
 

 

 

Contornos da caminhada de uma estudante-estagiária 

rumo à (re)construção da sua identidade profissional 

Relatório de Estágio Profissional 

 

 

Relatório de Estágio Profissional apresentado à 

Faculdade de Desporto da Universidade do 

Porto com vista à obtenção do 2º ciclo de 

Estudos conducente ao grau de Mestre em 

Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico 

e Secundário (Decreto-lei nº 74/2006 de 24 de 

março e o Decreto-lei nº 43/2007 de 22 de 

fevereiro). 

 

 

Orientadora: Professora Doutora Paula Maria Fazendeiro Batista 

 

Ana Filipa Sengo de Meneses 

Porto, Setembro de 2014



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ficha de catalogação 

Meneses, A. (2014). Contornos da caminhada de uma estudante-estagiária 

rumo à (re)construção da sua identidade profissional. Porto: A. Meneses. 

Relatório de Estágio Profissional para a obtenção do grau de Mestre em Ensino 

de Educação Física nos Ensino Básico e Secundário, apresentado à Faculdade 

de Desporto da Universidade do Porto.  

Palavras-Chave: ESTÁGIO PROFISSIONAL, EDUCAÇÃO FÍSICA, 

PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM, COMUNIDADES DE PRÁTICA, 

INTERAÇÕES SOCIAIS 



AGRADECIMENTOS 

À Professora Orientadora, Professora Doutora Paula Batista, pela 

disponibilidade incondicional, pela sua notável competência, por ser um 

exemplo de profissionalismo e pelos seus ensinamentos que me iluminaram 

em momentos de maior escuridão. 

À Professora Cooperante, Mestre Teresa Leandro, por ter sido 

incansável no apoio e orientação prestados, por me ter incentivado a ir sempre 

mais além, por me ter proporcionado momentos de verdadeira aprendizagem e 

pelos preciosos conselhos que me deram confiança para prosseguir.  

À Sara e à Joana pela amizade, pelo companheirismo, pela partilha, pela 

aprendizagem e por, em alguns momentos, acreditarem mais em mim do que 

eu própria. Percorrer este caminho sem as vossas presenças não teria, 

certamente, o mesmo significado.  

Aos meus alunos do 12º ano, do 1º ciclo e do Desporto Escolar, por 

todos os desafios que, inconscientemente, me impuseram. Cada um, à sua 

maneira, contribuiu para o meu crescimento profissional e pessoal. 

Aos docentes do Grupo de Educação Física da Escola Dr. Manuel 

Gomes de Almeida, pelos momentos descontraídos proporcionados em alturas 

de maior aperto, por terem motivado a minha integração na Escola e por me 

terem feito sentir cada vez mais professora.   

Ao Diretor da Escola Secundária Dr. Manuel Gomes de Almeida, 

Professor José Ilídio Sá, por nunca ter duvidado da nossa competência, por 

todo o auxílio e apoio prestados e pelas oportunidades proporcionadas.  

À D. Gina e ao Sr. Rui, pela disponibilidade, pela colaboração e por me 

terem feito sentir em casa.  

Ao Sérgio, por sempre ter acreditado em mim e por me ter incitado a 

nunca me dar por vencida, por ter “aturado” os meus devaneios e as minhas 

crises existenciais, enfim, por toda a amizade e por todo o amor.  

À minha família, por ser a principal responsável pelo que eu sou hoje, 

pela dedicação, pelo apoio incondicional e pela confiança.   

Aos meus amigos, por me terem acompanhado nos maus e nos bons 

momentos e por terem contribuído para aquilo em que eu me tornei. 

A todos, o mais sincero agradecimento



 

  



  

V 
 

ÍNDICE GERAL 

 

ÍNDICE DE FIGURAS ..................................................................................... VII 

ÍNDICE DE QUADROS .................................................................................... IX 

ÍNDICE DE ANEXOS ....................................................................................... XI 

RESUMO ....................................................................................................... XIII 

ABSTRACT .................................................................................................... XV 

ABREVIATURAS ......................................................................................... XVII 

INTRODUÇÃO...................................................................................................1 

1 – DESCORTINAR O “EU” ..............................................................................5 

1.1 – O Meu Percurso ................................................................................. 7 

1.2 – Perspetivar o Advir ........................................................................... 11 

2 – MAPEAMENTO DO CONTEXTO DA PRÁTICA PROFISSIONAL ............15 

2.1 – Contexto Legal e Institucional do Estágio Profissional ..................... 17 

2.2 – A Escola: O Meu Terreno ................................................................. 18 

2.3 – A Turma: O Meu Mapa..................................................................... 21 

3 – DO PLANEAR AO REALIZAR ..................................................................25 

3.1 - O Choque com a Realidade .............................................................. 27 

3.2 – Entre a Conceção e o Planeamento................................................. 28 

3.2.1- Planear vs Flexibilizar ................................................................. 34 

3.3 – A Gestão da Aula ............................................................................. 37 

3.3.1- Componentes Organizacionais ................................................... 37 

3.3.2 - A Formação de Equipas: Grupos Homogéneos vs Grupos 

Heterogéneos ....................................................................................... 39 

3.3.3 – Aprender e Ensinar pela Descoberta Guiada ............................ 41 

3.3.4 – Perfil de Liderança e Aprendizagem em Grupo: O Poder das 

Interações Sociais ....................................................................................... 45 

3.3.4.1 - Resumo .............................................................................. 45 

3.3.4.2 - Introdução .......................................................................... 46 

3.3.4.3 - Metodologia ........................................................................ 52 

3.3.4.3.1 - Participantes ............................................................. 52 

3.3.4.3.2 - Instrumentos ............................................................. 52 

3.3.4.3.3 - Procedimentos de Análise ......................................... 58 



  

VI 
 

3.3.4.4 - Apresentação dos Resultados ............................................ 60 

3.3.4.5 – Discussão dos Resultados ................................................. 68 

3.3.4.6 – Conclusões ........................................................................ 73 

4.3.4.7 – Referências Bibliográficas ................................................. 75 

3.3.5 – Os Alunos com Dispensa da Prática ......................................... 76 

3.4 – O Poder das Palavras ...................................................................... 79 

3.5 – Quando as Imagens Valem Mais do que as Palavras ...................... 86 

3.6 – Relação Pedagógica: Um Espaço de Afetividade ............................ 89 

3.7 – A Árdua Tarefa de Avaliar os Alunos ............................................... 93 

3.8 – Aprender pela Observação .............................................................. 99 

4 – INTEGRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO NA ESCOLA .................................... 103 

4.1– Sentimento de Pertença a um Grupo ...............................................105 

4.2– O Núcleo de Estágio: Uma Comunidade de Aprendizagem .............107 

4.3– O Diretor de Turma ..........................................................................110 

4.4 – Desporto Escolar: O Grupo de Natação ..........................................112 

4.5 – Uma Experiência de Ensino no 1º Ciclo ..........................................115 

4.6 - Professora Para Além das Aulas .....................................................117 

4.6.1 – Corta-Mato ...............................................................................117 

4.6.2 – Happy Day ...............................................................................118 

4.6.3 – Sarau Gímnico .........................................................................121 

4.6.4 – Rumos .....................................................................................123 

4.6.5 – Inauguração das Instalações Desportivas da Escola Eb1 Espinho 

2 ..............................................................................................................123 

4.6.7 – Mexe-te ....................................................................................124 

5- REFLEXÃO: O NORTE PARA NOVAS APRENDIZAGENS ..................... 127 

6 – CONSIDERAÇÕES FINAIS E PERSPETIVAS PARA O FUTURO ......... 133 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS .............................................................. 137 

ANEXOS ............................................................................................................ I 

 



  

VII 
 

ÍNDICE DE FIGURAS 
 

FIGURA 1- Variação dos comportamentos dos diferentes grupos de liderança 

ao longo das seis sessões .............................................................................. 63 

 

 



 

 

 

 



IX 
 

ÍNDICE DE QUADROS 
 

QUADRO 1 - Modalidades por período e respetivo número de aulas lecionadas

........................................................................................................................ 31 

QUADRO 2 - Escala da ficha de observação TARE ....................................... 57 

QUADRO 3 - Cronograma de recolha de dados durante a aplicação da unidade 

didática sob a égide do Modelo de Educação Desportiva ............................... 57 

QUADRO 4 - Caraterização dos perfis de liderança ....................................... 58 

QUADRO 5 - Categorias definidas a priori para a análise do conteúdo 

informativo das transcrições ............................................................................ 60 

QUADRO 6 - Média e desvio padrão dos comportamentos específicos 

observados nos diferentes grupos de liderança ao longo das seis sessões .... 61 

QUADRO 7 - Média e desvio padrão dos comportamentos observados em 

cada sessão nos diferentes grupos ................................................................. 62 

QUADRO 8 - Média das avaliações diagnóstica e sumativa dos diferentes 

grupos na modalidade de Atletismo ................................................................ 68 

 

 



 



XI 
 

ÍNDICE DE ANEXOS 
 

ANEXO 1 – Ficha Biográfica entregue aos alunos no início do ano letivo ......... III 

ANEXO 2 – Questionário Sociométrico aplicado no estudo ................................... V 

ANEXO 3 – Módulo 8 Atletismo ................................................................................ VII 

ANEXO 4 – Ficha de observação TARE ................................................................ XIV 

ANEXO 5 – Resultados do questionário sociométrico .......................................... XV 

ANEXO 6 - Resultados da ficha de observação TARE ....................................... XVII 

ANEXO 7 – Exemplo de um plano de observação (2º Período)....................... XVIII 

ANEXO 8 – Instrumento utilizado ao longo do ciclo observacional .................... XX 

ANEXO 9 - Instrumento utilizado para observar a instrução ............................... XXI 

ANEXO 10 - Poster apresentado no Seminário “O Estágio na (re)construção da 

identidade profissional do professor” ...................................................................... XXII 

ANEXO 11 – Exemplos dos cartões entregues no Happy Day aos responsáveis 

pelos postos ............................................................................................................... XXIII 



 

  



  

XIII 
 

RESUMO 

 

A narrativa das experiências vivenciadas ao longo do Estágio Profissional, na 

primeira pessoa, apresenta-se como o principal propósito do presente 

documento. Este foi elaborado no âmbito do segundo ciclo de estudos 

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

Básico e Secundário, da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. O 

Estágio Profissional decorreu na Escola Secundária Dr. Manuel Gomes de 

Almeida, num Núcleo de Estágio constituído por três estudantes-estagiárias, a 

professora cooperante da escola e a professora orientadora da faculdade. Este 

Relatório de Estágio encontra-se dividido em seis grandes capítulos: o primeiro, 

designado “Descortinar o Eu”, comporta o percurso pessoal, académico e 

desportivo, bem como as expetativas em relação ao Estágio Profissional. O 

segundo capítulo, intitulado “Mapeamento do Contexto da Prática Profissional”, 

engloba uma análise do contexto legal, institucional e funcional em que o 

estágio decorreu. O terceiro capítulo, “Do planear ao realizar”, materializa as 

dificuldades sentidas e as estratégias utilizadas para as colmatar ao nível do 

planeamento, retratando ainda as experiências vivenciadas ao nível do 

processo de ensino-aprendizagem. De salientar que neste capítulo está 

também incluído o estudo referente à influência dos perfis de liderança na 

aprendizagem no seio de grupos de trabalho. O quarto capítulo, “Integração e 

Participação na Escola”, espelha as vivências para além do tempo de aula, 

colocando em relevo a participação nas atividades não letivas e as relações 

estabelecidas com a comunidade escolar. No quinto capítulo, “A reflexão: o 

norte para novas aprendizagens”, são abordadas temáticas que foram 

preponderantes na descoberta de novos trilhos rumo à (re)configuração da 

identidade profissional. Por fim, no sexto capítulo, através de um olhar 

retrospetivo sobre o estágio, são sintetizadas as aprendizagens e apresentadas 

as perspetivas para o futuro.  

 

PALAVRAS-CHAVE: ESTÁGIO PROFISSIONAL, EDUCAÇÃO FÍSICA, 

PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM, COMUNIDADES DE PRÁTICA, 

INTERAÇÕES SOCIAIS 



 

  



  

XV 
 

ABSTRACT 
 

The narrative, in first person, of experiences lived throughout the practicum 

presents itself as the main purpose of this document. It was elaborated on the 

scope of the second cycle of studies leading to the master’s degree in Physical 

Education Teaching in Primary and Secondary Education at the Faculty of 

Sport, University of Porto. The practicum took place at Dr. Manuel Gomes de 

Almeida High School, in a Stage Nucleus consisting of three pre-service 

teacher, the cooperating teacher and the faculty supervisor. This Report is 

divided into six main chapters: the first called "Uncover the I”, includes personal, 

academic and sporting route, as well as the expectations in relation to the 

practicum. In the second chapter, entitled “Proceedings of a Walk : A 

Framework for Professional Practice”, includes an analysis of the legal, 

institutional and functional context in which the practicum took place. The third 

chapter, "From planning to perform" embodies the difficulties encountered and 

the strategies used to address them at the planning level, still portraying the 

experiences of the teaching-learning process level. Note that in this chapter is 

also included the study of the influence of leadership on learning profiles within 

Workgroups. The fourth chapter, “Integration and Participation in School”, 

mirrors the experiences beyond the classroom time, placing emphasis on 

participation in non-school activities and relationships with the school 

community. In the fifth chapter, “The reflection: the north to new learnings”, 

themes that were essential ingredients to discover new paths towards 

(re)configuration of professional identity are examined. Finally, in the sixth 

chapter, through a retrospective look at the practicum, the learnings are 

synthesized and the future perspectives presented. 

 

 

 

KEY-WORDS: PRACTICUM, PHYSICAL EDUCATION, TEACHING-

LEARNING PROCESS, COMMUNITIES OF PRACTICE, SOCIAL 

INTERACTIONS
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INTRODUÇÃO 

 

O presente documento assume-se como uma narrativa, na primeira 

pessoa, das experiências, das dificuldades, das aprendizagens e das vivências 

ocorridas ao longo do Estágio Profissional (EP) de uma estudante-estagiária 

em contexto real de ensino. 

 O Estágio Profissional preconiza um espaço formativo estruturante, em 

que a ação, a experimentação e a reflexão constituem os alicerces para a 

aquisição de novos conhecimentos sobre como ensinar e de novas 

competências geradoras de autonomia (Batista et al., 2012). Neste sentido, e 

na tentativa de tornar o espaço de estágio ainda mais formativo, a Faculdade 

de Desporto da Universidade do Porto organiza o estágio em grupos, 

constituídos por três a quatro estagiários, que em conjunto com o professor 

cooperante, da escola, e a orientadora, da faculdade, procuram constituir-se 

como verdadeiras comunidades de prática. A conceção de Wenger (2006) de 

comunidade de prática é congruente com o funcionamento do núcleo de 

estágio, porquanto este autor afirma que esta é constituída por um grupo de 

indivíduos que partilham preocupações e interesses comuns e que progridem 

interagindo de forma regular e continuada. De facto, foi o que aconteceu ao 

longo do meu estágio. 

A situação de estágio, em contexto real da prática profissional, ao 

possibilitar a convergência entre os saberes teóricos, adquiridos ao longo da 

formação inicial, e os saberes decorrentes da própria prática, constitui-se, 

como um catalisador do desenvolvimento do estudante-estagiário. Neste 

enquadramento, Queirós (2014, p. 79) advoga que “importa valorizar e 

incrementar o saber experiencial e desenvolver as competências funcionais em 

estreita articulação com as de conhecimento, ou seja, entre a «ação teórica» e 

a «ação prática»”. Ressalve-se o processo reflexivo como o instrumento 

mediador que impulsiona aprendizagens pela transformação e adequação dos 

conhecimentos teóricos às exigências contextuais da prática.  

 Face ao exposto, o presente relatório de Estágio almeja materializar a 

reflexão sobre a reflexão na ação (reflexão sobre o estágio), ilustrando, assim,  
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os trilhos desvendados e percorridos. Procura ainda constituir-se, ele próprio, 

como produtor e impulsionador de renovados saberes, pelo confronto de 

conhecimentos académicos com conhecimentos proporcionados pela prática 

pedagógica.  

Com o intuito de espelhar as experiências vivenciadas, o presente 

documento está estruturado em seis grandes capítulos: o primeiro, intitulado 

“Descortinar o Eu”, comporta o percurso pessoal, académico e desportivo, 

assim como as expetativas referentes ao ano de Estágio. O segundo capítulo, 

designado “Mapeamento do Contexto da Prática Profissional”, engloba a 

análise do contexto legal, institucional e funcional em que o estágio decorreu. O 

terceiro capítulo, “Do planear ao realizar”, materializa as dificuldades sentidas e 

as estratégias utilizadas para as colmatar, retratando ainda, de forma mais 

aprofundada as experiências vivenciadas ao nível do processo de ensino-

aprendizagem. De salientar que neste capítulo também está incluído o estudo 

referente à influência dos perfis de liderança na aprendizagem no seio de 

grupos de trabalho. O quarto capítulo, “Integração e Participação na Escola”, 

espelha as vivências para além do tempo de aula, colocando em relevo a 

participação nas atividades não letivas e as relações estabelecidas com a 

comunidade escolar. No quinto capítulo, “A reflexão: o norte para novas 

aprendizagens”, são abordadas temáticas que foram preponderantes na 

descoberta de novos trilhos rumo à (re)construção de uma identidade 

profissional, designadamente a evolução ao nível do processo reflexivo. Por 

fim, no sexto capítulo, recorrendo a um olhar retrospetivo acerca do estágio, 

são sintetizadas as aprendizagens e apresentadas as perspetivas para o 

futuro. 
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1 – DESCORTINAR O “EU” 

 

1.1 – O MEU PERCURSO 

 

A carreira docente configura-se como um caminho de formação 

permanente e de desenvolvimento pessoal e profissional, que abrange não só 

os conhecimentos e competências que o professor estagiário constrói no 

decurso da formação académica, mas também a pessoa que ele é, com todas 

as suas crenças, idiossincrasias e história de vida (Hangreaves & Fullan, 

1992). Partindo deste entendimento, considerei relevante refletir acerca das 

experiências passadas para melhor compreender o meu “eu” e o caminho que 

percorri até ao momento.  

  O gosto pelo Desporto surgiu em tenra idade. Recordo-me de ser uma 

criança extremamente ativa, que se empolgava facilmente com as brincadeiras 

de rua e de recreio. Correr, saltar e lançar integravam a maioria dos jogos em 

que participava. Era um pronuncio do meu interesse pela prática desportiva 

organizada. Este gosto materializou-se mais tarde, com o ingresso no Ténis e 

no Ballet. Estas atividades surgiram em simultâneo na minha vida, contudo não 

foi possível conciliá-las durante muito tempo, pelo que chegou uma altura em 

que tive de optar por uma. Confesso que a escolha não foi difícil. O Ténis foi o 

eleito. A sua prática fazia-me sentir completa, plena de emoções e alegrias. De 

facto, após o término de um treino, a minha mente e o meu corpo já 

aguardavam ansiosa e desejosamente o próximo.  

Não obstante este gosto e ligação com o Ténis, passados quatro anos, 

tive de abandonar a prática desta modalidade. Foi uma decisão bastante 

pesarosa, que teve origem na incompatibilidade com os horários escolares.  

O meu percurso desportivo apesar de curto foi significativo, uma vez que 

cultivou e descortinou em mim valores inerentes ao Desporto que se 

perpetuam até aos dias de hoje, refletindo-se na pessoa em que me tornei e 

nas decisões que tomei. Superação, cooperação, autonomia, perseverança e 

persistência moldaram-me enquanto praticante e fizeram-me crescer como ser 

humano.  
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O caminho realizado até ingressar nesta Faculdade não foi de todo 

pacífico. No 9º ano, o meu gosto pelo Desporto e pelas aulas de Educação 

Física teria ditado a escolha da área a prosseguir - Curso Tecnológico de 

Desporto. Não entanto, face às pressões que sofri, designadamente o enunciar 

das desvantagens da transição para o curso de Desporto de científico para 

profissional. Foi-me dito que esta mutação curricular potencializava uma forte 

ligação com o mundo profissional mas a preparação para os pré-requisitos e 

para os exames nacionais era, de certa forma, desconsiderada. Estes 

argumentos, o desconhecimento e a imaturidade levaram-me a optar por outra 

área do meu agrado, as Humanidades, pondo de parte um futuro no âmbito do 

Desporto.  

No 11ºano voltei a questionar o rumo profissional que deveria seguir e o 

Desporto voltou a emergir. Considerei enveredar pelo jornalismo, seguindo 

posteriormente uma vertente desportiva. No entanto, o Professor de Educação 

Física desse ano despertou e estimulou em mim o gosto pelo Ensino. 

Completamente devoto à profissão docente, a aprendizagem estava no cerne 

das suas preocupações. Este conseguiu, através do seu tato pedagógico, 

metamorfosear uma turma desinteressada, numa turma motivada para 

aprender. O meu caminho estava traçado, queria ser Professora de Educação 

Física! Contudo, na altura, face à opção de prosseguimento de estudos na área 

das Humanidades, pensava ser impossível fazê-lo até informar-me sobre o 

assunto. Após uma informação cuidada, percebi que podia concorrer à 

Faculdade de Desporto da Universidade do Porto (FADEUP) com a 

classificação do exame nacional de Português e a realização e respetiva 

aprovação nos pré-requisitos de aptidão funcional, física e desportiva.  

Dada a proximidade com a minha área de residência, a FADEUP foi a 

instituição eleita para realizar as provas. Desta forma, no decurso do 12º ano, a 

par das exigências da Escola, treinei afincadamente para as mesmas. Os pré-

requisitos preconizaram o primeiro momento de socialização e de 

familiarização com a FADEUP, faculdade em que almejava ingressar. 

Curiosamente, não antevendo que se tornariam minhas amigas, as minhas 
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colegas do Núcleo de Estágio foram as minhas companheiras durante essa 

semana.  

 Com o intuito de compreender se a FADEUP era de facto a mais 

indicada para o meu futuro, procurei recolher o máximo de informações acerca 

do plano de estudos e as inseguranças começaram a emergir, assim como o 

peso da minha decisão no 9ºano. Unidades curriculares como Biomecânica, 

Bioquímica e Biologia Celular, Estatística, Fisiologia e Anatomia perfaziam o 

seu currículo. Uma questão se colocou: Como é que iria conseguir responder 

com sucesso às exigências destas unidades curriculares quando não possuía 

bases? De facto, a minha formação englobava a Geografia, a História, as 

Línguas e a Filosofia. Mas as dificuldades foram facilmente superadas com 

trabalho e dedicação adicionais. Os anos de Licenciatura foram ricos em novas 

e significativas aprendizagens a nível pessoal, profissional e académico. 

 Neste contexto, destaco uma das experiências mais desafiantes e 

enriquecedoras do meu percurso: o Estágio no Projeto ACORDA, no âmbito da 

especialização em Exercício e Saúde. Aqui foi possível aplicar e articular 

conhecimentos provenientes de diversas áreas, promover junto aos 

participantes um estilo de vida saudável assente na prática desportiva regular, 

desenvolver capacidades, conhecimentos, valores e atitudes transferíveis para 

o quotidiano dos alunos e competências metodológicas, reflexivas e 

investigacionais. Vivenciar este estágio despertou também a necessidade de 

desejar conduzir alguém para a outra margem, norteando-me no sentido da 

profissão docente.  

Nesta vivência, percecionava que faltava, na minha formação, a 

componente didático-metodológica, pelo que o Mestrado nos Ensinos Básico e 

Secundário surgiu naturalmente como opção a tomar. Embora as expetativas 

de vir a tornar-me professora permaneçam, na atualidade, praticamente 

inverosímeis, considerei que o Mestrado de Ensino de Educação Física os 

Ensinos Básicos e Secundário (MEEFEBS) me permitiria alargar a minha 

formação profissional, fornecendo-me ferramentas transversais a diversas 

áreas.  
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Em suma, posso afirmar que as experiências pessoais, desportivas e 

académicas delinearam o meu caminho e estruturaram a minha personalidade. 

Para além disso, o contato direto, enquanto aluna, com a profissão docente, 

edificou convicções relativamente à Educação Física e ao que é ser um bom 

professor de EF. Estas conceções foram ganhando forma e fundamento ao 

longo do tempo e, sobretudo, durante a formação na FADEUP. Aponto, 

portanto, a inovação, o conhecimento, a responsabilidade, o desafio, a 

identidade, a autonomia, a partilha e a competência como pilares da docência. 

Neste trajeto, compreendi também que esta profissão não é estanque. Neste 

sentido, e partindo do pressuposto de que atualmente os professores são 

produtores da sua profissão, as competências suprarreferidas só serão 

devidamente esculpidas se a sede de crescimento e desenvolvimento for 

ínfima e permanente. Apenas assim será possível responder à 

imprevisibilidade e às constantes mutações socioculturais inerentes à nossa 

profissão docente.  

No que concerne à minha identidade, os diferentes contextos 

patenteados balizaram as minhas potencialidades e fragilidades. Relativamente 

à primeira, evidencio a capacidade de me adaptar a novos contextos, de me 

integrar em grupos e de me relacionar com os pares. Considero-me ainda uma 

pessoa bastante esforçada, cumpridora, responsável e metódica do ponto de 

vista pessoal, académico e profissional.  

No que concerne às minhas fragilidades, destaco o perfeccionismo. Esta 

caraterística, ao propiciar preocupações excessivas em cometer erros, 

aumenta exponencialmente a minha autoexigência e a autocrítica, originando 

momentos de frustração e de ansiedade.  

Ressalvo também como dificuldade a elaboração de reflexões pessoais, 

que retratem os problemas sentidos ou observados ao longo das diferentes 

experiências. Por este motivo, este testemunho (relatório de estágio), por 

requerer uma autoscopia e, consequentemente, uma exposição de emoções, 

constituiu-se como um verdadeiro desafio.  
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1.2 – PERSPETIVAR O ADVIR 

 

No início do estágio, almejava ser capaz de assumir a prática docente 

como um espaço formativo estruturante e complexo, em que a ação, a 

experimentação e a reflexão constituiriam os alicerces para a aquisição de 

novos conhecimentos e de novas competências geradoras de autonomia 

(Batista et al., 2012). A reflexão sobre a ação deteria então uma importância 

inequívoca, permitindo-me ir para além do conhecimento académico de base, 

remetendo-me para a capacidade de questionar a prática e para o consequente 

reajustamento do processo de ensino-aprendizagem.  

Dada a importância do Estágio, quer a nível pessoal, quer profissional, 

aquando do seu início, pressentia que este aportaria sentimentos 

contraditórios: ora seria vivido com entusiasmo e emoção, ora com apreensão 

e ansiedade face às responsabilidades que se colocariam. Esperava também 

que a minha inexperiência inicial despontasse erros, que motivariam momentos 

de elevada frustração e angústia. O meu intuito era conseguir ultrapassá-los 

através de uma postura proactiva, procurando perceber a sua origem, 

identificar as suas causas, indagar sobre as suas consequências e descortinar 

possíveis soluções e estratégias. Por conseguinte, compreendia que o erro, 

quando objeto de reflexão construtiva, podia ser propiciador de novas e válidas 

aprendizagens. Nesta perspetiva, Abrecht (1994, p. 194) advoga que “o erro 

amplia o campo da pluralidade, já que há várias maneiras de errar, há também 

várias maneiras de aprender”. 

Por outro lado, acreditava que este “choque com a realidade”, descrito 

por Simões (2008) como o resultado das diferenças encontradas entre a 

formação inicial e o que de facto acontece na realidade, seria amenizado pelas 

professoras cooperante e orientadora, que certamente potenciariam uma 

prática consciente e fundamentada e dissipariam as inseguranças normais de 

um professor iniciante.  

O EP figurar-se-ia assim o expoente máximo de um trabalhoso mas 

proveitoso percurso académico. Consciente de que este seria o momento de 

transferir para a imprevisibilidade da prática a teoria aprendida, desejava 
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tornar-me criadora da minha profissão, esculpindo progressivamente a minha 

identidade profissional. Batista et al. (2012, p. 9) espelham esta expetativa de 

contextualização do conhecimento, afirmando que, “durante o estágio 

profissional, o estudante-estagiário tem oportunidade de transformar os seus 

conhecimentos, no sentido de os adequar às exigências contextuais e 

concretas da prática”  

Neste quadro, tinha consciência que seria determinante conhecer aquilo 

que se ensina, uma vez que o desconhecimento é incompatível com o ensino 

e, por conseguinte, com a aprendizagem. Neste sentido, acreditava que o 

empenho e a dedicação colocados em cada tarefa possibilitariam a aquisição e 

renovação da bagagem de conhecimentos que transportava. Por sua vez, 

considerava que este “investimento” promoveria a construção de práticas 

docentes que guiariam os alunos rumo à aprendizagem. Não obstante, este 

sentimento, também compreendia que esta caminhada não terminaria no final 

do estágio, tinha consciência que a aposta na formação teria que continuar ao 

longo de todo o percurso profissional. 

No concerne à minha turma, encarei com bastante entusiasmo a 

eventualidade de ser do 12º ano de escolaridade, acreditando que nesta faixa 

etária, em que alunos estão prestes a ingressar na faculdade, haveria uma 

maior consciência dos comportamentos a adotar numa “sala” de aula. 

Paralelamente a esta vantagem que antevia, também previa que a grande 

proximidade de idades entre mim (professora) e os meus alunos poderia criar 

alguns problemas de autoridade. Assim, acreditava que numa fase inicial seria 

imprescindível assumir uma posição mais assertiva para progressivamente 

criar uma relação de empatia e responsabilidade com os alunos.  

Ainda no que se refere à turma, antecipava a necessidade de conhecê-la 

como um todo, sem desvalorizar as necessidades educativas específicas de 

cada aluno. Tendo em consideração que todos aprendem de forma distinta, 

ambicionava conseguir acompanhar devidamente o processo de aprendizagem 

de cada um, concebendo, concretizando e avaliando as condições mais 



  

13 
 

ajustadas para a sua formação e desenvolvimento no âmbito dos objetivos 

programáticos da disciplina de Educação Física1.  

Por outro lado, reconhecendo o papel da Educação Física no 

desenvolvimento do comportamento social, ético e moral, pretendia que as 

minhas funções enquanto professora estagiária e elemento ativo da sociedade 

não se limitassem à transmissão de conhecimentos específicos da área, mas 

também passassem pela tentativa de formação integral dos meus alunos, 

através da transmissão de valores, normas de conduta e princípios inerentes 

ao Desporto. Por outras palavras, desejava proporcionar um contexto de 

educação e formação sustentado nas diferentes dimensões: saber (domínio 

cognitivo); saber fazer (domínio motor) e saber ser (domínio socioafetivo). 

Para além desta dimensão relacionada com os alunos e atentando ao 

referido por Nóvoa (2009, p. 3), “o exercício profissional organiza-se, cada vez 

mais, em torno de «comunidades de prática», no interior de cada escola”, 

perspetiva e ambicionava assumir um papel interventivo, partilhando problemas 

e conquistando o meu espaço na Escola, no Departamento, no Grupo de 

Educação Física e no Núcleo de Estágio. Só assim seria possível conquistar 

credibilidade nos diferentes órgãos de gestão.  

Apesar de valorizar o trabalho conjunto, estava ciente que cada 

elemento desempenharia um papel definido e responsabilidades no e para com 

o grupo. Assim, teria que encontrar um equilíbrio entre o envolvimento ativo no 

mesmo e a construção individual para que fosse possível ir configurando uma 

identidade profissional (Batista et al., 2012).  

No que concerne ao Núcleo de Estágio, perspetivava que as minhas 

colegas constituiriam importantes alicerces neste primeiro contato com a 

realidade profissional. A partilha e o apoio teriam, portanto, uma importância 

inequívoca na transposição das dificuldades e lacunas e no desenvolvimento 

de competências. A sensação de que nunca estaria sozinha nesta jornada 

dava-me segurança e confiança.  

                                                             
1 Normas Orientadoras do Estágio Profissional do ciclo de estudos conducente ao grau de Mestre em 
Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário. Em vigor no ano letivo 2013/214. Porto: 
FADEUP. Matos (2013). 
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Em suma, idealizava o EP como um espaço formativo de excelência, 

muito importante na minha evolução enquanto professora, pela especificidade 

do contexto com que seria confrontada, pela singularidade dos alunos com 

quem estabeleceria contacto e pela multiplicidade de tarefas que teria de 

desenvolver. 
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2 – MAPEAMENTO DO CONTEXTO DA PRÁTICA PROFISSIONAL 

  

2.1 – CONTEXTO LEGAL E INSTITUCIONAL DO ESTÁGIO PROFISSIONAL 

   

Na FADEUP, o EP está organizado na convergência de orientações 

legais, institucionais e funcionais. No que se refere ao primeiro, o EP é 

regulado segundo o Decreto-lei nº 74/2006 de 24 de Março e o Decreto-lei 

nº43/2007 de 22 de Fevereiro, que se reporta à obtenção de habilitação 

profissional para a docência e para o grau de Mestre.  

No que se refere aos requisitos institucionais, o EP é uma unidade 

curricular que integra o segundo ciclo de estudos conducente ao grau de 

Mestre em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário no 

terceiro e quarto semestres. O EP contempla não só a prática de ensino 

supervisionada, realizada em contexto real de ensino, numa escola cooperante 

com protocolo com a FADEUP, mas também o relatório de estágio profissional, 

orientado por um Professor da Faculdade, que deve ser defendido perante um 

júri em provas públicas.  

Com o intuito de operacionalizar a Prática de Ensino Supervisionada, a 

FADEUP organiza o estágio em grupos constituídos por três a quatro 

estagiários, o professor cooperante da escola e a professora orientadora da 

faculdade. Ao estudante-estagiário é delegada a responsabilidade de conduzir 

o processo de ensino-aprendizagem de uma turma do ensino básico ou 

secundário do professor cooperante. No entanto, todo o processo de conceção, 

planeamento, realização e avaliação é supervisionado tanto por este docente 

como pelo professor orientador (Batista et al., 2012).  

 De uma forma geral, o EP visa2 a “formação de um professor 

profissional, capaz de promover um ensino de qualidade, de um professor 

reflexivo que analisa, reflete e sabe fundamentar o que realiza em 

concordância com os critérios de profissionalismo docente e o conjunto de 

funções inerentes à profissão, entre as quais se destacam as letivas, de 

organização e gestão, investigativas e de cooperação” (p. 3). Partindo deste 

                                                             
2 Normas Orientadoras do Estágio Profissional do ciclo de estudos conducente ao grau de Mestre em Ensino da 

Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário, em vigor no ano letivo 2013/214. Porto: FADEUP. Matos, Z. 
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entendimento, no documento Normas Orientadoras do EP 3 estão 

discriminadas três áreas de desempenho que constituem as linhas orientadoras 

das competências que o estudante-estagiário tem de dominar: área 1- 

Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem; área 2- Participação na 

Escola e Relações com a Comunidade e a área 3 – Desenvolvimento 

Profissional.  

 Depreende-se, portanto, que o EP ao proporcionar uma experiência real 

de ensino, permite ao estudante-estagiário contatar, enfrentar e conhecer as 

vicissitudes da profissão e, consequentemente, adequar a bagagem de 

conhecimentos que possuía às exigências concretas e contextuais da prática, 

(Batista et al., 2012), sedimentando assim o conhecimento profissional 

docente.  

 

2.2 – A ESCOLA: O MEU TERRENO 

   

No momento de escolher o estabelecimento de ensino para realizar o 

EP, coloquei, sem hesitar, a Escola Secundária Dr. Manuel Gomes de Almeida 

(ESMGA) como primeira opção. A proximidade com a minha área de residência 

e as ótimas referências fornecidas por colegas dos anos anteriores motivaram 

a minha preferência. No entanto, a verdadeira razão prendeu-se com a 

afinidade que sempre nutri por Espinho. Apesar de residir em S. Félix da 

Marinha, frequentei as escolas da cidade à beira mar plantada. Esta 

testemunhou parte do meu percurso de vida e do meu processo de convivência 

social. Desta forma, não foi tanto a escola em si que determinou a minha 

escolha, mas sim a cidade em que esta se localiza. Aliás, se a Escola 

Secundária que frequentei integrasse a lista de escolas cooperantes da 

FADEUP, provavelmente teria optado por um regresso a “casa”.  

Com uma área aproximada de 21,11km2 e cerca de 31796 habitantes, 

Espinho, tradicionalmente associado à atividade piscatória e à indústria de 

                                                             
3 Normas Orientadoras do Estágio Profissional do ciclo de estudos conducente ao grau de Mestre em Ensino da 

Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário, em vigor no ano letivo 2013/214. Porto: FADEUP. Matos, Z. 
 



  

19 
 

conservas, assume-se atualmente como uma cidade cosmopolita. “A praia e as 

condições climatéricas de que a região usufrui constituíram condições propícias 

ao surgimento do turismo (…) que favoreceu por seu turno o desenvolvimento 

da atividade comercial local patente no número de estabelecimentos 

comerciais (…) bem como na feira que se realiza há largos anos com 

frequência semanal4” (p. 8). O concelho de Espinho tem por limites a Norte, a 

freguesia de São Félix da Marinha do concelho de Vila Nova de Gaia (local 

onde resido), a Sul, a freguesia de Esmoriz do concelho de Ovar, a Nascente, 

as freguesias de Nogueira da Regedoura e de São Paio de Oleiros do concelho 

de Santa Maria da Feira e a poente, o Oceano Atlântico, distando a cidade de 

Espinho, cerca de 20 Km da sede do concelho do Porto. Tendo-se criado em 

Agosto de 1899, o concelho é constituído por cinco freguesias: Anta, Espinho, 

Guetim, Paramos e Silvalde.  

Entre outras infraestruturas atrativas, a cidade de Espinho dispõe de 

Campo de Golfe, Aeródromo, Casino, Complexo de Ténis, Centro Hípico, 

Centro Multimeios, Pousada da Juventude, Kartódromo, Hotéis e Parque 

Campismo.  

No que concerne à oferta desportiva, a cidade reúne um vasto leque de 

instalações desportivas, nas quais se destacam dois pavilhões 

gimnodesportivos, uma nave polivalente, um complexo de ténis, três Piscinas 

Municipais (duas cobertas e uma descoberta). Esta multiplicidade de 

infraestruturas surge associada a uma ligação cultural com o desporto 

evidenciada nos dois clubes existentes: o Sporting Clube de Espinho, fundando 

em 1918, e a Associação Académica de Espinho, fundada em 1938. Ambos 

disponibilizam um leque variado de modalidades desportivas a toda a 

comunidade. Mencione-se a título de exemplo o Hóquei em Patins, o Voleibol, 

o Andebol, o Atletismo, a Ginástica, o Futebol e o Ténis. Este fator pode-se 

refletir na predisposição para a prática por parte dos alunos que, dadas as 

circunstâncias e a oferta, tende a ser satisfatória.  

No que se refere à ESMGA, esta foi criada em 1956 pelo Decreto nº40 

725 do Ministério da Educação (Direção-Geral do Ensino Técnico Profissional) 

                                                             
4 In Projeto Educativo Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Gomes de Almeida, 2013-2016 
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com a designação de Escola Industrial e Comercial de Espinho. Inicialmente 

“vocacionada para o ensino técnico, a Escola acompanhou as sucessivas 

reformas do sistema educativo, oferecendo hoje, aos alunos, uma variada 

gama de opções que se enquadram nos cursos predominantemente orientados 

para o prosseguimento de estudos e para a vida ativa”5 (p. 8). 

De acordo com os dados patentes no Projeto Educativo do Agrupamento 

Dr. Manuel Gomes de Almeida, no início do presente ano letivo, a população 

discente da ESMGA era de aproximadamente1481alunos6 (p.12), sendo 

oriunda de diversas freguesias ou de concelhos vizinhos. Esta evidência pode 

apontar para a perspetiva de escola enquanto entreposto cultural defendida por 

Torres (2008), que se manifesta no confronto permanentemente entre diversas 

culturas no mesmo espaço-tempo escolar. Face a esta realidade, cabe à 

Escola procurar responder, de forma apropriada e com alta qualidade, a todas 

as formas de diferença dos alunos, evitando assim situações de segregação. 

No Projeto Educativo do Agrupamento também consta o número de 

docentes que fazem parte do Departamento de Expressões, 41 de um total de 

235. No que se refere ao Grupo de Educação Física, em particular, este é 

composto por 16 professores e por três estudantes-estagiárias da FADEUP 

(onde eu me incluo).   

Tendo sido sujeita em 2008 a um projeto de remodelação da Parque 

Escolar, a ESMGA é atualmente constituída pelos seguintes edifícios: um bloco 

central (onde se encontram os serviços administrativos, a sala do corpo 

docente, a direção, a sala dos Diretores de Turma e outros gabinetes de 

apoio), três blocos secundários (A1, A2, A3 e A4, este último com salas 

destinadas às artes visuais e às tecnologias de informação e comunicação, 

papelaria e reprografia) e um Bloco A5 com refeitório, bar e o auditório. Como 

se pode verificar, não existia um espaço comum de convívio para os alunos. 

Contudo, este constrangimento foi resolvido no início deste ano letivo através 

da transferência da sala de professores para a área de trabalho dos mesmos e 

da implementação de um espaço para os alunos neste local. 

                                                             
5 In Projeto Educativo Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Gomes de Almeida, 2013-2016 
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No que diz respeito à Educação Física, a Escola possui um pavilhão 

gimnodesportivo, um ginásio (sala de ginástica), uma caixa de saltos, dois 

campos de jogos exteriores, quatro balneários masculinos (dois interiores e 

dois exteriores) e quatro balneários femininos (dois interiores e dois exteriores). 

A gestão destes espaços foi conseguida através do roulement definido pelo 

Grupo de Educação Física no início do ano letivo. Este documento permitiu 

delinear o planeamento anual e distribuir as modalidades selecionadas pelos 

alunos de acordo com os espaços disponíveis nas diferentes estações do ano. 

Mesmo assim, as condições climatéricas acabaram, em algumas aulas, por 

condicionar o cumprimento dos locais de aula no exterior. Face às 

imprevisibilidades tive de tomar decisões de ajustamento, adequando os 

objetivos e adaptando as situações de aprendizagem às circunstâncias 

Importa referir que a escola tem ainda uma parceria com a Piscina 

Municipal de Espinho, que se localiza a cerca de 300 metros, possibilitando, 

deste modo, a lecionação da Natação.  

 Relativamente aos recursos materiais, considero que a escola está bem 

provida, dispondo de uma panóplia variada de equipamentos em bom estado 

de conservação. 

Por fim, ressalve-se que a ESMGA é, desde 2012, a escola sede do 

Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Gomes de Almeida. Deste também fazem 

parte a Escola EB 2/3 Secundária Domingos Capela, EB1 nº 2 de Espinho, 

EB1 /JI da Marinha, EB 1 do Calvário, EB1/JI Quinta da Seara, EB1/JI do 

Monte, EB1 da Bouça e EB1/JI da Lomba.  

 

2.3 – A TURMA: O MEU MAPA 

 

Na reunião que antecedeu o início do ano letivo, a professora 

cooperante forneceu algumas informações gerais referentes à turma. Fiquei 

então a saber que era um 12º ano, sem repetentes, constituído por 26 alunos, 

dos quais, 17 eram do sexo feminino e 9 do sexo masculino, do curso 

Cientifico- Humanístico de Ciências e Tecnologias. Face a estas evidências, 

presumi que a média de idades rondasse os 17 anos, hipótese que confirmei 
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mais tarde. Atestei, portanto, que os meus alunos eram apenas 6 anos mais 

novos do que eu, o que me levou a ponderar os prós e os contras desta 

proximidade de idades. Por um lado, este fator podia-nos aproximar e motivar a 

criação de laços de afetividade. Por outro, podia originar problemas de 

autoridade. Afinal de contas, a sociedade associa o conceito de respeito aos 

mais velhos e experientes. Atendendo a esta perceção, a estratégia adotada 

para evitar que isto sucedesse foi “assumir, numa fase inicial, uma postura 

mais assertiva para criar progressivamente uma relação de empatia e 

responsabilidade com os alunos” (Aula 1, 18 de Setembro de 2013).  

Estas informações deixaram-me expectante. Queria saber mais sobre 

aqueles que seriam os meus primeiros alunos e pressentia que a primeira aula 

saciaria, de certa forma, a minha curiosidade, o que acabou por acontecer. 

Nesta aula constatei de imediato que estava perante alunos muito 

heterogéneos. Foi também evidente a coexistência de pequenos grupos na 

turma.  

Mesmo assim, senti que o meu conhecimento em relação aos alunos 

ainda era muito genérico. Queria mais pormenores! Foi ai que olhei para as 

fichas de caraterização individual e comecei a analisá-las. Retirei várias 

conclusões.  

Em primeiro lugar, apurei que a maioria dos alunos almejava ingressar 

no Ensino Superior. Este aspeto podia ditar uma atitude mais empenhada e 

motivada nas aulas de Educação Física, uma vez que a classificação desta 

disciplina neste ano de escolaridade ainda seria considerada na média de 

acesso. Em segundo lugar, atestei que os tempos livres eram ocupados de 

variadíssimas formas, sendo que “estar com os amigos”, “praticar desporto”, 

“ler”, “ouvir música” e “estar no computador” foram as mais referidas. Em 

terceiro lugar, constatei que as modalidades de eleição eram o Voleibol, a 

Natação e o Basquetebol. Verifiquei também que 10 alunos da turma estavam 

ligados ao Desporto, dos quais 6 eram federados. Este fator facilitou, em 

alguns momentos, a apresentação das tarefas motoras, pois recorri a estes 

alunos como agentes de ensino, solicitando-lhes que realizassem a 

demonstração de determinadas habilidades motoras.  
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Na questão das fichas biográficas referente à disciplina preferida, 

constatei que a maioria dos alunos selecionou Biologia (50%), seguindo-se a 

Educação Física (25%).  

Importa referir que a maioria dos alunos não detinha qualquer problema 

de saúde impeditivo de realizar a componente prática, com exceção de dois 

alunos que, no início do ano, apresentaram atestado médico comprovativo da 

necessidade de dispensa permanente. Um deles ostentava uma patologia 

cardíaca, enquanto a outra padecia de Doença de Crohn. Face a esta 

realidade, senti a necessidade de planear tarefas que garantissem a inclusão 

destes alunos nas aulas.   

É de notar que os alunos, na generalidade, apresentavam uma elevada 

predisposição motora para a prática das modalidades lecionadas e revelaram 

empenho e criatividade na organização das tarefas que lhes foram propostas. 

Mencione-se a título de exemplo a composição de uma coreografia de 

chachachá e a organização de uma prova de orientação.  

No que se refere à condição física, após análise dos resultados dos 

testes da Bateria Fitnessgram, realizados no início do ano letivo, constatei que 

a maioria dos alunos se enquadrava na zona saudável. A exceção foi o teste 

vaivém, onde a maior percentagem se encontrava na zona com necessidade 

de incremento (44%). Face a esta evidência, procurei incluir o desenvolvimento 

desta capacidade condicional nas partes iniciais das aulas, destinadas à 

ativação geral. Esta estratégia teve os efeitos desejados, uma vez que, no final 

do ano, a percentagem de alunos na zona com necessidade de incremento 

decresceu para 31%.  

Saliente-se que apesar da heterogeneidade da turma, traduzida na 

multiplicidade de personalidades, gostos, interesses e motivações e na 

coexistência de pequenos grupos, os alunos relacionavam-se de forma 

respeitosa e harmoniosa.   

Estas ilações permitiram-me compreender algumas especificidades dos 

meus alunos e, por conseguinte, arquitetar a minha atuação tendo como 

terreno a equidade.  
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3 – DO PLANEAR AO REALIZAR 

 

3.1 - O CHOQUE COM A REALIDADE  

 

Após quatro anos de formação inicial, de preparação para a ação 

educativa, surgiu o momento de utilizar os conhecimentos que adquiri, num 

contexto próprio, a Escola, e com a matéria-prima necessária, os alunos. Este 

confronto entre a formação teórica e a prática educativa despontou sentimentos 

contraditórios. Por um lado, estava entusiasmada com o realizar de um sonho 

propiciador de novas experiências e de novas responsabilidades. Por outro, 

receava não estar a altura do desafio, não ser capaz de responder 

adequadamente às exigências da profissão. De facto, como refere Siedentop 

(1990), estas não se resumem apenas à lecionação das aulas, mas também 

passam pela assunção de outros papéis, incluindo a responsabilidade de 

planear e gerir, bem como de colega e representante da escola, da 

comunidade e da profissão.  

Com base no supracitado, depreende-se que os professores-estagiários 

são confrontados com desafios que principiantes de outras profissões não 

enfrentam, sendo-lhes delegadas de imediato responsabilidades que em muito 

se assemelham às dos professores experientes (Arends, 1995). Apesar de este 

ter sido um fator que despoletou alguma insegurança em mim, teve também 

um reverso positivo. Primeiro, proporcionou-me espaço e tempo suficientes 

para pensar, questionar, analisar, produzir e (re)construir o meu pensamento, 

conhecimento e conceções; e, segundo, induziu-me a procurar respostas face 

ao desconhecido e, consequentemente, a colocar questões e a desenvolver 

diálogos com os diferentes agentes de ensino.  

Neste contexto, o primeiro contato direto com a atividade profissional 

pode, de forma metafórica, assemelhar-se a uma peça de teatro, em que o 

cenário é familiar. Já foi, inclusive, vivenciado vezes sem conta. A grande 

alteração reside na inversão dos papéis. Deixei de ser a plateia para passar a 

ser autora, isto é, parte integrante e predominante desta peça intitulada 

processo de ensino-aprendizagem. Este cenário está bem patente no excerto 

do diário de bordo a seguir apresentado: 
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Apesar de ter vivenciado experiências semelhantes na prática pedagógica, foi estranho 

entrar na escola com o rótulo de professora e ser apresentada como tal. Aquele 

cenário que havia sido vivenciado durante tantos anos como aluna, era agora 

encarado de outra perspetiva, a de professora. (Diário de Bordo, 1ª Semana, 

Setembro) 

 

Apesar de uma formação provida de aprendizagens, a ansiedade é 

caraterística e inevitável nos primeiros tempos de contato com o contexto real 

de ensino. No entanto, a experiência prévia, como aluna, de ambientes de 

aprendizagem marcados pela confiança, pode mitigar este sentimento. Para 

além disso, tal como defende Arends (1995, p. 483) “à medida que os 

principiantes vão abandonando o estatuto de inexperientes e adquirindo o de 

membro plenamente socializado de uma profissão, estas ansiedades e 

dificuldades acabam por desaparecer”.  

A dificuldade evidenciada no início do ano letivo, referente à dupla condição 

aluna/professora, que se traduzia num certo distanciamento em relação aos 

outros docentes, proveniente da insegurança e da inexperiência, já não se assevera. 

A forma acolhedora e hospitaleira como fomos e somos recebidas e as palavras de 

apreço e disponibilidade que nos foram e são dirigidas têm sido determinantes para 

dissipar esta barreira e para incrementar o sentido de pertença a este grupo 

disciplinar. (Diário de Bordo, 7ª Semana, Outubro) 

 

Presentemente, em retrospetiva, considero que o choque com a 

realidade escolar foi marcante, não apenas pelas dificuldades e erros 

vivenciados, mas sobretudo, pelas conquistas que foram ganhando terreno. O 

impacto é inevitável o que fazemos com ele é que diverge! 

 

3.2 – ENTRE A CONCEÇÃO E O PLANEAMENTO 

 

A planificação é “o elo de ligação entre as pretensões, imanentes aos 

sistemas de ensino e aos programas das respetivas disciplinas e, a sua 

realização prática” (Bento, 2003, p. 15). Neste sentido, cabe ao professor 

adaptar o programa às condições pessoais, sociais, materiais e locais, 

recorrendo aos seus conhecimentos pedagógicos, psicológicos e didático-

metodológicos. Sendo o planeamento uma tarefa eminentemente humana está 

dependente de conceções acerca do ensino, do que é ser professor, da 
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aprendizagem, da disciplina de Educação Física, do currículo, etc., que são 

moldadas e desenvolvidas após a análise e interpretação de um conjunto de 

documentos indispensáveis à condução eficaz do processo de educação e 

formação do aluno, tais como o Programa Nacional de Educação Física, o 

Projeto Educativo da Escola, o Projeto Curricular de Educação Física e o 

Regulamento Interno. Neste contexto, uma das primeiras tarefas propostas 

pela professora cooperante no início do ano letivo, quando ainda desconhecia 

qual seria a minha turma, prendeu-se precisamente com a análise dos 

documentos orientadores supracitados.  

No que se refere ao Programa Nacional de Educação Física, a partir da 

sua interpretação, atestei que este constituiu efetivamente uma referência 

inegável para a atuação do professor, onde estão contempladas finalidades, 

objetivos, conteúdos e indicações metodológicas que garantem a 

homogeneidade do currículo. Não obstante, deparei-me com disparidades 

entre aquilo que é prescrito e o que é exequível de ser realizado nesta Escola 

concreta e com os meus alunos específicos. Deste modo, constatei que seria 

necessário adequar as diretrizes estabelecidas a nível central às exigências 

locais. Para tal, era imperativo proceder-se a uma reconfiguração do currículo, 

que, no meu ponto de vista, foi parcialmente conseguida através do Projeto 

Educativo da Escola e do Projeto Curricular de Educação Física. Não obstante, 

a adequação só foi inteiramente alcançada no processo de planeamento 

específico que elaborei para a minha turma.  

Partindo deste entendimento, a análise e interpretação meticulosas das 

exigências e dos conteúdos programáticos, bem como do contexto cultural e 

social da escola, foram preponderantes para uma prática consciente e 

equilibrada. Contudo, faltava aquela que para mim sempre foi a peça-chave 

deste puzzle, os alunos. Consciente da relevância de deter um conhecimento 

profundo das suas caraterísticas e especificidades, logo após a primeira aula, 

elaborei a caraterização inicial da turma. Esta teve por base a interpretação dos 

dados oriundos das fichas biográficas e as referências de professores de anos 

letivos transatos. Todas as informações recolhidas permitiram-me constatar 

que estava perante jovens muito empenhados, interessados e trabalhadores, 
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que almejavam desempenhos superiores. Por um lado, estes fatores deram-me 

segurança e estabilidade para encarar este momento de formação académica. 

Por outro, despontaram alguma ansiedade por recear não estar à altura do 

desafio. No entanto, cedo percebi que era precisamente no desafio que residia 

a riqueza do processo de ensino-aprendizagem.   

Ainda no que diz respeito às fichas biográficas, estas continham um 

conjunto de questões, nas quais os alunos tinham de selecionar dois Jogos 

Desportivos Coletivos, optar pela Ginástica ou pelo Atletismo e eleger duas das 

seguintes modalidades: raquetes, jogos tradicionais, luta, orientação e natação. 

A partir das respostas, consegui apurar quais as matérias de ensino preferidas 

da maioria dos alunos e planear em conformidade com as condições de 

composição curricular definidas no Programa Nacional de Educação Física do 

Secundário e com o roulement de instalações.  

Entre as opções patenteadas, as mais selecionadas foram Basquetebol, 

Voleibol, Raquetes, Natação e Ginástica. No entanto, é de notar que 

independentemente das escolhas da turma, Natação teria de ser lecionada 

devido à obrigatoriedade de passagem pela Piscina Municipal de Espinho 

explicitada no roulement. Importa referir que não foi exequível lecionar raquetes 

pela escassez de aulas no interior. Já a Orientação, por ser uma modalidade 

passível de ser lecionada nos espaços exteriores, foi a alternativa. No que se 

refere à Ginástica e ao Atletismo, como a diferença de votos foi de apenas 

quatro, optei por incluir ambas as modalidades na planificação anual da turma. 

Deste modo, as modalidades lecionadas foram: Basquetebol, Voleibol, 

Natação, Dança (de carácter obrigatório), Ginástica Acrobática, Orientação e 

Atletismo (QUADRO 1).  
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QUADRO 1 - Modalidades por período e respetivo número de aulas lecionadas 

 Modalidades Nº d aulas lecionadas 

1º Período 
Basquetebol 25 

Voleibol 24 

2º Período 

Dança 6 

Orientação 6 

Ginástica Acrobática 6 

Natação 7 

3º Período 
Natação 6 

Atletismo 6 

 

A interpretação de todos as variáveis supracitadas foi preponderante 

para a edificação dos diferentes níveis de planeamento (anual, unidades 

didática e plano). O modelo perfilhado para este fim foi o Modelo de Estrutura 

de Conhecimento de Vickers (1990). Este atribui ao conteúdo um papel de 

destaque na estruturação e condução do ensino e reflete um pensamento 

holístico, percorrendo quatro categorias transdisciplinares (habilidades 

motoras, cultura desportiva, conceitos psicossociais e fisiologia do treino e 

condição física). Para além disso, encontra-se organizado em diferentes 

módulos, que estão subordinados a três campos de atuação distintos: análise, 

tomada de decisão e aplicação. Na primeira fase, analisam-se os conteúdos 

em estruturas de conhecimento (módulo 1), o meio envolvente (módulo 2) e os 

alunos (módulo 3). Já na segunda fase, tomada de decisão, define-se a 

extensão e sequência dos conteúdos (módulo 4) e formulam-se os objetivos 

(módulo 5), configura-se a avaliação (módulo 6) e delineiam-se as atividades 

de aprendizagens, bem como as progressões de ensino (módulo 7). Por fim, na 

fase de aplicação, sistematizam-se e organizam-se todos os conhecimentos 

adquiridos, de forma a aplicá-los (módulo 8).  

Importa referir que durante o EP realizei dois tipos de MEC, um com um 

carácter mais geral, referente ao planeamento anual, e outro mais circunscrito, 

alusivo a cada modalidade lecionada. No que se refere ao MEC anual/geral, 

este foi elaborado com base no Programa Nacional de Educação Física do 

Ensino Secundário, no Projeto Curricular de Educação e nas especificidades 

dos alunos, possibilitando a articulação das exigências e dos conteúdos 

programáticos à situação pedagógica vivenciada. Partindo deste entendimento, 
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este documento foi dividido em três fases (tal como está implícito anteriormente 

na descrição do modelo proposto por Vickers (1990)).  

Na primeira, procedeu-se à análise de variáveis contextuais condicionadoras do 

processo de ensino-aprendizagem, o que permitiu intervir de uma forma mais 

pertinente e coerente a nível escolar. Esta consistiu fundamentalmente numa análise 

da disciplina de Educação Física no plano curricular (módulo 1), do envolvimento onde 

a instituição está inserida, nomeadamente no que concerne aos seus recursos 

materiais, humanos e temporais (módulo 2) e, por fim, dos alunos que estiveram à 

nossa responsabilidade, através das caracterizações individuais e da caracterização do 

escalão etário (módulo 3). Posteriormente seguiu-se a fase das decisões, onde se 

incluíram: a extensão e a sequência dos conteúdos (através da discriminação das 

Unidades Didáticas das diferentes modalidades a abordar) (módulo 4), a definição dos 

objetivos gerais e específicos para cada uma das categorias transdisciplinares (módulo 

5), a configuração da avaliação (módulo 6) e a progressão interrelacionada das áreas 

de extensão da E.F (módulo 7). (Introdução do MEC anual) 

 

No âmbito do MEC anual, foi-nos pedida a elaboração de um 

planeamento anual (módulo 4). Este “plano de perspetiva global” (Bento, 2003, 

p. 59) permitiu organizar cronologicamente a prática e distribuir as aulas e as 

unidades didáticas de acordo com o roulement de instalações definido pelo 

Grupo de Educação Física.  

Reportando-me aos MEC das modalidades, apesar da na sua 

estruturação ter seguido a mesma lógica do MEC anual, estes reportam-se a 

um nível de planificação mais periódico e circunscrito. Neste sentido, o MEC de 

cada modalidade foi, igualmente, dividido em três fases: análise (módulos 

1,2,3), decisões (módulos 4,5,6,7) e aplicação (módulo 8): 

(…) permitindo a organização dos conteúdos teóricos da modalidade ou atividade 

específica que se pretende lecionar, e facilitando a análise, tomada de decisão, 

aplicação e avaliação dos mesmos” (Introdução MEC de Voleibol). Deste modo, foi feita 

a análise da modalidade com base em categorias transdisciplinares (módulo 1), a 

verificação das condições materiais e espaciais da escola (módulo 2) e a obtenção do 

nível de desempenho dos alunos através da avaliação diagnóstica (módulo 3). 

Terminada a fase de análise, iniciaram-se os processos de decisão relativos à definição 

da extensão e sequência dos conteúdos, com a criação da Unidade Didática (módulo 

4), a definição dos objetivos em função das quatro categorias transdisciplinares: 

habilidades motoras, conceitos psicossociais, cultura desportiva e fisiologia do treino e 

condição física) (módulo 5), a configuração da avaliação em função dos objetivos 

propostos (módulo 6) e a criação de situações de aprendizagem que permitissem a 

aquisição das competências estipuladas (módulo 7). Por fim, surge a fase da Aplicação 

(módulo 8) que consistiu na aplicação da informação previamente identificada no 

contexto real. (Introdução MEC Voleibol) 
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O módulo 8, por albergar informações de todos os módulos e por exigir 

uma articulação entre eles, foi o que aportou mais dificuldades. No entanto, as 

correções e as recomendações da professora orientadora e da professora 

cooperante, bem como os diálogos com as minhas colegas, minimizaram as 

minhas incertezas e permitiram-me aperfeiçoar progressivamente este 

documento. Depreende-se então que apesar de cada módulo apresentar a sua 

especificidade, estes interligam-se de forma lógica, não sendo exequível a 

irrealização ou transposição de qualquer um deles. 

Ainda no âmbito dos MEC das modalidades, as unidades didáticas 

(módulo 4) assumiram-se como o nível mais importante do planeamento, na 

medida em que garantiram a “sequência lógica-específica e metodológica da 

matéria e organizaram as atividades do professor e dos alunos por meio de 

regulação e orientação da ação pedagógica – endereçando às diferentes aulas 

um contributo visível e sensível para o desenvolvimento dos alunos” (Bento, 

2003, p. 60). Neste sentido, as UD, ao apresentarem os objetivos e a matéria 

de ensino, bem como as funções didáticas e os conteúdos das diferentes 

aulas, constituíram um guião para a minha ação, que teve sempre no seu 

âmago o desenvolvimento multilateral e harmonioso do aluno.  

Na determinação da extensão e sequência dos conteúdos a abordar tive em conta o 

Programa Nacional de Educação Física para Ensino Secundário, o Projeto Curricular 

de Educação Física, o planeamento anual da disciplina e, fundamentalmente, a análise 

da avaliação diagnóstica da turma. Esta planificação resultou assim de uma ponderada 

reflexão, cujo objetivo primordial se prende com a maximização das capacidades dos 

alunos relativamente a esta modalidade nos diferentes domínios (cognitivo, motor e 

social). É de salientar que a presente Unidade Didática não é imutável, isto é, pode ser 

alterada e ajustada consoante as suas necessidades e desenvolvimento dos alunos. 

(Justificação Unidade Didática de Basquetebol) 

 

A unidade didática apresentou-se assim como um quadro de referência 

para a realização de uma planificação mais circunscrita e concreta, o plano de 

aula. Este materializa uma imagem mental estruturada, concebida pelo 

professor, que traduz a forma como a aula deve decorrer. Emerge, portanto, de 

um conjunto de tomadas de decisão acerca dos objetivos gerais e específicos, 

da seleção e distribuição da matéria de ensino, dos pontos nevrálgicos, das 

principais tarefas didáticas e das situações de aprendizagem. Relativamente a 

estas últimas, é preponderante refletir sobre o modo como devem ser 
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desencadeadas, orientadas e controladas e atender às circunstâncias 

contextuais: escola, turma e aluno (Bento, 2003).  

Nos momentos inicias do EP, o planeamento a este nível desencadeou 

dificuldades que se prenderam com a distinção entre componentes críticas e 

objetivos comportamentais. Aliás, nos primeiros planos de aula, estes dois 

elementos eram praticamente análogos. O conteúdo era o mesmo, a única 

diferença residia nos tempos verbais. As componentes críticas eram 

formuladas no infinitivo e os objetivos comportamentais no presente do 

indicativo.  

As estagiárias expuseram a dificuldade em distinguir as componentes críticas dos 

objetivos comportamentais. A Professora Cooperante esclareceu-nos, explicitando que 

as primeiras direcionam os alunos para os objetivos da aula e, por isso, devem ser 

concretas e incidir apenas no essencial. Já os objetivos comportamentais reportam-se 

a níveis concretos da eficácia e eficiência a atingir. (Ata da 2ª Reunião do Núcleo de 

Estágio, 4 de Setembro de 2013) 

 

Com as correções efetuadas pela professora orientadora e pela 

professora cooperante, comecei a aperceber-me que formulava componentes 

muito descritivas e redundantes. Esta consciência levou-me a solucionar 

progressivamente esta imprecisão e a direcionar a minha atividade e a dos 

alunos para o essencial.  

 

3.2.1- PLANEAR VS FLEXIBILIZAR 

 

O ensino é criado em dois momentos diferenciados: primeiro na 

conceção e posteriormente na realidade (Bento, 2003). Realidade que está 

associada ao imprevisto, ao surgimento de condicionalismos inesperados, que 

requerem uma rápida reação e adequação do professor. Depreende-se, então, 

que o contexto real de ensino contempla mais facetas do que aquelas que são 

espelhadas no planeamento. Apesar desta evidência, o processo de 

preparação não pode ser descurado, pois dele dependem muitos aspetos que 

possibilitam o controlo e a antecipação da realidade por parte do professor. 

Deve antes ser concebido de forma flexível para que seja possível reajustá-lo e 
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alterá-lo consoante as imprevisibilidades e as dificuldades emergentes do 

contexto.  

Um dos condicionalismos por mim experienciado durante o EP, que 

despontou ansiedade e inquietação e obrigou a uma readaptação do planeado, 

foram as condições climatéricas adversas à concretização das aulas no 

exterior. Quando Bento (2003, p. 122) afirma que “nenhuma disciplina é tão 

dependente do clima e do tempo como a Educação Física” retrata bem a 

influência que os fatores de ordem natural exercem sobre o processo de 

ensino-aprendizagem na nossa disciplina.  

Dada a alteração de espaços, imposta pelas condições climatéricas adversas, o 

plano de aula previamente definido teve de ser alterado e adaptado. A aula 

observada no dia antecedente foi lecionada nas mesmas condições e teve um enorme 

valor pedagógico para mim, visto que as ilações retiradas a partir desta observação 

permitiram-me indagar sobre as melhores estratégias e soluções a adotar nestas 

situações. Desta forma, as adaptações feitas no plano de aula não foram improvisadas, 

foram previstas e pensadas. No fundo, foram elaborados dois planos para serem 

aplicados em espaços e contextos distintos. O improviso é uma capacidade 

fundamental na profissão docente, assim como a capacidade de antecipação. (…) 

Como a rede de voleibol estava montada, os únicos exercícios presentes no plano de 

aula passíveis de serem realizados no espaço disponível foram o 2x1, o 3x2 e o 3x3 

em meio campo. Para evitar alunos em espera, estavam sempre quatro equipas a 

executar estas situações e quatro a realizar o circuito de treino funcional, que ficou à 

responsabilidade da aluna dispensada. (Reflexão aula 9, UD Basquetebol, dia 16 de 

Outubro de 2013) 

 

Neste caso concreto, a previsão das condições climatéricas adversas 

levaram-me a elaborar um plano alternativo. Não obstante, em algumas aulas, 

sem que nada fizesse antever, começava a chover, o que exigia uma rápida 

adaptação. 

Para contornar a chuva, a corrida contínua foi realizada debaixo do coberto, num 

formato vai e vem, os momentos de instrução tiveram lugar no bar da escola e, 

durante as provas, os locais abrigados foram por mim recomendados como uma via 

para se dirigirem aos postos de controlo. (Aula 28, UD Orientação, 15 de Janeiro de 

2014) 

 

 A minha capacidade de resolução de problemas era assim posta à 

prova, despontando sentimentos de grande ansiedade e inquietação. Com o 

tempo, passei a encarar estes constrangimentos com mais naturalidade. 

Comecei a libertar-me da tensão imanente ao planeado e a entregar-me às 
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circunstâncias com as quais me ia deparando, o que potencializou uma 

evolução das minhas competências no que concerne à tomada de decisão.  

Segundo Januário (1992), estas podem ser pré-interativas, interativas ou 

pós-interativas. As primeiras referem-se à ação prévia à intervenção 

pedagógica, ou seja, ao planeamento. As segundas reportam-se aos 

pensamentos e decisões levados a cabo no decorrer da aula. Já os terceiros 

remetem para a reflexão/avaliação realizadas a posterior. 

Refletindo acerca do supracitado neste capítulo, considero que o 

confronto com o contexto real de ensino da Educação Física e com todas as 

imprevisibilidades que lhe estão inerentes, permitiram-me, progressivamente, 

responder com mais coerência e prontidão às circunstâncias e às dificuldades 

que foram emergindo no decorrer das aulas. Deste modo, o maior progresso 

deu-se assim ao nível das decisões interativas. 

É notar que a ausência de uma das alunas federadas na modalidade obrigou-me 

a fazer ajustes na organização dos exercícios. Considero ter tomado as decisões 

mais adequadas neste sentido, não desvirtuando o cumprimento dos objetivos que lhes 

estavam inerentes. A única exceção residiu no “Torneio Subir a Montanha”. Neste 

caso, em vez de ter um aluno em espera no 1x1, deveria ter ajustado a situação do 

campo 1 para 6x5. (Aula 21, UD Voleibol, 27 de Novembro de 2013) 

 

Não obstante, penso que esta alteração decisional está diretamente 

relacionada com o desenvolvimento da capacidade de planear, ou seja, de 

estruturar e visualizar previamente a minha intervenção. Esta, por sua vez, 

pode ter sido desencadeada pelas ilações retiradas nas reflexões realizadas a 

posteriori das aulas. No fundo, o sucesso do processo de ensino-aprendizagem 

esteve dependente da articulação harmoniosa entre os três domínios de 

decisão.  
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3.3 – A GESTÃO DA AULA  

 

3.3.1- COMPONENTES ORGANIZACIONAIS 

   

A gestão da aula é apontada como um fator preponderante na condução 

eficaz do processo de ensino-aprendizagem no âmbito das atividades físicas e 

desportivas (Costa, 1995). Reiterando esta perspetiva, Rosado e Ferreira (p. 

188) afirmam que “a gestão de aspetos organizacionais (…) é crucial na 

criação de ambientes positivos de interação e aprendizagem”. Segundo os 

mesmos autores, “o sistema de gestão das tarefas corresponde a um plano de 

ação do professor que tem por objetivo a gestão do tempo, dos espaços, dos 

materiais e dos alunos, visando obter elevados índices de envolvimento, 

através da redução da indisciplina e fazendo uso eficaz do tempo” (p.189).  

Face ao exposto, depreende-se que o professor é confrontado com 

inúmeras tarefas em simultâneo, que tem de gerir de modo a procurar 

rentabilizar ao máximo o tempo de aula. Para que tal sucedesse, senti a 

necessidade de criar condições que consciencializassem os alunos para os 

comportamentos a adotar numa aula e que os tornassem gradualmente mais 

autónomos e, por consequência, mais independentes do meu controlo. Assim, 

logo na primeira aula, implementei, explicitei e justifiquei rotinas essenciais ao 

bom funcionamento das aulas, que não foram interiorizadas de imediato pelos 

alunos. Este foi um processo progressivo. Afinal de contas, contrariamente ao 

que sucede com as regras presentes no regulamento interno que, na 

generalidade, são semelhantes de ano para ano, as rotinas diferem de acordo 

com a pessoalidade do professor, pelo que é necessário um período de 

adaptação. Neste âmbito, e segundo Rink (2014), podem ser implementadas 

rotinas de balneário, rotinas pré-aula, rotinas inerentes à própria aula, rotinas 

de fim de aula e, ainda, outro tipo de rotinas, como por exemplo, como lidar 

com os alunos que chegam atrasados ou pedem dispensa. Já no que concerne 

às rotinas comuns a todas as UD, entre outras, procurei iniciar a aula sempre 

com os alunos sentados em meia-lua; utilizar sinalética própria para 

interromper e reunir os alunos; ajudar, se necessário, os colegas dispensados 
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a arrumar o material; realizar a autoavaliação dos conceitos psicossociais. No 

entanto, para além destas, ao longo do ano, fui instituindo outras, consoante as 

especificidades de cada modalidade. Mencione-se, a título de exemplo, o facto 

de na Natação não existiram momentos formais destinados à apresentação das 

tarefas. Estes foram substituídos pelos planos afixados numa das extremidades 

da piscina. Foi o reforço constante desta e outras rotinas que possibilitou a sua 

consolidação e permitiu libertar a minha atenção para outras tarefas da aula 

que não somente as de gestão. Neste contexto, Rosado e Ferreira (p. 189) 

afirmam que “as rotinas permitem aos alunos conhecer os procedimentos a 

adotar na diversidade de situações de ensino, aumentando o dinamismo da 

sessão e reduzindo significativamente os episódios e os tempos de gestão”.  

No que se refere aos materiais e aos espaços, estes foram aspetos 

organizacionais conjeturados meticulosamente em todos os planos de aula 

para que o tempo de transição entre as situações de aprendizagem fosse o 

menor possível e os recursos disponíveis fossem rentabilizados ao máximo. 

Assim, como se pode atestar no excerto que se segue, a organização 

antecipada de todas as tarefas foi crucial: 

(…) Esta sessão exigiu um grande investimento ao nível do planeamento e 

organização, sendo que a colocação dos 25 postos de controlo subjacentes às 

situações de aprendizagem constituiu a minha principal preocupação. Assim, para que 

tudo decorresse em conformidade com o previsto, preparei o material antecipadamente 

e dirigi-me à escola cerca de uma hora antes da aula para distribuir. (Reflexão 36, UD 

Orientação, 12 de Fevereiro de 2014) 

 

No planeamento, procurei privilegiar situações de aprendizagem com 

estruturantes organizativas semelhantes. Esta estratégia permitiu também 

minimizar o tempo de transição, ou seja, o tempo despendido na organização 

e/ou mudança de tarefa.  

(…) a manutenção dos mesmos grupos e da mesma estrutura organizativa facilitaria a 

transição para os exercícios seguintes (…) (Reflexão 19, UD Voleibol, 20 de Novembro 

de 2014) 

  

Relativamente aos alunos, com o intuito de economizar o tempo de aula, 

os grupos de trabalho foram sempre definidos por mim, sendo que optava por 

apresentá-los aos alunos na fase da chamada ou da conversa inicial com os 

alunos, procedendo também à distribuição dos coletes. Neste contexto, de 
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seguida passarei a expor de uma forma mais detalhada as estratégias por mim 

utilizadas na formação de equipas.  

 

3.3.2 - A FORMAÇÃO DE EQUIPAS: GRUPOS HOMOGÉNEOS VS 

GRUPOS HETEROGÉNEOS 

 

A formação dos grupos de trabalho constituiu um verdadeiro desafio que 

despontou, ao longo do ano, várias reflexões. Desde o começo do ano letivo 

que procurei desenvolver práticas de ensino assentes na diferenciação 

pedagógica, visando proporcionar as mesmas oportunidades de aprendizagem 

a alunos tão heterogéneos a nível motor, socioafetivo e cognitivo como os que 

constituíam a minha turma. Foi neste seguimento que emergiu o grande 

dilema: “Grupos heterogéneos ou homogéneos? Eis a questão”. (Reflexão UD 

Voleibol, 1º Período). Apesar de os resultados das avaliações diagnósticas de 

cada unidade didática, no que se refere ao domínio das habilidades motoras, 

terem sido determinantes para a organização dos alunos em equipas/grupos, 

as metodologias empregues dependeram em grande medida das 

particularidades das modalidades, dos objetivos das situações de 

aprendizagem e do progresso e da motivação dos alunos. Depreende-se, 

portanto, que as estratégias que adotei foram distintas de modalidade para 

modalidade, de aula para aula e até mesmo de tarefa para tarefa. A título de 

exemplo destaco o que sucedeu em Voleibol:  

Tendo por base os resultados da avaliação diagnóstica, decidi organizar os 

discentes de forma integrada e equilibrada, objetivando a manutenção do desafio 

nos diferentes níveis de desempenho aferidos. Desta forma, considerei que nas aulas 

de Voleibol deveria vigorar a homogeneidade inter-equipas, fundamental para 

proporcionar momentos de cooperação e competição equilibrada, e 

heterogeneidade intra-equipas, crucial para o desenvolvimento quer dos alunos 

com menos disponibilidade motora, quer dos mais capazes. (Reflexão UD 

Voleibol, 1º Período) 

  

Não obstante a estratégia predominante ter sido a homegeneidade inter-

equipas e heterogeneidade intra-equipas, no planeamento de algumas sessões 

privilegiei a inclusão de situações de aprendizagem em que os alunos eram 
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naturalmente divididos segundo níveis de desempenho. Este facto está 

espelhado no excerto que se segue:  

O torneio “subir a montanha” imprimiu dinamismo e competitividade à aula. A 

coexistência de várias situações de jogo no mesmo exercício possibilitou uma 

separação natural da turma consoante os diferentes níveis de desempenho. Os 

alunos que ganharam puderam escolher um dos elementos da equipa que desceu, o 

que deu origem a grupos totalmente diferentes dos que têm sido formados por mim e 

permitiu a exercitação dos conteúdos com colegas distintos daqueles a que estão 

habituados. O contentamento e empenho foram visíveis sobretudo na metade superior 

do torneio. Posso particularizar, referindo o caso do JS
6
 que me pede constantemente 

para agrupar os rapazes, sendo evidente a motivação e a alegria quando pôde jogar 

com colegas de níveis equiparados ao seu. Este formato de torneio será então 

repetido em aulas futuras, pois permite assegurar que alunos com mais aptidão 

não desmotivam por falta de desafios e, por outro lado, que os menos aptos não 

se sentem frustrados com situações demasiado exigentes. (Reflexão 10, UD 

Voleibol, 17 de Novembro de 2013) 

  

No caso particular da Ginástica Acrobática, a formação dos grupos 

seguiu a mesma lógica. Contudo, foram considerados também aspetos 

morfológicos preponderantes para o progresso na modalidade:  

Os grupos de trabalho foram formados tendo em consideração as funções e 

caraterísticas que um base, um intermédio ou um volante deve possuir, seguindo 

sempre um lógica de heterogeneidade intragrupo e de homogeneidade intergrupo. 

(Reflexão UD Ginástica, 2º Período) 

 

No que se refere à Natação, visando rentabilizar do tempo disponível 

para a prática, considerei mais profícuo agrupar os alunos segundo níveis de 

desempenho motor de acordo com os resultados advindos da avaliação 

diagnóstica. Daí emergiram três níveis distintos que foram distribuídos pelas 

três pistas disponíveis. Cada um possuía planos de tarefas distintos, onde 

estavam discriminadas as situações de aprendizagem, bem como as 

componentes críticas e os critérios de êxito. Estas informações eram objeto de 

afixação nos topos da piscina, permitindo aos alunos uma consulta nos 

momentos de paragem entre tarefas ou no período de repouso.  

Os resultados advindos da avaliação diagnóstica, realizada na primeira aula, 

permitiram ordenar os discentes segundo níveis de desempenho motor (introdutório, 

elementar e avançado) e, consequentemente, construir cenários de aprendizagem 

ajustados às necessidades e dificuldades aferidas. (Reflexão UD Natação, 2º Período) 

                                                             
6 O nome apresentado é fictício de modo a manter a confidencialidade do aluno.  
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A heterogeneidade intraequipa, estratégia dominante na lecionação de 

todas as modalidades exceto no caso da Natação, estimulou o 

desenvolvimento das competências sociais dos alunos, na medida em que 

promoveu a partilha, a interação entre os elementos constituintes do grupo e, 

consequentemente, uma maior consciencialização para a importância do 

trabalho em equipa. Nos primeiros momentos de lecionação, a inclusão dos 

alunos menos dotados em determinados grupos/equipas despontou algumas 

inseguranças provenientes do receio de prejudicar o progresso, empenho e 

participação dos mais capazes. Contudo, fui-me apercebendo que os alunos 

mais hábeis se mostravam interessados em auxiliar e corrigir os colegas com 

maiores debilidades, o que me tranquilizou. Este espírito de entreajuda e de 

cooperação promoveu o desenvolvimento de ambas as partes não só no que 

concerne às habilidades motoras, mas também ao nível da cultura desportiva e 

dos conceitos psicossociais.  

 

3.3.3 – APRENDER E ENSINAR PELA DESCOBERTA GUIADA  

 

A descoberta guiada é definida por Arends (1995), como um estilo de 

ensino em que o aluno, através da autodescoberta e de um envolvimento ativo 

no processo de ensino-aprendizagem, é instigado a compreender a estrutura 

ou as ideias-chave da matéria de ensino. Ao longo deste ano de EP, este foi o 

estilo de ensino que prevaleceu e funcionou como referência na condução do 

processo de ensino-aprendizagem que proporcionei aos meus alunos. 

Paralelamente, foi também através da descoberta guiada que tanto a 

professora cooperante como a professora orientadora instigaram o meu 

desenvolvimento profissional e pessoal. Nesta ambiência, interessa 

compreender, efetivamente, qual a influência deste estilo de ensino na minha 

condição de professora e na minha condição de aluna.  

 Na perspetiva de professora, através da descoberta guiada, procurei 

criar as condições necessárias para que os alunos obtivessem ferramentas que 

os auxiliassem a edificar o seu próprio caminho. Para tal, instiguei-os a 

refletirem criticamente, a questionarem o porquê, o para quê e as 
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consequências das coisas (Batista, 2011, p. 90). O parágrafo que se segue, 

extraído da reflexão final da unidade didática de Ginástica Acrobática, espelha 

o recurso a este estilo de ensino na condução do processo de ensino-

aprendizagem: 

O estilo de ensino que tem funcionado como principal referência na condução do 

processo de ensino aprendizagem nas aulas de Ginástica Acrobática é a 

descoberta guiada. Neste seguimento, à semelhança das aulas anteriores desta UD, 

entreguei aos grupos de trabalho o glossário com figuras de pares, trios e quadras com 

diferentes níveis de dificuldade. Tendo por base aos conteúdos introduzidos nas 

sessões antecedentes, referentes às pegas, montes e desmontes, os discentes foram 

incitados a experienciar as figuras. Como seria de esperar, despontaram 

dúvidas/problemas que geraram a necessidade de descortinar soluções. Perante isto, 

através do questionamento, estimulei a reflexão e a instiguei os alunos a procurarem as 

respostas mais adequadas aos problemas emergentes na prática, tornando-os agentes 

ativos da sua própria aprendizagem. (Reflexão 43, UD Ginástica Acrobática, 12 de 

Março de 2014) 

  

O estilo de ensino adotado pelo professor reserva um determinado papel 

ao aluno, condiciona a relação dos alunos com a tarefa, as interações dos 

alunos entre si, o modelo de comunicação e a quantidade e qualidade das 

condições de prática. No caso da descoberta guiada, é conferido um grau de 

autonomia muito elevado aos alunos, no entanto, esta não pode ser confundida 

com autossuficiência. Neste contexto, Batista et al. (2012, p. 90) afirmam que o 

estagiário precisa de “andaimes para se erguer de forma gradual e sustentada; 

precisa de espaço e condições favoráveis para se exercitar e consolidar; 

precisa de desafios para se testar e afirmar”. No meu ponto de vista, o mesmo 

pode aplicar-se aos alunos. Não obstante este entendimento, inicialmente, 

senti algumas dificuldades em encontrar o equilíbrio adequado entre direção e 

apoio e as necessidades de exercitação da autonomia. Este fato é evidenciado 

na reflexão que se segue.  

(…) nesta sessão, senti que poderia ter ido mais além, uma vez que um dos grupos 

não estava a ser capaz de descortinar soluções para os problemas advindos da prática, 

o que condicionou a progressão do esquema. Neste seguimento, devia ter-me libertado 

do estilo de ensino vigente, apresentando estratégias e sugestões que orientassem 

estes discentes rumo aquilo que era pretendido.(Reflexão 47, UD Ginástica Acrobática, 

26 de Março de 2014) 

 

O recurso à descoberta guiada, embora com incidências distintas, foi 

notória em modalidades como o Basquetebol, o Voleibol, a Dança, a 
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Orientação, a Ginástica Acrobática e o Atletismo. Deste modo, no que se refere 

às modalidades desportivas coletivas, o Modelo de Jogo para a sua 

Compreensão prevaleceu, porquanto “adere bem a um estilo de ensino de 

descoberta guiada, em que o praticante é exposto a uma situação-problema e 

é incitado a procurar soluções, a verbalizá-las, discuti-las e explicá-las, ajudado 

pelas questões estratégicas do professor” (Mesquita & Graça, 2011, p. 38). 

Neste sentido, visando que os alunos compreendessem a tática do jogo, 

deixando de o ver como uma mera aplicação de técnicas e o passassem a 

considerar um espaço de resolução de problemas, a “tática constituiu o eixo 

balizador da construção das experiências de aprendizagem” (Graça & 

Mesquita, 2011, p. 138).  

No que concerne à Orientação, à Ginástica Acrobática e à Dança, o 

estilo de ensino que predominou foi a descoberta guiada e o ensino por pares. 

Deste modo, os alunos, organizados em grupos, foram incitados a elaborarem 

percursos, esquemas e coreografias, respetivamente.   

Relativamente ao Atletismo, o Modelo de Educação Desportiva 

prevaleceu, visando a valorização da competição e o desenvolvimento da 

cooperação e de entreajuda na aprendizagem sustentada numa prática 

contextualizada na qual foram atribuídas funções diferenciadas aos alunos. Os 

momentos de apresentação das tarefas foram, na maioria das vezes, 

delegados aos capitães das equipas. O objetivo foi fornecer-lhes as 

informações necessárias à consumação desta tarefa, foram elaborados skill 

cards7 e manuais de equipa. Não obstante, em circunstâncias demasiado 

complexas para os alunos, por vezes, tive necessidade de assumir o controlo, 

pelo que recorri ao Modelo de Instrução Direta. Neste enquadramento, 

depreende-se que, apesar de serem modelos totalmente distintos, é possível 

haver uma “cooperação criativa e mutuamente enriquecedora” (Mesquita & 

Graça, 2011, p. 64), sendo que a sua aplicabilidade está depende das 

condicionantes e variáveis a que é necessário atender no momento de adoção.   

                                                             
7 Incluíam a descrição da situação de aprendizagem, as componentes críticas de cada tarefa, bem como 
os seus critérios de êxito. 
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Não obstante a variedade de modelos utilizados, correlativamente, 

todos, à exceção do MID, aderem bem a um estilo de ensino pela descoberta 

guiada, na medida em que “os aspetos de compreensão e tomada de decisão 

são valorizados, a par dos aspetos afetivos e sociais, garantes da participação 

equitativa de todos alunos e da maior autonomia no processo de 

aprendizagem” (Graça & Mesquita, 2011, p. 137) 

Apesar de o estilo de ensino prevalente ao longo do ano letivo ter sido a 

descoberta guiada, no caso da Natação, devido à heterogeneidade da turma e 

aos condicionalismos do contexto de ensino, o ensino por níveis assumiu-se 

como a estratégia mais viável. Esta foi exequível através da elaboração de 

planos de tarefas8 diferenciados para cada nível, que foram afixados nas pistas 

referentes a cada um deles.  

Face ao exposto, facilmente se depreende que os modelos e os estilos 

de ensino utilizados dependeram, em grande medida, das caraterísticas dos 

alunos (desempenho motor, grau de autonomia e pré-requisitos (aprendizagens 

que já possuíam)) e das modalidades em causa. Não existe, portanto, 

nenhuma estratégia, método ou atividade universalmente válida para qualquer 

objetivo e sob quaisquer condições9.  

 

Na perspetiva de estudante, a professora cooperante e a professora 

orientadora potenciaram o meu desenvolvimento através do mesmo estilo de 

ensino que privilegiei na condução da minha turma. Deste modo, as suas 

intervenções nunca surgiram no sentido de me fornecer as soluções para os 

problemas com que me fui deparando na prática. Pelo contrário, questionavam-

me, incitando-me a descobri-las por mim própria e a justificá-las face ao 

contexto de ensino em que decorreu o meu EP.  

Estas interações com a Professora Cooperante facilitam bastante a nossa ação ao 

nível do planeamento, uma vez que são patenteadas várias hipóteses e nós, 

alunas/professoras, somos convidadas a encontrar as soluções mais ajustadas. (Diário 

de Bordo, 1º Período, 9 a 13 de Setembro de 2013) 

                                                             
8 Incluíam a descrição da situação de aprendizagem, as componentes críticas de cada tarefa, bem como 
os seus critérios de êxito.  
9 In documentos de apoio da unidade curricular Didática Geral, inserida no plano de estudos do 2º Ciclo 
em Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário, em vigor no ano letivo 2012-2013. 
Mesquita, I.  
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Efetivamente, foram as questões guia, carregadas de estratégia, de 

ambas as Professoras, que me deram as ferramentas necessárias para que 

construísse o meu caminho. Foi deste modo que, gradualmente, me fui 

afastando cada vez mais da condição de estudante e apropriando-me, cada 

vez mais, da de professora.  

 

No decurso deste modelo de (multi)vivências e face à perceção de que a 

dinâmica grupal e os modelos de ensino influenciavam, e muito, a 

aprendizagem dos alunos, o estudo que realizei (apresentado no ponto que se 

segue), além de se reportar a um método de ensino que visa a autonomia dos 

alunos (MED), incorporou a componente grupal no processo. 

 

3.3.4 – PERFIL DE LIDERANÇA E APRENDIZAGEM EM GRUPO: O 

PODER DAS INTERAÇÕES SOCIAIS 

 

3.3.4.1 - RESUMO 

 

No âmbito da lecionação das modalidades desportivas coletivas, 

percecionámos que as dinâmicas nos vários grupos formados dentro da turma 

funcionavam de modo muito distinto, afetando a forma como os alunos 

aprendiam, assumindo-se, assim, como pertinente, investigar esta 

problemática. Neste sentido, a elaboração do presente estudo teve como 

principal objetivo otimizar o processo de ensino aprendizagem, através da 

exploração da influência dos perfis de liderança (estatuto académico, de pares, 

motor e de liderança) na aprendizagem no seio dos grupos/equipas de 

trabalho. Os participantes foram 26 alunos de uma turma do 12º ano de 

escolaridade, com idades compreendidas entre os 16 e os 18 anos. Para 

proceder à caracterização da tipologia de relações entre os alunos e identificar 

casos de liderança, adaptou-se o questionário sociométrico de Bastin (1980), 

conjugando-se esta informação com a oriunda das fichas de caracterização e 

pautas do 1º e 2º períodos (confirmação do estatuto académico). Visando 

compreender a dinâmica dos grupos em estudo, no processo de observação 
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não participante, recorreu-se ao Tool for Assessing Responsability-Based 

Education (TARE) (Wright & Craig, 2011), mais especificamente à terceira 

secção, designada de Student Responsability. Com o mesmo propósito, todas 

as sessões foram filmadas com recurso a uma câmara digital e todos os 

capitães foram equipados com um gravador fixo na camisola de maneira a 

registar as suas intervenções. Para a análise das fichas de observação TARE 

recorreu-se à estatística descritiva, nomeadamente às medidas de tendência 

central (média) e de dispersão (desvio padrão, valor mínimo e máximo). Já o 

conteúdo informativo das gravações das intervenções de cada um líderes dos 

grupos foi transcrito verbatim e sujeito a uma análise de conteúdo, no respeito 

pelo processo enunciado por Bardin (2004). Deste modo, foram definidas 

categoriais a priori com base nos parâmetros comportamentais da Ficha de 

Observação TARE. Face à diversidade de instrumentos utilizados e dados 

recolhidos, a apresentação dos resultados foi organizada em três secções: i) 

comportamentos grupais (gerais e específicos); ii) intervenção dos líderes na 

dinâmica de grupo; iii) progressão do desempenho motor das equipas. Para a 

discussão dos mesmos, foi utilizado o método de comparação constante 

(Patton, 2002). Em termos de conclusões verificou-se que, no caso concreto 

desta turma, todas as equipas (umas mais, outras menos) progrediram ao nível 

do desempenho motor, sendo os ganhos na aprendizagem mais pronunciados 

nas equipas cujos capitães eram os líderes motores. Pelo contrário, a equipa 

tutoreada pelo líder de pares foi a que menos se destacou. 

 

PALAVRAS-CHAVE: PERFIS DE LIDERANÇA, INTERAÇÕES SOCIAIS, 

MATRIZ SOCIOMÉTRICA, APRENDIZAGEM. 

 

3.3.4.2 - INTRODUÇÃO 

 

O Modelo de Educação Desportiva (MED), por promover experiências 

desportivas autênticas alicerçadas no trabalho de grupo, é comummente 

apontado para os estudos no âmbito das interações sociais (Brock et al., 2009). 

Estas, segundo Vygotsky (2003) podem ser educativas na medida em que 
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potencializam condições para a aquisição de conceitos, habilidades e 

estratégias cognitivas que afetam o desenvolvimento social e a aprendizagem.  

Neste âmbito, Cohen (1984) reporta evidências que remetem para perfis de 

participação díspares no seio de grupo heterogéneos. Por sua vez, Brock et al. 

(2009) ao indagarem acerca da influência do estatuto do aluno nas interações 

sociais e experiências durante uma época desportiva, destacando a 

importância de compreender o papel do estatuto na realização do grupo de 

trabalho, no reconhecimento dos impactos negativos que daqui podem advir, 

bem como a necessidade de os prevenir.  

Atendendo a este enquadramento, e face ao facto de ao longo do 

primeiro período do estágio, no âmbito da lecionação das modalidades 

desportivas coletivas, termos percecionado que as dinâmicas grupais nos 

vários grupos formados funcionavam de modo distinto, afetando o modo como 

os alunos aprendiam, assumiu-se como pertinente investigar esta problemática. 

Neste sentido, com o objetivo de otimizar o processo de ensino-

aprendizagem proporcionado aos alunos, definiu-se como objetivo do presente 

estudo explorar a influência dos perfis de liderança (estatuto académico, de 

pares (popularidade), motor e de liderança) na aprendizagem no seio dos 

grupos de trabalho.  

Importa ainda referir que o tema do presente estudo foi comum às três 

estagiárias da Escola Secundária Dr. Manuel Gomes de Almeida, na medida 

em que nos confrontamos com a mesma problemática. Deste modo, decidimos 

colaborar entre nós na recolha de dados e conduzir o processo investigação de 

forma autónoma, na nossa turma.  

Face à temática em foco, a contextualização teórica reportar-se-á três 

grandes temas: Modelo de Educação Desportiva, interações sociais e estatuto 

do aluno.  

 

Modelo de Educação Desportiva 

 

O Modelo de Educação Desportiva (MED), proposto por Siedentop 

(1987), procurou recentrar o aluno no processo de ensino-aprendizagem, 

rompendo com os formatos tradicionais e descontextualizados de ensinar o 
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Desporto em contexto escolar (Siedentop, 1994). O MED surgiu assim como 

uma resposta perante a necessidade de se encontrar modos mais educativos 

de abordar o desporto no currículo da escola. Desta forma, através da 

implementação de ambientes de prática propícios a experiências desportivas 

autênticas (Graça & Mesquita, 2007), este modelo visa a formação de 

indivíduos desportivamente cultos, competentes e entusiastas. Culto na medida 

em que “conhece e valoriza as tradições e os rituais associados ao desporto e 

que distingue a boa da má prática desportiva” (Mesquita & Graça, 2011, p. 59). 

Competente, por se reportar ao indivíduo que domina as habilidades 

necessárias para um desempenho satisfatório na competição, assumindo um 

comportamento apropriado ao nível de prática em que se enquadrada. Por fim, 

entusiasta por se referir ao sujeito que é atraído pelo desporto, preocupando-se 

em promover uma prática desportiva de qualidade, salvaguardando a sua 

autenticidade (Siedentop, 1994). 

Com o intuito de garantir esta contextualização desportiva na escola, 

Siedentop (1994) integrou, neste modelo curricular, seis caraterísticas 

estruturais do desporto institucionalizado: a época desportiva, a filiação, a 

competição formal, o registo estatístico, a festividade e os eventos culminantes. 

Pelo exposto, as unidades didáticas são substituídas por épocas desportivas, 

de pelo menos 20 aulas (Jones & Ward, 1998), estando implícita a filiação em 

pequenas equipas que se mantêm coesas durante toda a época. É pretendido 

que estas tenham uma identidade própria, caraterizada pelo nome, símbolo, 

cor, grito, etc. Na sua constituição é privilegiado o equilíbrio competitivo, como 

também o desenvolvimento das relações de cooperação e entreajuda na 

aprendizagem. Partindo deste entendimento, a cada elemento da equipa são 

atribuídas funções específicas, tais como jornalistas, jogadores, árbitros, 

dirigentes, treinador, etc. (Mesquita & Graça, 2011). Independentemente de 

existir rotatividade das funções, o papel de capitão/treinador deve ser 

desempenhado por um aluno reconhecido pelos pares, quer ao nível do 

desempenho desportivo, quer enquanto líder (Mesquita, 2012).  

O MED prevê a implementação de um quadro competitivo formal, 

“efetivada logo no início da época pela constituição de equipas, através do 
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estabelecimento de mecanismos promotores da igualdade de oportunidades 

para participar nomeadamente pelo premiar da colaboração na aprendizagem e 

pelo treino no seio de cada equipa (…) simultaneamente a competição 

constituiu um elemento de autoavaliação importante e um incentivo para o 

trabalho de preparação” (Mesquita & Graça, 2011, p. 62). A vitória não é o 

objetivo único, sendo o fair play evidenciado durante toda a época.  

Almejando a valorização da competição são registadas e divulgadas as 

estatísticas individuais e das equipas, os resultados e os comportamentos que, 

por sua vez, atribuem importância ao percurso realizado.    

Cada época deve ser vivenciada num espírito de festividade, que finda 

no evento culminante. Por sua vez, este representa uma oportunidade para 

reconhecer publicamente as conquistas, as performances e os desempenhos 

dos alunos nos papéis que lhes foram previamente atribuídos (Wallhead & O' 

Sullivan, 2005).  

Em suma, o MED exterioriza o elevado protagonismo atribuído aos 

alunos no processo de ensino-aprendizagem, motivando-os a tomar decisões e 

a resolver problemas. Deste modo, os alunos passivos passam a aprendizes 

ativos. Neste processo, as dinâmicas grupais, materializadas nas interações 

sociais, ganham um sentido acrescido. 

 

 

Interações Sociais 

  

As interações sociais constituem processos de “mútua construção do 

sujeito e do ambiente social, um vai-e-vem que modifica o meio e promove, 

concomitantemente, o desenvolvimento do indivíduo” (Rocha et al., 2009, p. 

239). Deste modo, as interações sociais preconizam espaços de construção e 

experimentação, onde os sujeitos têm oportunidade de compreender o contexto 

social em que se inserem e de assumir uma posição face às situações com que 

se deparam, (re)edificando os seus conhecimentos e desenvolvendo o seu 

pensamento e comportamento. Contudo, as interações sociais que contribuem 

efetivamente para a construção do saber e, que por este motivo, são 

consideradas educativas, são aquelas que exigem agregação de 
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conhecimentos, articulação das ações e superação de contradições (Davis et 

al., 1989). Por outras palavras, são aquelas que permitem o diálogo, a 

cooperação e a troca de informação mútuas, pelo confronto de pontos de vista 

divergentes e que implicam uma divisão de tarefas, onde cada um tem uma 

responsabilidade, que somadas, resultarão no alcance de um objetivo comum 

(Vygotsky, 1991).  

Partindo deste entendimento, a aprendizagem cooperativa, ao potenciar 

o confronto entre pares e pequenos grupos, é promotora de interações sociais, 

na medida em que os alunos são incitados a “explicar uns aos outros a maneira 

como resolvem um problema; a explicitar oralmente o seu raciocínio, 

partilhando-o, e a clarificar as suas ideias para si próprios e para os outros” 

(Alarcão, 1996, p. 76). Em contraponto Vygotsky (2003) afirma que as 

atividades realizadas em grupo, de forma conjunta, oferecem vantagens que 

não são acessíveis em ambientes de aprendizagem individualizada. O mesmo 

autor explícita que o desenvolvimento dos indivíduos, a sua aprendizagem e os 

processos de pensamento ocorrem mediados pelas interações com outros 

indivíduos. Elas produzem modelos referenciais que servem de base para os 

comportamentos e raciocínios, assim como para os significados que se 

atribuem às coisas e às pessoas. 

A heterogeneidade, característica presente em qualquer grupo humano, 

é tida como fundamental para as interações sociais que decorrem na sala de 

aula.  É esta variedade que potencia a troca, e consequentemente, o 

desenvolvimento das capacidades cognitivas pelo esforço partilhado, na 

procura de soluções comuns (Davis et al., 1989). Neste entendimento, os 

espaços sociais que emergem no seio de uma turma obviam o professor a 

procurar perceber os diferentes papéis que cada aluno assume perante os 

outros, com o intuito de procurar rentabilizar as interações, tornando-as fontes 

de aprendizagem. 
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Estatuto do Aluno 

 

O trabalho de grupo é comummente apontado como uma estratégia de 

ensino que promove a aprendizagem, contudo Cohen (1984) atestou que a 

participação e o desempenho dos alunos nestas circunstâncias diferem de 

acordo com o estatuto de cada elemento que o constituiu. Neste contexto, 

Cohen (1994) define estatuto como um conjunto de atributos socialmente 

reconhecidos que levam a assumir que é o ideal é ter um estatuto elevado. 

Deste modo, se um indivíduo possui as caraterísticas que se reconhecem 

como superiores, tende a ser associado ao facto de ter um estatuto elevado. O 

mesmo autor identificou vários tipos de estatuto. Em primeiro lugar, reportou-se 

ao estatuto académico como o mais poderoso devido à sua óbvia relevância no 

cumprimento das atividades de cariz cognitivo. Por este motivo, por norma, os 

alunos com um estatuto académico mais elevado participam e intervêm com 

mais frequência, são mais influentes, dominam as interações e beneficiam de 

mais oportunidades para liderar (Webb, 1982). Depreende-se, portanto, que a 

este estatuto estão inerentes as habilidades e/ou competências cognitivas 

reconhecidas na sala de aula.  

Em segundo lugar, Cohen (1994) identifica o estatuto social do 

estudante, referindo que as variáveis que o compõe (o género, a raça e a etnia) 

influem nos padrões de interação e nas taxas de participação. Contudo, 

importa referir que a investigação desta autora foi realizada nos E.U.A, onde é 

congruente tratar de temáticas referentes à raça e à etnia. Na Escola 

Secundária Dr. Manuel Gomes de Almeida, local onde decorrerá o presente 

estudo, as questões raciais e étnicas não se justificam, pelo que este tipo de 

estatuto não será considerando, sendo compaginado ao estatuto 

socioeconómico.  

Em terceiro lugar, Cohen (1994) define o estatuto de pares, remetendo-o 

às “diferenças de atratividade ou popularidade” e identificando-o como 

causador de desigualdades no seio dos grupos de trabalho. Cohen (1998, p. 

19) reforça esta perspetiva, afirmando que “students who are popular are 

generally expected to be competent at a wide range of important tasks. 
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Similarly, students who are social isolates are generally expected to have 

nothing to contribute to many tasks.”  

Em suma, o estatuto do aluno influencia determinantemente as 

interações sociais no seio do grupos do trabalho e, portanto, a produtividade 

dos mesmos (Cohen, 1994). Deste modo, é visível que as expetativas dos 

membros de um grupo de trabalho giram em torno dos alunos que possuem 

caraterísticas inerentes a um estatuto elevado. O mesmo autor considera que 

estes alunos intervêm muito mais do que os restantes e as suas sugestões 

tornam-se, muitas vezes, nas decisões do grupo. Em contrapartida, os alunos 

com um estatuto baixo intervêm raras vezes e quando o fazem as suas 

opiniões tendem a ser totalmente desconsideradas pelos outros elementos.  

 

3.3.4.3 - METODOLOGIA  

 

3.3.4.3.1 - PARTICIPANTES 

 

No presente estudo participaram 26 alunos (17 do sexo feminino e 9 do 

sexo masculino) de uma turma do 12º ano de escolaridade (Curso Científico-

Humanístico de Ciências e Tecnologias) da Escola Secundária Dr. Manuel 

Gomes de Almeida do ano letivo 2013/2014. As idades dos alunos situavam-se 

entre os 16 e os 18 anos, sendo a média de 17 anos.  

 

3.3.4.3.2 - INSTRUMENTOS 

 

Fichas de Caraterização Individual 

 

Para proceder à caraterização da turma, mais especificamente à 

definição do estatuto socioeconómico dos alunos, recorreu-se à análise dos 

resultados da ficha de caraterização individual entregue e preenchida na 

primeira aula da disciplina de Educação Física (dia 18 de Setembro de 2013). 

Esta continha uma panóplia de questões de resposta fechada ou aberta, 
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abrangendo diferentes vertentes da vida dos alunos, como a família, o contexto 

socioeconómico, os hábitos, os interesses e dados médicos (ANEXO 1).  

No que diz respeito à situação profissional dos pais, a maioria (60%) 

encontrava-se efetiva nos seus postos de trabalho, evidenciando uma situação 

profissional estável. De acordo com a classificação nacional das profissões, as 

mães enquadravam-se maioritariamente no grupo 4 (pessoal administrativo e 

similares), 9 (trabalhadores não qualificados) e domésticas. Relativamente aos 

pais, estes situavam-se preferencialmente no grupo 4 (Pessoal administrativo e 

similares) e 7 (Operários, artífices ou operadores similares). Estas evidências 

vão de encontro às suas habilitações académicas que, no caso das mães, são 

bastante heterogéneas, prevalecendo a conclusão do Ensino Básico. No que 

se refere aos pais, a maioria apresenta a escolaridade mínima obrigatória atual 

(ensino secundário).  

Desta análise resultou a definição do estatuto socioeconómico dos 

alunos.  

 

Questionário Sociométrico 

 

Para proceder à caracterização da tipologia de relações entre os alunos 

(diferenças de atratividade e popularidade) e identificar casos de liderança 

(estatutos académico, de pares, motor e da liderança), adaptou-se o 

questionário de Bastin (1980), que foi aplicado aos alunos da turma na aula do 

dia 13 de Março de 2014. Este é constituído por 11 questões fechadas que 

visavam compreender as preferências, as rejeições e as perceções dos alunos 

em situações concretas do quotidiano (ANEXO 2). Com efeito, foi solicitado aos 

participantes que indicassem por ordem de preferência quem escolheriam para 

integrar a sua equipa na aula de Educação Física e para passar os tempos 

livres. As mesmas questões foram formuladas e colocadas na negativa. Numa 

segunda componente, e na procura de captar as perceções dos alunos, foi-lhes 

solicitado que mencionassem quem é que pensavam tê-los nomeado nestas 

questões. Importa referir que três das onze questões eram diretas, 
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nomeadamente as referentes à identificação do líder da turma e à seleção do 

melhor aluno, na generalidade, e a nível motor, em particular.  

No momento de aplicação do questionário, foi reforçado que o mesmo 

só poderia ser entregue quando todas as questões estivessem respondidas e 

os alunos foram elucidados para a necessidade de serem honestos nas 

respostas. O preenchimento do questionário demorou aproximadamente 10 

minutos. O carater confidencial das respostas ao questionário foi objeto de 

garantia.    

 

Pauta do 1º e 2º Períodos 

 

Para identificar o rendimento académico dos alunos, recorreu-se não 

apenas ao questionário sociométrico mas também à análise das pautas dos 1º 

e 2º Períodos. Assim, estes dados em conjugação com os dados oriundos da 

matriz sociométrica permitiram identificar a líder académica.  

 

Unidade Didática 

 

Sob a égide do Modelo de Educação Desportiva, o presente estudo foi 

realizado na Unidade Didática de Atletismo. Esta foi composta por seis aulas 

(uma aula por semana com duração de noventa minutos), comportando a 

lecionação das seguintes disciplinas: velocidade, resistência, barreiras, salto 

em comprimento e triplo salto. O início da UD foi no 3º período, mais 

especificamente no dia 24 de Abril de 2014 e terminou no dia 5 de Junho de 

2014 (ANEXO 3). 

A estrutura do MED teve de ser adaptada ao número de sessões, material e 

espaço disponíveis, bem como às previsões das condições meteorológicas. 

Desta forma, a época desportiva de Atletismo não englobou o mínimo de 20 

aulas, como recomendado por Jones & Ward (1998), mas apenas seis. Estas 

condicionantes constituíram as principais limitações à aplicação deste modelo 

curricular e consequente estudo.  



  

55 
 

Tendo em consideração que o MED seria aplicado pela primeira vez na sua 

íntegra nesta turma, a primeira parte da primeira aula foi destinada à 

familiarização com o modelo. Esta fase denominou-se estruturação da época, 

as equipas foram anunciadas e incitadas a definir a sua identidade (nome, cor 

e grito). Para além disso, a par da explicitação do formato competitivo das 

aulas foram entregues os manuais de capitão e de equipa. A avaliação 

diagnóstica também teve lugar nesta sessão, de forma a situar os alunos num 

determinado nível desempenho motor, a proceder ao ajustamento, se 

necessário, dos objetivos previstos e retificar possíveis desequilíbrios nas 

equipas.  

Na segunda e terceira aulas decorreu a pré-época, onde foram 

introduzidos conteúdos novos. Nesta etapa, as aulas foram divididas em dois 

momentos. No primeiro foram propostas situações de aprendizagem, assentes 

em progressões pedagógicas que visavam o exercitação/refinamento dos 

conteúdos lecionados. Já o segundo foi dedicado à preparação para a 

competição, por recurso a tarefas aproximadas ao objetivo final. Não obstante, 

importa referir que a prestação das equipas foi pontuada em todos exercícios, 

tanto no que dizia respeito ao desempenho motor, como ao nível dos conceitos 

psicossociais (empenho, participação, fair-play).  

A fase de competição decorreu na quinta aula. Nela foram consolidados 

e avaliados os conteúdos que tinham abordados até ao momento. Os conceitos 

de fair play, de espírito de equipa, de cooperação intra-equipa e de competição 

entre as diferentes equipas foram evidenciados e os alunos puderam exercer 

os diferentes papéis com maior autonomia num contexto aproximado à 

competição formal.  

Na última aula deu-se o evento culminante. Neste dia o ingrediente 

principal foi a festividade, conseguida através da organização de atividades 

lúdico-desportivas, que promoveram o entusiasmo e a diversão entre os 

elementos das diferentes equipas. Foram também anunciadas as 

classificações finais e entregues os prémios. 

 

  



  

56 
 

Filmagens e Gravações 

 

Todas as sessões foram filmadas com recurso a uma câmara digital 

Sony DCR-TRV33E, que foi colocada num ponto fixo num ângulo que permitiu 

a visualização das equipas em estudo e a identificação dos elementos 

implicados em interações específicas. Para complementar as filmagens, os 

capitães foram equipados com um gravador fixo no braço.  

 

Observação Não Participante 

 

Visando compreender a dinâmica dos grupos em estudo, no processo de 

observação recorreu-se ao Tool for Assessing Responsability-Based Education 

(TARE) (Wright & Craig, 2011), mais especificamente à terceira seção do 

instrumento, designada ao Student Responsability, que se reporta aos 

seguintes comportamentos: 

 

 Respeito: resolvem conflitos emergentes de forma pacífica e sabem 

trabalhar em equipa, respeitando todos os elementos; 

 Participação: participam em todas as atividades e assumem os papéis 

solicitados; 

 Esforço: esforçam-se para dominar todas as tarefas e centram-se no seu 

aprimoramento; 

 Autodescoberta: participam nas tarefas de forma autónoma sem 

necessitarem de supervisão ou instrução; renegam os maus exemplos e 

não se deixam influenciar pela pressão dos pares;  

 Encorajamento: ajudam e encorajam ou outros, emitindo feedbacks 

positivos e motivacionais.  

 

O processo de observação e consequente registo dos comportamentos 

nos diferentes grupos de trabalho, foi efetuado todas as aulas pelas estudantes 
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estagiárias10 na ficha de observação TARE (ANEXO 4). O registo foi efetuado 

considerando uma escala de 1 a 5, no cumprimento dos critérios patentes no 

QUADRO 2. De referir ainda que a observação foi efetuada com o foco nos 

diferentes grupos.  

 

QUADRO 2 - Escala da ficha de observação TARE 

1 2 3 4 5 

Medíocre Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom 

Poucos ou 

nenhuns alunos do 

grupo 

evidenciaram o 

comportamento, o 

que condicionou a 

eficácia da aula. 

Alguns alunos do 

grupo 

evidenciaram o 

comportamento 

mas muitos não o 

fizeram. Estas 

exceções foram 

frequentes e/ou 

graves o suficiente 

para impedir a 

aprendizagem. 

Muitos alunos do 

grupo 

evidenciaram o 

comportamento 

mas muitos não o 

fizeram. Foram 

observadas 

algumas 

exceções. 

A maioria dos 

alunos do grupo 

exibiu o 

comportamento 

salvo raras 

exceções. 

Todos os alunos  

do grupo exibiram 

o comportamento 

durante a aula, 

sem exceções 

observadas. 

 

Importa referir que as informações recolhidas a partir da observação 

direta foram cruzadas com os registos advindos da observação diferida 

(observação das filmagens das aulas), o que permitiu definir, de forma mais 

consistente, o perfil de cada grupo.  

Sinteticamente, apresenta-se de seguida o cronograma de sessões da 

época desportiva, com a identificação dos conteúdos de cada sessão, bem 

como dos instrumentos utilizados.  

 

QUADRO 3 - Cronograma de recolha de dados durante a aplicação da unidade 
didática sob a égide do Modelo de Educação Desportiva 

                                                             
10 As duas estudantes estagiárias observadoras foram identificadas como: Observador 1 (O1) e 
Observador (O2) 

SESSÃO DATA MODALIDADES PROCEDIMENTOS DE RECOLHA 

1 24/04 

- Salto em 
comprimento 
- Triplo Salto 
- Resistência 
- Velocidade 
- Barreiras 

- Filmagens 
- Gravações 
- Observação não participante 

2 08/05 

3 15/05 

4 22/05 

5 29/05 

6 05/06 
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3.3.4.3.3 - PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE 

 

Matriz sociométrica 

 

A tabulação, tratamento e análise dos dados advindos do questionário 

sociométrico foi realizada através do programa informático SociometryPro 

(Version 2.3 Build 2). As matrizes sociométricas e os gráficos (ANEXO 5) daí 

advindos permitiram formar as equipas, uma vez que possibilitaram identificar 

os líderes da turma em termos dos diferentes estatutos (académico, de pares, 

motor e liderança), bem como as relações de afinidade e rejeição, que também 

foram tidas em conta na formação das equipas.  

Com base nos resultados provenientes da matriz sociométrica, os alunos 

foram organizados em 5 equipas (4 de 5 elementos e 1 de 6 elementos), 

contemplando em cada uma delas, no mínimo, um aluno indicado 

predominante nas questões de rejeição e um dos líderes emergentes. Estes 

últimos destacavam-se por possuírem estatutos distintos (estatutos académico, 

de pares, motor e liderança) no seio da turma e, consequentemente, 

características díspares, como se pode observar no QUADRO 4. 

 

QUADRO 4 - Caraterização dos perfis de liderança 

LÍDERES
11

 ESTATUTO CARACTERIZAÇÃO 

Joaquina 

(Equipa A) 
Académico 

- Reconhecida como a melhor aluna da turma e como uma 

líder nata;  

Jorge 

(Equipa B) 
Motor 

- Apontado pelos colegas como o melhor aluno de Educação 

Física.  

Júlio 

(Equipa C) 
Pares 

 - Apontado pelos colegas como a pessoa com quem mais 

gostam de conviver nos tempos livres; 

- Aluno popular, social e influente na turma. 

Amélia 

(Equipa D) 
Liderança - Aluna reconhecida como líder da turma. 

Paulo 

(Equipa E) 
Motor 

- Apontado pelos colegas como a pessoa que escolheriam 

para integrar o grupo de trabalho de Educação Física;  

- Segundo aluno mais referido na pergunta refente ao melhor 

aluno de Educação Física. 

 

                                                             
11 Foram atribuídos nomes fictícios aos participantes de modo a garantir o anonimato.   
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Com o intuito de garantir a equidade nos grupos, os restantes alunos foram 

distribuídos de forma equilibrada, atendendo ao seu desempenho motor e 

seguindo uma lógica de homogeneidade inter-equipas e heterogeneidade intra-

equipas, bem como as relações de aceitação e rejeição.  

   

Observação não participante 

 

Para a análise das fichas de observação TARE recorreu-se à estatística 

descritiva, nomeadamente às medidas de tendência central (média) e de 

dispersão (desvio padrão, valor mínimo e máximo). O software Microsoft Office 

Excel 2010 foi utilizado para este fim.  

 

Transcrição das gravações 

 

O conteúdo informativo das gravações das intervenções de cada um 

líderes dos grupos foi transcrito verbatim e sujeito a uma análise de conteúdo, 

no respeito pelo processo enunciado por Bardin (2004). Este procedimento de 

análise constituiu um método empírico, dependente do tipo de “fala” a que se 

dedica e do tipo de interpretação que se pretendo como objetivo (Bardin, 2004). 

Com efeito, este processo de análise visa organizar as informações registadas, 

sendo que o corpus (material recolhido) deve ser organizado em torno de três 

eixos principais: pré-análise, exploração do material e inferência e 

interpretação. Como refere Bardin (2004, p. 7) “Enquanto esforço de 

interpretação, a análise de conteúdo oscila entre os dois polos do rigor da 

objetividade e da fecundidade da subjetividade”.   

Deste modo, no processo de análise das transcrições, foram definidas 

categoriais a priori com base nos parâmetros comportamentais da Ficha de 

Observação TARE. A interpretação das transcrições das gravações e 

consequente caraterização do comportamento dos diferentes líderes 

materializou-se no quadro categorial exposto no QUADRO 5.  
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QUADRO 5 - Categorias definidas a priori para a análise do conteúdo informativo das 
transcrições 

Gestão de 
conflitos 

Participação e 
empenho 

Autonomia Encorajamento 

Desempenho no 
papel de capitão 

Postura adotada 
face a conflitos 
emergentes. 

Maior ou menor 
empenhamento 
face às atividades 
propostas e aos 
papéis que é 
solicitado a 
desempenhar.   

Mais ou menos 
dependente da 
supervisão e 
instrução para 
apresentar, 
explicar e realizar 
as tarefas. 

Intervenção face 
ao modo como os 
seus pares 
realizam as tarefas 
(ex: emissão de 
feedbacks 
positivos e 
motivacionais). 

Forma de intervir 
junto aos restantes 
elementos do 
grupo no 
cumprimento das 
tarefas 
(autocrático ou 
democrático). 

 

Por último e tendo como objetivo compreender melhor a influência dos 

perfis de liderança (dependentes dos estatutos académico, de pares 

(popularidade), motor e liderança) na aprendizagem no seio dos grupos de 

trabalho, foi realizada a triangulação dos dados oriundos da análise do 

conteúdo das transcrições, da análise das observações não participantes e da 

análise da progressão do desempenho motor dos alunos (comparação dos 

resultados da avaliação diagnóstica com os da sumativa). Esta triangulação foi 

realizada com recurso ao método de comparação constante (Patton, 2002).  

 

3.3.4.4 - APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

Face à diversidade de instrumentos utilizados e dados recolhidos a 

apresentação dos resultados está organizada em três secções: i) 

comportamentos grupais (gerais e específicos); ii) intervenção dos líderes na 

dinâmica de grupo; iii) progressão do desempenho motor das equipas.    

i) Comportamentos grupais, gerais e específicos 

 

Os dados apresentados nos quadros que se seguem advêm da análise 

dos resultados das fichas de observação TARE (ANEXO 6). Numa primeira 

fase, foram analisados os comportamentos específicos registados em resultado 

da observação dos observadores não participantes (Respeito, Participação, 

Esforço, Autodescoberta e Encorajamento) nos diferentes grupos ao longo das 

seis sessões. Seguidamente, numa perspetiva mais genérica, revelou-se 

pertinente indagar acerca dos comportamentos gerais observados em cada 

sessão nos diferentes grupos de liderança. 
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QUADRO 6 - Média e desvio padrão dos comportamentos específicos observados nos 
diferentes grupos de liderança ao longo das seis sessões 

Estatuto 
Académico 

Equipa A 

Motor 
Equipa B 

Pares 
Equipa C 

Liderança 
Equipa D 

Motor 
Equipa E 

M+sd M+sd M+sd M+sd M+sd 

Respeito 
O1 4,2±0,41 4,8±0,41 3,8±0,41 4,2±0,41 5,0±0,00 

O2 4,4±0,41 5,0±0,00 3,8±0,41 3,5±0,84 5,0±0,00 

Participação 
O1 4,5±0,55 5,0±0,00 3,2±0,41 4,3±0,52 4,8±0,41 

O2 4,5±0,55 5,0±0,00 3,0±0,00 4,0±0,00 5,0±0,00 

Esforço 
O1 4,8±0,41 5,0±0,00 3,8±0,52 4,2±0,41 5,0±0,00 

O2 4,7±0,52 5,0±0,00 3,5±0,55 4,7±0,52 5,0±0,00 

Autodescoberta 
O1 4,7±0,52 4,7±0,52 3,5±0,55 3,8±0,75 4,7±0,52 

O2 4,5±0,55 4,8±0,41 3,2±0,41 4,0±0,63 4,7±0,52 

Encorajamento 
O1 4,5±0,55 4,5±0,55 3,3±0,52 4,0±0,00 4,8±0,41 

O2 4,2±0,41 4,2±0,41 3,2±0,41 4,2±0,41 5,0±0,00 
Legenda: O1 – observador 1; O2- observador 2 

Nota: o registo foi efetuado recorrendo a uma escala de 5 valores conforme especificado na 
metodologia na página 56. 
 

No que concerne à análise dos comportamentos específicos, no 

QUADRO 6 é possível verificar que foi na categoria “esforço” que as equipas 

alcançaram melhores resultados, com exceção da equipa C (liderada pelo 

capitão detentor do estatuto “Pares”). Esta evidência indica que a maioria ou 

todos os elementos dos grupos se esforçaram para dominar as tarefas e se 

centraram na exercitação das habilidades requeridas.  

A par do “esforço”, a equipa B (líder motor) também se destacou na 

“participação” (5,0±0,00) e, no ponto de vista do observador 2, no “respeito” 

(5,0±0,00). Já a equipa E (líder motor), sobressaiu no “respeito” (5,0±0,00) e, 

no caso do observador 2, na “participação” (5,0±0,00) e no “encorajamento” 

(5,0±0,00). Pelo contrário, a equipa B obteve piores resultados no 

“encorajamento” (O1 - 4,5±0,55 e O 2 - 4,2±0,41). Já no que se refere à equipa 

E, verifica-se unanimidade entre os observadores, na medida em que ambos 

apontam a “autodescoberta” como o comportamento menos presente (O1 e O2 

- 4,7±0,52). 

Relativamente à equipa A (líder académico), o observador 1 atribuiu-lhe 

a menor classificação no “respeito” (4,2±0,41), pelo contrário, o observador 2 

identificou o “encorajamento” como o comportamento menos evidente 

(4,2±0,41).   
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Ainda no mesmo quadro, a equipa C (líder de pares) sobressai como a 

que obteve uma média mais baixa em todos os comportamentos observados 

(respeito, participação, esforço, autodescoberta e encorajamento), o que 

significa que alguns elementos da equipa evidenciaram os comportamentos 

requeridos mas muitos não o fizeram. Foi ao nível do “respeito” que esta 

equipa obteve melhores resultados: O1 – 3,8±0,41; O2 – 3,8±0,41. Por outro 

lado, foi na “participação” que se evidenciou negativamente: O1 – 3,2±0,41 e 

O2 – 3,0±0,00.  

A equipa D (estatuto de liderança) destaca-se como aquela que 

despontou mais dúvidas, na medida em que a média e o desvio padrão não 

são iguais nos dois observadores em nenhum comportamento. Importa 

destacar que esta equipa obteve piores resultados no “respeito” (3,5±0,84), no 

caso do observador 2, e na “autodescoberta”, pela interpretação do observador 

1 (3,8±0,75).  

 

QUADRO 7 - Média e desvio padrão dos comportamentos observados em cada 
sessão nos diferentes grupos 

Estatuto 
Académico 

Equipa A 

Motor 
Equipa B 

Pares 
Equipa C 

Liderança 
Equipa D 

Motor 
Equipa E 

M+sd M+sd M+sd M+sd M+sd 

Sessão 
1 

O1 4,4±0,51 4,6±0,55 3,0±0,00 4,0±0,00 4,48±0,45 

O2 4,0±0,00 4,8±0,55 3,0±0,00 3,8±0,45 4,8±0,45 

Sessão 
2 

O1 4,2±0,45 4,8±0,45 3,6±0,55 3,8±0,45 4,6±0,55 

O2 4,4±0,55 4,8±0,45 3,4±0,55 4,0±0,71 5,0±0,00 

Sessão 
3 

O1 4,8±0,45 5,00±0,00 3,6±0,55 3,8±0,45 4,8±0,45 

O2 5,0±0,00 4,8±0,45 3,2±0,45 3,8±0,84 4,8±0,45 

Sessão 
4 

O1 4,8±0,45 4,8±0,45 3,8±0,45 4,0±0,00 5,0±0,00 

O2 4,6±0,55 5,0±0,00 3,4±0,55 3,8±0,45 5,0±0,00 

Sessão 
5 

O1 4,6±0,55 4,6±0,55 3,2±0,45 4,4±0,55 5,0±0,00 

O2 4,8±0,45 4,6±0,55 3,2±0,45 4,4±0,55 5,0±0,00 

Sessão 
6 

O1 4,4±0,55 5,0±0,00 3,8±0,45 4,6±0,55 5,0±0,00 

O2 4,4±0,55 4,8±0,45 3,8±0,45 5,0±0,00 5,0±0,00 

Geral 
O1 4,5±0,51 4,7±0,48 3,5±0,59 4,1±0,48 4,9±0,35 

O2 4,5±0,51 4,8±0,39 3,3±0,48 4,1±0,68 4,9±0,25 
Legenda: O1 – observador 1; O2- observador 2 

Nota: o registo foi efetuado recorrendo a uma escala de 5 valores conforme especificado na 
metodologia na página 56. 
 

De um ponto de vista mais genérico, no QUADRO 7 estão patenteados 

os comportamentos gerais (média e desvio padrão dos dados referentes ao 
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respeito, participação, esforço, autodescoberta e encorajamento) das equipas 

em cada sessão. Os dados espelham que os comportamentos gerais dos 

grupos variaram bastante de sessão para sessão, sendo que as equipas que 

se destacaram foram a B (líder motor) e a E (líder motor), ambas lideradas por 

capitães selecionados pela sua aptidão motora.  

 

 

Figura 1- Variação dos comportamentos dos diferentes grupos de liderança ao longo das seis sessões 

 

Os dados observados no FIGURA 1, advieram das médias gerais 

(presentes na quadro anterior) dos registos dos comportamentos dos dois 

observadores. A partir do mesmo é possível mensurar a variação dos 

comportamentos dos diferentes grupos ao longo das seis sessões.  

No que se refere à equipa C (líder de pares), esta destaca-se como a 

que obteve piores resultados, sobretudo na sessão nº1 e na sessão nº5. Pelo 

contrário, as equipas B (líder motor) e E (líder motor) sobressaem por se terem 

mantido sempre entre o 4,5 e o 5 da escala. Relativamente à equipa C (líder de 

pares), esta revelou um comportamento constante nas 4 primeiras sessões, 

subindo substancialmente na penúltima (avaliação sumativa) e na última aula 

(evento culminante). Já no que concerne à equipa A (líder académica), esta 

manteve um comportamento constante na 1ª e 2ª aula, subiu 

exponencialmente na 3ª e foi decrescendo progressivamente até à última 

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

Sessão 1 Sessão 2 Sessão 3 Sessão 4 Sessão 5 Sessão 6

Equipa A

Equipa B

Equipa C

Equipa D

Equipa E
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sessão (6ª). A proximidade dos exames nacionais pode estar na base deste 

maior descomprometimento perante a disciplina de Educação Física. 

 

ii)  Intervenção dos líderes na dinâmica de grupo 

 

Esta secção reporta-se ao enquadramento dos dados recolhidos nas 

transcrições segundo as categorias definidas a priori (gestão de conflitos, 

participação e empenho, autonomia, encorajamento e desempenho do líder no 

papel de capitão de equipa).  

 

Gestão de conflitos 

 

No que concerne à gestão de conflitos, esta capacidade não foi passível 

de ser observada em nenhum dos estatutos, uma vez que não emergiram 

situações de conflito nem interequipas nem intraequipas. Esta evidência 

demonstra que todos os capitães, uns mais outros menos, souberam trabalhar 

em prol da equipa, respeitando tanto os colegas que a constituíam como os 

adversários. Importa referir que o facto de o fair-play ter sido enfatizado durante 

toda a época desportiva, sendo um aspeto influenciador da pontuação da 

equipa (Siedentop et al., 2004), pode ter determinado o ambiente harmonioso e 

de comunhão vivenciado.  

 

Participação e empenho 

 

Relativamente à categoria “participação e empenho”, os diferentes 

capitães de equipa participaram em todas as tarefas propostas, assumindo, de 

forma motivada, os papéis que foram solicitados a desempenhar. A exceção 

residiu no capitão com estatuto de pares que, por vezes, revelou uma postura 

um pouco displicente, delegando funções que eram da sua responsabilidade 

aos seus colegas de equipa. Esta evidência pode ser atestada no excerto que 

se segue:  

Explica este exercício Matilde. Agora não me apetece! (Equipa C – Líder 

de Pares) 
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Os capitães com estatuto motor (equipa B e E) foram os que se 

revelaram mais interventivos e motivados no desempenho das funções que 

lhes foram atribuídas. Este aspeto é notório no excerto que se segue, onde o 

aluno reconhece que não tem competência suficiente para intervir e recorre à 

professora para poder cumprir o seu papel, dando resposta à tarefa prescrita. 

Apesar de este comportamento poder exprimir alguma dependência da 

instrução da professora, compreensível pelo não domínio da matéria, também 

evidencia empenho e vontade de participar ativamente nas tarefas. 

Professora ela não está a perceber o que eu quero corrigir. Será que me 

pode dar uma ajuda? (Equipa E – Líder Motor) 

 

Importa também valorizar o esforço e o empenho empregues quer pela 

líder académica (equipa A), quer pela líder da turma (equipa D), que tiveram 

intervenções semelhantes à exposta anteriormente, como é visível nos 

excertos a seguir apresentados:  

Professora será que me pode esclarecer uma dúvida? Não estou a 

perceber esta tarefa. (Equipa A – Líder Académica) 

Também não estou a perceber. Vou chamar a stôra para explicar. 

(Equipa D – Estatuto de Liderança) 

 

 

Autonomia 

 

 Os líderes motores (equipas B e E) foram os que se revelaram mais 

autónomos, necessitando raras vezes de supervisão. Com efeito, estes 

revelaram possuir os conhecimentos necessários às matérias abordadas para 

poderem desempenhar o seu papel.  

  

Não podem desacelerar quando se aproximam da meta! (Equipa B – 

Líder Motor) 

Sabem o que é dorsiflexão? É quando o pé está assim... (exemplifica) 

(Equipa E – Líder Motor) 
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Importa ainda destacar que, em caso de dúvida, procuraram esclarecer-

se junto da professora, de modo a não transmitirem informações incorretas aos 

colegas de equipa. Mencione-se, a título de exemplo o seguinte excerto da 

transcrição da capitã detentora do estatuto de liderança (equipa C):   

O que a Professora estava a dizer é que não podem assumir de imediato 

a posição vertical, nos primeiros passos devem manter-se ligeiramente 

inclinados. (Equipa D- Estatuto de Liderança) 

 

Contrariamente, o líder de pares (equipa C) foi o que demonstrou ser 

mais dependente da instrução da professora nos momentos de apresentação 

das tarefas. O desinteresse face ao manual de capitão e a todas as 

informações incluídas neste documento guia pode justificar este 

comportamento.  

Não sei dele (do manual). Deixei-o no campo na semana passada. 

(Equipa C – Líder de pares) 

 

Encorajamento 

 

O encorajamento foi comportamento que marcou mais presença no teor 

informativo das transcrições. De facto, todos os capitães (uns mais, outros 

menos) foram emitindo palavras de incentivo e de encorajamento aos seus 

colegas. Mencione-se a título de exemplo um excerto das transcrições de cada 

líder. 

É isso mesmo… está bem melhor, só tens de esticar a perna de ataque! 

(Equipa A – Líder académico) 

Vá até ao fim… vá não desistas! (Equipa B- Líder Motor) 

É assim mesmo, pé direito nos círculos, pé esquerdo nos quadrados 

(Equipa C- Líder de Pares) 

É mesmo isso… Boa! Esquerdo, esquerdo, direito… (Equipa D - Líder) 

Isso… Está bem melhor! Desta vez já esticaste a perna de ataque! 

(Equipa D – Líder Motor) 
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De evidenciar ainda que excetuando o líder B, o encorajamento reveste-

se de conteúdo específico, evidenciando conhecimento da matéria de ensino.  

 

Desempenho no papel de capitão de equipa 

 

Todos os capitães assumiram uma postura democrática, potencializando 

a participação equitativa de todos os elementos que constituíam a equipa. Este 

aspeto foi evidente nos momentos em que competia ao capitão selecionar 

quem é que iria participar nas diferentes provas. No entanto, os líderes motores 

eram, recorrentemente, incentivados a realizarem as provas que a equipa 

considerava mais difíceis.  

 Comecem vocês… Temos de fazer todos. Eu faço a seguir (Equipa A – 

Líder académico) 

Grande ideia meninos! (Equipa B - Líder motor) 

Eu hoje posso fazer salto em comprimento porque tu ainda não fizeste 

barreiras e eu já fiz na última aula (Equipa C – Líder de pares) 

Ora bem, hoje só somos quatro… Sabes fazer triplo salto? É que assim 

eu ficava no comprimento, tu no triplo salto, a Vanessa nas barreiras e o 

Manuel na velocidade. Depois na próxima aula trocamos, aliás temos de 

trocar! Está aqui escrito. O que acham? (Equipa D – Líder) 

Já fizeram todos salto em comprimento? (Equipa E – Líder motor) 

 

iii) Progressão do desempenho motor das equipas 

 

Nesta secção, em que se ilustra os resultados do desempenho motor de 

cada equipa, são apresentados os valores médios das avaliações diagnósticas 

e sumativas de cada equipa, isto é, a média dos resultados dos alunos de cada 

equipa em todos os conteúdos avaliados. 

Como seria expetável, no quadro seguinte (QUADRO 8) é notória uma 

evolução em todas as equipas, sendo esta mais acentuada nas equipas dos 

líderes motores (equipas B e E) (diferença de um valor da avaliação 

diagnóstica para a avaliação sumativa), seguidas das equipas A e D (líder 
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académica e líder lideranças, respetivamente) com uma diferença de 0,8. Em 

contrapartida, a equipa C (líder de pares) apresentou uma menor progressão 

(diferença de 0,7 da avaliação diagnóstica para a sumativa).  

 

QUADRO 8 - Média das avaliações diagnóstica e sumativa dos diferentes grupos na 
modalidade de Atletismo 

Equipas Avaliação Diagnóstica Avaliação Sumativa 

Académico – Equipa A 16,4 17,2 

Motor – Equipa B 16,6 17,6 

Pares – Equipa C 16,1 16,8 

Liderança – Equipa D 16,4 17,2 
Motor – Equipa E 16,2 17,2 
 

3.3.4.5 – DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Neste ponto dedicado à discussão dos resultados, e atendendo ao 

objetivo central do estudo - explorar a influência dos perfis de liderança nas 

dinâmicas e aprendizagens no seio dos grupos/equipas – procurou-se 

triangular os dados oriundos das diferentes fontes de informação, 

designadamente das observações relativas aos comportamentos grupais, 

gerais e específicos, à intervenção dos líderes na dinâmica de grupo, em 

resultado das gravações e transcrições, e da progressão do desempenho 

motor, em resultado dos dados das avaliações diagnóstica e sumativa.   

 

Estatuto académico (Equipa A) 

 

 Ao longo das seis aulas, a capitã, apontada como melhor aluna da turma 

(estatuto académico), mostrou-se bastante empenhada, interventiva e motivada 

no desempenho das suas funções. Nesta perspetiva, Webb (1982) afirma que 

os alunos com um estatuto académico mais elevado participam e intervêm com 

mais frequência, são mais influentes, dominam as interações e beneficiam de 

mais oportunidades para liderar, na medida em que o seu conhecimento é 

aceite e reconhecido pelos pares.  
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No entanto, se nas três primeiras aulas, o comportamento geral da 

equipa que ficou à sua responsabilidade progrediu, a partir da terceira sucedeu 

precisamente o contrário, decrescendo progressivamente. O facto de o 

encorajamento ter sido, nesta equipa, o comportamento menos pontuado pelo 

observador 2 pode estar na origem desta propensão. Contudo, importa referir 

que o conteúdo informativo das transcrições das gravações revelou que a 

capitã emitiu constantemente palavras de incentivo e de encorajamento e o 

reforço dos aspetos positivos da prestação dos colegas. Nesta ambiência, 

depreende-se que a capitã se incluiu nos elementos do grupo que exibiram um 

comportamento encorajador e motivacional, cumprindo uma das funções 

inerentes ao seu papel de líder e não contribuindo para o facto de esta ter sido 

a categoria pior classificada.   

 Apesar de não se terem verificado condições concretas de conflito, o 

respeito foi, de acordo com as classificações atribuídas pelo observador 1, o 

comportamento menos presente. Não obstante esta evidência, a capitã através 

do diálogo e da partilha de sugestões conseguiu anular as raras exceções de 

discordância no seio da equipa, ressaltando o estilo de liderança democrático 

que tão bem a caraterizou.  

 Importa ainda referir que a capitã se revelou bastante autónoma no 

desempenho de todas as tarefas que foi incitada a cumprir. Para além disso, 

em caso de dúvida, antes de recorrer à professora, procurou encontrar as 

respostas ou soluções nos manuais de equipa e de capitão. Este 

comportamento assente na autodescoberta foi comum aos restantes elementos 

do grupo e parece ter determinado uma evolução na aprendizagem, verificada 

num acréscimo de 0,8 da avaliação diagnóstica para a avaliação sumativa (de 

16,4 valores para 17,2 valores). De facto, a aprendizagem, resultando em 

desempenhos superiores, foi notória na generalidade dos alunos. 

  

Estatuto motor (Equipa B e E) 

 

Da matriz sociométrica emergiram dois líderes motores: um por ter sido 

o mais apontado pelos colegas na questão referente ao melhor aluno na 
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disciplina de Educação Física (Equipa B) e, o outro, por ter sido o segundo 

aluno mais assinalado nessa mesma questão e por ter sido indicado pela 

maioria dos colegas como a pessoa que escolheriam para integrar o grupo de 

trabalho de Educação Física (Equipa E). É curioso constatar que o aluno 

assinalado pela maioria como sendo o mais competente no âmbito desta 

disciplina, não foi o mais sinalizado na questão referente à constituição dos 

grupos de trabalho. Isto poderá indicar que, no momento do questionário, não 

lhe eram reconhecidas competências ao nível do trabalho coletivo. 

Efetivamente, o capitão da equipa B demonstrou, desde o início do ano letivo, 

uma aptidão intrínseca para a prática desportiva, evidenciada nas 

classificações alcançadas em todas as modalidades lecionadas, contudo nunca 

se revelou muito cooperativo com os colegas até lhe serem conferidas 

responsabilidades acrescidas, inerentes ao papel de capitão. Neste âmbito, 

Cohen (1984) refere que um aluno só participa efetivamente no contexto da 

aula quando sabe incorporar e compreender as interações sociais que nela 

decorrem. Ao ser confrontado com o MED, o capitão B revelou-se bastante 

empenhado, interventivo e motivado no desempenho das suas novas funções. 

A forma como emitiu a instrução e o modo democrático como exerceu o poder 

no seio da sua equipa, teve repercussões positivas nos comportamentos 

específicos e gerais da sua equipa, que obteve a classificação máxima em 

todas as aulas no “esforço”, na “participação” e, na perspetiva do observador 2, 

no “respeito”. Apesar de ter sido no “encorajamento” que esta equipa obteve os 

piores resultados, mesmo assim a média foi superior a 4, o que significa que a 

maioria exibiu estes comportamentos, salvo raras exceções e a exceção não 

foi, com certeza, o capitão. Este revelou-se bastante autónomo na procura das 

soluções mais ajustadas aos problemas com que se ia deparando, procurando 

incutir também este espírito de autodescoberta nos colegas através de 

questões carregadas de estratégia. Assumiu ainda uma postura encorajadora, 

procurando corrigi-los e incentivá-los a fazerem sempre mais e melhor. A 

associação harmoniosa de todos estes fatores deu origem a um clima de 

aprendizagem bastante positivo no seio da equipa e ditou uma progressão no 

desempenho da equipa, evidenciada no acréscimo de 1 valor da média da 
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avaliação diagnóstica para a avaliação sumativa (de 16,6 valores para 17,6 

valores).  

 Relativamente ao capitão da equipa E, este, apesar de aparentar ser 

tímido, desempenhou um papel solidário, encorajador e cooperativo junto dos 

colegas, auxiliando-os, através de feedbacks corretivos e de incentivo, a 

colmatar dificuldades e a progredir. O espírito de entreajuda e de coesão que 

imperou no seio deste grupo constituiu o ingrediente chave para a obtenção da 

classificação máxima em todas as aulas no “respeito”, na “participação” e, 

segundo o observador 2, “no encorajamento”. Na verdade, como se pode 

atestar no gráfico anteriormente apresentado, esta foi a equipa que apresentou 

um comportamento mais uniforme ao longo das seis sessões, sendo evidente 

um ligeiro progresso a partir da terceira, que pode estar relacionado com a 

aproximação de dois momentos decisivos: a avaliação sumativa (5ªsessão) e o 

evento culminante (6ª sessão).  

 À semelhança do capitão B, o capitão E revelou-se bastante autónomo e 

democrático no desempenho das suas funções. Acresce ainda que a sua 

equipa também evidenciou uma progressão na aprendizagem, traduzida no 

acréscimo de 1 valor da média da avaliação diagnóstica para a avaliação 

sumativa (16,2 valores para 17,2 valores).  

 

Estatuto de pares (Equipa C) 

 

Ao longo das seis aulas, o capitão da equipa C nem sempre evidenciou 

um comportamento condizente com o estatuto que lhe foi reconhecido (líder de 

pares), revelando-se, por vezes, desinteressado no desempenho das tarefas 

que não eram do seu agrado. Por um lado, esta postura displicente contagiava 

os elementos da equipa, que se deixavam envolver no ambiente de distração e 

de divertimento criado; por outro lado, motivava-os a assumirem as rédeas da 

equipa e a desempenharem funções e tarefas que não eram da sua 

responsabilidade. Estas evidências podem estar na origem da irregularidade do 

comportamento geral da equipa (gráfico 1) e justificar o facto de a 
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“participação” ter sido o comportamento específico pior classificado pelos 

observadores. 

Neste contexto, importa ainda referir que esta foi a equipa que obteve 

uma média mais baixa em todos os comportamentos específicos observados 

(respeito, participação, esforço, autodescoberta e encorajamento). Contudo, foi 

no “respeito” que conquistou as melhores classificações (3,8±0,41), o que se 

pode estar relacionado com inexistência de situações de conflito concretas e 

com o facto de as raras exceções de discordância terem sido resolvidas e 

discutidas harmoniosamente no seio da equipa.  

 A postura pouco interventiva do capitão, asseverada nas situações de 

aprendizagem de treino, não se verificou nas ocasiões de competição 

interequipas, onde o mesmo ostentou um comportamento bastante 

encorajador, emitindo feedbacks positivos e motivacionais. O esforço, a 

entrega e a motivação adicionais empregues nestes momentos tornaram a 

equipa bastante coesa, competitiva e unida.   

 No que se refere ao progresso na aprendizagem, todos as ilações 

apresentadas anteriormente podem justificar o fato de esta ter sido a equipa 

onde se verificou um menor evolução (diferença de 0,7 da avaliação 

diagnóstica para a sumativa - de 16,1 valores para 16,8 valores). 

 

Estatuto de liderança (Equipa D) 

 

Ao longo das seis aulas, a aluna, apontada como a líder da turma, 

mostrou-se bastante empenhada, interventiva e motivada no desempenho das 

funções e das responsabilidades que lhe foram delegadas. Para além disso, 

revelou-se bastante autónoma na procura das soluções ou respostas mais 

ajustadas aos problemas ou dúvidas com que se ia deparando na prática. No 

entanto, quando estes persistiam, procurava, humildemente, esclarecer-se 

junto da professora da turma, de modo a não transmitir informações erróneas 

aos colegas de equipa. Face a esta postura, facilmente se depreende que a 

capitã não se incluiu nas raras exceções que fizeram com que a 
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“autodescoberta” fosse o comportamento pior classificado pelo observador 1 

(3,8±0,75).  

Por sua vez, o “esforço” foi o comportamento em que esta equipa obteve 

melhores resultados. A postura encorajadora da capitã, traduzida na emissão 

frequente de feedbacks motivacionais e de incentivo, pode ter influído 

positivamente sobre os níveis de motivação dos elementos da equipa, 

incitando-os a centrarem-se no domínio e/ou aperfeiçoamento das habilidades 

motoras. Este fator pode ter determinado o progresso na aprendizagem, 

comprovado no acréscimo de 0,8 da avaliação diagnóstica para a avaliação 

sumativa (de 16,4 valores para 17,2 valores). 

Apesar de não se terem identificado situações concretas de conflito 

entre os elementos da equipa, o “respeito” foi apontado pelo observador 2 

como o comportamento menos presente. Não obstante esta evidência, a capitã 

através do diálogo e da partilha de sugestões, conseguiu anular as raras 

exceções de discordância no seio da equipa, ressaltando o estilo de liderança 

democrático que tão bem a carateriza.  

No que se refere ao comportamento geral da equipa liderada, este foi 

constante nas quatro primeiras sessões. Contudo, a partir da quarta verificou-

se um acréscimo que pode estar relacionado com a aproximação de dois 

momentos decisivos: a avaliação sumativa (5ªsessão) e o evento culminante 

(6ª sessão).   

 

 

3.3.4.6 – CONCLUSÕES 

 

Face à discussão dos resultados anteriormente apresentada, facilmente 

se depreende que todas as equipas (umas mais, outras menos) progrediram ao 

nível do desempenho motor, sendo os ganhos na aprendizagem mais 

pronunciados nas equipas cujos capitães eram os líderes motores (equipa B e 

E). Deste modo, no caso concreto desta turma, a liderança centrada nos alunos 

com maior disponibilidade motora, aportou ganhos aos colegas que ficaram 

sob a sua tutoria.  
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As equipas da líder académica e da líder de liderança, A e D 

respetivamente, progrediram na aprendizagem de uma forma bastante similar 

(acréscimo de 0,7 valores da avaliação diagnóstica para a avaliação sumativa). 

O facto de estas alunas terem sido as mais votadas na questão referente ao 

líder da turma, pode justificar esta evidência.  

O facto de o líder C (líder de pares) se ter destacado pela negativa pode, 

em certa medida, justificar a dinâmica de grupo criada. Assim, os dados 

indiciam que a influência e a popularidade do aluno só tem efeitos positivos 

quando a personalidade do mesmo o permite, pelo que o professor só deve 

atribuir funções e responsabilidades acrescidas a estes alunos quando além do 

estatuto lhe reconhece características de trabalho autónomo.   

Face ao exposto, constata-se que dinâmica dos grupos formados em 

ambiente escolar apresenta uma grande volubilidade intrínseca ao meio 

envolvente e às particularidades de cada elemento do grupo. Ainda neste 

quadro, na escola, existe uma distribuição de papéis distintos que cada aluno 

tende a assumir. Neste sentido, conforme o tipo de papel que os alunos 

assumem ou que lhes é atribuído no seio do grupo, estes, normalmente, agem 

de forma bastante estereotipada em ambiente escolar. Neste seguimento, 

depreende-se que estes estereótipos podem estar relacionados com o 

reconhecimento do estatuto de cada individuo pelos seus pares quando 

inseridos num determinado grupo de trabalho. Partindo deste entendimento, a 

formação de grupos deve ser objeto de um planeamento cuidadoso pelo 

professor. Neste caso, a heterogeneidade intra grupos foi a estratégia adotada. 

Esta, ao potencializar a abertura de canais de comunicação no seio das 

equipas, diminuído a distância física e social entre os indivíduos, promoveu o 

trabalho cooperativo, a partilha e, consequentemente, a aprendizagem.  

Acresce ainda que o Modelo de Educação Desportiva pode ter 

determinado os ganhos na aprendizagem verificados, porquanto potencia a 

integração dos alunos em equipas, desenvolvendo o sentimento de pertença às 

mesmas; potencializa a autonomia na tomada de decisão e, numa perspetiva 

mais específica, incrementa a responsabilidade dos capitães para com a sua 

equipa. Assim, a organização da aula por equipas, em que todos os alunos 
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colaboram e o resultado final resulta do contributo de todos, pode contribuir de 

forma decisiva para minimizar as diferenças sociais e potenciar a participação 

ativa e deliberada dos alunos nas tarefas de planeamento e de aprendizagem. 
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3.3.5 – OS ALUNOS COM DISPENSA DA PRÁTICA 

 

A minha inexperiência levou-me a encarar, numa fase inicial, os alunos 

dispensados como um entrave à concretização do planeado, sobretudo quando 

a organização da aula assentava em grupos de trabalho. Com o passar do 

tempo, comecei a ser capaz de gerir este fator de uma forma mais fluída, tanto 

para os alunos impedidos de realizar a prática como para os restantes. A 

recorrência e irregularidade de alguns pedidos de dispensa da componente 

prática acabaram por exigir que procurasse antecipar estas situações, de forma 

a que estes alunos estivessem incluídos na aula. Assim, a definição de 
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possíveis estratégias que não desvirtuassem os objetivos previamente 

delineados para as habilidades motoras começaram a ser previstas 

antecipadamente. No que se refere aos alunos dispensados propriamente 

ditos, previ no plano de aula tarefas que garantissem o seu envolvimento nas 

atividades da aula e que, concomitantemente, os guiassem rumo à otimização 

das suas competências cognitivas e socioafetivas. Responsabilizá-los pela 

arbitragem, pelo ajuizamento das provas, pelo acompanhamento e correção 

dos colegas em prática, pela observação e registo de resultados ou 

performances foram algumas das estratégias descortinadas. Contudo, 

rapidamente me apercebi que determinados alunos não possuíam os 

conhecimentos básicos necessários para um desempenho adequado de 

algumas funções, pelo que considerei pertinente criar um instrumento que 

congregasse todas as informações necessárias à realização de uma dada 

tarefa, os skill cards12. O objetivo desta iniciativa foi incrementar os níveis de 

responsabilização e o comprometimento face às tarefas propostas. 

Adicionalmente, também construi fichas de observação do comportamento dos 

colegas em prática que os alunos dispensados preenchiam e entregavam no 

final das aulas.  

As alunas dispensadas foram colocadas em pontos estratégicos: duas no lançamento 

na passada (uma em cada campo) para corrigir a execução da habilidade consoante as 

componentes críticas que lhes foram fornecidas e uma próxima dos apoios, 

responsável por relembrar o ressalto defensivo. Esta estratégia foi sem dúvida 

proveitosa e enriquecedora para todos e, como tal, deverá ser utilizada em aulas 

posteriores.(…) Nas últimas aulas verifiquei algum incumprimento no que se refere à 

regra dos 3 segundos. Por este motivo, as alunas dispensadas foram distribuídas pelos 

campos de jogo e foi-lhes atribuída a tarefa de arbitrar. Este controlo levou ao 

cumprimento desta regra, bem como das lecionadas até então referentes aos passos, 

aos dribles e ao contato físico. É de notar que se verificou também uma preocupação 

em utilizar a sinalética inerente à arbitragem. (Reflexão 13, UD Basquetebol, 30 de 

Outubro de 2013) 

 

 No caso particular da minha turma, dois alunos apresentaram no início 

do ano letivo atestado médico comprovativo da necessidade de dispensa 

permanente da prática. Como referido, um deles ostentava uma patologia 

cardíaca, enquanto a outra padecia de Doença de Crohn. Estes dois casos 

                                                             
12 Documento que comporta a explicitação da situação de aprendizagem, bem como as componentes 
críticas que lhe estão inerentes. 
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particulares levaram-me a empreender inúmeras reflexões sobre o melhor 

modo de avaliar o domínio psicomotor, porquanto ele estava patente nos 

critérios de avaliação definidos pelo Grupo de Educação Física.  

Tendo em consideração que ambos os alunos serão avaliados no domínio psicomotor, 

é categórico que desenvolvam um maior entendimento do jogo. Para tal, tenho 

procurado delegar-lhes tarefas inerentes à modalidade e incitá-los a intervir, 

analisar, observar e interpretar. (Reflexão 7, UD Basquetebol, 2 de Outubro de 2013) 

 

Para evitar alunos em espera, estavam sempre quatro equipas a executar estas 

situações e quatro a realizar o circuito de treino funcional, que ficou à responsabilidade 

da aluna dispensada. Isto ajudou-me a dirigir a atenção para os jogos reduzidos, não 

obstante a aluna vai ser avaliada no domínio psicomotor, portanto é categórico que 

desenvolva um maior entendimento do jogo e tal só é possível se as suas 

funções/tarefas forem orientadas para a modalidade. Assim, no planeamento das 

próximas aulas este aspeto deverá ser tido em consideração. (Reflexão 9, UD 

Basquetebol, 16 de Outubro de 2013) 

 

É de notar que estas aulas possibilitam uma participação mais efetiva dos alunos 

dispensados, o que simplificará o processo avaliativo. Contudo, é importante 

alertá-los para a impossibilidade de realizarem as provas ao ritmo dos seus pares, 

como sucedeu nesta sessão. (Reflexão 28, UD Orientação, 15 de Janeiro de 2014) 

 

Apesar de o estado de saúde de ambos ser delicado, enalteço os 

comportamentos que demonstraram na realização das tarefas prescritas ao 

longo das aulas de EF: envolvido, participativo e empenhado. A postura 

empenhada destes alunos ao longo do ano letivo levou-me a intitulá-los 

carinhosamente como os meus “adjuntos” e a desenvolver progressivamente 

uma relação de confiança e responsabilidade que, em muitos momentos, 

facilitou a gestão de alguns aspetos organizativos inerentes à aula.  

É de valorizar o comportamento prestável, empenhado e interventivo da minha 

“adjunta”. Esta apesar de estar impossibilitada da prática mostrou-se totalmente 

envolvida na aula, no geral, e nas situações de aprendizagem, em particular, 

auxiliando-me na organização do material, da turma e do espaço. (Reflexão 5, UD 

Voleibol, 2 de Outubro de 2013) 

 

Para além das dispensas permanentes dos dois alunos referenciados, 

outros casos foram emergindo ao longo do ano, fruto de lesões ou problemas 

de saúde. No caso particular de Natação, o número de dispensas esporádicas 

aumentou exponencialmente, sobretudo no sexo feminino, que justificava a 

ausência por questões biológicas. Face a esta evidência, a estratégia que 

encontrei para promover uma participação mais ativa e efetiva destes alunos 
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na aula passou por responsabilizá-los pelo acompanhamento e supervisão das 

tarefas de um determinado colega. Este propósito foi sendo progressivamente 

alcançado como se pode atestar nos excertos que se seguem:  

Importa ressalvar que, nesta aula, tive oito alunos dispensados, que foram 

responsabilizados por acompanhar um dos colegas do nível I. Este 

acompanhamento incluiu não só a contabilização dos percursos realizados e das 

imersões mas também a correção dos erros detetados. Para tal, forneci algumas 

indicações e pedi que tivessem em consideração as componentes críticas patenteadas 

no plano de tarefas. Esta estratégia trouxe vantagens para todos os intervenientes. 

Por um lado, os alunos dispensados, ao serem incitados a verbalizar a matéria de 

ensino, desenvolveram a sua cultura desportiva no que concerne à técnica de crol. Por 

outro, os discentes que realizavam a situação de aprendizagem, ao serem 

constantemente supervisionados e orientados, dispuseram de um acompanhamento 

mais efetivo e aprimoraram as ações solicitadas. (Reflexão 41, UD Natação, 27 de 

Fevereiro de 2013) 

 

No que concerne ao desempenho motor dos discentes, considero que estes 

demonstraram uma evolução notória, sobretudo os de nível I. Este progresso deveu-se 

à minha intervenção, ao trabalho autónomo e responsável desenvolvido pelos mesmos, 

mas também ao acompanhamento e supervisão individualizados prestado pelos 

colegas dispensados. (Reflexão 50, UD Natação, 3 de Abril de 2014) 

 

Face ao exposto, facilmente se depreende que o papel ativo dos alunos 

impedidos de participarem na prática foi sempre uma preocupação em foco, 

porquanto foram várias as estratégias utilizadas para que a sua aprendizagem 

não fosse comprometida.  

 

3.4 – O PODER DAS PALAVRAS  

 

“ (…) A capacidade de comunicar constituiu um dos fatores determinantes da 

eficácia pedagógica no contexto do ensino das atividades físicas e desportivas. Esta 

envolve a transmissão de elementos informativos mas também, um efeito persuasivo, 

abrangendo o processamento consciente e inconsciente.”  

(Rosado & Mesquita, 2009, p. 69) 

 

A comunicação assume um papel inequívoco na orientação do processo 

de ensino-aprendizagem, qualquer que seja o contexto em que se estabelece 

(Rosado & Mesquita, 2009). Considerando que a instrução referenciada à 

matéria de ensino se destaca entre os propósitos da comunicação como o 
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motivo primordial da sua utilização, ao longo do ano letivo preocupei-me em 

refinar esta dimensão de intervenção pedagógica.  

Da instrução fazem parte todos os comportamentos verbais e não-

verbais utilizados pelo professor para comunicar informação substantiva, 

relacionada com os objetivos e conteúdos de ensino (Siedentop & Tannehill, 

2000). Esta é geralmente emitida em três momentos distintos: antes da prática, 

recorrendo-se a preleções, à apresentação da tarefa, a explicações e a 

demonstrações; durante a prática, através da emissão de feedbacks e após a 

prática, pela reflexão da prática desenvolvida (Siedentop & Tannehill, 2000).  

Relativamente a esta temática, inicialmente uma das minhas principais 

dificuldades prendeu-se com a seleção da informação a ser transmitida aos 

alunos na apresentação de situações de aprendizagem novas. Nesta fase, não 

distinguia o prioritário do acessório, pelo que as minhas intervenções se 

pautavam pela morosidade e os alunos eram sobrecarregados de informação. 

De acordo com Rosado e Mesquita (2009) quando um aluno é confrontado com 

uma tarefa motora, é estimulado por um conjunto vasto e variado de estímulos, 

superior ao que consegue tratar. Daí a pertinência de se selecionar apenas a 

informação mais relevante. Esta evidência foi, progressivamente, sendo 

comprovada por mim. Na verdade, fui-me apercebendo que quanto mais 

objetiva e concisa era, maior e mais célere era o entendimento dos alunos. 

Constatei também que o tempo disponível para a prática era favorecido e que 

os comportamentos desviantes dos alunos diminuíam. Estes fatos levaram-me 

a alterar a preparação do processo instrucional e a definir as prioridades das 

minhas intervenções.  

No entanto, a ânsia em rentabilizar ao máximo o tempo disponível para a 

prática para tempo de empenhamento motor fez emergir uma nova dificuldade 

ao nível da apresentação das tarefas: transmissão da informação de uma 

forma bastante rápida, dificultando, em alguns momentos, a compreensão dos 

alunos acerca do solicitado. Assim, quando tomei consciência deste aspeto, fiz 

um esforço para falar de uma forma mais clara e pausada, o que teve reflexos 

positivos no grau de entendimento da turma. 
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Ao longo do tempo, fui descortinando múltiplas estratégias que me 

permitiram efetivamente rentabilizar o tempo de aula, minimizando o tempo 

despendido na apresentação das tarefas. Destaco a execução de esquemas 

ilustrativos daquilo que era pretendido realizar, a afixação de planos de tarefas, 

a elaboração dos skill cards13 e o recurso à demonstração e às palavras-chave. 

No entanto, é importante realçar que não é a excessiva utilização destas 

estratégias que discrimina a eficácia da intervenção, mas sim a qualidade do 

conteúdo informativo que estas veiculam. Nos excertos que se seguem estão 

implícitas algumas das estratégias a que recorri na condução do processo de 

ensino: 

Devido à dificuldade e complexidade deste exercício e tendo em vista a redução do seu 

tempo de instrução, considerei pertinente desenhar um esquema, que espelhou a 

organização metodológica da situação de aprendizagem. Na minha perspetiva, 

esta estratégia teve os efeitos desejados, uma vez que os alunos reuniram-se 

rapidamente em equipas e compreenderam onde é que tinham de se posicionar. Não 

obstante, numa fase inicial foi necessário completar a explicação com momentos de 

demonstração. É de notar que utilizei os alunos do campo 1 como exemplo na 

explicitação do exercício aos alunos do campo 2. (Reflexão 5, UD Basquetebol, 2 de 

Outubro de 2013) 

 

Para facilitar a compreensão dos alunos, decidi introduzir a habilidade grupo a 

grupo e optei por recorrer à demonstração. Esta estratégia teve os efeitos 

desejados, uma vez que as equipas compreenderam rapidamente onde é que tinham 

de se posicionar. (Reflexão 9, UD Voleibol, 10 de Outubro de 2013) 

 

Os planos de tarefas, elaborados previamente e afixados nas pistas segundo os 

níveis de desempenho dos discentes, contemplam todas as indicações que seriam 

dadas na instrução, de forma sistematizada, ou seja, os objetivos a alcançar, as tarefas 

a realizar para os atingir, assim como os critérios de êxito. Esta estratégia rentabiliza 

o reduzido tempo disponível que disponho para a prática e ajuda a libertar a 

minha atenção para conteúdos novos e/ou de maior relevância. (Reflexão 42, UD 

Natação, 6 de Março de 2014) 

 

As palavras-chave têm sido um forte aliado, aumentando a eficácia das ações e 

focando os alunos para os aspetos críticos da tarefa. (Reflexão 44, UD Natação, 13 de 

Março de 2014) 

 

No que se refere às palavras-chave estas foram utilizadas 

recorrentemente como um complemento verbal à demonstração com o intuito 

de focar os alunos para os aspetos críticos da tarefa (Landin, 1994). No 

                                                             
13 Documento que comporta a explicitação da situação de aprendizagem, bem como as componentes 
críticas que lhe estão inerentes 
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entanto, segundo o mesmo autor, na sua utilização vários pressupostos devem 

ser tidos em consideração, designadamente as características das habilidades 

motoras, a natureza da tarefa e o nível de desempenho dos praticantes.  

Outra dificuldade residiu na apresentação da informação seguindo uma 

sequência lógica. Numa fase inicial, tendia a encetar a minha intervenção pela 

descrição da situação de aprendizagem, o que descentralizava a atenção dos 

alunos do objetivo e da sua utilidade.  

No que concerne à minha intervenção, devo procurar aprimorar a apresentação 

das situações de aprendizagem, sendo mais incisiva na explicitação dos objetivos, 

interesse e utilidade das tarefas e apresentando a informação seguindo uma sequência 

lógica e articulada. (Reflexão 26, UD Orientação, 8 de Janeiro de 2014) 

 

O planeamento prévio das minhas intervenções, as reflexões das aulas, 

bem como as indicações da Professora Cooperante e da Professora 

Orientadora foram preponderantes na deteção deste desacerto e na sua 

supressão. Assim, constatei que a melhor forma de os alunos reterem a 

informação passava em primeiro lugar, pela explicitação do objetivo, interesse 

e utilidade da tarefa, seguindo-se a descrição da mesma, a identificação dos 

critérios de êxito e a apresentação das condições de realização e de 

segurança. Segundo, Rosado e Mesquita (2009), após a apresentação destes 

parâmetros, se necessário, o professor deve recorrer a demonstrações, a 

figuras, a esquemas e a outros meios audiovisuais.  

 

Durante a apresentação das tarefas, colhi os frutos das reflexões anteriores, 

explicitando primeiramente o objetivo do jogo e, posteriormente, apresentando os 

critérios de êxito. Esta estratégia, bem como o recurso à demonstração incrementaram 

o grau de compreensão dos alunos. (Reflexão 6, UD Voleibol, 3 de Outubro de 2013) 

 

 Sendo o feedback um comportamento de reação à resposta motora do 

aluno que tem como objetivo modificar essa resposta, no sentido da aquisição 

ou realização de uma habilidade (Fishman & Anderson, 1971), durante o ano 

letivo procurei melhorar esta componente de intervenção pedagógica. 

Inicialmente, não discernia quais eram as minhas prioridades, o que me 

levava a querer corrigir tudo ao mesmo tempo. Devido a esta dificuldade, a 

identificação das causas das insuficiências dos alunos saía comprometida e, 

consequentemente, as minhas intervenções eram desajustadas aos objetivos 
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previamente definidos para determinada situação de aprendizagem. Esta 

lacuna foi alvo de destaque em inúmeras reflexões:  

Relativamente ao feedback, confesso que tive alguma dificuldade em focar-me no 

essencial, ou seja, nas componentes críticas delineadas para esta situação de 

aprendizagem. Ao longo do percurso académico, reti que não se deve corrigir o 

aluno em muitas coisas ao mesmo tempo, no entanto é difícil centrar-me no 

essencial e descurar outros aspetos igualmente importantes. Assim, é crucial ter 

bem presente o que de facto queremos corrigir e em quê é que queremos incidir nas 

diferentes tarefas motoras. (Reflexão 6, UD Voleibol, 3 de Outubro de 2013) 

 

A grande dificuldade residiu na emissão de feedbacks mais oportunos à 

situação. Uma redação mais objetiva das componentes críticas aquando da realização 

do plano de aula poderá facilitar a minha intervenção e atuação junto dos alunos. 

(Reflexão 8, UD Voleibol, 10 de Outubro de 2013) 

  

A última aula foi observada pelo Núcleo de Estágio. As minhas colegas referiram que 

o meu feedback se baseia muito na enunciação das determinantes técnicas, o 

que se deve, no meu ponto de vista, à inexperiência e à consequente tendência de 

querer corrigir tudo ao mesmo tempo. Desta forma, nesta aula procurei adotar um 

posicionamento exterior ao campo para ter uma visão global da turma e 

conseguir detetar com mais precisão a origem do erro. Confesso que continuo a ter 

algumas dificuldades neste aspeto. No entanto, penso que a experiência será 

potenciadora de aprendizagens neste sentido. (Reflexão 15, UD Voleibol, 31 de 

Outubro de 2013) 

 

A professora cooperante, ao incitar-me a hierarquizar os diferentes erros 

observados de acordo com critérios de importância, ou seja, a detetar a maior 

dificuldade ou o erro mais preeminente, auxiliou-me a superar esta dificuldade. 

A definição mais precisa e objetiva das componentes críticas no plano de aula 

foi também um passo necessário no desenvolvimento da minha capacidade de 

diagnóstico, na medida em que focou a minha atenção para os erros de maior 

relevo.  

 Relativamente à lecionação da modalidade propriamente dita, numa fase inicial de 

bastante inexperiência, a deteção da origem do erro constituía de facto uma grande 

dificuldade, que culminava em feedbacks baseados na enunciação das determinantes 

técnicas. Assistir a algumas aulas da minha colega do Núcleo de Estágio com 

experiência no Voleibol, bem como a definição mais precisa e objetiva das 

componentes críticas aquando do planeamento ajudou-me a hierarquizar as 

diferentes lacunas detetadas de acordo com critérios de importância e a corrigir 

o que efetivamente estava na origem do insucesso. (Reflexão 19, UD Voleibol, 20 

de Novembro de 2013) 

 

Ainda no que se refere ao feedback, este era inicialmente muito 

individualizado, mesmo quando os erros eram comuns à maioria dos alunos. 
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Neste sentido, Rosado e Mesquita (2009) referem que quando os níveis de 

prática são muito idênticos e os erros de execução são comuns, os feedbacks 

podem ser dirigidos a um grupo ou a toda a turma. A Professora Cooperante, 

ao insistir no desenvolvimento do controlo à distância, estimulou a minha 

capacidade de reconhecer as insuficiências transversais à turma.  

Relativamente à especificidade dos feedbacks, os prescritivos e os 

descritivos prevaleceram durante todo o ano letivo, sendo que os interrogativos 

foram várias vezes descurados. Esta evidência é atestada no excerto que se 

segue: 

Atestei que os feedbacks surgiram de forma oportuna e objetiva, predominando os 

de carater prescritivo. Não obstante, dado o modelo vigorante e as caraterísticas da 

sessão, considero que o feedback interrogativo deveria ter despontado mais 

frequentemente. O recurso ao questionamento promoveria a aprendizagem autónoma, 

na medida em que incitava os alunos a refletirem sobre as suas execuções e a 

descortinarem soluções e estratégias para as dificuldades provenientes da prática. 

(Reflexão 61, UD Atletismo, 29 de Maio de 2014) 

 

Não obstante, numa fase mais auspiciosa do EP, em que potenciei a 

aprendizagem pela descoberta guiada, apercebi-me de que o questionamento 

captava a atenção do aluno, incitando-o a interpretar determinada situação e a 

patentear o seu conhecimento, pelo que comecei a utilizá-lo mais 

frequentemente.  

Com o intuito de compreender se as informações apresentadas na aula anterior, 

referentes ao sistema de jogo 6:0, foram compreendidas pelos alunos, recorri a 

feedbacks interrogativos. Esta estratégia permitiu o desenvolvimento da 

capacidade de avaliação das execuções e facilitou a descrição verbal por parte 

dos alunos. Por outras palavras, ajudou os discentes a perceberem a origem dos seus 

erros e potencializou o desenvolvimento do domínio cognitivo. (Reflexão 19, UD 

Voleibol, 20 de Novembro de 2013) 

 

Importa referir que nesta aula optei por aplicar a estratégia ponderada e referida na 

reflexão anterior. Assim, sempre que eu apitava os alunos tinham de se manter nas 

posições onde se encontravam. Posteriormente, apelei à observação e questionei-os 

acerca do seu posicionamento no terreno de jogo. Esta estratégia potencializou a 

capacidade de reflexão, de compreensão do jogo e de avaliação das execuções, o 

que acabou por se traduzir num maior entendimento do mesmo e numa ocupação mais 

racional espaço. (Reflexão 22, UD Basquetebol, 28 de Novembro de 2013) 

 

 

Segundo Rosado e Mesquita (2009, p. 89), “os professores tendem a 

organizar os seus feedbacks de forma negativa, isto é, fornecendo uma 
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informação centrada nos erros cometidos, no que consideram mal feito, sendo 

muito pouco frequente a reação ao que foi bem feito”. E eu não fugi à regra. 

Efetivamente, numa fase inicial os feedbacks que emitia centravam-se muito 

nos erros, sendo que as boas ações eram escassas vezes valorizadas. Assim 

que me apercebi dos efeitos motivacionais do encorajamento e do elogio, 

passei a utilizá-los com recorrência. Contudo, como referem os mesmos 

autores, o oposto também não é adequado “a repetição sistemática de um 

mesmo feedback positivo faz perder o seu efeito motivador” (p. 90), pelo que 

procurei dotar as minhas intervenções de variabilidade.  

(…) se a tendência nas primeiras aulas passava por fornecer informações 

centradas nos erros cometidos, agora procuro reagir às boas atuações dos 

alunos, emitindo feedbacks encorajadores e elogiosos, que têm promovido o seu 

empenho e motivação. Contudo, constatei que a repetição sistemática do mesmo 

feedback pode fazer perder o seu efeito motivador, pelo que nas próximas aulas 

deverei considerar que a variedade de intervenções é uma forma de garantir a 

continuação do efeito favorável do estímulo. (Reflexão 19, UD Voleibol, 20 de 

Novembro de 2013) 

 

Com base nas reflexões realizadas anteriormente, preocupei-me em reforçar os 

aspetos fortes da prestação dos alunos através da emissão de feedbacks positivos. 

Denotei um incremento da motivação e do empenhado depois da valorização das 

ações executadas com correção. Para além disso, após correção de um erro, tive o 

cuidado de encorajar o aluno e de observar se se verificaram mudanças no 

comportamento motor. (Reflexão 8, UD Basquetebol, 16 de Outubro de 2013) 

 

Tendo em consideração que o fator motivacional é de extrema relevância na 

aprendizagem, procurei recompensar o empenho, a dedicação e a evolução dos 

discentes com feedbacks positivos e de encorajamento, reforçando os aspetos fortes 

da sua prestação. (Reflexão 42, UD Natação, 6 de Março de 2014) 

 

A confirmação do efeito do feedback foi um aspeto que descurei nos 

primeiros meses do EP. As inquietações eram tantas que assim que emitia o 

feedback tendia a distanciar-me dos alunos ou do grupo de alunos em questão 

e a procurar motivos para novas intervenções. A professora cooperante e as 

minhas colegas, no papel de observadoras, verificaram que alguns erros dos 

alunos persistiam após a emissão dos feedbacks. Assim que me alertaram 

para este aspeto, alterei a minha atuação, preocupando-me em fechar o ciclo. 

(…)Já tenho a sensibilidade de verificar se o feedback emitido teve os efeitos 

pretendidos, ou seja, se de facto ocorreram mudanças no comportamento motor. 

(Reflexão 22, UD Basquetebol, 28 de Novembro de 2013) 
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As experiências que o EP me proporcionou incrementaram o meu 

repertório de conhecimentos no que diz respeito aos elementos críticos das 

tarefas, aos erros mais comuns e às estratégias de observação mais eficazes 

na recolha de informação, o que, por sua vez, também instigou melhorias ao 

nível da minha capacidade de diagnóstico e de emissão do feedback. Este 

aspeto foi alvo de destaque nas aulas de Natação:  

O background advindo do Desporto Escolar tem permitido abordar a modalidade com 

mais segurança e confiança e diagnosticar as insuficiências dos discentes com mais 

facilidade (Reflexão 41, UD Natação, 27 de Fevereiro de 2014) 

  

Relativamente ao primeiro, a experiência no Desporto Escolar aprofundou os meus 

conhecimentos no que concerne a esta modalidade, tornando o diagnóstico do erro um 

processo inteligível. (Reflexão 46, UD Natação, 20 de Março de 2014) 

 

Face ao exposto é visível a importância central que o processo 

instrucional, por recurso a estratégias verbais, assume na condução do 

processo de ensino-aprendizagem. Contudo, paralelamente a esta tipologia de 

instrução, as componentes não-verbais também emergem como elementos 

decisivos da qualidade da intervenção.  

 

3.5 – QUANDO AS IMAGENS VALEM MAIS DO QUE AS PALAVRAS  

 

 Na sequência do ponto anterior, em que aludi ao poder das palavras, 

surge outro elemento não menos importante, que é o valor da imagem. De 

facto a demonstração, tema que será aqui tratado, faz parte dos 

comportamentos não-verbais que compõe a instrução, representando uma 

componente muito importante da intervenção do professor. Tendo em 

consideração o veiculado por Rosado e Mesquita (2009), que advogam que 

muitas vezes atendemos melhor ao que vemos do que ao que ouvimos, na 

apresentação das tarefas recorri com frequência à demonstração.  

Segundo Bento (2003), a demonstração por parte do professor pode 

contribuir para a afirmação da sua competência e autoridade. Não obstante, 

numa fase inicial, sempre que possível, recorri aos alunos como agentes de 

ensino, solicitando-lhes o desempenho deste papel. Esta foi a estratégia que 
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encontrei para colmatar as inseguranças oriundas da minha inexperiência em 

algumas modalidades e evitar o constrangimento e a vulnerabilidade 

resultantes de uma demonstração mal conseguida. Ademais, Rosado e 

Mesquita (2009, p. 98) aconselham que a demonstração seja, sempre que 

possível realizada pelos alunos, “pelo seu efeito de modelação comportamental 

(gratificação do praticante escolhido, criação de um clima relacional positivo de 

imitação). Para além disso, liberta o professor para a focalização dos alunos 

nos aspetos relevantes a atender, através do complemento da informação 

verbal”. 

A presente sessão ficou marcada pela introdução do amorti e do sistema de jogo 6:0. 

No momento de instrução da primeira habilidade, recorri à demonstração, selecionando 

uma aluna federada na modalidade para exemplificar. Esta escolha, aliada à 

informação verbal, permitiu fornecer aos alunos uma ideia global das componentes 

críticas da tarefa a realizar. (Reflexão 17, UD Voleibol, 13 de Novembro de 2013) 

  

Visando recolher informações que me permitissem selecionar os 

melhores modelos, na primeira aula perguntei aos alunos se praticavam 

alguma modalidade e, no caso dos que responderam afirmativamente, 

preocupei-me em saber qual. Verifiquei de imediato que na turma existiam 

alunos federados em Voleibol e Basquetebol, modalidades lecionadas no 

primeiro período. Este facto tranquilizou-me. Deste modo, nesta fase de 

maiores inseguranças, não tive que me expor ao nível das demonstrações, não 

comprometendo assim a minha credibilidade enquanto professora. Apesar de 

os alunos federados terem sido inicialmente a minha primeira opção, ao longo 

do tempo fui reconhecendo potencialidades noutros alunos, o que me levou, 

em alguns momentos, a selecioná-los para exemplificar.  

Face ao exposto, depreende-se que durante o primeiro período esquivei-

me a comportamentos que poderiam suscitar juízos de valor por parte dos 

alunos. No entanto, a Dança, modalidade que tem como pilar a demonstração 

e que dita uma maior exposição por parte do professor, obrigou-me a encarar e 

a ultrapassar de frente esta inquietação. Consciente de que a distinção de 

papéis estava salvaguardada, ou seja, que os alunos me reconheciam como 

professora, senti-me progressivamente mais confiante e confortável no papel 

de protagonista. Contrariamente àquilo que a minha socialização antecipatória 
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me levava a perspetivar, não fui vítima de julgamentos e a minha prestação 

não foi, em nenhum momento, contestada pelos alunos.  

Depois de lecionar Dança, continuei a selecionar alunos para 

demonstrarem sempre que considerava não ser capaz de o fazer, no entanto, 

quando sentia que dominava determinada habilidade, comecei a exemplificá-la 

sem qualquer tipo de constrangimento. Esta evolução está patente na reflexão 

que se segue:  

Relativamente à demonstração, procurei fornecer uma imagem motora correta do 

pretendido mas também retratar o erro realizado pelos discentes. Com esta 

estratégia desejei incrementar a consciência corporal dos mesmos e, 

consequentemente, o grau de compreensão e perceção das componentes críticas, o que 

se verificou através do aprimoramento das ações. (Reflexão 46, UD Natação, 20 de 

Março de 2014) 

 

No que se refere aos modelos de demonstração, Rosado e Mesquita 

(2009) destacam dois: o “modelo correto” e o “modelo de aprendizagem”. O 

primeiro foi maioritariamente empregue aquando da apresentação das tarefas, 

ou seja, assim que verifiquei a necessidade de munir os alunos de informações 

corretas e precisas para que estes desenvolvessem uma representação 

cognitiva adequada de determinada habilidade. Relativamente ao segundo, 

este foi utilizado em simultâneo com o feedback corretivo, visando 

consciencializar o aluno dos erros cometidos (Pollock & Lee, 1992). Dada a sua 

complementaridade, ambos os modelos vigoraram nas minhas aulas, embora 

em momentos distintos.  

Em suma, a demonstração, ao facultar uma imagem motora das 

habilidades ou movimentos a executar, permitiu que a informação fosse 

assimilada e compreendida mais eficazmente pelos alunos.  

Retomando às designações dos pontos anteriores, diria que a tomada 

de consciência do poder das palavras em associação com o poder da imagem 

emergiu como uma peça basilar para o sucesso da minha intervenção. 
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3.6 – RELAÇÃO PEDAGÓGICA: UM ESPAÇO DE AFETIVIDADE 

   

O ato educativo é um fenómeno social alicerçado nas múltiplas 

interações e relações que se estabelecem entre os diferentes agentes 

educativos (Sêco, 1997). Por conseguinte, “a educação faz-se no encontro com 

o outro, e, por conseguinte, a educação emerge na relação e no diálogo” 

(Gonçalves, 2008, p. 73). Esta perspetiva é também corroborada por Nóvoa 

(2009), quando afirma que será impossível cumprir o ato educativo se não 

existir capacidade de relação e comunicação. Depreende-se, portanto, que o 

sucesso do processo de ensino-aprendizagem passa pela qualidade das 

relações que se desenvolvem entre professor-aluno, ou seja, pela qualidade da 

relação pedagógica. Esta, por sua vez, está dependente da relação afetiva 

(Sêco, 1997), pelo que as funções do professor não se devem resumir ao 

domínio cognitivo, isto é, à lecionação das aulas e à transmissão de 

conhecimentos específicos da área. A afetividade deve ter um lugar de 

destaque, na medida em que constituiu o sustentáculo de todas as reações da 

pessoa perante a vida, tratando-se de um requisito decisivo na formação do 

caráter (Vasconcelos et al., 2005).  

Reportando-me às minhas vivências, ao longo deste ano, emergiram 

inúmeras dúvidas sobre o melhor modo de me relacionar com os alunos e de 

integrar a vertente afetiva na minha prática pedagógica. Numa fase inicial, as 

minhas preocupações incidiam primordialmente na transmissão de conteúdos e 

em questões relacionadas com a gestão e organização das aulas, sendo que 

as interações com os alunos eram, de certa forma, relegadas para segundo 

plano. Neste sentido, Lafortune & Saint-Pierre (2001) afirmam que uma das 

razões que poderá estar na origem de muitos professores descurarem, por 

exemplo, a exposição de emoções e de sentimentos, está relacionada com o 

facto de as suas pretensões se dirigirem para transmissão dos conteúdos ou 

com o seu desconhecimento face à melhor forma de incorporar as dimensões 

afetiva e metacognitiva no ensino.  

Apesar de os aspetos relacionais não estarem no cerne das minhas 

inquietações, a antinomia distanciamento vs proximidade perseguiu-me desde 
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o início do estágio. Se por um lado desejei de imediato desenvolver uma 

relação de proximidade que destruísse a barreira oculta que habitualmente se 

ergue no primeiro contato do professor com uma turma nova e vice-versa, por 

outro, via no distanciamento uma estratégia para me salvaguardar, ou seja, 

para garantir a minha autoridade e, consequentemente, o controlo da turma. 

Face a este quadro, perspetivei adotar uma postura mais assertiva e autoritária 

numa fase inicial para, progressivamente, criar uma relação de empatia, 

confiança e responsabilidade com os alunos. No entanto, como se pode atestar 

no excerto que se segue, não foi fácil assumir o comportamento impessoal e 

distante que pretendi: 

Outro aspeto negativo prende-se com a forma como ajo com os alunos. Apesar de 

ainda estar no início do ano, admito que já me afeiçoei à turma e, por este motivo, é 

difícil manter uma postura sóbria e distante. Às vezes a forma como profiro os 

feedbacks, explicito os exercícios e chamo à atenção não é a melhor porque revela 

alguma proximidade e subjetividade. Como tal, tentarei ser mais incisa e objetiva nas 

próximas intervenções. (Reflexão 6, UD Voleibol, 3 de Outubro de 2013) 

 

Inicialmente o receio, o constrangimento e a vergonha que senti 

obstaram que me aproximasse dos alunos. Contudo, fui alcançando 

gradualmente a confiança e a segurança necessárias para que a minha 

personalidade sociável e extrovertida brotasse. Foram precisamente as minhas 

caraterísticas pessoais, bem como a simpatia e o carinho que secretamente 

nutria pelos alunos que impossibilitaram a adoção do comportamento que 

julgava ser mais adequado e instigaram, por sua vez, o desenvolvimento 

instintivo e espontâneo de uma relação pedagógica próxima, ancorada na 

afetividade e na confiança.  

Os contatos estabelecidos com os meus alunos dentro e fora do espaço 

da aula foram preponderantes para edificação de relações mais consistentes. 

No que se refere aos primeiros, as “verbalizações de incentivo, ajuda, feedback 

e elogio” (Amado et al., 2009, p. 79), foram recorrentes nas minhas aulas e 

contribuíram, em muito, para o aumento do empenhamento dos alunos nas 

tarefas. A integração do humor nos conteúdos de ensino foi também um 

ingrediente-chave, na medida em que “permitiu uma melhor aprendizagem, 

despertou o interesse, amenizou as tarefas e permitiu o envolvimento dos 
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alunos na aprendizagem, ao ponto de estes terem a perceção que o tempo 

“passou mais depressa” e que até «apetece lá ficar mais tempo» ” (Amado et 

al., 2009, p. 81) 

(…) Uma das alunas alegou que as aulas de Educação Física passam sempre muito 

rápido. Isto leva-me a crer que consigo motivá-la para a prática e como tal não posso 

deixar de expor o meu contentamento face a esta afirmação. Espero que este 

sentimento seja comum ao resto da turma. (Reflexão 8, UD Voleibol, 10 de Outubro de 

2013) 

 

Não menos importantes foram os comportamentos não-verbais, como a 

proximidade, expressa nas deslocações para junto dos alunos numa atitude de 

ajuda e a recetividade, traduzida no esforço de olhar e ouvir o aluno (Amado et 

al., 2009). Estes ocuparam um lugar de destaque, sobretudo em modalidades 

que requereram uma proximidade corporal acrescida, como foram os casos da 

Dança e da Ginástica.  

Relativamente às interações extra aula, algumas atividades permitiram-

me conhecer os alunos em contextos mais informais. Destaco o Corta-Mato, o 

“Happy Day”, o Sarau Gímnico e os treinos extra-aula como atividades que 

permitiram quebrar o gelo e desenvolver uma relação pedagógica positiva, que 

favoreceu, em muito, o processo de ensino-aprendizagem. 

O receio de perder o controlo da turma, por procurar estabelecer uma 

relação de maior proximidade e afetividade, foi-se assim desvanecendo. Se 

numa fase inicial, via no distanciamento a melhor estratégia para garantir a 

autoridade, progressivamente fui conferindo esse lugar ao vínculo afetivo 

criado bem como às regras, rotinas e limites instituídos. Na ausência destas 

duas variáveis não teria conquistado a autoridade e o respeito almejados. 

Foram precisamente as minhas reações face a condutas desviantes que me 

permitiram regular o comportamento dos alunos e, consequentemente, otimizar 

a relação pedagógica.  

Confesso que numa fase inicial julguei que a relação de proximidade que criei 

com os alunos pudesse gerar alguns problemas de autoridade, no entanto tal não 

se tem verificado. A minha estratégia passou sempre por mostrar aos alunos que 

agiram mal, fundamentando pedagogicamente as repercussões de determinados 

comportamentos na sua formação e potencializando consequentemente uma 

autonomia de conduta. É com contentamento que denoto uma empatia crescente 

que não põe em causa a minha autoridade e liderança e facilita o cumprimento 
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das normas e rotinas previamente definidas. (Reflexão 14, UD Voleibol, 31 de 

Outubro de 2013) 

 

A empatia, entendida como a sensibilidade às necessidades, perceções, 

atitudes e emoções dos alunos, e as estratégias de escuta ativa, traduzidas na 

atenção ao outro, interpretação e memorização das mensagens, contato visual 

e expressões visuais, assume uma importância inequívoca no processamento 

dos alunos das informações transmitidas pelo professor. Deste modo, tal como 

já foi referido no capítulo referente ao poder das palavras, não é apenas o 

domínio dos conteúdos que importa, interessa também a capacidade de os 

transmitir de uma forma atrativa. Neste âmbito, Gonçalves (2008, p. 74) 

considera que o bom professor é aquele “que gosta do outro, que o seduz para 

o conhecimento, que desperta nele a curiosidade e o desejo, que o faz 

apaixonar-se pelo saber.”  

(…) Ao longo do período, compreendi que ensinar não significa necessariamente 

aprender, ou seja, não basta transmitir conhecimentos, é necessário contagiar, 

estimular e motivar os alunos para a aprendizagem (…) (Reflexão UD Voleibol) 

 

No primeiro período senti muitas dificuldades em exteriorizar o 

entusiasmo e a paixão que nutro pela profissão, assumindo, em alguns 

momentos, uma postura retraída e passiva que não se coaduna com a minha 

personalidade, o que teve repercussões no comportamento dos alunos e na 

dinâmica da aula.   

A minha atitude pouco interventiva, resultante do nervosismo e do medo de 

fracassar, teve repercussões no comportamento dos alunos. Deparei-me com um 

silêncio ensurdecedor e com uma turma pouco dinâmica. No momento, tive plena 

consciência que tinha de agir, tinha de ser eu. Queria intervir, gritar, emitir feedbacks 

corretivos e de incentivo mas estranhamente algo me agarrava, me prendia. 

Estranhamente porque esta foi a vigésima primeira aula que lecionei, ou seja, as 

circunstâncias não eram novas para mim. A única e grande novidade residia na 

presença da Professora Orientadora.(Reflexão 21, UD Voleibol, 27 de Novembro de 

2013) 

 

A situação descrita previamente leva-me a inferir que: 
 “a relação docente/discente é de causa-efeito, na medida em que estes se 

influenciam mutuamente. Assim, uma postura mais displicente poderá traduzir-se na 

diminuição da motivação e do empenho empregues pelos alunos nas aulas. O contrário 

também poderá suceder, resultando numa atitude mais desmotivada por parte do 

professor. Neste sentido, para que o processo de ensino-aprendizagem ocorra nas 

melhores condições, é necessário que o professor tenha plena consciência de que o 
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ensino não se baseia apenas na transmissão de conhecimentos mas passa também 

pela construção de uma relação “psicopedagógica”, que estimula e motiva a 

aprendizagem. (Diário de Bordo, 10ª Semana, 4 a 8 de Novembro de 2013).  

 

Face ao exposto, deduz-se que a afetividade, “entendida como a 

capacidade de empatia, respeito mútuo, conhecimento e crença nas 

capacidades dos outros” (Amado et al., 2009, p. 83), assume-se como o 

sustentáculo para edificação de uma relação pedagógica de qualidade, que 

influiu de forma determinante na motivação, envolvimento, desempenho e 

consequente aprendizagem dos alunos.  

 

3.7 – A ÁRDUA TAREFA DE AVALIAR OS ALUNOS 

 

Segundo Bento (2003), concomitantemente com a planificação e a 

realização, a análise e a avaliação são tarefas centrais do professor. Apesar de 

cada uma apresentar a sua especificidade, estas atividades estão intimamente 

associadas, pelo que não é exequível descurar nenhuma delas. Durante o 

estágio, todas elas despontaram dificuldades e incertezas, no entanto, 

confesso que avaliação foi a tarefa que se revelou mais complexa e exigente, 

sobretudo no início do ano letivo.  

O primeiro desafio experienciado a este nível foi a avaliação 

diagnóstica de Voleibol, realizada com a coadjuvância das minhas colegas do 

núcleo do Estágio logo na segunda aula, primeira aula prática. Escusado será 

dizer que as suas presenças foram preponderantes não só no apaziguamento 

da ansiedade e da insegurança provindas da inexperiência, mas também na 

gestão de todas as tarefas inerentes a uma aula de avaliação.  

Importa salientar que a Avaliação Diagnóstica revelou-se um processo bastante árduo 

e moroso, não só pela complexa planificação que lhe está inerente mas também pelo 

facto de ainda não conhecer os alunos. Não obstante, ressalvo que o facto de termos 

sido três (eu e as minhas colegas do núcleo de estágio) a avaliar, facilitou bastante o 

processo. (Aula 2, UD Voleibol, 18 de Setembro de 2013) 

 

Tal como explícito no excerto apresentado anteriormente, uma das 

primeiras dificuldades prendeu-se com o planeamento da avaliação. Várias 

foram as questões que se colocaram: Qual o instrumento mais adequado para 
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esta modalidade de avaliação? Que critérios de avaliação devem ser 

contemplados? Como organizar a turma para rentabilizar o tempo da aula? Os 

constantes diálogos com a professora cooperante e com as minhas colegas 

deram-me indicações do caminho a seguir. No entanto, foi o confronto com o 

contexto real que me ajudou a optar pela metodologia que se perfilhava como 

mais eficaz e adequada às circunstâncias com as quais me fui deparando. Este 

facto está bem manifesto no excerto que se segue:  

“Como instrumento da avaliação diagnóstica optamos inicialmente pela utilização 

de uma Lista de Verificação “Check-lists”. Definimos portanto um conjunto de 

critérios para cada habilidade motora técnico e tática e elaboramos uma tabela, onde 

indicaríamos se o aluno executa ou não os critérios pré-estabelecidos para cada 

habilidade motora. Contudo, chegamos à conclusão que este método de avaliação 

seria muito exaustivo e optámos por uma definir uma escala de 1 a 3 (1- Não 

executa; 2- Executa com dificuldade; 3- Executa com facilidade). No entanto, durante a 

aula tivemos alguma dificuldade em avaliar os alunos devido ao formato da grelha de 

avaliação. Como ainda não conhecemos os alunos, não foi viável colocar apenas os 

números dos mesmos, uma vez que ainda não sabemos quem é que corresponde a 

quem. Assim, para a próxima aula, será feita uma reformulação neste documento, 

sendo que os critérios serão os mesmos mas deixaremos espaços em branco para 

colocar o nome dos elementos dos grupos que estão a ser sujeitos a avaliação. Esta 

estratégia será utilizada perspetivando uma melhor gestão do tempo de aula. (Aula 2, 

UD Voleibol, 18 de Setembro de 2013) 

 

A incapacidade de identificar os alunos, bem como a lista infindável de 

habilidades e critérios, fizeram com que as primeiras avaliações diagnósticas 

fossem mais morosas do que o planeado. No entanto, com o passar do tempo 

e com a prática, no sentido de experienciar um leque alargado de situações e 

ter que tomar decisões, comecei a ser capaz de distinguir o fundamental do 

assessório e a descortinar estratégias de planeamento e intervenção 

pedagógica mais eficientes.  

A avaliação diagnóstica das habilidades motoras teve lugar na primeira sessão da UD. 

De forma a facilitar o planeamento e o próprio processo avaliativo, na semana 

antecedente à primeira aula desta modalidade, pedi aos alunos que definissem o 

seu nível de desempenho numa escala de 1 a 3 (1- introdutório; 2- elementar; 3-

avançado). Assim, foi possível agrupá-los e delinear três planos de tarefas distintos, 

com situações de aprendizagem, componentes críticas e critérios de êxito igualmente 

dispares. Por consequência, os conteúdos sujeitos a avaliação, bem como os critérios 

que lhes estavam subjacentes também diferiram de grupo para grupo de trabalho, 

possibilitando a deteção das lacunas de cada nível. (MEC Natação, Justificação do 

plano da UD) 
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As diferentes avaliações diagnósticas realizadas ao longo do ano foram 

de extrema relevância, na medida em que permitiram conhecer o nível de 

competências dos alunos, apurar se estes possuíam ou não os pré-requisitos 

para a abordagem de determinada matéria e compreender se as 

aprendizagens que pretendia iniciar, e que se assumiam como não-conhecidas, 

já tinham sido abordadas. Os resultados provenientes destas avaliações 

levaram-me a reajustar e a completar os módulos dos MECs de acordo com as 

especificidades e as necessidades dos alunos, possibilitando uma prática de 

ensino mais individualizada e simultaneamente agregadora de toda a turma. 

Os resultados advindos da avaliação diagnóstica facilitaram bastante o planeamento 

desta sessão, na medida em que permitiram ordenar os alunos segundo níveis de 

desempenho motor e, consequentemente construir cenários de aprendizagem 

ajustados às necessidades e dificuldades aferidas. (Aula 41, UD Natação, 27 de 

Fevereiro de 2014) 

 

Outra modalidade de avaliação que utilizei ao longo do ano foi a 

avaliação formativa. Esta foi realizada de forma contínua através da 

observação e análise do desempenho dos alunos nas diferentes tarefas. As 

ilações daí advindas foram posteriormente alvo de reflexão no meu “caderno de 

professora”. Estas permitiram não só controlar o processo de ensino-

aprendizagem e ajustá-lo sempre que se revelou necessário, como também 

detetar dificuldades de aprendizagem e identificar os fatores que lhes estavam 

subjacentes.  

Ao longo do ano, partilhei as informações advindas da avaliação 

formativa com os alunos para que estes conhecessem e compreendessem os 

objetivos pedagógicos específicos inerentes a determinada unidade de ensino. 

O carácter transparente deste processo promoveu melhorias quer ao nível do 

desempenho dos estudantes, quer no comportamento. Segundo Rink (1985), 

esta é uma estratégia benéfica na medida em que incita os alunos a definirem 

as suas próprias metas pessoais.  

 Relativamente à composição do esquema final, os grupos mostraram-se bastante 

empenhados e envolvidos, apesar de ter sido evidente a existência de disparidades a 

este nível. Procurei intervir junto dos alunos mais desconcentrados, alertando-os 

para a necessidade de encararem esta modalidade com mais responsabilidade e 

consciência, caso contrário, os resultados almejados não seriam alcançados. 

(Aula 43, UD Ginástica Acrobática, 12 de Março de 2014) 
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 Como se pode atestar no excerto que se segue, os dados recolhidos a 

partir das avaliações formativas para além de terem sido formalizados nas 

avaliações sumativas, ainda as complementaram:  

Esta aula ficou marcada pelo término da unidade didática de Natação e pelo primeiro 

momento de avaliação sumativa da modalidade. Este processo foi simplificado pelos 

registos recolhidos ao longo das sessões, que permitiram ter uma maior consciência da 

evolução de cada aluno ao nível do desempenho motor. Assim, com base nestas 

informações, foi possível atribuir classificações antes deste instante mais formal, sendo 

que estas foram posteriormente asseguradas ou alteradas consoante o que foi 

observado e constatado nesta aula. (Aula 43, UD Natação, 3 de Abril de 2014) 

  

A componente classificativa da avaliação sumativa é descrita no 

Despacho Normativo 98 A/92, como um “juízo globalizante sobre o 

desenvolvimento dos conhecimentos e competências, capacidades e atitudes 

do aluno." (nº 25). Classificar os alunos, atribuindo-lhes um nível é, portanto, 

uma tarefa que está subjacente a esta modalidade de avaliação. Foi 

precisamente a necessidade de quantificar o desempenho dos alunos nos 

vários domínios fez despontar novas inseguranças. Seria eu capaz de me 

distanciar suficientemente dos alunos para não imbuir a classificação de 

subjetividade? Estaria eu preparada para gerir todas as tarefas inerentes a uma 

aula e simultaneamente inferir os desempenhos de todos os alunos? 

Conseguiria eu observar tudo (conteúdos e critérios) em todos (alunos)? 

Seriam os critérios de avaliação previamente definidos suficientemente 

objetivos? No final das primeiras avaliações sumativas recordo-me de ter 

refletido sobre estas questões, facto que está patente nas reflexões a seguir 

apresentadas:  

 Efetivamente conseguir observar tudo e todos não se afigurou tarefa simples. 

Antevendo esta dificuldade e objetivando ser o mais justa e rigorosa possível na 

atribuição de uma classificação quantitativa que retratasse as competências e 

capacidades dos alunos, decidi filmar a aula para posteriormente refletir, analisar e 

avaliar mais pormenorizadamente (…) Percebi também que era extremamente 

difícil libertar-me das pessoas em causa, isto é, deixar a subjetividade de lado. No 

entanto, tive consciência que seria imperativo fazê-lo para avaliar equitativa e 

imparcialmente. Os critérios previamente definidos no módulo 6 do Modelo e Estrutura 

de Conhecimento de Voleibol, definidos em função dos objetivos estipulados, foram 

decisivos neste sentido. (Aula 23, UD Voleibol, 4 de Dezembro de 2013) 
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No entanto, na prática, senti grandes dificuldades em observar todos os 

conteúdos presentes na grelha e, consequentemente, em atribuir uma classificação 

de acordo com os critérios de avaliação previamente definidos. Assim sendo, no 

planeamento das próximas avaliações procurarei ser mais rigorosa, objetiva e 

sintética na aferição dos conteúdos a avaliar, bem como na definição dos 

critérios usados para esse fim. (Aula 25, UD Basquetebol, 4 de Dezembro de 2013) 

 

 Para classificar foi necessário transportar para uma escala de valores a 

informação advinda da avaliação sumativa. Deste modo, o grupo de Educação 

Física da ESMGA, de acordo com os critérios gerais definidos pelo 

Departamento de Expressões, estipulou para cada domínio de aprendizagem 

os seguintes valores percentuais: domínio motor (70%); domínio socioafetivo 

(20%) e domínio cognitivo (10%). Por sua vez, o núcleo de estágio adaptou 

esta fórmula às categorias transdisciplinares contempladas no modelo de 

planeamento de Vickers (1990), Modelo de Estrutura de Conhecimento (MEC), 

culminando na adequação que se segue: habilidades motoras e condição física 

(70%), cultura desportiva (10%) e conceitos psicossociais (20%). É de notar 

que na minha turma existiam dois alunos detentores de declaração médica que 

atestava a sua impossibilidade de realizarem as aulas práticas. Nestes casos, 

em consonância com o definido no grupo de Educação Física foram 

considerados diferentes pesos percentuais a cada domínio: psicomotor (50%), 

cognitivo (30%) e socioafetivo (20%).  

 Atendendo ao referido, depreende-se que a classificação dos alunos não 

se resumiu apenas aos saber-fazer, mas também ao saber-ser e ao saber. 

Tendo em consideração esta perspetiva holística da avaliação, procurei 

sublinhar junto dos alunos a necessidade de haver um investimento em todas 

as valências supracitadas. Por conseguinte, em todas as unidades didáticas 

apliquei um teste escrito para avaliar o nível de conhecimento teórico acerca da 

modalidade em questão (história, características, regulamento e determinantes 

técnicas referentes às habilidades motoras caraterísticas da modalidade). Os 

conceitos psicossociais foram objeto de autoavaliação por parte dos alunos no 

final de todas as aulas, por recurso a uma escala de 1 a 5, em que 1 

representa o aluno que não mostra empenho na realização da tarefa, 

perturbando a aula, e o 5 representa o aluno participativo, cooperante com os 



  

98 
 

colegas e com a professora. Deste modo, os critérios relacionaram-se 

sobretudo com o empenho, participação, responsabilidade, autonomia e 

cooperação. Para além disso, a pontualidade, bem como o facto de o aluno 

trazer ou não o material adequado para a prática também foram tidos em 

consideração. Esta avaliação foi registada na ficha de presenças. Se o nível 

em que estes se enquadraram não convergisse com o meu juízo de valor 

acerca dos seus comportamentos, encetava um diálogo até chegar a um 

acordo. Esta foi a estratégia que encontrei para responsabilizar os alunos pelas 

suas próprias práticas, tornando-os agentes ativos no processo de ensino-

aprendizagem. Por último, as habilidades motoras foram avaliadas tendo por 

base os objetivos e critérios definidos nos MEC das diferentes modalidades.  

 Esta metodologia avaliativa permitiu que os alunos com menos 

competências a nível motor e os alunos dispensados tivessem oportunidade de 

maximizar os seus resultados. A aluna da minha turma com menos 

predisposição para a prática é um bom exemplo disto, uma vez que foi a que 

obteve sempre a melhor classificação nos testes escritos realizados.  

 Apesar de a avaliação sumativa se expressar por meio de uma 

classificação, não se esgota nela, nem deve ser confundida com esta (Rosado 

& Silva, 2010). Permite também realizar um balanço do processo de ensino-

aprendizagem, aferir se os objetivos previamente definidos foram alcançados e 

refletir acerca da eficácia das estratégias de ensino. 

 

 Com o intuito de privilegiar as especificidades dos alunos e as 

caraterísticas contextuais, as três modalidades de avaliação supracitadas 

(diagnóstica, formativa e sumativa) foram realizadas com referência a critérios. 

Estes, ao especificarem o comportamento que era esperado do aluno, a 

condição ou situação em que esse comportamento se devia manifestar e o 

nível de performance que era expectável (Rink, 1985), permitiram que os 

alunos tivessem oportunidade de verificar se realizaram corretamente 

determinada tarefa e se o produto da sua atividade coincidia com aquilo que 

era pretendido. A avaliação foi assim concebida pela “relação entre o efetivo e 

o visado” (Rosado & Silva, 2010, p. 4).  
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 Por fim, importa salientar que durante o ano letivo para além de avaliar 

os alunos, procurei desenvolver a capacidade de me autoavaliar, de refletir 

criticamente sobre o meu próprio comportamento e atuação. Esta estratégia 

permitiu-me desenvolver práticas mais significativas, que me permitiram atingir 

novos e renovados patamares de entendimento, o que teve, 

consequentemente, reflexos positivos na aprendizagem dos alunos. Esta 

perspetiva é confirmada por Bento (2003, p. 176) quando refere que “o sucesso 

do ensino depende tanto da atividade do docente como das atividades de 

aprendizagem dos alunos”.   

 

3.8 – APRENDER PELA OBSERVAÇÃO 

 

 O desenvolvimento profissional docente, entre outros fatores, está 

dependente da capacidade do professor avaliar objetivamente as suas ações e 

os efeitos das mesmas nos alunos. Como advoga Rink (1985), uma análise 

baseada em informações significativas, válidas e confiáveis pode ditar a 

otimização do processo de ensino aprendizagem. A observação, ao possibilitar 

a recolha de informação num contexto natural de atividade, permite proceder à 

interpretação, reflexão e controlo posteriores dos resultados alcançados. No 

entanto, tal só é possível se o professor olhar para as coisas certas da forma 

certa (Rink, 1985), pelo que as primeiras etapas do processo de observação 

devem passar pela identificação dos objetos e dos objetivos bem como pela 

definição dos métodos e instrumentos.  

Partindo deste entendimento, a Professora Orientadora e a Professora 

Cooperante incitaram-nos a delinear um plano de observação para cada 

período do ano letivo (ANEXO 7). Almejando tornar este processo mais 

objetivo, o Núcleo de Estágio definiu quatro grandes categorias abrangentes 

para o processo observacional: alunos, professores, interações e situações de 

aprendizagem. Face a esta definição, cada estagiária definiu os seus próprios 

objetivos em função das necessidades percecionadas. Com base neste 

quadro, procedeu-se à construção de um instrumento passível de utilizado ao 

longo do ciclo observacional (ANEXO 8). Esta estratégia possibilitou a 

organização do processo de observação e direcionou o nosso olhar, enquanto 
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observadoras, para os comportamentos ou situações requeridas pelo 

observado. Porém, no que concerne às aulas do 2º e 3º períodos assistidas 

pela Professora Orientadora, os parâmetros a observar foram redefinidos sob a 

sua orientação. Sendo assim, numa o foco da minha atenção, enquanto 

observadora, recaiu sobre o tempo de empenhamento motor. Para tal, construi 

um instrumento que permitiu registar não só o tempo de empenhamento motor, 

como também o tempo de espera e o tempo que os alunos despendiam fora da 

tarefa. Já na outra aula, o objeto de observação foi a instrução, mais 

especificamente, a transmissão da informação na apresentação das situações 

de aprendizagem e a direção, objetivo e afetividade do feedback (ANEXO 9). 

Neste caso, elaborei, juntamente com as minhas colegas estagiárias, um 

instrumento que possibilitou a observação destes aspetos. Não obstante, 

rapidamente percebi que algumas variáveis, como o objetivo do feedback, 

eram extramente difíceis de observar porque exigiam um acompanhamento 

constante da docente. Contudo, como foi pedido a cada estagiária que se 

fizesse acompanhar de um gravador portátil, todas as informações transmitidas 

foram gravadas, o que possibilitou uma análise posterior mais pormenorizada. 

Por conseguinte, alguns parâmetros do instrumento só foram preenchidos após 

as aulas observadas.  

A observação das aulas das minhas colegas e de professores mais 

experientes, onde se inclui a Professora Cooperante, teve uma importância 

inequívoca no meu desenvolvimento profissional, na medida em que me 

permitiu refletir de uma forma mais distanciada sobre determinados aspetos do 

processo de ensino-aprendizagem. Estes momentos tiveram dois reversos. Por 

um lado, foram importantes sustentáculos para que eu fosse melhorando a 

minha atuação e intervenção pela identificação e supressão das dificuldades e 

dos erros. Por outro, permitiram que eu contribuísse, de certa forma, para o 

progresso das minhas colegas.  

As observações, bem como as reflexões em núcleo de estágio que se seguem, têm 

tido uma importância indiscutível no meu desenvolvimento profissional e pessoal, pois 

permitem-me reviver as minhas aulas, na perspetiva de quem as observa. Daí 

desponta inevitavelmente uma visão mais crítica, que me permite repensar as 

práticas de ensino que desenvolvi pelo confronto com outras metodologias e 

estratégias de intervenção. (Diário de Bordo, 1º Período, Semana de 14 a 18 de 

Outubro) 
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(…) Reitero que estas observações constituem excelentes momentos de 

aprendizagem, uma vez que me permitem filtrar possíveis estratégias a adaptar nas 

minhas aulas, com a minha turma. (Reflexão da aula observada da JO, UD Voleibol, 25 

de Outubro de 2014) 

 

Nesta semana decorreram as observações das aulas de Voleibol. Tendo em 

consideração o passado e o presente da minha colega do Núcleo de Estágio na 

modalidade, penso que este processo de partilha pedagógica poderá ser bastante 

enriquecedor. Por um lado, observar e refletir sobre as aulas de uma colega mais 

experiente e com um contato mais direto com o Voleibol, permite-me repensar as 

práticas de ensino que desenvolvi pelo confronto com as suas metodologias e 

estratégias de intervenção. Por outro, as ilações que a mesma retira das minhas 

aulas e que são discutidas posteriormente nas reuniões do Núcleo de Estágio 

são potencializadoras do meu desenvolvimento pessoal e profissional. (Diário de 

Bordo, 1º Período, Semana de 21 a 25 de Outubro) 

 

Contudo, mais relevantes ainda foram as observações das aulas pela 

Professora Cooperante, Professora Orientadora e pelas minhas colegas, bem 

como as reflexões que se seguiram. Aqui, vivenciaram-se instantes de 

verdadeira partilha e de verdadeira aprendizagem. Os feedbacks construtivos e 

formativos emitidos nestes momentos de debate fizeram-me aceder a 

informação que de outra forma permaneceria inacessível. Isto porque quem 

está de fora vê sempre mais, observa de outra perspetiva, tem acesso a coisas 

a que nós, quando estamos no centro da ação pedagógica, não conseguimos 

aceder. Rodrigues (2001, p. 14) retrata a relevância da observação e posterior 

reflexão na profissão docente, afirmando que “o professor precisa que lhe seja 

dada a oportunidade de ‘se ver ao espelho’, de se ver em situação, pela 

mediação da observação de outros, de modo a poder fazer aproximações 

sucessivas, numa relação prático-teórica, a um espaço de maior congruência 

entre pensamento e ação”.  

Não obstante a consciência da importância da observação no meu 

desenvolvimento profissional, as presenças da Professora Orientadora, da 

Professora Cooperante e das minhas colegas do Núcleo de Estágio originaram, 

numa fase inicial, um certo desconforto.  

(…) Confesso que o facto de saber que a Professora Cooperante e as minhas colegas 

de estágio estavam a observar todos os meus comportamentos e ações condicionou 

um pouco o processo de tomada de decisão, sobretudo porque o espaço de atuação e 

intervenção era reduzido e por isso, o mínimo erro era facilmente identificado. 

(Reflexão 9, UD Basquetebol, 16 de Outubro de 2013) 
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Nas primeiras aulas, as simples presenças da Professora Cooperante e das 

minhas colegas de Estágio davam origem a um certo desconforto que se traduzia 

numa sistemática imagética das opiniões que poderiam tecer. Esta sessão ficou 

marcada pela comparência da Professora Orientadora, que reacendeu esta sensação. 

(…) A minha atitude pouco interventiva, resultante do nervosismo e do medo de 

fracassar, teve repercussões no comportamento dos alunos. Deparei-me com um 

silêncio ensurdecedor e com uma turma pouco dinâmica. No momento, tive plena 

consciência que tinha de agir, tinha de ser eu. Queria intervir, gritar, emitir feedbacks 

corretivos e de incentivo mas estranhamente algo me agarrava, me prendia. 

Estranhamente porque esta foi a vigésima primeira aula que lecionei, ou seja, as 

circunstâncias não eram novas para mim. A única e grande novidade residia na 

presença da Professora Orientadora. (Reflexão 21, UD Voleibol, 27 de Novembro de 

2013) 

 

Esta semana ficou também marcada pelas observações formais das aulas de Dança. A 

supervisão das minhas colegas de Núcleo de Estágio e da Professora 

Cooperante Teresa Leandro desponta sempre alguma ansiedade e nervosismo. 

Obviamente que o facto de se tratar de uma modalidade que não me deixa muito 

confortável, aumentou exponencialmente estes sentimentos e o medo de fracassar. 

(Diário de Bordo, 2º Período, Semana de 27 a 21 de Janeiro de 2014) 

   

Vários foram os fatores que atenuaram progressivamente a ansiedade e 

o nervosismo sentidos nestes momentos de supervisão. Destaco a experiência 

que fui adquirindo ao longo do ano, o espírito de equipa vivenciado no seio do 

núcleo de estágio, a relação de afetividade que criei com os alunos, o conforto 

e a segurança sentidos na lecionação de determinadas modalidades e as 

condições materiais, espaciais e climatéricas favoráveis à lecionação das 

aulas.    

Ultrapassadas as inseguranças iniciais e numa fase de maior 

experiência, comecei a compreender que os feedbacks advindos das 

observações ditavam melhorias ao nível da minha atuação e intervenção e, 

consequentemente, no processo de ensino-aprendizagem que proporcionava 

aos meus alunos. A consciência destas vantagens foi um elemento 

impulsionador importante para que permitiu que os incómodos sentidos 

inicialmente se fossem dissipando gradualmente.   

Por fim, importa salientar que a elaboração dos planos de observação 

sistemática e a realização das respetivas observações (Matos, 2013) estimulou 

o desenvolvimento da minha capacidade de observar, analisar, identificar e 

prescrever.
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4– INTEGRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO NA ESCOLA 

 

4.1– SENTIMENTO DE PERTENÇA A UM GRUPO 

 

O EP, ao proporcionar o contato com o contexto real de ensino, permitiu-

me compreender de uma forma gradual e singular a multiplicidade de funções 

intrínsecas ao “ser professor”. Neste sentido, com a participação em conselhos 

de turma, em reuniões do departamento de Expressões e do grupo disciplinar 

de Educação Física e em momentos de caráter mais informal, constatei que as 

tarefas do professor de Educação Física extravasam as paredes do pavilhão 

desportivo, ou seja, iam além da conceção, planeamento, realização e 

avaliação do processo de ensino-aprendizagem. A condição multifacetada do 

professor é atestada por Silva (2009, p. 9), quando afirma que “além de gestor 

da aula, este tem que ser um gestor de relações pessoais e de conflitos, um 

gestor administrativo, um gestor de tarefas de interação com a comunidade”. 

Segundo a mesma autora, o professor só será capaz de responder com 

eficácia às múltiplas tarefas com que se depara, se compreender e se envolver 

no contexto global do ser professor” (Silva, 2009, p. 9). Este envolvimento 

pressupõe a interação entre os diferentes membros da comunidade escolar tais 

como professores, funcionários, encarregados de educação e alunos. 

O percurso rumo à integração na comunidade escolar foi sinuoso. Numa 

fase inicial, de maior inexperiência e insegurança, senti dificuldades em libertar-

me do rótulo de professora-estagiária, pelo que encarava com estranheza e 

constrangimento o contato com os outros professores. No entanto, a forma 

acolhedora e hospitaleira como fui recebida e as palavras de apreço e 

disponibilidade que me foram dirigidas dissiparam a barreira por mim edificada 

e incrementaram o sentido de pertença a esta comunidade. Apesar de a 

Professora Cooperante ter sido a interveniente mais determinante neste 

percurso de integração, destaco também o Diretor da Escola, os restantes 

professores do Grupo Disciplinar e os funcionários do pavilhão. Fui realmente 

muito bem acolhida por todos! 
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As atividades não letivas, ao propiciarem ambientes descontraídos de 

confraternização, fizeram desmemoriar momentaneamente as tarefas e 

exigências inerentes ao “ser professor” e instigaram o desenvolvimento de uma 

relação de maior proximidade com os restantes docentes. Neste seguimento, 

permito-me apresentar excertos do diário de bordo que remetem para esta 

evidência:  

O momento mais marcante desta semana foi, na minha opinião, o primeiro 

almoço com os professores de Educação Física da ESMGA e alguns elementos da 

direção. Estas atividades não letivas proporcionam ambientes mais 

descontraídos, o que potencializa a integração no contexto escolar e a 

socialização com os restantes docentes. Este almoço não fugiu à regra, 

preconizando um espaço de convívio, onde foi possível privar com alguns elementos 

da comunidade escolar. (Diário de Bordo, 1º Período, Semana de 23 a 27 de Setembro 

de 2013) 

 

(…) Desloquei-me à sala dos Professores onde já se encontrava a Professora Teresa 

Leandro envolta em cartolinas, tesouras, papéis e cola. Pediu-nos que a auxiliássemos 

a recortar, a colar e a afixar as convocatórias para as eleições do Conselho Geral. 

Apesar de ser uma tarefa simples, está carregada de sentido, possibilitando a nossa 

integração no contexto escolar e um maior entendimento do funcionamento do 

Agrupamento. (Diário de Bordo, 4º Período, Semana de 7 a 11 de Outubro de 2013) 

 

O almoço preconizou assim um espaço de convívio e de aprendizagem, onde foram 

partilhadas experiências decorrentes do ensino da disciplina, do desporto escolar e, 

inevitavelmente, do processo formação. (Diário de Bordo, 4º Período, Semana de 14 a 

18 de Outubro de 2013) 

 

O envolvimento na comunidade escolar foi sendo cada vez mais efetivo 

também graças às atividades que o Grupo de Educação Física. A título de 

exemplo, destaco o Mexe-te, o Sarau Gímnico e o Corta-Mato. Nestas 

iniciativas, tive oportunidade de partilhar ideias e de trabalhar em equipa 

visando um objetivo comum, o que me fez sentir verdadeiramente integrada no 

Grupo.  

A timidez sentida inicialmente impediu-me de assumir uma postura ativa 

e interventiva. Limitava-me a ouvir o que se debatia, procurando compreender 

a organização e o funcionamento da instituição para, desta forma, conceber um 

parecer, aceder a novos conhecimentos e desenvolver competências 

profissionais. Desde a primeira reunião que senti vontade de intervir mas no 

momento de o fazer temia o fracasso. Era como se as palavras se quisessem 

libertar e o receio não permitisse.  
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Inicialmente a timidez apoderou-se de mim, no entanto foi-se esvaindo e as 

intervenções, apesar de acanhadas, foram surgindo. Finalmente cai na realidade, sou 

Professora de Educação Física do 12º1. (Diário de Bordo, 1º Período, Semana de 30 a 

4 de Outubro de 2013) 

 

 Com o tempo, fui ultrapassando estes constrangimentos e conquistando 

o meu lugar. Comecei então a intervir sempre que considerava oportuno, 

pondo a descoberto a minha opinião e patenteando sugestões. Procurei assim 

“contribuir para a promoção do sucesso educativo, no reforço do papel do 

professor de Educação Física na escola e na comunidade local, bem como da 

disciplina de Educação Física, através uma intervenção contextualizada, 

cooperativa, responsável e inovadora”14.  

 

4.2– O NÚCLEO DE ESTÁGIO: UMA COMUNIDADE DE APRENDIZAGEM 

 

A experiência prática de ensino em contexto real, proporcionada pelo 

EP, foi enriquecida e favorecida pelas presenças de duas amigas de longa data 

que acompanharam e marcaram, de forma significativa, todo o meu percurso 

académico. O facto de nos conhecermos tão bem deixou-nos confortáveis para 

expor as nossas opiniões e sugestões, mesmo quando estas divergiam. Daqui 

emergiu a partilha… A partilha de experiências, de preocupações, de 

conhecimentos e de saberes. Ciente da importância destes momentos no meu 

desenvolvimento pessoal e profissional, procurei extrair dos mesmos o máximo 

de aprendizagens. Por certo que me teria sentido mais desprotegida e insegura 

se tivesse travado esta batalha sem o companheirismo das minhas colegas e 

sem o ambiente de entreajuda, sinceridade, cooperação e união que reinou 

entre nós.  

A Professora Cooperante, descrita por mim na segunda semana de 

aulas como um porto seguro, desempenhou também um papel de enorme 

relevância neste processo formativo. O seu acompanhamento e supervisão, 

alicerçados na reflexão e no questionamento, assumiram-se como peças 

                                                             
14 Normas Orientadoras do Estágio Profissional do ciclo de estudos conducente ao grau de Mestre em Ensino da 
Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário. Em vigor no ano letivo 2013/214. Porto: FADEUP. Matos (2013) 
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determinantes no desenvolvimento da minha identidade profissional, 

possibilitando “a passagem gradual de uma participação periférica legítima 

mais dependente para uma participação progressivamente mais autónoma e 

confiante” (Batista, 2011, p. 11).  

As interações com a Professora Cooperante facilitam bastante a nossa ação ao nível 

do planeamento, uma vez que são patenteadas várias hipóteses e nós, 

alunas/professoras, somos convidadas a encontrar as soluções mais ajustadas. (Diário 

de Bordo,1º Período, 23 a 27 de Setembro) 

 

Num quadro de interação e de dinâmica social entre os diferentes 

elementos do Núcleo de Estágio (Professora Cooperante, Professora 

Orientadora e colegas estagiárias), emerge a conceção de comunidade de 

prática. De acordo com Wenger (2006), esta é constituída por um grupo de 

indivíduos que partilham preocupações e interesses comuns e que progridem 

interagindo de forma regular e continuada. Foram precisamente estas 

interações, assentes no diálogo e na partilha, que possibilitaram a criação de 

um ambiente propício à aprendizagem. Assim, a relação harmoniosa e 

consistente que reinou no meu núcleo de estágio, alicerçada na partilha, na 

competição, na cooperação, no confronto, na experimentação e, sobretudo, na 

reflexão em grupo e individual, deteve uma importância inequívoca na 

aquisição de novos conhecimentos e de novas competências. Tal como refere 

Nóvoa (2009, p. 8) é a “reflexão coletiva que dá sentido ao desenvolvimento 

profissional dos professores.” 

 O Núcleo de Estágio, sempre disponível para ouvir as minhas preocupações, 

incertezas e anseios, revelou-se, mais uma vez, um importante alicerce na 

construção da minha identidade pessoal e profissional. Esta partilha culminou 

em instantes de maior clareza, que me permitiram tomar as decisões mais 

assertadas e coerentes. (Diário de Bordo, 1º Período, 18 a 22 de outubro de 2014).  

 

As observações das aulas e as reuniões em Núcleo permitiram-me 

proceder à autoavaliação da minha atuação e intervenção e instigaram-me a 

repensar novas metodologias e estratégias.  

As observações, bem como as reflexões em núcleo de estágio que se seguem, têm 

tido uma importância indiscutível no meu desenvolvimento profissional e pessoal, pois 

permitem-me reviver as minhas aulas, na perspetiva de quem as observa. Daí 

desponta inevitavelmente uma visão mais crítica, que me permite repensar as 

práticas de ensino que desenvolvi pelo confronto com outras metodologias e 
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estratégias de intervenção. (Diário de Bordo, 7º Período, Semana de 14 a 18 de 

Outubro de 2013) 

 

Por outro lado, tive a oportunidade de contribuir para o progresso das 

minhas colegas através da identificação e discussão das suas fragilidades e 

potencialidades.  

“(...)Por um lado, observar e refletir sobre as aulas de uma colega mais experiente e 

com um contato mais direto com o Voleibol, permite-me repensar as práticas de ensino 

que desenvolvi pelo confronto com as suas metodologias e estratégias de intervenção. 

Por outro, as ilações que a mesma retira das minhas aulas e que são discutidas 

posteriormente nas reuniões do Núcleo de Estágio são potencializadoras do meu 

desenvolvimento pessoal e profissional.” (Diário de Bordo, 1º Período, 21 a 25 de 

outubro de 2014) 

 

 

Ao longo de todo o processo, como advogado por Batista et al. (2012) 

cada elemento do núcleo assumiu um papel definido e responsabilidades no e 

para com o grupo, estando a individualidade sempre patente. Foi neste 

contexto que despontou um paradoxo. Por um lado foi perentório que me 

envolvesse ativamente na prática da comunidade, de forma a compreendê-la e 

a integrá-la, por outro foi fundamental que assumisse o papel de construtora do 

meu próprio desenvolvimento para descortinar assim o caminho para a 

configuração da minha identidade profissional. Deste modo, tal como referem 

Lave e Wenger (1991) devemos participar na comunidade de prática em que 

estamos inseridas, sem nos tornarmos objeto da mesma.  

Em suma, a construção de uma identidade profissional está longe de ser 

um processo solitário, fruto de aquisição de conhecimentos ou da acumulação 

de experiência. Cada professor deve ser promotor e construtor do seu próprio 

conhecimento numa ótica de formação, de desenvolvimento e de 

aprendizagem em interação e socialização com a própria comunidade de 

prática. Só assim a sua participação deixará de ser dependente e periférica e 

passará a ser mais interna, mais ativa e mais autónoma.  

Importa referir que algumas das ilações anteriormente apresentadas 

resultaram de um estudo realizado em Núcleo, que teve como objetivo indagar 

acerca da dinâmica do núcleo de estágio no processo de construção da 

identidade profissional do estudante-estagiário. Deste estudo resultou um 
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poster, intitulado “O papel do Núcleo de Estágio na Construção da Identidade 

Profissional” (ANEXO 10), que foi apresentado no Seminário Internacional “O 

Estágio na (re)construção da Identidade Profissional do Professor”.  

 

4.3– O DIRETOR DE TURMA 

 

De acordo com as Normas Orientadoras do Estágio Profissional15, o 

estagiário, após acordo com o Professor Cooperante, deve decidir se fará um 

maior investimento na Direção de Turma (DT) ou no Desporto Escolar (DE). 

Apesar da segunda opção ter sido a selecionada, a presença e participação 

nos conselhos de turma, os diálogos estabelecidos com a Professora 

Cooperante e com os outros docentes, bem como a revisão de alguns 

documentos de apoio fornecidos durante a formação proporcionaram-me uma 

visão mais contextualizada das responsabilidades e funções do Diretor de 

Turma. Constatei então que o DT preconiza o elo de ligação entre diferentes 

áreas de intervenção: docência e gestão; escola e família; professor e aluno. 

Ressalve-se que a cada área de intervenção estão associadas determinadas 

responsabilidades.  

No que se refere à primeira (docência e gestão), constatei que o DT é 

um professor que medeia, coordena e lidera um grupo de professores e, 

concomitantemente, um elemento do sistema de gestão da escola a quem se 

incumbem tarefas de gestão global do conselho de turma a que preside 

(Roldão, 1995). Deste modo, compete ao DT garantir a articulação entre os 

docentes da turma, os alunos e os encarregados de educação, visando 

desenvolver um trabalho cooperativo que beneficie o desenvolvimento social e 

pessoal da criança ou do adolescente.  

Neste entendimento, constatei que o DT deve possuir um conhecimento 

aprofundado de cada aluno, de modo a identificar as suas principais 

dificuldades e necessidades e, assim, proceder a um acompanhamento mais 

individualizado. No que concerne à análise e organização do Dossier de 

                                                             
15 Normas Orientadoras do Estágio Profissional do ciclo de estudos conducente ao grau de Mestre em Ensino da 
Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário. Em vigor no ano letivo 2013/214. Porto: FADEUP. Matos (2013) 
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Turma, documento que contempla todos os registos referentes ao percurso 

intra e extraescolar dos alunos, é também uma tarefa da sua inteira 

responsabilidade. Algumas das informações aí patenteadas devem ser 

partilhadas com os restantes docentes em Conselho de Turma para que sejam 

discutidas estratégias, métodos de trabalho e tarefas que visem o 

desenvolvimento de um processo de ensino-aprendizagem adequado às 

especificidades dos alunos.  

No que se refere à relação com os pais e encarregados de educação, de 

acordo com o Regulamento Interno da ESMGA, cabe ao DT “preparar a 

informação adequada, a disponibilizar aos pais e encarregados de educação, 

relativa ao processo de aprendizagem, assiduidade e avaliação (nos 2.º, 3.º 

ciclos e Secundário) ”. O canal de comunicação, potenciado pelo DT, assume-

se, assim, como um meio de aproximar as duas principais instituições 

responsáveis pela socialização e desenvolvimento da criança/adolescente: 

escola e família. Atendendo a esta posição privilegiada, o DT deve fortalecer o 

vínculo, incentivando os EE a colaborarem e a envolverem-se ativamente, quer 

no processo de aprendizagem, quer nas diferentes atividades propostas 

(Zenhas, 2006). Os EE têm de se sentir parte integrante, têm de visualizar a 

escola como um espaço onde também têm voz ativa. Esta relação próxima, 

alicerçada na confiança, poderá influir de forma determinante no sucesso 

educativo dos alunos (Zenhas, 2006), induzindo melhorias não só ao nível das 

aprendizagens, mas também no comportamento, aproveitamento e 

assiduidade. Esta afirmação vai de encontro ao ponto 2 do artigo nº5 do 

Decreto-Lei nº30/2002. Neste documento pode ler-se que o DT “é 

particularmente responsável pela adoção de medidas tendentes à melhoria das 

condições de aprendizagem e à promoção de um bom ambiente educativo, 

competindo-lhe articular a intervenção dos professores da turma e dos pais e 

encarregados de educação e colaborar com estes no sentido de prevenir e 

resolver problemas comportamentais ou de aprendizagem”. 

Face a esta panóplia de funções e responsabilidades, constatei que ser 

DT requer muito empreendimento e dedicação. Neste sentido, as competências 

pedagógicas, apesar de imprescindíveis, só por si, não permitem ao DT 
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responder de forma profícua à multiplicidade de tarefas que tem a seu cargo. O 

papel de intermediário entre os alunos, professores e os encarregados de 

educação carece, no meu ponto de vista, de dois ingredientes-chave: a 

capacidade de comunicação e de gestão de relações humanas.   

 

4.4 – DESPORTO ESCOLAR: O GRUPO DE NATAÇÃO 

 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 95/91 de 26 de Fevereiro, secção II, 

artigo 5.º do Regime Jurídico da Educação Física e do Desporto Escolar, 

“entende-se por Desporto Escolar o conjunto de práticas lúdico-desportivas e 

de formação com objeto desportivo, desenvolvidas como complemento 

curricular e ocupação dos tempos livres, num regime de liberdade de 

participação e de escolha, integradas no plano de atividades da escola e 

coordenadas no âmbito do sistema educativo”. Partindo deste entendimento, 

depreende-se que a promoção de uma cultura desportiva na escola passa não 

só pelas aulas de Educação Física, encaradas como a parte mais prevalente 

do desporto no âmbito escolar, mas também pelas atividades de complemento 

da ação educativa, onde se incluiu o DE (Marques, 2006). Deste modo, é 

imperativo que este seja integrado, de forma articulada e continuada, no 

conjunto de objetivos específicos do PEE. O Projeto do DE deve assim incluir 

as atividades que irão integrar o plano de atividades, bem como o seu 

contributo para alcançar os objetivos patentes no PEE. No caso particular da 

ESMGA, este ano, abriram clubes/equipas de Natação, Desportos de Ar Livre, 

Ténis de Mesa, Futebol, Voleibol, Dança e Ginástica Acrobática.  

Tal como está explícito no ponto referente ao DT, o meu maior 

investimento deu-se ao nível do DE. Múltiplas razões estiveram na origem 

desta decisão, no entanto a principal prendeu-se com o facto de a Professora 

Cooperante se ter responsabilizado pelo grupo de uma modalidade que sempre 

apreciei: a Natação. O caráter menos burocrático desta área, 

comparativamente à DT, associado à sua natureza desportiva também motivou 

a minha escolha.  

Importa salientar que a participação no DE não foi de todo periférica, não 

se resumiu a um mero acompanhamento, na medida em que ficaram a nosso 
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cargo inúmeras tarefas, tais como: divulgar o grupo; atualizar as fichas de 

presenças e controlar a assiduidade; acompanhar os alunos às competições e 

preparar e realizar as sessões treino que decorreram na Piscina Municipal de 

Espinho. A confiança que a Professora Cooperante depositou em nós, ao 

delegar-nos estas responsabilidades fez-me sentir progressivamente mais 

confortável e segura no papel de professora. Por outras palavras, a autonomia 

que nos foi conferida, permitiu que as inseguranças decorrentes da 

inexperiência se fossem esbatendo até ao ponto em que se dissiparam. Com 

efeito, esta envolvência no DE contribuiu, em grande medida, para a 

configuração da minha identidade profissional.   

Reportando-me à dinamização do Grupo de Natação, o Núcleo construiu 

e afixou em vários pontos da escola cartazes que continham todas as 

informações alusivas às inscrições. Como não havia restrições em relação à 

idade ou ao escalão, a adesão foi superior à conjeturada. Deparamo-nos então 

com cerca de 50 alunos com idades compreendidas entre os 12 e os 17 anos, 

em que a maioria era dos 5º e 6º anos. Face a esta evidência, o primeiro treino 

foi aguardado com alguma apreensão e expetativa. Estes sentimentos estão 

espelhados no excerto que se segue:  

Se a priori o elevado número de inscrições aliado ao pouco espaço disponível me tinha 

deixado apreensiva, assim que me aproximei da porta da piscina, este sentimento 

intensificou-se. Apesar de não estarem presentes todos os alunos inscritos, pareciam-

me imensos e só imaginava o cenário dentro do tanque. (Diário de Bordo, 1º Período, 

14 a 18 Outubro de 2013) 

  

Face ao frenesim e à desordem vivenciados, sentimos necessidade de 

definir estratégias que visassem uma melhor organização dos alunos. Optámos 

então por dividir o grupo em dois (os alunos do 5º e 6ºanos compuseram um 

grupo, enquanto os alunos dos outros anos letivos constituíram o outro) e 

destinar-lhes horários de treino distintos. De forma a promover um trabalho 

mais individualizado, com base nos dados recolhidos no primeiro treino, 

definimos níveis de trabalho diferenciados e dividimos, consequentemente, os 

alunos pelas pistas disponíveis. No que respeita ao Núcleo, acreditamos que a 

presença de apenas duas de nós no DE, uma com os alunos de AMA e outra 

com os restantes, era mais do que suficiente, pelo que construímos um 
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roulement para nos organizarmos. Acresce que o facto de três alunos do 

ensino secundário se terem voluntariado para nos auxiliar foi uma mais-valia:  

A sua coadjuvação possibilitou um controlo mais eficaz do grupo de AMA e dissipou 

algumas inseguranças dos alunos, que se sentiram mais confiantes por terem duas 

pessoas a acompanhá-los. (Diário de Bordo, 1º Período, 11 a 15 de Novembro de 

2013) 

 

Obviamente que uma seleção dos alunos inscritos teria simplificado todo 

este processo. No entanto, atendendo a que o Desporto Escolar (DE) e a 

Educação Física constituem para algumas crianças/jovens as únicas 

oportunidades de acesso à atividade desportiva, devidamente enquadrada e 

orientada num ambiente pedagógico e didático adequado e de forma gratuita, 

preferimos conceder a todos a oportunidade de participar. Contudo, no caso 

dos Encontros Regionais do DE tivemos inevitavelmente de proceder a uma 

triagem. Até porque alguns alunos não detinham as competências mínimas 

para participar nas provas referentes ao seu escalão. A consciência do valor 

que alguns alunos conferiam aos momentos competitivos, tornou estas 

tomadas de decisão penosas. No entanto, foi interessante constatar que, em 

determinados casos, a não convocatória lhes deu alento, traduzindo-se num 

acréscimo do empenho, envolvimento e consequente aprendizagem, o que 

viabilizou a tão ambicionada convocatória. Confesso que era deveras 

gratificante observar o entusiasmo, o esforço e a dedicação dos alunos nas 

Encontros. Deste modo, antes, durante e após as competições, a minha 

atitude, enquanto professora, foi sempre no sentido de os motivar, mesmo 

quando as minhas expetativas não eram as mais favoráveis. Face às 

conquistas e aos triunfos, felicitava-os e celebrava juntamente com eles. 

Perante as derrotas, procurava confortá-los, incentivando-os a continuarem a 

treinar de forma empenhada e motivada. As competições constituíram-se assim 

como um veículo para o estabelecimento de relações de maior proximidade 

com os alunos.  

 Nas Competições procurei ainda informar-me sobre alguns aspetos 

regulamentares e organizativos que estão por detrás de provas desta natureza. 

A partir das ilações daí advindas, fui capaz de gerir os grupos presentes na 
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competição que se realizou na Piscina Municipal de Espinho, contribuindo para 

o sucesso da mesma.  

Contrariamente ao que sucede nas aulas de Educação Física, onde os 

alunos estão sujeitos a formas de organização e a conteúdos e estruturas mais 

formais, o DE deve ser entendido como uma parte menos orgânica, mais 

informal da vida escolar (Marques, 2006, p. 145). Não obstante a 

dispensabilidade de um planeamento formal, todos os treinos foram projetados 

antecipadamente por mim e pelas minhas colegas do Núcleo de Estágio, 

resultando, portanto, de um trabalho conjunto e cooperativo.  

Apesar de a heterogeneidade dos alunos ter despontado, numa fase 

inicial, alguma insegurança e ansiedade, considero que foi precisamente este 

fator que enriqueceu a minha experiência no DE. Efetivamente, o contato com 

idades, estados maturacionais, condutas e níveis de desempenho variáveis foi 

potencializador de aprendizagens que me fizeram sentir progressivamente 

“mais professora”.   

 

4.5 – UMA EXPERIÊNCIA DE ENSINO NO 1º CICLO 

 

A Professora Cooperante tornou este ano de primeiro contato com a 

profissão mais rico do que o perspetivado, delegando-nos funções, 

responsabilidades e tarefas que extravasaram as exigências patenteadas nas 

Normas Orientadoras do Estágio Profissional e que, consequentemente, 

potenciaram o nosso desenvolvimento profissional e pessoal. A oportunidade 

de lecionar as aulas das duas turmas do 3º ano da Escola EB1 Espinho 2 que 

estavam à sua responsabilidade é um exemplo disso. Estas aulas surgiram no 

âmbito do projeto de coadjuvancia entre as escolas do agrupamento, onde está 

definido que “aos docentes dos 2º e 3º ciclos do ensino básico e do ensino 

secundário, podem ser atribuídos até 100 minutos da componente letiva para 

coadjuvação das Expressões Artísticas ou Físico-Motoras no 1.º ciclo do 

ensino básico” (Despacho 9815-A/2012, nº3, artº 8).  

Consciente de que estava perante crianças no início da formação, senti 

responsabilidades acrescidas que se prenderam não só com o seu 
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desenvolvimento a nível motor mas também social e pessoal. Deste modo, a 

minha intervenção foi sempre no sentido de propor situações de aprendizagem 

que visassem o desenvolvimento das habilidades motoras básicas; fomentar a 

aquisição de hábitos e comportamentos de estilos de vida saudáveis e incutir 

valores inerentes ao desporto, tais como cooperação, fair-play, espírito de 

equipa, superação. Elementos estes fundamentais para o desenvolvimento 

integral do aluno.  

Partindo do pressuposto de que a Educação Física, quando bem 

orientada, tem um impacto positivo no domínio cognitivo, afetivo e psicomotor 

das crianças e jovens, apesar de à semelhança do que sucedeu no DE, não 

nos ter sido exigido um planeamento pormenorizado, todas as aulas foram 

criteriosamente projetadas por mim e pelas minhas colegas do Núcleo de 

Estágio. Assim, nunca descurando a vertente lúdica, procurámos enriquecer o 

reportório motor dos alunos, guiando-nos pelas orientações programáticas. 

Deste modo, nas nossas aulas vigoraram os jogos pré-desportivos, bem como 

os circuitos multidesportivos e as estafetas. Esta forma de organização 

possibilitou a abordagem de destrezas gímnicas básicas, tais como rolamentos, 

deslocamentos e posições de equilíbrios; das ações motoras primárias do 

atletismo (correr, saltar e lançar); e o desenvolvimento de ações técnico-táticas 

específicas de modalidades como o Basquetebol, do Andebol e do Futebol. 

Ademais, no 2º Período introduzimos uma coreografia criada pela minha colega 

do núcleo com formação em Dança. A resposta dos alunos foi, na 

generalidade, positiva, com exceção de alguns rapazes, que se mostraram 

relutantes numa fase inicial mas que progressivamente se deixaram contagiar 

pelo ambiente de aprendizagem criado. As professoras titulares da turma viram 

potencial na coreografia e propuseram que a mesma fosse apresentada na 

festa final de ano, que se realizou na ESMGA.   

Confesso que fiquei bastante embevecida quando os alunos apresentaram a 

coreografia que nós lhes ensinámos na festa final de ano. Neste momento senti o 

nosso trabalho reconhecido por toda a comunidade escolar. (Diário de Bordo, 3º 

Período, 2 a 6 de Julho de 2014) 

  

Acresce que a coreografia foi também exibida na abertura de outras 

atividades como é o caso do Happy Day e do Mexe-te. É de realçar que o 
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empenho e o envolvimento dos alunos contribuíram em grande medida para o 

sucesso das atuações. Não menos importante foi a colaboração das 

professoras titulares da turma que tiveram a preocupação de aprender todos os 

passos para, na nossa ausência, os ensaiar com os alunos.  

 Em retrospetiva, é já com algum saudosismo que recordo os meus 

alunos sempre entusiastas e alegres, que tornaram esta experiência tão 

gratificante. Os abraços e beijinhos dos finais da aula, as palavras de carinho 

que inocentemente iam soltando, os sorrisos com que encaravam todas as 

tarefas propostas, o divertimento que espelhavam na sua realização são 

aspetos que jamais esquecerei e que me motivam a querer voltar a lecionar 

neste ciclo de ensino, o 1º ciclo.     

 

4.6 - PROFESSORA PARA ALÉM DAS AULAS 

 

A participação na dinamização de inúmeras atividades contribuiu para que 

eu fosse compreendendo que efetivamente as responsabilidades inerentes ao 

“ser professor” ultrapassam as paredes da sala de aula. Para além disso, 

incrementou o meu sentimento de pertença ao grupo disciplinar, à escola e, em 

última instância, ao agrupamento.  

 

4.6.1 – CORTA-MATO 

 

Nas reuniões destinadas à preparação e organização do Corta-mato 

escolar, constatei que o grupo de Educação Física, salvo raras exceções, 

funciona como uma verdadeira equipa que luta por um objetivo comum. Como 

sucede em todas as equipas, cada elemento foi chamado a desempenhar 

tarefas específicas, sendo que eu e as minhas colegas ficamos responsáveis 

por controlar o percurso, acautelando possíveis acidentes.  

Tendo em consideração que esta atividade coincidiu com o horário da 

minha aula, os meus alunos foram incitados a comparecer no pavilhão para 

auxiliarem nas tarefas organizativas. Apesar da confusão inicial, provocada 
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pelo aglomerado de turmas e pela comparência temporona dos intervenientes, 

organizei rapidamente os meus alunos, delegando-lhes diferentes tarefas.   

Nas duas semanas antecedentes a esta prova, nas aulas de 

Basquetebol, procurei motivar os alunos, simulando o corta-mato na ativação 

geral. Apesar de ter procurado incentivar a participação de toda a turma, não 

consegui fazê-lo. No entanto, fiquei bastante satisfeita com a adesão de seis 

alunos a este evento. O cariz organizativo das “sessões treino”, baseadas na 

promoção de comportamentos autónomos, fizeram os alunos encarar a prova 

com seriedade e responsabilidade. O cariz competitivo espicaçou-os a fazer 

mais e melhor, o que foi visível sobretudo num dos elementos da turma que 

alcançou o sétimo lugar. Apesar de ter encarado este desempenho inesperado 

com orgulho e entusiasmo, fiquei um pouco desapontada, pois o 6º lugar teria 

dado acesso ao regional. No entanto, não deixei transparecer este sentimento, 

apoiando o aluno e felicitando-os pela sua prestação. 

Resumidamente, esta manhã desportiva revelou-se um momento 

formativo significativo, pelo ambiente positivo que gerou e pela mobilização de 

uma elevada quantidade de alunos, de faixas etárias muito díspares, do 5º ao 

12º ano de escolaridade.  

Esta prova constituiu para mim um momento de aprendizagem, na 

medida em que a participação na organização permitiu compreender como é 

que se planeia uma atividade desta natureza e potencializou a socialização e 

interação quer com os professores do Grupo de Educação Física, quer com os 

alunos, reforçando o sentimento de pertença a esta comunidade educativa.  

 

4.6.2 – HAPPY DAY 

 

De modo a dar resposta às exigências patenteadas na área de 

desempenho 2 – Participação na Escola e Relações com a Comunidade, o 

Núcleo de Estágio dinamizou uma atividade, designada HAPPY DAY, 

destinada aos alunos do 3º e 4º ano da Escola EB1 Espinho 2, que teve lugar 

na escola sede do Agrupamento, a ESMGA.  
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A organização desta atividade teve como principais propósitos combater 

o sedentarismo, promovendo um estilo de vida saudável, assente na prática de 

atividade física regular; fomentar a articulação entre escolas, a transição entre 

ciclos; e incrementar a participação dos pais/encarregados de educação na 

vida do agrupamento. De referir que estes objetivos foram de encontro às 

áreas prioritárias de intervenção patentes no Projeto Educativo da Escola: 

qualidade de ensino, promoção de valores e organização do Agrupamento.  

 Atendendo à influência dos familiares e amigos nos estilos de vida das 

crianças, consideramos oportuno alargar esta atividade aos mesmos para, 

deste modo, chegar mais próximo do núcleo de indivíduos que interferem direta 

ou indiretamente no quotidiano da nossa população-alvo, os alunos.  

No que se refere à atividade propriamente dita, esta contemplou um 

Peddy Paper, que envolveu jogos pré-desportivos e tradicionais, adivinhas, 

atividades nos Laboratórios de Química e Biologia e um Caça ao Tesouro na 

Biblioteca. Este conjunto variado de atividades aportou inúmeras exigências ao 

nível da planificação, organização e gestão (sobretudo de recursos humanos, 

materiais e financeiros) e, consequentemente, um grande investimento da 

nossa parte enquanto dinamizadoras.  

 A divulgação da atividade foi um passo determinante para o seu 

sucesso. Deste modo, com o intuito de mobilizar os pais e por inerência os 

alunos, elaborámos um convite que foi entregue a todos os encarregados de 

educação nas reuniões do final do segundo período. Contudo, passado o prazo 

estabelecido para as inscrições, constatámos que a adesão era inferior à 

pretendida. Face a este cenário pouco animador, decidimos dirigir-nos à escola 

e anunciar a atividade, desta vez, junto dos alunos, nas salas de aula, 

desvendando alguns pormenores, como a existência de prémios, e estipulando 

um nova data-limite para a entrega da autorização. Aparentemente, os alunos 

ficaram agradados com as novas informações e convenceram os pais a 

participarem, uma vez que, após esta medida, as inscrições aumentaram 

substancialmente (de cerca de 30 para 100).  

 Como já tínhamos uma previsão relativamente ao número de 

participantes, procedemos à definição das equipas, atendendo sempre aos 
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laços de afinidade. Com efeito, procurámos reunir os alunos da mesma turma, 

sem os separar dos respetivos acompanhantes. No entanto, no dia do evento, 

a ausência de algumas pessoas inscritas originou um desequilíbrio nas 

equipas. Face a este percalço expetável, fomos obrigadas a reformulá-las, o 

que afetou a rotação das mesmas pelos postos, aumentando o tempo de 

espera nas situações requeriam a presença de duas equipas para competir. 

Assim que nos apercebemos desta situação, intercedemos junto da colega do 

Núcleo que estava responsável pela gestão de problemas desta natureza que 

agiu prontamente. Esta imprimiu fluidez à atividade, fazendo com que as 

equipas que aguardavam em pontos distintos fossem competir num ponto 

comum.  

 Atendendo a simultaneidade das atividades que constituam o Peddy 

Paper, foi imprescindível a colaboração das Professoras de Biologia e Físico-

Química, da Professora responsável pela Biblioteca, de cinco Professores de 

Educação Física e de sete alunos do 12º ano. Deste modo, com intuito de 

manter os responsáveis pelos postos informados sobre o seu funcionamento, 

fornecemos-lhe um cartão que continha todas as indicações necessárias 

(ANEXO 11). Importa destacar também a disponibilidade dos auxiliares de 

ação educativa que se prontificaram a abrir a escola e as instalações que 

necessitávamos, auxiliando-nos também na preparação dos lanches e na 

colocação e posterior arrumação dos materiais utilizados. O facto de estas 

pessoas terem prescindido da sua manhã de sábado para nos auxiliar a levar 

esta atividade a bom porto, evidenciou o espírito colaborativo e cooperativo que 

vigora nesta escola. Acresce ainda o contributo da Direção da Escola e do 

Presidente da Associação de Pais da Escola nº2, que após terem sido 

contatados por nós se responsabilizaram de imediato pelos prémios. Por este 

motivo, convidámo-los a proceder à entrega dos de 1º,2 e 3º prémios no final 

do evento.  

 De forma a garantir os bens alimentares necessários à concretização do 

lanche previsto para o fim da atividade, dirigimo-nos a alguns estabelecimentos 

comerciais da cidade para pedir patrocínios e, contrariamente ao que 

esperávamos, conseguimos. Contámos também com a colaboração do Canal 
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Espinho TV, que através de uma reportagem deu visibilidade à nossa 

atividade16.  

 No final, vimos o nosso trabalho reconhecido pelos professores, que 

elogiaram a originalidade e a organização da atividade; pela Direção, que nesta 

manhã vislumbrou a tão ambicionada interação entre as escolas do 

agrupamento; pelos participantes, cujas expressões eram de contentamento; 

pelos EE, que nos agradeceram pela manhã de diversão na companhia dos 

mais pequenos; e pelo Presidente da Associação de Pais, que, por ter ficado 

tão agradado com o trabalho apresentado, nos propôs a dinamização desta 

atividade numa dimensão mais reduzida na inauguração das novas instalações 

desportivas da Escola EB1 Espinho 2.  

Pessoalmente, foi com um enorme sentimento de dever cumprido. Valeu 

a pena todo o investimento que empreendi. Para além das aprendizagens que 

esta atividade me facultou ao nível das tarefas e exigências a cumprir numa 

organização desta índole, dei também um passo decisivo para me assumir 

como professora, para me assumir como parte integrante da escola, no geral, e 

do grupo disciplinar, em particular, contribuindo igualmente para o reforço do 

papel de professor de EF na comunidade escolar.  

 

4.6.3 – SARAU GÍMNICO 

  

Conscientes de que o Sarau Gímnico poderia simbolizar a festa de final 

do Secundário dos nossos alunos, eu e as minhas colegas do Núcleo de 

Estágio decidimos incentivá-los a participar com a coreografia que havia sido 

aprendida nas aulas de dança. A adesão, pelo menos no que se refere à minha 

turma, foi praticamente total (apenas três alunos não puderam comparecer). 

Como os passos e os movimentos já eram do conhecimento de todos, foram 

apenas necessários três ensaios em conjunto para retificar alguns pormenores 

e para definir concretamente as posições dos alunos no espaço. Importa referir 

que estes ensaios contribuíram em grande medida para solidificar e fortalecer 

                                                             
16 In http://www.espinho.tv/index.php/2014-maio/item/1708-happy-day-na-escola-dr-manuel-gomes-
de-almeida 
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relações não só com os meus alunos, mas também com os das minhas 

colegas.  

No dia do Sarau, mais precisamente nos instantes que antecederam a 

apresentação, sentia-se a tensão e o nervoso miudinho. Os alunos 

ambicionavam, efetivamente, dar o seu melhor e ver o seu trabalho 

reconhecido não só por nós, mas também por toda a plateia. Esta expetativa 

fez brotar o medo de errar. Cientes destes sentimentos, eu e as minhas 

colegas, procurámos tranquilizá-los, emitindo palavras de conforto. Estas 

tiveram o efeito pretendido, na medida em que os alunos entraram destemidos 

e confiantes no “palco”, postura que se manteve até ao final da atuação e que 

se traduziu numa fluidez e numa expressividade nunca antes vistas nos 

ensaios. Eu assisti embevecida e orgulhosa! Assim que terminaram, os alunos 

chamaram-nos para agradecer. Eu dirigi-me ao palco, procurando assumir uma 

postura calma, que não fizesse transparecer a emoção que se estava a 

apoderar de mim. Por entre felicitações e abraços, olhei à minha volta e 

deparei-me com expressões de reconhecimento nas faces de todos os 

presentes, nos quais se incluíam membros da direção, professores, auxiliares, 

encarregados de educação/pais e alunos. Que sentimento de dever cumprido! 

Foi efetivamente um momento memorável, que jamais esquecerei! 

Quando pensava que não podia ser mais surpreendida, eis que ouço a 

música da coregrafia que nós passámos a praticamente todos os professores 

do grupo e que estes ensinaram às suas turmas. Os meus alunos, em êxtase, 

puxaram-me de imediato para o palco e os das minhas colegas fizeram o 

mesmo. Quando dei por mim, estava envolta de alunos, familiares, auxiliares e 

professores. Acresce ainda a presença do Diretor que aderiu sempre 

prontamente a estes momentos mais descontraídos. Escusado será dizer que 

foram situações como estas que contribuíram para que eu me fosse sentindo 

cada vez mais professora daquela Escola.  
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4.6.4 – RUMOS 

  

 O Rumos foi um evento dinamizado pelos coordenadores dos Cursos 

Profissionais, dos Cursos de Especialização Tecnológica, dos Cursos 

Vocacionais e dos Programas Integrados de Educação e Formação, 

juntamente com os Diretores de Curso, docentes e alunos que visou a 

divulgação da oferta formativa das escolas do agrupamento. Face ao sucesso 

do Happy Day, foi-nos solicitado que organizássemos uma atividade desportiva 

que desse a conhecer aos participantes as instalações da escola, bem a sua 

dinâmica. Assim, decidimos preparar um circuito multidesportivo no campo de 

Basquetebol. No entanto, o facto de o Rumos se ter prolongado durante todo o 

dia, refletiu-se numa menor concentração de participantes nesta atividade. 

Apesar desta desvantagem, a participação neste evento constituiu mais uma 

oportunidade de socialização e de desenvolver o sentimento de pertença a esta 

Escola.  

 

4.6.5 – INAUGURAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DESPORTIVAS DA ESCOLA 

EB1 ESPINHO 2 

 
No seguimento do sucesso do Happy Day (evento organizado pelo 

Núcleo de Estágio), como referido, o responsável dos Encarregados de 

Educação propôs-nos a dinamização de uma atividade semelhante mas numa 

dimensão mais reduzida na inauguração das novas instalações desportivas da 

Escola EB1 Espinho 2. No entanto, como não possuíamos os recursos 

humanos da primeira atividade e como não tínhamos forma de prever o número 

de participantes, considerámos que a organização de apenas dois jogos seria 

suficiente, o que acabou por se verificar. Optámos então por preparar um 

Paintball adaptado e uma corrida em sacos de sarapilheira. Como expetável, o 

primeiro foi o que teve mais adesão. Os sacos plásticos como farda, as 

bisnagas, a água colorida e o cariz competitivo do jogo tornaram-no 

efetivamente muito convidativo. O divertimento dos alunos foi percetível para 
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todos os presentes que observavam o que estava a decorrer com uma 

expressão de beneplácito.  

Perante o exposto, depreende-se que a participação neste evento 

resultou do reconhecimento do trabalho por nós desenvolvido noutras 

atividades, o que me deixou bastante orgulhosa. De facto, são momentos como 

este que promovem contatos mais próximos quer com os alunos, quer com os 

outros agentes educativos (familiares, professores, auxiliares, membros da 

direção). O sentimento de integração deixou de se circunscrever à escola e 

estendeu-se ao agrupamento.  

 

4.6.7 – MEXE-TE 

 

O “Mexe-te” é um evento de renome na cidade de Espinho que dá 

visibilidade à Escola Secundária Dr. Manuel Gomes de Almeida. Organizado 

anualmente pelo Grupo Disciplinar de Educação Física. Este evento visa 

promover estilos de vida ativos e saudáveis, assentes na prática de exercício 

físico regular. Por norma, este evento é de carácter obrigatório para todos os 

alunos do ensino diurno, no entanto, este ano, os alunos submetidos a exames 

nacionais foram excluídos. Este aspeto foi alvo de discussão nas reuniões 

destinadas à organização e preparação deste evento. Alguns professores 

defendiam que todos os alunos, mesmo aqueles que já se encontravam de 

férias, deviam ter, caso estivessem interessados, a possibilidade de participar 

neste evento. E eu incluía-me neste grupo. Já outros consideravam que se 

incluíssemos esses alunos, o controlo das inscrições e, consequentemente, a 

organização das atividades, poderiam sair prejudicadas, na medida em que 

estes alunos já não se encontravam em período letivo e, por isso, podiam faltar 

sem qualquer comprometimento.  

 O facto de o Mexe-te ter contemplado um leque variado de atividades 

desportivas que, na sua maioria, decorreram em espaços exteriores à escola, 

exigiu um grande investimento a nível organizativo para que a segurança dos 

alunos e viabilidade do evento não fossem comprometidas. Deste modo, cada 

professor ou grupo de professores foi encarregue de assumir a gestão de uma 
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das atividades. Eu e as minhas colegas, para além de termos sido incumbidas 

de realizar a coreografia inicial juntamente com todos os participantes, tivemos 

a responsabilidade de preparar as atividades destinadas aos alunos do 1º Ciclo 

da EB1 Espinho 2. No que se refere à coreografia, o facto de todos os alunos a 

conhecerem minimamente facilitou bastante a sua apresentação. Afinal esta 

havia sido ensinada em todas as turmas. Relativamente às atividades do 1º 

ciclo, os professores do grupo confiaram em nós graças ao sucesso do Happy 

Day, pelo que o processo decorreu sem constrangimentos. Alguns dos jogos 

que preencheram o dia do Mexe-te foram extraídos desta atividade e 

adaptados ao número de participantes e ao material e espaço existentes, já 

outros foram planeados e concretizados pela primeira vez.  

Atendendo ao elevado número de alunos que estaria à nossa 

responsabilidade, optámos por uma estrutura organizativa sustentada nas 

estações. De forma a organizar a passagem das equipas pelas mesmas, foi 

entregue à professora da turma um cartão com a ordem dos postos. Importa 

referir que as equipas eram compostas pelas turmas completas, pelo que em 

alguns jogos teve de se proceder a uma seleção dos alunos que iriam 

participar.  

Dado o número de jogos que decorreriam em simultâneo (dez), nos dias 

que antecederam o evento, sugerimos aos professores do grupo que 

questionassem os seus alunos do 10º ano sobre a eventualidade de 

participarem na organização do mesmo. Esta solicitação foi apenas dirigida aos 

alunos que não estavam interessados em participar em nenhuma atividade. 

Surgiram então dez voluntários. Cada um ficou responsável por um jogo, o que 

nos libertou para o controlo dos aspetos organizativos.   

A realização do Mexe-te foi inúmeras vezes contestada durante este ano 

letivo devido ao desvirtuamento que esta atividade tem vindo a sofrer. Receios 

relacionados com o controlo dos alunos tiveram na origem destas deliberações. 

A estratégia encontrada pelo Grupo disciplinar para verificar de uma forma 

mais eficaz as presenças, foi reservar as atividades a determinados anos 

letivos. A título de exemplo, as inscrições em Voleibol, Andebol, Futebol e 

Rugby de praia foram apenas destinadas aos alunos do ensino secundário. 
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Assim, contrariamente ao que sucedeu em anos anteriores, os alunos não 

tiveram oportunidade de optar pelas modalidades desportivas em que queriam 

participar. Esta foi no meu ponto de vista uma medida necessária, mas que 

poderia ter posto causa o envolvimento dos alunos.  

Apesar destes fatores, desde logo percebi que esta atividade era 

relembrada com nostalgia e carinho por toda a comunidade escolar. O Mexe-te 

funciona como a imagem de marca da Escola, promove sinergias entre os 

diferentes elementos que a constituem, proporciona uma forte relação com a 

comunidade envolvente, promove o Desporto, conquista os alunos para a 

Escola… Face a estes argumentos, as dúvidas cessaram, esta atividade foi 

incluída no plano anual de atividades e concretizada com sucesso.    

Durante a manhã do Mexe-te vislumbrei entusiasmo e divertimento nas 

faces dos alunos e expressões de reconhecimento nos rostos dos professores 

e funcionário presentes. Em retrospetiva, é com um enorme sentimento de 

dever cumprido que revejo todo o processo de aprendizagem que vivenciei ao 

longo do ano. O que eu era e o que eu sou… A estagiária tímida e retraída 

assumiu o seu lugar neste magnífico grupo disciplinar a que tive o privilégio de 

pertencer.  
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5 – REFLEXÃO: O NORTE PARA NOVAS APRENDIZAGENS  

 

O processo reflexivo, por ter sido transversal ao desenvolvimento de 

competências pedagógicas, didáticas e científicas inerentes às três áreas de 

desempenho contempladas nas normas orientadores do EP, foi o principal 

instigador do meu crescimento tanto a nível pessoal como profissional. Todas 

as temáticas até então patenteadas resultaram da necessidade de assumir 

uma postura crítica e proactiva perante as questões e os problemas com que 

me fui deparando durante este ano. Por conseguinte, este subcapítulo 

assevera e retrata aquilo que foi debatido até então mas de uma forma menos 

circunscrita, menos contextualizada.  

Apesar de sempre ter conferido ao processo reflexivo uma importância 

inequívoca, confesso que a colocação no papel dos problemas com que me fui 

deparando, das inquietações que me foram assolando e das dificuldades que 

fui enfrentando, constituíam para mim uma tarefa de enorme complexidade nos 

momentos iniciais do Estágio. Nessa altura, as reflexões tinham um carácter 

meramente expositivo e factual, focando-se fundamentalmente na descrição e 

na justificação das vicissitudes decorrentes da aula. A professora cooperante e 

a professora orientadora, ao estimularem uma prática consciente e 

fundamentada, assente na análise, no questionamento e na avaliação, 

direcionaram-me para reflexões mais construtivas e simultaneamente 

desconstrutivas, que me permitiram ir além daquilo que ocorria nas aulas. 

Progressivamente, fui sendo capaz de ir mais além... Comecei a justificar, a 

fundamentar e a interpretar as experiências que ia vivenciando, atribuindo-lhes 

novos e renovados significados. Afinal, “ser-se reflexivo é ter a capacidade de 

utilizar o pensamento como atribuidor de sentido” (Alarcão, 1996, p. 175). 

Neste percurso também fui começando a perspetivar a ação futura, 

repensando em estratégias e metodologias de intervenção para otimizar o 

processo de ensino-aprendizagem. No entanto, o maior crescimento ocorreu 

quando comecei a incluir nas reflexões uma perspetiva crítica relativamente ao 

Ensino, à Educação Física e aos fatores sociais e institucionais que regularam 

a minha prática educativa. A partir deste momento, em que as preocupações 
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passaram a estender-se além do que se passava dentro do pavilhão, comecei 

a descobrir-me e a conhecer-me como professora e, como refere Alarcão 

(1996), a compreender as condições em que exerço a minha profissão.  

Com base no suprarreferido, depreende-se que o teor e os focos das 

minhas reflexões se foram alterando ao longo do Estágio. Esta evidência é 

corroborada por Zeichner (1993) quando este afirma que o processo reflexivo 

varia quanto ao momento em que é realizado, o seu conteúdo, o seu 

entendimento e o seu nível. No que concerne a este último aspeto, Zeichner 

(1994) definiu três níveis de reflexão: o técnico, o prático e o crítico. No 

primeiro, a preocupação reside na eficácia e eficiência dos meios usados para 

atingir determinados fins ou objetivos, que não são discutidos, são antes 

aceites como dados. No segundo, procede-se à reflexão das implicações e 

consequências das ações, através de uma análise dos princípios, conceções e 

práticas subjacentes a determinada atividade de ensino. Por último, na reflexão 

crítica valorizam-se questões éticas, sociais, políticas e institucionais na análise 

da ação prática. Aqui, as preocupações residem na equidade e justiça dos 

objetivos educacionais, das atividades e das experiências educativas. Apesar 

de os três níveis terem coexistido na maioria das reflexões que efetuei, numa 

fase inicial, o nível técnico era o preponderante, enquanto no final do estágio, o 

crítico prevaleceu.  

O processo reflexivo foi efetivamente o norte que me permitiu desbravar 

os primeiros trilhos rumo ao meu desenvolvimento profissional. Foi a adoção de 

uma postura cada vez mais inconformista, interventiva e questionadora, que 

motivou o constante confronto entre os conhecimentos, as perspetivas e as 

conceções que já possuía, os conhecimentos profissionais almejados e as 

imprevisibilidades intrínsecas à prática. Desta comparação emergiu, 

geralmente, uma reestruturação ou um aprofundamento do conhecimento com 

repercussões ao nível da ação (Alarcão, 1996). 

Segundo Macedo (2009, p.17), “o ensino é uma atividade envolta em 

incerteza, espontânea, contextualizada e construída como resposta às 

particularidades do dia-a-dia, das escolas e salas de aula. O conhecimento 

emerge da ação, das decisões e juízos que os professores tomam. Este é um 
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conhecimento que se adquire através da experiência e deliberação, sendo que 

os professores aprendem quando têm a oportunidade de refletir sobre o que 

fazem”. Neste entendimento, o EP, ao garantir a situacionalidade da formação, 

“dá relevo a um conhecimento e a um agir profissional, que, por sua vez, apela 

a uma interação positiva entre a prática e a reflexão na e sobre a prática” 

(Costa, 2003, p. 62). Aqui, importa atender aos três tipos de reflexão definidos 

por Schon (1992): a reflexão na ação, que ocorre durante a ação, no confronto 

com as situações imprevistas; a reflexão sobre ação; onde se procura refletir e 

analisar a posteriori a ação através de uma reconstrução mental do que 

sucedeu; e a reflexão sobre a reflexão na ação, em que através de um olhar 

retrospetivo se atribui significado ao que se vivenciou. A relação interativa entre 

estes três tipos de reflexão motivou o desenvolvimento da minha capacidade 

de identificar problemas, de explorar novos caminhos e de produzir e 

implementar estratégias e soluções, como bem o ilustra o estudo de 

investigação desenvolvido. No fundo, foi o vaivém epistémico entre a reflexão e 

a ação que me permitiu encarar as contingências deste primeiro contato com a 

profissão com mais segurança, responsabilidade e autonomia.  

Com base no exposto, concluo que o processo reflexivo, ao motivar a 

problematização da prática, possibilitou a superação de lacunas e dificuldades 

e, consequentemente, a otimização do processo de ensino-aprendizagem. 

Efetivamente, a reflexão daquilo que esteve na origem base dos erros ou do 

fracasso despontou renovadas descobertas e aprendizagens, que 

possibilitaram o meu crescimento tanto a nível pessoal como profissional.  
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6 – CONSIDERAÇÕES FINAIS E PERSPETIVAS PARA O FUTURO 

  

Terminada a caminhada rumo à (re)construção da minha identidade 

profissional de professora, importa lançar um último olhar retrospetivo ao vivido 

e ao refletido neste documento, para assim procurar realizar uma síntese 

interpretativa das experiências vivenciadas e das aprendizagens adquiridas ao 

longo deste ano em contexto real de ensino. Paralelamente, é também tempo 

de perspetivar o futuro. 

O Estágio, ao possibilitar o contato direto com a prática profissional e 

com todas as exigências e responsabilidades que lhe estão inerentes, assumiu-

se como um momento formativo de riqueza indiscutível, repleto de momentos 

de aprendizagens significativas (aprendizagens que vão além do momento 

presente, que se perpetuarão no futuro). Durante este processo, tive a 

oportunidade de confrontar os conhecimentos adquiridos ao longo da formação 

inicial à luz das exigências que a prática coloca, designadamente à 

imprevisibilidade que lhe é intrínseca. Desta convergência emergiram saberes 

mais inteligíveis, que potencializaram uma prática consciente, fundamentada e 

contextualizada. Neste sentido, não seria, de todo, possível conceber a minha 

formação sem esta componente prática, que me permitiu errar, questionar e 

refletir, possibilitando o (re)ajustamento e a (re)construção dos meus 

conhecimentos, crenças e conceções.   

Ciente de que o desenvolvimento profissional alcançado não resultou de 

um processo solitário, fruto da aquisição de conhecimentos ou da acumulação 

de experiência, urge realçar a importância do Núcleo de Estágio neste 

processo. Foi num quadro de interação, alicerçado no diálogo e na partilha de 

experiências, de conhecimentos, de frustrações e de preocupações, que 

percebi as verdadeiras vantagens do trabalho cooperativo, que me permitiu 

acrescentar valor e significado às experiências e superar dificuldades e 

vicissitudes em apoio. Na verdade, ter-me-ia sentido desprotegida e insegura 

se tivesse realizado esta caminhada sem o companheirismo de duas amigas 

de longa data, que tanto prezo e admiro, e sem o ambiente de entreajuda, 

sinceridade e união que vigorou entre nós. Acrescente-se também, os 

contributos da Professora Cooperante e da Professora Orientadora que pelo 
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constante questionamento, incentivaram o recurso regular à reflexão e que, 

pelo olhar mais experiente, me guiaram no sentido da melhoria das minhas 

práticas.   

Importa ainda destacar que a relação de proximidade desenvolvida com 

os professores do grupo de Educação Física também constituiu uma peça 

fundamental para o entendimento dos contornos da profissão. Pela 

interpretação das diferentes perspetivas, conhecimentos e saberes partilhados 

consegui descobrir-me no lugar de professora.  

Nesta interação, testei, na primeira pessoa, os limites da profissão 

docente (não todos, mas alguns). De facto, percebi que a intervenção do 

professor não está circunscrita ao tempo e espaço da aula, na medida em que 

o volume de trabalho que este é chamado a desempenhar pressupõe uma 

postura proactiva na comunidade escolar que o acolhe.  

Apesar de conferir grande riqueza formativa ao Estágio Profissional, 

cesso esta etapa consciente de que esta não figurou o término da minha 

caminhada rumo à construção de uma identidade profissional docente, 

porquanto ainda existem muitos trilhos por desvendar. Efetivamente, perante 

um mundo e uma sociedade cada vez mais heterogénea e inconstante, a 

contínua atualização dos conhecimentos de modo a acompanhar a mudança e 

dar resposta aos desafios e às exigências colocadas pela profissão revela-se 

imprescindível.  

Hoje, consciente de que o retorno a esta realidade profissional está 

longe de ser fácil, não tenciono desistir de ensinar, emancipar, orientar, enfim, 

ajudar a conduzir alguém para a outra margem.  

Certa de que cada dia, cada hora, cada minuto são irrepetíveis, 

ambiciono continuar esta caminhada, atribuindo a cada passo um propósito e, 

a cada pegada uma história, encarando cada meta apenas como um marco na 

construção da minha identidade profissional docente.  
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ANEXO 1 – Ficha Biográfica entregue aos alunos no início do ano 
letivo 

 

Nome: ____________________________________________Ano:____Turma:_____Nº:__ 

Idade:__________________ Data de Nascimento: _____________ 

 

Nome do Pai: __________________________________________Profissão:_____________ 

Ano de escolaridade:   Sem estudos      1º Ciclo (1º,2º,3º,4º)      2º Ciclo (5º, 6º)      3º Ciclo    

(7º,8º,9º)      Ensino Secundário (10º,11º,12º)      Curso Superior      

Mestrado/Doutoramento  

 

Nome da Mãe: __________________________________________ Profissão:____________ 

Ano de escolaridade:   Sem estudos      1º Ciclo (1º,2º,3º,4º)      2º Ciclo (5º, 6º)      3º Ciclo    

(7º,8º,9º)      Ensino Secundário (10º,11º,12º)      Curso Superior      

Mestrado/Doutoramento  

Agregado familiar:____________________________________________Nºirmãos:______ 

Morada: _____________________________________________________________________ 

Código Postal: ________-__________Localidade: _________________________________ 

 

Encarregado de Educação  

Nome: ______________________________________________________________________ 

Contacto: _______________ 

Morada: ____________________________________________________________________ 

Código Postal: ______-_________ Localidade: ____________________________________ 

 

Dados Escolares 

Disciplinas onde apresentas mais dificuldades: _________________________________ 

Disciplinas preferidas: _____________________-__________________________________ 

 

Dados Médicos 

Estás sob algum tratamento? Sim        Não         Qual?_____________________________ 

Apresentas alguma doença?___________________________________________________ 
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Descreve:____________________________________________________________________ 

 

Interesses 

Desporto(s) preferido(s): ______________________________________________________ 

O que mais gostas de fazer nos tempos livres? ___________________________________ 

Praticas alguma modalidade desportiva? Sim        Não          Qual?__________________ 

 

Hábitos  

A que horas vais dormir? _____________A que horas acordas?_____________________ 

Qual é o teu meio de transporte até à escola? Carro     Transportes Públicos    Bicicleta                              

A pé      Outro      Qual?________________________________________________________ 

 

Quanto tempo demoras no percurso de casa para a escola? Até 5m      Entre 5 e 10min 

Entre 10 e 20 min       Entre 20 min e 30 min      Mais de 30 min 

Num dia normal, quantas refeições fazes?__Quais? Pequeno-almoço    Lanche da 

manhã     Almoço     Lanche da Tarde     Jantar    Ceia 

Consomes bebidas alcoólicas? Sempre    Frequentemente  Algumas vezes    Raramente       

Nunca 

Fumas?  Sempre       Frequentemente      Algumas vezes      Raramente       Nunca 

 

Preferências 

Escolhe 2:   Futsal       Andebol       Basquetebol       Voleibol  

Escolhe 2:   Raquetes       Jogos Tradicionais       Luta      Orientação      Natação  

Escolhe 1: Atletismo      Ginástica  
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ANEXO 2 – Questionário Sociométrico aplicado no estudo 

 

Caros estudantes, tendo como objetivo a formação de grupos para a 

abordagem do Atletismo, que decorrerá no 3º período, gostaríamos que refletissem 

acerca dos processos de convivência que estabelecem com os vários elementos da 

turma e que respondessem com toda a sinceridade às questões que se seguem. Dado 

o carácter confidencial do questionário, em caso algum, os vossos colegas terão 

conhecimento das vossas respostas.   

Procurem então ler com atenção o que vos é solicitado e respondam sem 

emitirem quaisquer comentários.  

 

1 – Se nas aulas de Educação Física pudesses escolher os elementos da tua equipa 

(grupo), quais os colegas da turma que escolherias? Indica quantos quiseres, 

escrevendo os seus nomes por ordem de preferência, começando por aquele(a) com 

quem gostarias mais de trabalhar.  

 

  

2 – Se nas aulas de Educação Física pudesses escolher os elementos da tua equipa 

(grupo), quais os colegas da turma que não escolherias? Indica quantos quiseres, 

escrevendo os seus nomes por ordem de preferência, começando por aquele(a) com 

quem gostarias menos de trabalhar. 

 

 

3 - Escreve o nome dos(as) colegas que pensas que te escolheram para integrar a sua 

equipa na pergunta 1.  

 

 

4 - Escreve o nome dos(as) colegas que pensas que não te escolheram para integrar a 

sua equipa na pergunta 2.  

 

 

5 – Nos tempos livres, quais são os(as) teus colegas de turma com quem mais gostas 

de conviver. Indica quantos quiseres, escrevendo os seus nomes por ordem de 

preferência, começando por aquele(a) com quem gostas mais de conviver.  
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6 – Nos tempos livres, quais são os(as) teus colegas de turma com quem menos gostas 

de conviver. Indica quantos quiseres, escrevendo os seus nomes por ordem de 

preferência, começando por aquele(a) com quem gostas menos de conviver. 

 

 

7 - Escreve o nome dos (as) colegas que pensas que referiram o teu nome na pergunta 

5 como alguém com quem gostam de conviver e de passar os seus tempos livre. 

 

 

8 - Escreve o nome dos (as) colegas que pensas não terem referido o teu nome na 

pergunta 5 como alguém com quem não gostam de conviver e de passar os seus 

tempos livres.  

 

 

9- Para ti quem é o líder da turma? 

 

 

10- Para ti quem é o melhor aluno da turma? 

 

11 – Para ti quem é o aluno mais competente sob o ponto de vista motor, isto é, com 

maior predisposição motora para a prática desportiva? 

 

 

 

    Obrigada pela colaboração 
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ANEXO 3 – Módulo 8 Atletismo  

Turmas 12º1 – Nível Elementar/Avançado 

Data 24/04 08/05  15/05  22/05  29/05  05/05 (Turma 1)  

Sessão 1 2 3 4 5 6 

Espaço de aula 
Ponto de encontro: Campo de Futebol 

Campo de Futebol; Caixa de areia; Reta dos 40m; Espaço perpendicular à caixa de areia 

Duração 75 minutos 

Fases da época Estruturação da Época Pré-Época Época Desportiva Evento Culminante 

Material 

-Círculos e quadrados feitos em 
material antiderrapante; Apitos; 
Cronómetros; Fita Métrica; Tábua 
de chamada em tapete 
antiderrapante; giz; Rodo; 
Vassoura; Apitos; barreiras; 
mecos; plano de tarefas; tabela 
de pontuações 

- Fitas coloridas; Cronómetros, 
Fita Métrica; Rodo; Vassoura; 
Apitos; Tapetes 
antiderrapantes; barreiras; 
caixas de cartão; barras; arcos; 
skill cards; tabela de 
pontuações; Tábua de chamada 

- Fitas coloridas; 
Cronómetros, Fita 
Métrica; Rodo; 
Vassoura; Apitos; 
Tapetes 
antiderrapantes; 
barreiras; cones; 
arcos; skill cards; 
Tábua de chamada; 
Fita Métrica; Tabela 
de pontuações 

- Fitas coloridas; 
Cronómetros, Fita 
Métrica; Rodo; Vassoura; 
Apitos; Cordas; mecos; 
barreiras; skill cards; 
tabela de pontuações; 10 
testemunhos; Fita 
métrica; Tábua de 
chamada; tapete 
colorido pontuado.  

- Fitas coloridas; 
Cronómetros, 
Fita Métrica; 
Rodo; Vassoura; 
Apitos; mecos; 
barreiras; skill 
cards; tabela de 
pontuações; 10 
testemunhos; 
Fita métrica; 
Tábua de 
chamada 

- Cronómetros; Fita 
Métrica; Rodo; 
Vassoura; Apitos; 
Mecos; Barreiras, 
Testemunhos; Tábua 
de chamada; Fita 
Métrica; Tabela de 
pontuações 

Objetivos do MED 

- Familiarização com o MED 
(Definição de papéis, explicitação 
do formato competitivo, entrega 
dos manuais de capitão e de 
equipa) 
- Anúncio das equipas 
(Desenvolver a identidade da 
equipa (cor, nome, lema e 
mascote)  

- Realização de pequenas 
competições de preparação 
para as diferentes disciplinas;  
- Responsabilização dos alunos 
– delegar-lhes o papel de juízes 
(tirar tempos, medir saltos, 
ajuizar a validade das provas) 
- Exercitação intra-equipas e 
inter-equipas 

- Exercitação intra-equipas e inter-equipas  
- Realização de situações de aprendizagem semelhantes às da pré-
epoca (aprimoramento de habilidades);  
- Introdução de competições cada vez mais próximas do modelo 
técnico-funcional definido para as provas de salto em comprimento, 
triplo salto, barreiras e velocidade (estafetas);  

- Celebração do final 
da época  
-Apurar a classificação 
geral (somatório de 
todos os contributos 
individuais e em 
equipa) 
- Entrega dos prémios 
(reconhecimento do 
desempenho dos 
alunos); 
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História 

- Atletismo remete para a uma 
origem grega (“Aetlhos”= 
esforço); 
- Modalidade começou a ganhar 
importância na Grécia Antiga, 
uma vez que a educação dos 
gregos passava muito pelo culto 
do corpo e formas/ atividades 
para o promover. 

- Modalidade proporciona o 
aparecimento dos J.O; 
- Pensa-se que os 1os JO se 
deram em 776 A.C em Atenas 
(apenas corrida no estádio num 
distância equivalente a 170m)  

- Durante o século XIX 
foram modificadas 
regras, primeiro, nas 
Universidades onde se 
organizavam as 
competições de atletismo 
e, mais tarde, pelos 
organismos 
internacionais e 
Olímpicos. Em 1926, 
assumiram a sua forma 
atual. 

- A partir de 1896, na 
Grécia (JO modernos) – 
marcadas pelas 
competições de 
Atletismo;  
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Caraterização  

- Modalidade individual 

praticada por atletas 
masculinos e femininos nos 
seguintes escalões: Infantil, 
Iniciados, Juvenis, Juniores, 
Séniores e Veteranos. 
- Disputa-se coletivamente em 
Campeonatos de Clubes (1ª, 2ª, 
3ª divisão e Taça dos Clubes 
Campeões Europeus) e de 
Seleções Distritais e Nacionais 
(Taça da Europa; Campeonatos 
da Europa e do Mundo e Jogos 
Olímpicos) e Continentais. 

 

- É uma modalidade 
disputada sob a forma de 
torneios, “meetings” 
(encontros) e 
campeonatos, quer em 
pista coberta, quer ao ar 
livre.  
-As provas de atletismo 
são realizadas num local 
específico, normalmente 
numa pista de tartan, no 
entanto as provas de 
distâncias maiores como 
a maratona e algumas 
das provas de marcha 
senão realizadas num 
percurso pré 
determinada pela 
organização do evento.  
 
 
Pista de Atletismo:  
 
 - 8 Corredores com um 
perímetro de 400m à 
corda, consistindo em 
duas retas e duas curvas.  

Modalidades 
olímpicas: 
 
Corridas – 100m, 
200m, 400m, 800m, 
1500m, 3000m 
obstáculos, 5000m, 
10000m, Maratona, 
4x100m, 4x400m. 
Barreiras – 100m 
(feminino), 110m 
(masculino), 400m. 
Lançamentos – Dardo, 
Disco, Martelo e Peso. 
Saltos – Altura, 
Comprimento, Triplo, 
Vara. 
Marcha – 5000m, 
10000m, 20000m e 
50000m. 
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Regulamento 

Salto em comprimento:  
- A chamada para o salto em 
comprimento deve ser feita antes 
da linha de chamada.  
- Os saltos são medidos desde a 
linha de chamada até à marca 
mais atrasada deixada pelo atleta 
na areia (o zero da fita fica na 
queda, precisamente na marca 
mas próxima da linha deixada 
pelo corpo do atleta);  
- Cada atleta tem um minuto para 
realizar o seu salto após a 
indicação do juiz. Quando deixa a 
caixa de saltos, o atleta deve sair 
pelo lado ou pela frente da caixa, 
mas sempre mais à frente do que 
a marca deixada na areia. 

 
O salto é nulo quando: 
- O saltador toca o solo para além 
da linha de chamada e antes do 
fosso de receção.  
- O saltador salta do exterior da 
tábua de chamada ou do 
corredor de balanço.  
- Na receção, o concorrente toca 
o solo fora da área de receção 
mais perto da linha de chamada 
do que a primeira marca deixada 
na referida área.  
- Depois de completado um salto, 
o saltador caminha na área de 
receção no sentido da tábua de 
chamada. 

Velocidade:  
- Juiz de partidas dá ordem de 
partida: “Aos seus lugares”; 
“Prontos”. Quando os atletas 
estiverem imóveis, a pistola é 
disparada e ativado o sistema 
de partida; 
- Se o atleta iniciar a partida 
antes do tiro de partida ou 
disparo do aparelho de partida, 
será considerada falsa partida e 
o atleta é desclassificado.  
 
Triplo Salto: 
Medição do triplo salto:   
- Colocar o zero da fita métrica 
na linha de chamada e estender 
a fita até a marca mais recuada, 
produzida por qualquer parte 
do corpo na caixa de areia;  
- O salto será medido desde a 
marca mais recuada, produzida 
por qualquer parte do corpo na 
caixa de areia, até à linha de 
chamada (aresta da tábua de 
chamada mais próxima da caixa 
de areia).  
- Registar o valor que a fita 
indica sobre marca mais 
recuada.  
 
Um salto é nulo quando:  
-O aluno não realiza a 
sequência de saltos EED ou 
DDE;  
- O aluno pisa o solo para além 
da linha de chamada;  
O aluno sai para trás da marca 
do salto deixada na areia.  

Barreiras:  
- As corridas são 
realizadas em pistas 
individuais e os atletas 
devem permanecer na 
sua pista até ao fim da 
prova. 
- O derrube das barreiras 
não é penalizado desde 
que não seja intencional. 
- A passagem de um pé 
ou perna abaixo do plano 
horizontal do topo da 
barreira, bem como a 
passagem de uma 
barreira noutro corredor 
levarão à desclassificação 
do atleta. 

 

Estafetas: 
- Uma equipa tem 4 
elementos;  
- O testemunho tem de 
percorrer todo o 
percurso da prova;  
- Sempre que o 
testemunho cai, tem 
que ser recuperado 
pelo último atleta que 
o transportava, 
podendo este 
abandonar a sua pista, 
se desta forma não 
prejudicar ninguém;  
- Em todos as corridas 
de estafetas, o 
testemunho tem de ser 
transmitido dentro de 
uma zona de 
transmissão de 20m de 
comprimento. 
 
- Zona de aceleração: 
10m; 
- Zona de transmissão: 
20m.  
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Resistência 
Ativação Geral: Uniformidade de 

Ritmo  
Ex.: “Atenção ao que corres” 

Ativação Geral: 
Gestão do Esforço  Ex.:“Corrida 

enfitada” 

Ativação Geral: 
Gestão do Esforço  

Ex.:“Corrida enfitada” 

Ativação Geral: 
Gestão do Esforço  

Ex.:“Corrida enfitada” 

Ativação Geral: 
Gestão do 

Esforço   
Ex.: “Corrida 

enfitada” 

“Até às últimas” 

Velocidade 

I - Técnica de corrida e ritmo 
Resposta a um estímulo sonoro 

(velocidade de reação) 
Ex.:”O somatório” 

----------------------------- 
II – Ex.: “Jogo dos apitos” (1 

representante de cada equipa) 

 
I - Partida de pé: 

-Determinação do pé de 
partida 

-Posição ideal de partida 
- Vozes de partida 

- Posições das fases de partida 
de pé 

Ex.:  Situação analítica dirigida 
pelo capitão/treinador 

------------------------ 
II – Ex.: “40m em pé” (1 

representante de cada equipa) 

I - Partida de Blocos: 
-Distância entre apoios 

- Posição ideal de partida 
-Frequência da passada 
na fase de aceleração 
Ex.: Situação analítica 

dirigida pelo 
capitão/treinador 
----------------------- 

II – Ex.: “40m do chão” (1 
representante de cada 

equipa) 
 

 
I – Estafetas: 
-Técnica de 

transmissão do 
testemunho 

- Zonas de aceleração 
e transmissão 

Ex.: Situação analítica a 
pares com apenas uma 

zona de transmissão 
---------------------- 

II – Ex.: “Passa a pasta” 
(2 representantes de 

cada equipa) 

40m 
4x25m 

Balões Mágicos 
 

Triplo Salto 

I- Noção de Hop e Step 
Capacidade de deslocamento 

coordenado 
Ex.: “Círculos e Quadrados” 

----------------------------- 
II – Ex.: “O coxinho” (1 

representante de cada equipa) 

I- Noção de Hop e Step aliada à 
noção de verticalidade e 

amplitude 
Ex.: “Caixas na pista” 

----------------------- 
II – Ex.: “O coxinho” (1 

representante de cada equipa) 

I- Noção de “Hop, Step, 
Jump” 

Aferição da distância e 
apoios da corrida 

preparatória 
Ex.: “Correr para saltar” 

------------------------ 
II- Ex.: “Salto para a 

caixa” (1 representante 
de cada equipa) 

I- Noção de “Hop, 
Step, Jump” 

Aferição da distância e 
apoios da corrida 

preparatória 
Ex.: “Correr para 

saltar” 
----------------------- 

II- Ex.: “Salto para a 
caixa” (1 representante 

de cada equipa) 

Técnica 
completa 

Ex.: “Salto para 
a caixa” 

Salto para a caixa 

Barreiras 

I- Técnica do MI de ataque 
Ex.: “Perna de ataque” 
----------------------------- 

II – Ex.: “Corrida de obstáculos” (1 
representante de cada equipa) 

I- Distância local de impulsão 
para a transposição de 

barreiras 
Cadência de apoios 

Ex.: “Tapetes” 
------------------------ 

II – Ex.: “Diferentes cores 
diferentes passos” 

 

I- Técnica do MI de 
transposição 

Ex.: “Pular a cerca” 
------------------------ 
II  - Ex.: 40m com 

obstáculos (1 
representante de cada 

equipa) 

I- Ação de mergulho 
sobre as barreiras 

Ex.: ”Limbo invertido” 
------------------------ 
II - Ex.: 40m com 

obstáculos (1 
representante de cada 

equipa) 

Corrida de 
barreiras com 

a técnica 
completa 

(diferentes 
alturas e 

distâncias) 

40m barreiras 
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Salto em 
comprimento 

I- Pé de impulsão 
Técnica de balanço e receção 

Ex.: “Saltar para as cores” 
----------------------------- 

II- Ex.: “Salto para a caixa” (1 
representante de cada equipa) 

I- Controlo rítmico da corrida 
(amplitude e frequência) 
Impulsão para a frente 
Dissociação segmentar 
Ex.:”Corrida Minada” 

------------------------ 
II- Ex.: “Salto para a caixa” (1 

representante de cada equipa) 

I- Ligação corrida-
impulsão 

Controlo rítmico da 
corrida (amplitude e 

frequência) 
Ex.: “Salta a sequência” 

------------------------ 
II- Ex.: “Salto para a 

caixa” (1 representante 
de cada equipa) 

I- Noção de precisão 
da corrida de 
preparação 

Pé de impulsão na 
zona de chamada 
Ligação corrida-

impulsão 
Aferição da marca de 

partida 
Ex.: “Atletismo às 

cores” 
------------------------ 

II- Ex.: “Salto para a 
caixa” (1 representante 

de cada equipa) 

Técnica 
completa 

Ex.: “Salto para 
a caixa” 

Salto para a caixa 

Fi
si

o
lo

gi
a 

d
o

 T
re

in
o

 

C
ap

ac
id

ad
es

 C
o

n
d

ic
io

n
ai

s 

Fo
rç

a 

Conteúdo a abordar, de forma integrada, ao longo de todas as aulas. 

Fl
ex

ib
ili

d
ad

e
 

Conteúdo abordado de forma indireta nas situações de aprendizagem de barreiras, triplo salto e salto em comprimento (consultar 
habilidades motoras) 

V
el

o
ci

d
ad

e 

Conteúdo inerente ao Atletismo a abordar ao longo de todas as aulas (consultar situações de aprendizagem nas habilidades motoras 
(velocidade)) 

R
es

is
tê

n
ci

a 

 Conteúdo a desenvolver na ativação geral de todas as aulas (8 a 12minutos) de forma lúdica e competitiva (consultar situações de 
aprendizagem nas habilidades motoras (resistência)) 

C
ap

ac
id

a

d
e 

C
o

o
rd

en

at
iv

as
 

A
gi

lid
ad

e 

Conteúdos a abordar, de forma integrada, ao longo de todas as aulas. 
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R
it

m
o

 
R

ea
çã

o
 

Eq
u

ilí
b

ri
o

 
M

em
ó

ri
a 

M
o

to
ra

 

C
o

n
ce

it
o

s 
P

si
co

ss
o

ci
ai

s 

P
si

co
ló

gi
co

s 

A
u

to
n

o
m

ia
 

- Responsabilização dos alunos por determinadas tarefas de gestão e de instrução (papel ativo dos alunos no processo de ensino-
aprendizagem);  

- Distribuição de funções e de responsabilidades específicas; 

R
es

p
o

n
sa

b
ili

d
ad

e 
Em

p
en

h
o

 

- Divulgação dos resultados individuais e de equipa para toda a turma; 

Su
p

er
aç

ão
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Só
ci

o
-a

fe
ti

vo
s 

R
es

p
ei

to
 

- Organização dos alunos em equipas pequenas;  
- Formação das equipas: Homogeneidade inter equipas e heterogeneidade intraequipas;  

- Valorização do fairplay através da atribuição de bonificações; 
- Trabalho conjunto dentro da equipa para atingir objetivos comuns.  

C
o

o
p

er
aç

ão
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ANEXO 4 – Ficha de observação TARE 

 

 

 Comportamentos: 

FICHA DE OBSERVAÇÃO – TARE: SESSÃO Nº____ 

  Respeito Participação  Esforço  Autodescoberta  Encorajamento 

GRUPO A          

GRUPO B          

GRUPO C          

GRUPO D          

GRUPO E          

1 2 3 4 5 

Medíocre Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom 

Poucos ou nenhuns 
alunos evidenciaram 
o comportamento, 
o que condicionou a 
eficácia da aula. 

Alguns alunos 
evidenciaram o 
comportamento 
mas muitos não o 
fizeram. Estas 
exceções foram 
frequentes e/ou 
graves o suficiente 
para impedir a 
aprendizagem;  

Muitos alunos 
evidenciaram o 
comportamento 
mas muitos não o 
fizeram. Foram 
observadas algumas 
exceções; 

A maioria dos 
estudantes exibiu o 
comportamento 
salvo raras exceções 

Todos os alunos 
exibiram o 
comportamento 
durante a aula, sem 
exceções 
observadas. 

 Respeito (resolve conflitos emergentes de forma pacífica e 

sabe trabalhar em equipa, respeitando todos os elementos); 

 Participação (participa em todas as atividades e assume os 

papéis solicitados); 

 Esforço (esforça-se para dominar todas as tarefas e centra-se 

no seu aprimoramento); 

 Autodescoberta (participa na tarefa de forma autónoma sem 

necessitar de supervisão ou instrução; renega os maus 

exemplos e não se deixa influenciar pela pressão dos pares);  

 Encorajamento (ajuda e encoraja ou outros, emitindo 

feedbacks positivos e motivacionais). 
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ANEXO 5 – Resultados do questionário sociométrico 

Pergunta 1 

  

 Aluno mais indicado – Paulo Aluno menos indicado - Cristina 

 

Pergunta 2 

 

 

Aluno mais indicado (Cândida) 
Aluno menos indicado (Raquel, Ana, Joaquina, 

Alexandra., Tânia, Matilde, Paulo) 

 

Pergunta 5 

  

Aluno mais indicado (Jorge) Aluno menos indicado (Cristiana) 

Pergunta 6 
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Aluno mais indicado (Susana) 
Aluno menos indicado (Raquel, Ana, Joaquina, 

Cristina., Paulo) 

 

Pergunta 9 Pergunta 10 

 

 

Líderes da Turma (Joaquina e Amélia) Melhor aluno (Joaquina) 

 

Pergunta 11 

 

Melhor aluno de Educação Física - Jorge 

 



  

XVII 
 

ANEXO 6 - Resultados da ficha de observação TARE 

      

COMPORTAMENTOS OBSERVADOS NOS GRUPOS DE TRABALHO 

N
º 

SE
SS

Ã
O

 

G
R

U
P

O
S Respeito Participação Esforço Autodescoberta Encorajamento 

O1 O2 O1 O2 O1 O2 O1 O2 O1 O2 

1
 

A 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 

B 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 

C 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

D 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 

E 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 

2
 

A 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 

B 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 

C 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 

D 4 3 4 4 4 5 3 4 4 4 

E 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 

3
 

A 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

B 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 

C 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 

D 4 3 4 4 4 5 3 3 4 4 

E 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 

4
 

A 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 

B 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 

C 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 

D 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 

E 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

5
 

A 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 

B 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 

C 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 

D 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 

E 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

6
 

A 4 5 4 4 5 4 5 5 4 4 

B 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 

C 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 

D 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 

E 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
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ANEXO 7 – Exemplo de um plano de observação (2º Período) 

 

Estagiário Objetivos  Data Local Modalidade 
Turma 

Observada 

2
º 

P
e
rí

o
d

o
 

Ana Meneses 

Colocação da voz; 

Situações de 

aprendizagem: adequação 

e sequência; 

Reação dos alunos às 

atividades; 

Controlo ativo- 

deslocamentos do 

Professor no espaço da 

aula. 

3
0

/0
1
/2

0
1
4
 

G
in

ás
io

 

Dança 

12º1ª 

Feedback do Professor; 

Clima de aprendizagem – 

encorajamento; 

Comportamentos de 

Espera dos alunos; 

Controlo ativo-

proximidade física. 

2
7

/0
2
/2

0
1
4
 

P
is

ci
n

a 

Natação 

Movimentação do 

Professor;  

Duração das situações de 

aprendizagem; 

Comportamentos fora da 

tarefa dos alunos; 

Controlo ativo: visão. 

1
2

/0
3
/2

0
1
4
 

G
in

ás
io

 

Ginástica 

Comportamento do 

Professor- organização 

Controlo ativo-

proximidade física. 

Reação dos alunos às 

atividades; 

Atividade motora dos 

alunos; 

2
6

/0
3
/2

0
1
4
 

G
in

ás
io

 

Ginástica 

Joana Oliveira 

Movimentação do 

Professor;  

Duração das situações de 

aprendizagem; 

Comportamentos fora da 

tarefa dos alunos; 

Controlo ativo: visão. 

3
1

/0
1
/2

0
1
4
 

G
in

ás
io

 

Dança 

12º2ª 
 Feedback do Professor; 

Clima de aprendizagem – 

encorajamento; 

Comportamentos de 

Espera dos alunos; 

Controlo ativo-

proximidade física. 

2
8

/0
2
/2

0
1
4
 

P
is

ci
n

a 

Natação 
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Colocação da voz; 

Situações de 

aprendizagem: adequação 

e sequência; 

Reação dos alunos às 

atividades; 

Controlo ativo- 

deslocamentos do 

Professor no espaço da 

aula. 

1
2

/0
3
/2

0
1
4
 

G
in

ás
io

 

Ginástica 

Instrução do Professor; 

Ritmo das Situações de 

Aprendizagem  

Controlo ativo: atenção 

constante à prática. 

Atividade motora dos 

alunos; 

2
6

/0
3
/2

0
1
4
 

G
in

ás
io

 

Ginástica 

Sara Silva 

Instrução do Professor; 

Duração das SA; 

Comportamentos de 

Espera dos alunos; 

Controlo ativo: atenção 

constante à prática. 

3
1

/0
1
/2

0
1
4
 

G
in

ás
io

 

Dança 

12º3ª 

Feedback do Professor; 

Adequação e sequência 

das SA; 

Atividade motora dos 

alunos; 

Controlo ativo: 

proximidade física. 

2
8

/0
2
/2

0
1
4
 

P
is

ci
n

a 

Natação 

Movimentação do 

Professor; 

Ritmo das Situações de 

Aprendizagem (SA); 

Reação dos alunos às 

atividades 

Controlo ativo: visão. 

1
1

/0
3
/2

0
1
4
 

G
in

ás
io

 

Ginástica 

Comportamento do 

Professor- organização 

Controlo ativo- 

deslocamentos do 

Professor no espaço da 

aula  

Clima de aprendizagem – 

encorajamento; 

Comportamentos fora da 

tarefa dos alunos; 

2
5

/0
3
/2

0
1
4
 

G
in

ás
io

 

Ginástica 
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ANEXO 8 – Instrumento utilizado ao longo do ciclo observacional 

 

Data: ___/___/___ Hora:_______ Observador: 

________________________________Observado:_____________________________________  

Nº da Obs: ______  Ano: ____  Turma: ____  Nº de alunos: ____ Unidade Didática_________________________________ 

Objectivo: _____________________________________________________________________ 

Apreciação global: 

O PROFESSOR: 

 

 

AS ATIVIDADES DA AULA: 

 

 

OS ALUNOS: 

 

 

INTERAÇÕES: 

 

 

Nota: a ficha era preenchida de acordo com os objetivos definidos no plano de observação 
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ANEXO 9 - Instrumento utilizado para observar a instrução 

_______Hora:_____Observador:_________________Observado:_____________ 

Nº da Obs: ___  Ano: ____ Turma: ____ Nº de alunos: ____ Unidade Didática: ___________  

FEEDBACK 

 Ocorrências absolutas Ocorrências relativas 

OBJETIVO 

Prescritivo   

Descritivo   

Avaliativo   

Interrogativo   

DIREÇÃO 

Individual   

Equipa   

Turma   

AFETIVIDADE 

Positiva   

Negativa   

OBJETIVO 

Prescritivo 
O Professor reage à prestação do aluno, informando-o da forma como deverá realizar a 

execução seguinte; 

Descritivo O Professor descreve a prestação, informa o executante da forma como o realizou; 

Avaliativo 
O Professor reage à prestação, emitindo um simples juízo ou apreciação dessa execução, sem 

qualquer referência à sua forma. 

Interrogativo O Professor interroga o executante acerca da prestação motora 

APRESENTAÇÃO DAS TAREFAS MOTORAS 

Exposição do objetivo  

Observações 

Identificação de critérios de êxito  

Observações 

Demonstração  

Observações 

Condições de realização  

Observações 

Variantes  

Observações 

Verificação da compreensão dos alunos  

Observações 
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ANEXO 10 - Poster apresentado no Seminário “O Estágio na 
(re)construção da identidade profissional do professor” 
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ANEXO 11 – Exemplos dos cartões entregues no Happy Day aos 
responsáveis pelos postos  

 

POSTO 1 – PROVA DOS SENTIDOS 

RESPONSÁVEL – ALEXANDRA 12º3 

Local Estrutura Organizativa Descrição da tarefa Pontuação 

Bar 

Só entra uma equipa de 
cada vez 

Cada equipa deve eleger 
um representante para 

realizar a prova. 

O representante, vendado, 
identifica as peças de fruta 

escondidas nas caixas. 

Registar o número de 
respostas corretas no cartão 
de controlo de cada equipa. 

 

POSTO 3 – ENTRELAÇADOS  

RESPONSÁVEL – ANA ROCHA e CÁRMEN 12º1 

Local Estrutura Organizativa Descrição da tarefa Pontuação 

Reta da 
velocidade 

- Pedir a cada equipa 
para formar um 
círculo de mãos dadas;  

Os alunos devem dar 
as mãos, formando 
um círculo. De 
seguida, cada 
responsável 
entrelaça uma 
equipa. Os alunos 
têm de conseguir 
libertar-se sem 
largar as mãos. 

A primeira equipa a 
conseguir libertar-se, 
vence.  
A equipa que largar as 
mãos perde 
imediatamente.  
 
Registar no cartão de 
controlo:  
- Vitória – 3 pontos 
- Empate – 2 pontos 
- Derrota – 1 ponto 

 

 

 


