todas elas contribuirão para o meu crescimento na profissão ou enquanto 

pessoa.  

 Sei, que muita coisa ficou por referir, mas estou convicta que transpareci o 

que demais importante experienciei e aprendi no decurso deste ano de EP.  

 Com recetividade iniciei a PES, na verdade não criei muitas expectativas, 

preferi partir à descoberta de cada recanto da escola e da sua comunidade para 

que pudesse assimilar aos poucos a riqueza que me poderiam transmitir. No 

entanto, o prazer de sonhar sempre me acompanhou, na medida em que 

pensava fazer inúmeras coisas com aqueles que seriam os meus alunos, mas 

rapidamente me apercebi que a viagem é curta demais para experienciar tudo o 

que queremos. Ao entrar na escola e conhecer os meus alunos apercebi-me que 

seria impossível abdicar por completo do meu lado emotivo e sensível que tanto 

me caracteriza, contrariamente ao que pensei antes de iniciar o estágio. Na 

realidade se eu queria “dar o mundo ao outro” e, para isso teria que me entregar 

inteiramente aos meus alunos. Ora, não seria eu própria se a minha atuação não 

contemplasse essa minha característica. Mais ainda, quando é no ano de estágio 

que se inicia a construção do “eu-profissional” e do meu perfil enquanto 

professora de EF.  

 Ao recordar este último ano letivo, viajo sobre uma imensidão de 

experiências, algumas dificuldades, mas sobretudo aprendizagens. A base para 

a aprendizagem baseou-se em duas grandes premissas que me acompanharam 

durante a PES: receber tudo aquilo que a escola me proporcionava e dar à 

escola o meu contributo. A razão de encarar o EP deste modo foi por 

primeiramente acreditar na escola e, como tal, foi com agrado, dedicação e 

empenho que me dediquei de corpo e alma à escola. 

 Foi na EC que desempenhei, pela primeira vez, a melhor profissão do 

mundo, a de Ser Professor. A escola deu-me a conhecer o que de melhor tem 

para dar, o ensino. Através da escola foi-me possível tomar conhecimento e 

exercer as diversas funções do professor, chegando à conclusão que é uma 
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profissão exigente, de responsabilidade e que ultrapassa o que o senso comum 

profere: que os professores apenas lecionam aulas, conferindo uma 

desvalorização à profissão. Também, foi na escola que fui confrontada com 

dificuldades, ultrapassei as minhas inseguranças no que respeita ao processo 

de ensino, fui capaz de construir/conduzir/adaptar o processo de 

ensino/aprendizagem de uma turma num ano letivo, percebi que os alunos são 

o nosso maior tesouro e que para o produto final ser bom temos que “dar o nosso 

mundo ao outro”. A partilha com o departamento de EF, a PC e o NE revelaram 

ser uma mais-valia no que respeita ao processo de partilha de conhecimentos. 

A comunidade escolar, nomeadamente os meus alunos e as minhas jogadoras, 

demonstraram-me a vertente social da profissão professor. Ajudaram-me a 

perceber que trabalhar com crianças e jovens é especial, mas torna-se ainda 

mais especial quando são alunos com carências emocionais. 

 O ano de estágio também foi caraterizado pela existência de alguns desafios 

que procurei sempre encontrar a melhor forma de os ultrapassar. Destaco o caso 

da dança, desenvolvido no capítulo da realização da prática profissional, na qual 

me encontrava recetiva pela sua lecionação primeiro porque os alunos não 

gostavam da modalidade e segundo porque até ao momento a dança não teria 

feito parte dos seus currículos escolares. Ultrapassei a recetividade inicial 

tentando cativar os alunos e, para isso elaborei uma coreografia como 

movimentos que fosse ao encontro dos seus gostos. Mais ainda, decidi separar 

o género masculino do feminino dada a objeção do primeiro em relação à 

modalidade. Assim, criei uma coreografia com três partes distintas, uma em que 

só executavam as raparigas, outra só os rapazes e uma terceira em que 

entravam os dois géneros. Esta divisão permitiu que os rapazes sentissem parte 

integrante e eliminassem o pensamento de que a dança não era só para as 

raparigas. Não obstante, a escolha das músicas também se revelou essencial 

para o processo, na medida em que demonstrou ser mais uma forma de captar 

os alunos para as aulas e que estes presenciarem as mesmas com interesse e 

gosto por o seu desempenho. Inicialmente foi uma tarefa difícil, contudo após 

uma grande reflexão e aconselhamento com a PC consegui contornar o 

desagrado dos alunos em relação à dança e lecionar as aulas com a presença 

de aluno focados na aprendizagem e com gosto pela sua prática.  
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Todos estes ensinamentos contribuirão em muito para a preparação da 

minha futura atividade profissional como professora. Atualmente, depois da 

vivência no EP, considero que não existe uma definição digna e objetiva, que 

reflita na sua essência o que é ser “bom professor” nos dias de hoje. Contudo, 

considero que a minha opinião assenta nas cinco premissas defendidas por 

(Nóvoa, 2009, pp. 206-207): o conhecimento, a cultura profissional, o tacto 

pedagógico, o trabalho em equipa e o compromisso social. No que respeita ao 

conhecimento, é necessário que o professor seja detentor de um conhecimento 

específico da matéria a lecionar e por sua vez que conheça o público a quem vai 

lecionar. Comprova (Nóvoa, 2009, p. 3) ao referir que “O trabalho do professor 

consiste na construção de práticas docentes que conduzam os alunos à 

aprendizagem”. A segunda premissa, cultura profissional, diz respeito à 

envolvência do professor na realidade onde realiza a sua prática, ou seja, “Ser 

professor é compreender os sentidos da instituição escolar, integrar-se numa 

profissão, aprender com os colegas mais experientes. É na escola e no diálogo 

com os outros professores que se aprende a profissão. O registo das práticas, a 

reflexão sobre o trabalho e o exercício da avaliação são elementos centrais para 

o aperfeiçoamento e a inovação. São estas rotinas que fazem avançar a 

profissão” (p.3). Relativamente ao tacto pedagógico, corresponde a uma 

dimensão mais pessoal, na qual o professor apresenta a sensibilidade de 

comunicar com os alunos, sendo capaz de os conduzir até à obtenção do 

sucesso ou conquista. “Nele cabe essa capacidade de relação e de comunicação 

sem a qual não se cumpre o acto de educar (…) saber conduzir alguém para a 

outra margem, o conhecimento, não está ao alcance de todos. No ensino, as 

dimensões profissionais cruzam-se sempre, inevitavelmente, com as dimensões 

pessoais” (p.3). Na premissa, trabalho em equipa, o professor interage na 

comunidade escolar, com pessoal docente e não docente e, desta forma, é 

necessário que o professor desenvolva a capacidade de relacionamento com o 

ser humano porque é com e para ele que trabalha. Por fim, surge o compromisso 

social, em que cada vez mais é necessário atender a um conjunto de fatores da 

socialização para trabalhar em comunidade. Desta feita, o professor é um agente 

importante na transmissão de valores e na inclusão social atendendo a que, cada 

vez mais, existe diversidade cultural nas escolas.  
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 Adorava que o amanhã fosse risonho e que conseguisse ingressar de novo 

numa escola e ser professora. Todavia, é de conhecimento nacional que o 

mercado de professores está lotado e, como tal, a minha colocação numa escola 

está longe de ser conseguida.  

 Com as incertezas que infelizmente a profissão professor apresenta, o meu 

caminho profissional passará certamente pela área do Fitness através de aulas 

de grupo, pelo ensino da natação em clubes ou ginásios, ou então, pelo 

surgimento de alguma proposta que envolva o Desporto. Uma coisa é certa, o 

sonho continuará e a caminhada também, na certeza, porém, que um dia 

conseguirei de novo fazer aquilo que me faz mais feliz, Ser Professora.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “Os professores são os mais afortunados e bem-

aventurados, entre todos aqueles que trabalham. É-lhes 

dado o privilégio de fazer renascer a vida em cada dia, 

semeando novas perguntas e respostas, novas metas e 

horizontes. Constroem edifícios que perdurarão para 

sempre, porque a sua construção usa o cimento da entrega, 

da verdade e do amor.” (Jorge Olimpio Bento, 2008, p. 77) 
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9. ANEXOS
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Anexo I – Plano Anual de Turma 

 

 Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho 

S      1 1    

D 1   1  2 2   1 

2º F 2   2  3 3   2 

3º F 3 1  3  4 4 1  3 

4º F 4 2  4 1 5 5 2  4 

5º F 
5 3  5 2 6 

 
6 3 1 5 

6º F 
6 4 1 6 3 7 7 4 

Fim 
2ºP 

2 6 
Fim 3ºP  
(9º Ano) 

S 7 5 2 7 4 8 8 5 3 7 

D 8 6 3 8 5 9 9 6 4 8 

2º F 
9 7 4 9 6  

Inicio 2ºP 
10 10 7 5 9 

3º F 10 8 5 10 7 11 11 8 6 10 

4º F 11 9 6 11 8 12 12 9 7 11 

5º F 12 10 7 12 9 13 13 10 8 12 

6º F 

13 
Inicio 1ºP  

11 8 13 10 14 14 11 9 13 
 Fim 3ºP  
(7º e 8º 

Ano) 

S 14 12 9 14 11 15 15 12 10 14 

D 15 13 10 15 12 16 16 13 11 15 

2º F 16 14 11 16 13 17 17 14 12 16 

3º F 
17 15 12 17 

Fim 1ºP 
14 18 18 15 13 17 

4º F 18 16 13 18 15 19 19 16 14 18 

5º F 19 17 14 19 16 20 20 17 15 19 

6º F 20 18 15 20 17 21 21 18 16 20 

S 21 19 16 21 18 22 22 19 17 21 

D 22 20 17 22 19 23 23 20 18 22 

2º F 23 21 18 23 20 24 24 21 19 23 

3º F 
24 22 19 24 21 25 25 22 

Inicio 
3ºP 

20 24 

4º F 25 23 20 25 22 26 26 23 21 25 

5º F 26 24 21 26 23 27 27 24 22 26 

6º F 27 25 22 27 24 28 28 25 23 27 

S 28 26 23 28 25  29 26 24 28 

D 29 27 24 29 26  30 27 25 29 

2º F 30 28 25 30 27  31 28 26 30 

3º F  29 26 31 28   29 27  

4º F  30 27  29   30 28  

5º F  31 28  30    29  

6º F   29  31    30  

S   30      31  
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Legenda:                                                

1ºPeriodo (De 13 de Setembro a 17 de Dezembro) 

Atletismo Basquetebol Futebol 

 

2ºPeriodo (De 6 de Janeiro a 4 de Abril) 

Andebol Dança Ginástica/Judo 
Badminton/ 

Tag Rugby/Ténis 
de Mesa 

 

3ºPeríodo (De 22 de Abril a 13 de Junho) 

Voleibol Atletismo 

 

Interrupções letivas:  

 De 18 de Dezembro a 5 de Janeiro 

 De 3 de Março a 5 de Março  

 De 5 de Abril a 21 de Abril  

 

Nota: As modalidades Badminton, Tag Rugby e ténis de mesa são opcionais 

sendo que cada professor deve proceder à escolha de acordo com a realidade 

escolar a que está presente. No que diz respeito à ginástica e ao judo os 

professores podem optar por uma ou lecionar seis aulas de cada. 
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Anexo II - Coreografia de Turma 

 

Início da coreografia: Todos os alunos, com o jornal na mão, em pé atrás da 

professora (Aluna    ), ao sinal da campainha a professora abre a porta e os 

alunos entram para a sala e sentam-se dois a dois no chão formando quatro 

grupos de quadro alunos (esquema 1). Tempo:00’00’’ a 00’13’’. 

 

 

 

 

                                                                       Esquema 1 

 

De seguida a professora em 8 tempos escreve no quadro (imaginário) 

enquanto os alunos observam. Tempo: 00’17’’. 

Depois os alunos olham para o jornal que cada um tem no chão (imagem 1) 

e em 8 tempos imaginam que estão a copiar o que a professora escreveu no 

quadro. Tempo: 00’18’’ a 00’21’’. 

A aluna (Aluna B   ) após escrever irá adormecer e só voltará a realizar 

movimentos aos 00’39’’ segundos. 

 

 

 

 

 
 

Imagem 1 

 

Seguidamente todos os alunos pegam no jornal. As quatro colunas dispõem 

de 8 tempos para executar uma extensão dos braços para cima, mostrando o 

papel no final (imagem 2). Como este movimento vai ser realizado pelos quatro 

grupos perfaz um total de 32 tempos. O 31 e 32 tempos serão realizados em 

simultâneo por todos os grupos, sendo que o movimento consiste em retirar a 

mão esquerda do jornal e com a mão direita executar um movimento de pendula 

A             B             C              D 
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à direita, voltando a segurar novamente com as duas mãos (imagem 3). Tempo: 

00’22’’ a 0’35’’. 

 

 

 

 

 

                                            

                                          

                                 Imagem 2                                                                      Imagem 3 

 

Os alunos após o movimento pendulo à direira amachucam o jornal e atiram-

no para o ar ou chão (imagem 4). Tempo: 00’36’’ a 00’38’’.  

 

 

 

 

 

Imagem 4 

 

O aluno que se encontra assinalado com a cor preta no esquema 1 irá 

levantar-se dirigindo-se para o meio da coluna B e C e apresenta os restantes 

alunos, rapazes e raparigas. Tempo: 00’39’’ a 00’43’’. 

 De seguida aleatoriamente serão dados os números 1 ou 2 a cada uma 

das 5 raparigas da turma. Umas levantam-se e no primeiro “girls” (00’45’’) e 

colocam-se como demonstra a imagem 5 e as restantes no segundo “girls” 

(00:48). Tempo: 00’45’’ a 00’48’’. 

 

 

 

 

 

 

Imagem 5 
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No terceiro “girls” os rapazes levantam-se e as raparigas empurram-nos para 

trás. Tempo:00’51’’-00’54’’.  

De seguida, os rapazes permanecem no local determinado pelo professor (em 

xadrez) e as raparigas deslocam-se para a frente adquirindo uma formação em 

xadrez. Tempo: 00’55’’ a 00’58’’. 

 

 

 

  

 

 

Esquema 2 

As raparigas executam a sequência dos movimentos, com um total de 8 

tempos, apresentados nas imagens apresentadas de seguida. Tempo: 00’58’’ a 

1’02’’. 

 

 

 

 

 

 

Imagem 6 – Membros inferiores: marcha a cruzar o joelho à frente (8 tempos) Membros Superiores: para a 

direita extensão do braço direito e flexão do antebraço esquerdo. Igual para a esquerda. Cabeça: no 3º e 

7º tempo a cabeça deixe dirigindo o olhar para o solo e no 4º e 8º tempo a cabeça volta à posição inicial 

dirigindo o olhar para a frente. 

 

De seguida as raparigas realizam a sequência de movimentos no tempo 

1’03’’ a 1’05’’ apresentados na imagem 7. 

 

 

 

 

 

 

 
Imagem 7: Membros inferiores: slide à direita, slide à esquerda, slide à direita, slide à esquerda, slide à 

direita e slide à esquerda. Membros Superiores: conforme é visível na imagem, sendo que o 3º, 4º, 7º e 8º 

tempo são mais rápidos e o movimento dos membros superiores é duplo.  
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De seguida as raparigas realizam a sequência de movimentos no tempo 

1’06’’ a 1’13’’ apresentados na imagem 8. 

 

 

 

 

 

 

Imagem 8: Membros inferiores: slide para a direita, slide para a esquerda, slide para a frente, quatro passos 

para trás. Membros superiores: Em cada slide os braços abrem acompanhando o movimento dos membros 

inferiores. Depois de cada slide colocar os braços conforme é visível na imagem, sendo que em dois tempos 

os braços e ombros “afastam e juntam”. 

 

Os rapazes quando as raparigas “afastam e juntam” os braços e ombros 

realizam a abertura dos braços e cotovelos ao lado do tronco. Este movimento 

corresponde aos tempos 1’07’’, 1’08’’, 1’09’’, 1’10’’, 1’11’’ e 1’12’’. 

Posteriormente as raparigas realizam a sequência de movimentos no tempo 

1’14’’ a 1’17’’ apresentados na imagem 9. 

 

 

 

 

Imagem 9: Membros inferiores: Marcha. Membros superiores: 2 vezes - Cruzar à frente e em baixo + estalar 

os dedos (cabeça para a direita), afastar ao lado do tronco e estalar os dedos. 2 vezes – Cruzar à frente e 

em cima + estalar dedos (cabeça para a direita), afastar em cima e estalar os dedos.  

 

O movimento que se segue vai fazer com que as raparigas fiquem voltadas 

para os rapazes observando-se um angulo de 180º. As alunas têm 8 tempos 

para dar a volta e para isso rodarão em torno do seu próprio corpo utilizando o 

pé direito. Tempo: 1’18’’ a 1’21’’. 
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Imagem 10: Membros inferiores: 3 passos em torno do corpo para a direita (cada um é realizado em 2 

tempos). Membros superiores: ao lado do tronco. 

 

Despois das raparigas realizarem uma volta de 180º ficam então voltadas 

para os rapazes e realizam os movimentos demonstrados na imagem 11. 

Tempo: 1’22’’ a 1’25’’. 

 

 

 

 
 

Imagem 11: Membros inferiores: Afastados à largura dos ombros aquando o batimento tá-tá-tátátá e depois 

baixar ligeiramente o joelho do membro inferior direito e de seguida o do membro inferior esquerdo. 

Membros superiores: atrás dos membros inferiores realizando 5 batimentos até à anca (tá-tá-tátátá), depois 

as mãos continuam na anca e os cotovelos afastados do tronco, rodar tronco para a direita e olhar para trás 

(2 tempos) e rodar tronco para a esquerda olhando para trás (2 tempos). 

 

As raparigas ainda voltadas para os rapazes colocam pé e a perna à frente 

do corpo e depois cruzam o pé e perna esquerda de forma a ficarem de costas 

para os rapazes. Tempo: 1’26 a 1’27’’. 

 

 

 

 

 

Imagem 12 

 

As raparigas já de costas para os rapazes realizam os movimentos ilustrados 

na imagem 13. Tempo: 1’28’’ a 1’29’’. 
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Imagem 13: Membros inferiores: À largura dos ombros nos 3 tempos, no 4º tempo juntar o membro inferior 

direito à esquerda. Membros superiores: Colocar o membro superior esquerdo na anca e direito 

perpendicular ao corpo (membro superior direito para a direita, esquerda, direita, esquerda) e dedo 

indicador da mão direita a apontar para cima. 

 

De seguida acorre a introdução à música destinada aos rapazes, como tal 

as duas raparigas que se encontram mais à esquerda realizam um slide para a 

esquerda e as outras duas raparigas mais à direita executam um slide para a 

direita. Despois do slide deslocam-se pelas latereis para trás dos rapazes. 

Chegando atrás permanecem numa posição de “Girls Poderosas” (movimento 

criativo). 

No preciso momento que as raparigas iniciam o deslocamento para trás os 

rapazes, no centro em forma de xadrez realizam os movimentos demonstrados 

na imagem 14. Tempo: 1’32’’ a 1’35’’. 

 

 

 

 
 

 
 

Imagem 14: Membros inferiores: Slide à frende e à direita, slide à frente e à esquerda (2 vezes). Membros 

superiores: À frente do corpo e realizar um movimento ondulatório. 

 

Seguidamente, os rapazes realizam os movimentos representados na 

imagem 15. Tempo: 1’36’’ a 1’39’’. 

 
. 

 
 

 

 

 

Imagem 15: Passo para a esquerda e braço para a direita com o olhar dirigido para a mão, passo para a 

direita e membro superior para a esquerda com o olhar dirigido para a mão (2 vezes). 
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Os rapazes realizam uma sequência de três murros e um joelho para a 

esquerda e depois para a direita (8 tempos para cada lado). Tempo: 1’40’’ a 

1’45’’. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Imagem 16 

 

Imediatamente a seguir os alunos voltam-se para a frente com um pequeno 

salto em que as pernas ficarão fletidas e de seguida ainda com as pernas em 

semi-flexão realizam um salto para a esquerda (braços cruzam à frente), depois 

para a direita (braços ao lado do corpo com as palmas da mão voltadas para 

cima) e por fim outro salto de forma a voltarem à posição inicial. Tempo: 1’46’’ a 

1’49’’ 

 

 

 

 

 

  

 

Imagem 17 

 

Após voltarem à posição inicial os alunos permanecem com as pernas em 

semi-flexão e realizam três movimentos, dois com os ombros com a ajuda dos 

braços (iniciam com o ombro direito e depois o ombro esquerdo) e um que 

corresponde a um salto para cima com o corpo em total extensão (na imagem 

18 está demonstrado apenas o corpo em extensão sem o salto). Tempo: 1’50’’ a 

1’53’’. 
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Imagem 18 
 

De seguida será introduzido um movimento que é realizado quatro vezes 

consecutivas. Tempo: 1’54 a 1’56’’. 

 

 

 

 

 

 

Imagem 19: Cruzar o pé à frente, iniciar com o pé direito, de seguida o esquerdo, depois o direito novamente 

e terminando com o esquerdo. Os membros superiores sempre que os pés se juntam encontram-se 

perpendiculares ao tronco e em extensão, por conseguinte quando o pé se encontra à frente realizam uma 

flexão do cotovelo e uma extensão ao lado do tronco.  

 

Terminado o passo anterior, os alunos realizam um step-tuch para a direita 

e outro para a esquerda. Tempo: 1’57’’ a 1’59’’. Seguidamente realizam dois 

saltos em extensão e outro em que colocam a perna direita perpendicular ao 

tronco (pontapé). As raparigas realizam este último movimento em conjunto com 

os rapazes. Tempo: 2’59 a 2’00’’. 

 

 

 

                                                                  

 

 

 

Imagem 20 
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Os movimentos referenciados anteriormente correspondem ao término dos 

elementos coreográficos da parte da coreografia destinada aos rapazes. Assim 

sendo todos os alunos através de movimentos criativos deslocam-se pelo 

espaço e sempre que ouvirem a palavra “JUMP” executam um salto. A palavra 

referida é dita quatro vezes e como tal os alunos realizarão quatro saltos sendo 

que o último é executado no lugar para dar seguimento à coreografia. Três das 

raparigas que se encontravam atrás dos rapazes realizam igualmente os 

movimentos referidos deslocando-se para a frente com o intuito de no último 

“JUMP” se encontrarem posicionadas no lugar definido para cada uma. A outra 

rapariga desloca-se também para a frente mas a caminhar e a realizar gestos 

como se estivesse a ficar com sono, chagando ao ponto definido pelo professor 

a aluna deita-se e adormece. Os movimentos ocorrem no tempo 2’01’’ a 2’08’’e 

a colocação dos alunos é em xadrez.  

É dado o início a novos movimentos que de acordo com o que já foi 

enunciado anteriormente os alunos estão organizados em xadrez excluindo a 

aluna que se encontra a dormir. Os alunos em simultâneo efetuam os 

movimentos evidenciados nas imagens 21, 22, 23 e 24. Tempo: 2’09’’ a 2’34’’. 

 

  

 

 

 

 

Imagem 21: O movimento dos membros superiores é contínuo, os membros inferiores permanecem juntos 

durante o mesmo (na música corresponde à expressão “É sexta-feira”). Após o movimento anterior é 

realizado um salto em slide para a direita (na música corresponde à expressão “Yeah”). 
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Imagem 22: Na frase “quero ir prá brincadeira” os alunos dão passos para trás colocando os membros 

superiores à frente do corpo tal como mostra a imagem. De seguida colocam o pé direito à frente e os 

membros superiores como na imagem (na música corresponde ao “yeah”. 

 

 

 

 

 

 

Imagem 23: Na frase “mas eu não tenho um tostão” os alunos marcham ao ritmo da música e colocam os 

cotovelos junto ao tronco realizam movimentos com o dedo polegar e indicador. De seguida na frase 

“alguém me arranja um emprego” afastam o membro inferior direito para o lado direito e realizam o 

movimento para a direita colocando o membro superior direito perpendicular ao tronco com o dedo apontado 

para a frente. 

 

 

 

 

 
Imagem 23: Na frase “bom bom bom bom” os alunos colocam o corpo sobre o lado direito e com o indicador 

a apontar para cima. Em cada “bom” o braço desloca-se para cima e para baixo. De seguida na frase “já já 

já já” o peso do é transportado para o pé esquerdo em que os braços se encontram como na imagem. Em 

cada “já” as mãos movem-se para cima e para baixo. (2x alternadas) 

 

Por fim os alunos na frase “tem que ser bom jáááááá´…” deslocam-se para 

a rapariga que está a dormir com o intuito de ela acordar. Tempo: 2’35’’ a 2’39’’. 
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A coreografia termina com o som da campainha da escola, os alunos pegam 

nos jornais e saem da sala de aula. Tempo: 2’40 a 2’47’’. 
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Anexo III - Lista de Verificação: Avaliação Final de Basquetebol. 

 

Legenda: 1 – Não realiza; 2 – Realiza com dificuldades; 3 – Realiza. 

Avaliação Sumativa de Basquetebol 

 Nº Aluno 3 4 5 18 19 1 7 11 16 2 9 10 15 8 12 14 17 

P
a
s
s
e
 

P
e
it
o
 

A: Com as duas 
mãos 

3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

B: Ao nível do 
peito 

3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 

P
ic

a
d
o
 

A: Com as duas 
mãos 

2 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 

B: Extensão 
dos MS à frente 
e na direcção 
do solo 

3 1 1 3 2 1 3 2 3 1 3 2 3 2 2 1 3 

R
e
c
e
ç
ã
o

 A: Agarra a bola 
com as duas mãos 

2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 

B: Acompanha o 
movimento da bola 
com os braços 

2 2 1 2 1 1 3 2 2 1 3 2 2 3 2 1 3 

L
a

n
ç
a
m

e
n

to
 

e
m

 a
p

o
io

 A: Lançamento a 
cima da cabeça 

2 1 1 3 1 1 3 2 2 2 3 2 2 3 2 1 3 

B: Flexão ligeira 
dos MI 

2 1 2 2 1 1 3 2 2 1 3 1 1 3 1 1 2 

L
a

n
ç
a
m

e
n

to
 

n
a

 p
a
s
s
a
d

a
 A: Executa os dois 

apoios 
2 1 2 3 2 1 3 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 

B: Lança com a 
mão contrária ao 
último apoio 

1 1 1 3 1 1 2 2 2 1 3 1 1 3 1 1 3 

R
o

ta
ç
ã
o

 A:Mantém o pé de 
eixo em contato 
com o solo 

2 1 1 3 1 1 3 1 1 2 3 2 2 3 1 2 3 

B: Manter a posição 
ofensiva  

1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 2 2 

D
ri

b
le

 P
ro

g
re

s
s
ã
o
 A: bola à altura 

da cintura e 
ligeiramente de 
lado 

2 2 2 2 1 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 

B: Retirar o 
olhar da bola 

2 1 1 1 1 1 3 2 2 1 3 2 1 2 1 1 1 

P
ro

te
ç
ã
o
 

A: Bater a bola 
à altura do 
joelho 

3 1 1 3 1 1 1 2 1 1 3 1 1 2 1 1 3 

B: Usar a mão 
livre para cobrir 
o adversário  

3 2 2 2 1 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 

S
it

u
a

ç
ã
o

 d
e

 

J
o

g
o

 
O

fe
n

s
iv

o
 

A: Recebe e 
enquadra com o 
cesto 

3 1 2 1 1 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 

B: Passa e corta 
para o cesto 

2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 

S
it

u
a

ç
ã
o

 d
e

 

J
o

g
o

 
D

e
fe

n
s

iv
o

 

A: Coloca-se entre 
o portador da bola e 
o cesto 

3 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 

B: Posição 
defensiva (pernas 
fletidas) 

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 
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Habilidades Motoras 

 

Nível 1 – Não executa nenhum dos parâmetros. 

Nível 2 – Executa um dos parâmetros. 

Nível 3 – Executa todos os parâmetros. 

 

 

Atitudes 

 

O parâmetro das atitudes não se refere apenas ao momento de avaliação 

em questão mas terá em conta todas as aulas de atletismo que foram lecionadas. 

Assim os vários níveis diferenciam-se da seguinte forma: 

 

Nível 1 – O aluno não demonstrou. 

Nível 2 – O aluno demonstrou pouco. 

Nível 3 - O aluno demonstrou muito. 
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Anexo IV – Escala de Apreciação: Avaliação Final de Atletismo. 

 

Avaliação Sumativa Atletismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Habilidades Motoras – 4 valores Atitudes – 1 valor 

Nº 

                      
Conteúdos 

       
 
Alunos 

Técnica 
de 

corrida 
(0,5) 

Corrida 
prolongada 

(1,75) 

Partida 
de pé 
(0,5) 

Noção 
de 

ritmo 
(1,25) 

Empenho 
(0,025) 

Interesse 
(0,025) 

Cooperação 
(0,025) 

Interajuda 
(0,025) 

1  3 4 3 3 3 3 3 2 

2  3 3 2 3 3 3 2 2 

3  3 4 3 3 3 3 3 3 

4  3 1 3 1 2 2 3 2 

5  3 2 2 3 2 2 2 2 

6  Transferido 

7  3 2 3 3 3 3 3 2 

8  3 4 2 3 2 2 2 2 

9  2 4 3 3 2 2 3 3 

10  3 1 3 1 2 3 3 3 

11  3 3 3 2 3 3 2 2 

12  3 4 2 2 3 2 3 2 

13  Transferido 

14  3 1 3 2 3 3 3 2 

15  3 4 3 2 2 2 2 2 

16  3 4 2 3 2 3 3 2 

17  3 4 3 2 3 3 2 2 

18  3 4 3 3 3 3 2 2 

19  3 1 2 1 2 2 3 2 
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Níveis de desempenho 

 

Técnica de Corrida 

 

Nível 1 – O aluno não mantem o tronco em extensão durante a corrida. 

Nível 2 – O aluno mantem o tronco em extensão durante a corrida mas não 

coordena a ação dos membros superiores com a dos membros inferiores. 

Nível 3 - O aluno mantem o tronco em extensão durante a corrida e coordena a 

ação dos membros superiores com a dos membros inferiores. 

 

 

Partida de Pé 

 

Nível 1 – O aluno não assume a posição de partida, não reagindo às palavras: 

“aos seus lugares” e “partida”.    

Nível 2 – O aluno assume a posição de partida incorretamente: membros 

superiores não se encontram em contra lateralidade e o peso do corpo não é 

colocado sobre o pé de apoio.   

Nível 3 - O aluno assume a posição de partida corretamente: membros 

superiores encontram-se em contra lateralidade e o peso do corpo é colocado 

sobre o pé de apoio. 

 

 

Corrida Prolongada 

 

Nível 1 – O aluno interrompe a corrida nos primeiros 5 minutos. 

Nível 2 – O aluno interrompe a corrida entre os 5 e os 10 minutos. 

Nível 3 – O aluno interrompe a corrida entre os 10 e os 15 minutos. 

Nível 4 - O aluno completa um período de 15 minutos de corrida sem 

interrupções. 
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Noção de Ritmo 

 

Nível 1 – O aluno não completa o mesmo nº de voltas em nenhum dos 3 períodos 

de 5 minutos de corrida.  

Nível 2 – O aluno completa o mesmo nº de voltas em 2 dos 3 períodos de 5 

minutos de corrida. 

Nível 3 - O aluno completa o mesmo nº de voltas nos 3 períodos de 5 minutos 

da corrida. 

 

 

Atitudes 

 

O parâmetro das atitudes não se refere apenas ao momento de avaliação 

em questão mas terá em conta todas as aulas de atletismo que foram lecionadas. 

Assim os vários níveis diferenciam-se da seguinte forma: 

 

Nível 1 – O aluno não demonstrou. 

Nível 2 – O aluno demonstrou pouco. 

Nível 3 - O aluno demonstrou muito. 
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Anexo V – Cartaz do Torneio de Futsal.
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Anexo VI – Cartaz de Captação para o Desporto Escolar: Futsal Feminino no 

escalão iniciado. 

 


