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Resumo 

 

O presente documento foi elaborado no seguimento da unidade curricular de 

Estágio Profissional e nele estão presentes as reflexões acerca dos principais 

temas e vivências mais marcantes e tidas pelo autor, durante o ano letivo 

2013/2014 na Escola E.B 2/3 de Gondomar. Contempla o estudo intitulado de 

“A influência do Modelo de Educação Desportiva (MED) na frequência das 

aulas de Educação Física (EF)”. Através do presente estudo não foi possível 

comprovar que o MED aumenta significativamente a realização das aulas, no 

entanto verificou-se, através de questionários, que os alunos preferem o MED 

ao Modelo de Instrução Direta (MID). Todos os momentos vividos nesta 

aventura foram alvos de uma prática reflexiva, com o intuito de proporcionar um 

melhor ensino-aprendizagem e desta forma, beneficiar o principal elemento de 

todo o processo, o aluno. 
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Abstract 

 

This document was prepared following the course of Professional Internship. 

The reflections of the principal topics and most remarkable experiences in the 

school year of 2013/2014 in Escola EB 2/3 de Gondomar are presented in this 

paper. Includes the study entitled "The influence of the Sport Education 

Physical (MED) in the frequency of classes of Physical Education (PE)." 

Through this study it was not possible to prove that the MED significantly 

increases the realization of classes, however it was found, through 

questionnaires, that students prefer the MED to Direct Instruction Model (MID). 

All of this adventure was developed through reflective practice, in order to 

provide a better teaching and learning. And the final purpose, to benefit the 

main element of the whole process, the student. 

 

 

 

 

KEYWORDS: PROFESSIONAL INTERNSHIP; REFLECTION; 

PROFESSIONAL DEVELOPMENT; MOTIVATION. 
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Este documento foi elaborado no âmbito do Estágio Profissional (EP), 

unidade curricular inserida no plano de estudos do segundo ano (terceiro e quarto 

semestres), do 2º Ciclo em Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e 

Secundário (EEFEBS), da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto 

(FADEUP). 

É através do EP que os estudantes têm o primeiro contacto com prática, 

sendo um momento crucial na formação do estudante, devido ao choque com a 

realidade e com a aquisição dos papéis inerente do Professor (Albuquerque, Graça 

e Januário, 2005). 

De acordo com Pereira e Batista (2014, pp.89) “o estágio profissional é 

uma unidade curricular que pretende dotar e capacitar o futuro Professor de 

Educação Física de ferramentas que o auxiliem a desenvolver uma 

competência baseada na experiência refletida e com significado”. As mesmas 

autoras acrescentam “importa adquirir uma identidade em que os requisitos da 

competência estejam presentes, sendo que para isso há necessidade de 

valorizar e incrementar o saber experiencial e desenvolver as competências 

funcionais em estreita articulação com as de conhecimentos, ou seja, entre a 

“ação teórica” e a “ação prática”” (Batista & Pereira, 2014, pp, 95). Pimenta 

(2002), vê na ação teórica uma forma de esclarecer e aperfeiçoar a prática. 

O contexto de EP constitui uma peça fulcral para a socialização do 

estudante estagiário com a profissão, passando de uma participação periférica 

para uma participação mais interna e autónoma na comunidade docente, 

através de um “processo, que se quer gradual e refletido, de imersão na cultura 

profissional e de configuração e reconfiguração das suas identidades 

profissionais” (Batista & Queirós, 2013, p.47). 

Os benefícios do EP são vários, destacam-se a perceção mais 

integrada, real e contextualizada da profissão, assim como a aquisição de mais 

competência e autonomia para a tomada de decisões e resolução de 

problemas (Caires, 2001). 
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No entanto, como defendem Batista e Queirós (2013) o processo de EP 

é um percurso difícil de percorrer devido, à natureza e complexidade da 

atividade docente. 

O presente relatório de estágio pretende retratar o ano de EP que tive na 

Escola E.B 2/3 de Gondomar. Durante o ano de estágio tive o privilégio de 

lecionar aulas à turma D do 7ºano, cujo Professor titular era o Professor 

Cooperante (PC). Os alunos desta turma têm um papel fundamental no meu 

desenvolvimento enquanto Professor, uma vez que foi graças a eles que a 

minha prática fez sentido. 

Com a consciência de que haverá coisas que ficarão por dizer, tentarei 

expor todas as dificuldades, sucessos e desejos que fizeram parte deste ano. 

O presente documento está organizado em cinco capítulos. O primeiro 

corresponde à “Introdução”, onde é apresentado uma breve referência do que é 

o EP e em que moldes se desenrolou o meu. O segundo denomina-se “A 

Escolha do Percurso” e caracteriza a minha vida, fazendo referência ao que me 

levou a enveredar pelo caminho de Professor de Educação Física (EF), e 

apresenta as minhas expectativas para o ano de estágio. O terceiro capítulo 

intitula-se “Conhecer para não perder”, caracteriza o concelho onde está 

inserida a Escola onde estagiei, a turma com que estagiei e uma alusão ao 

estado da Escola em Portugal. O capítulo quatro designa-se de “Conquista de 

Percurso”, revisita toda a minha prática, expondo as dificuldades, conquistas, 

desejos, ideologias, estratégias utilizadas e experiências vividas. Neste capítulo 

insere-se o estudo que realizei com a minha turma, a que foi atribuído o nome 

de “A influência do Modelo de Educação Desportiva na frequência das aulas de 

Educação Física”. O quinto capítulo denomina-se de “Conclusões e 

Desenvolvimento Pessoal” e aborda o contributo do EP para o meu 

desenvolvimento enquanto Professor, os principais pilares da criação da minha 

identidade profissional e as perspetivas para o futuro. 
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2.1.Quem sou eu 

Considero-me uma pessoa que gosta de viver a vida, revejo-me numa 

frase do poema “A espantosa realidade das coisas” de Alberto Caeiro “Outras 

vezes oiço passar o vento, e acho que só para ouvir passar o vento vale a pena 

ter nascido” (cit. por Cunha, 1994, p. 83). Esta valorização da simplicidade que 

Fernando Pessoa, no nome de Alberto Caeiro, atribuí a algo tão natural, tão 

“nosso”, tão vulgar, é algo que frequentemente sinto. Na minha perspetiva a 

materialidade traz algum prazer, mas a minha total realização é conseguida 

através da apreciação, do contacto, do sentir da natureza, das minhas 

conquistas e das minhas criações. 

Cresci no Porto, no centro do Porto, numa família portuense à qual, devo 

o meu EU. Desde muito pequeno que este meu gosto pelo contacto com o 

natural está presente. Da minha infância, retenho as brincadeiras na rua, o 

“jogar à bola”, o andar de patins e de bicicleta, as gincanas, o jogar à macaca 

ou o jogo do lencinho, as escondidas e as caçadinhas.  

Após ter entrado no 5º ano de escolaridade, que coincidiu com a 

mudança de escola e de local de residência, iniciei a minha prática desportiva 

em natação e no desporto escolar. 

Foi também durante este período que tive o primeiro contacto com 

atividades desportivas ligadas com o desporto de aventura. Esta experiência de 

paintball, deu-me a conhecer uma nova vertente desportiva, até então 

desconhecida mas que mais tarde tive oportunidade de contactar durante a 

minha formação académica. 

A entrada no secundário, numa nova Escola, trouxe também a 

oportunidade de conhecer novos colegas e ingressar no desporto federado. Foi 

no remo que consegui conciliar o gosto da modalidade, com o gosto da prática 

desportiva em contacto com a natureza. Além da prática desta modalidade, tive 

oportunidade de iniciar a prática de bicicleta de todo terreno (btt) e canoagem. 

O período do Secundário, foi uma fase muito marcante para a escolha do meu 
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caminho profissional. Neste período, percebi a importância da prática 

desportiva acompanhada por amigos. 

Todos estes fatores, marcaram a minha vida profissional e pessoal, 

contribuindo para a tomada de decisões importantes. O meu gosto pela prática 

desportiva era evidente, no entanto estava confuso, será que o prazer que a 

prática desportiva me proporcionava seria suficiente para compensar a falta de 

saídas profissionais. A minha decisão foi influenciada pela minha perspetiva de 

vida. Era uma decisão para o meu futuro, para a minha vida, e tal como tenho 

referido, o prazer é algo que tem de estar sempre presente. O gosto gera 

motivação, que por sua vez trás rendimento e sucesso. Assim decidi ingressar 

na Faculdade de Desporto da Universidade do Porto no curso de Ciências do 

Desporto. 

Foi na Faculdade, que tive a oportunidade de aprofundar o desporto de 

aventura e experienciar novas modalidades, como escalada, capoeira, defesa 

pessoal e bodyboard. A escolha do ramo de exercício e saúde levou-me a 

decidir pela vertente de ar livre. O ano de estágio da Licenciatura foi um ano 

magnífico e memorável. Foram diversas as experiências de atividades, foram 

vários os locais conhecidos. Tudo isto marcou o meu futuro e possibilitou a 

continuidade do trabalho e da prática de desportos de aventura. 

No término da licenciatura, estava indeciso se optaria por continuar a 

minha formação por mais dois anos, desta vez na área do ensino, o que me 

possibilitaria lecionar aulas até ao secundário. O gosto em lecionar, foi 

crescendo durante o ano de estágio da Licenciatura, com a oportunidade que 

tive em lecionar aulas de desporto escolar de escalada. A tomada de decisão, 

opunha o prazer de lecionar com o risco da falta de saídas profissionais. Decidi 

não continuar a minha formação académica nesse ano, e fui, trabalhar para 

uma empresa de Desporto Aventura. Durante este período de procura de 

emprego, e no exercício do mesmo, fui entendendo a precaridade existente em 

torno das saídas profissionais, nomeadamente relacionadas com a área de 

desporto. Ainda antes do final do ano letivo, decidi seguir o que me fazia sentir 

realizado, assim no ano seguinte ingressei no 2º Ciclo de EEFEBS. 
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Hoje estou a elaborar o Relatório de Estagio que culmina com o terminar 

da minha formação supervisionada e com o ano de estágio. 

Foi um ano de muito trabalho, de esforço, cansaço, imprevistos, 

decisões difíceis e de muita aprendizagem. Tal como menciona Jones e 

Straker (2007), a construção do Professor, é mais eficaz a partir do contacto 

com a realidade profissional e com profissionais experientes. Esta experiência, 

permitiu que me tornasse num profissional mais consciente das funções do 

Professor (planeamento, avaliação, reflexão), das burocracias e entraves em 

torno de qualquer atividade que se pretenda desenvolver, mais completo a 

nível de ferramentas para agir perante diferentes situações, mais interventivo 

na vida dos alunos, e mais reflexivo face às suas ações. 

Em todo o momento foi um percurso marcado por experiências que me 

transformaram e ajudaram no desempenho da minha função como Professor e 

como Professor de Educação Física. 

2.2. O desejo e a ansiedade do desconhecido: Espectativas do 

Estágio 

Após 4 anos de percurso, na aquisição de conhecimentos científicos e 

técnicos na área do desporto e da didática, chegou o momento de colocar em 

prática os mesmos. No ano transato, nas unidades curriculares de algumas 

modalidades, tive oportunidade de lecionar em contexto real. Embora tenha 

sido de uma forma superficial deu para me aperceber do prazer que tenho de 

ensinar e formar. 

Nesta pequena vivência na Escola, constatei que havia alguns aspetos 

ligados à prática desta profissão que ainda me escapavam. Questionava-me 

sobre as tarefas que iria desempenhar nas reuniões, o papel que iria ter no 

grupo de educação física, como seria interagir com os encarregados de 

educação, as funções de diretor de turma, as tarefas do coordenador do grupo, 

enfim questões pertinentes do Professor e da Escola. 
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Neste sentido, no início do ano, esperava adquirir todos os 

conhecimentos implícitos através da prática direta, da observação dos 

Professores de EF, da reflexão sobre o ato de ensinar, da envolvência em 

todos os assuntos da comunidade escolar e através do contacto com todos os 

membros. Tal como refere Keay (2007), é em contexto real e no dia-a-dia, no 

contacto com Professores experientes, que os Professores Estagiário (PA) vão 

adquirindo conhecimentos sobre todos os elementos que compõem a profissão 

de Professor. Vieira et al. (2011) também consideram que a prática em 

contexto real ajuda à compreensão das tarefas e das responsabilidades 

associadas à profissão. Assim, neste contacto com a prática pedagógica (PP), 

foi-se tornando possível o desenvolvimento das minhas capacidades sociais e 

interpessoais, quer no desempenho da profissão enquanto Professor, quer nas 

funções e assuntos associados a ela. 

Um dos aspetos que me deixava desconfortável no ato de ensinar, era o 

medo de bloquear numa situação imprevista, não conseguir dar resposta aos 

problemas/questões dos alunos e estes perceberem que estava inseguro. 

Desta forma, desejava valorizar e melhorar a minha capacidade reflexiva, uma 

vez que este estímulo ao pensamento, e esta atitude crítica, desenvolvem no 

profissional ferramentas capazes de ir mais além do como fazer. Segundo 

Batista et al. (2012), um bom professor, deve ser capaz de colocar questões e 

responder ao porquê e para quê das suas ações. Assim sendo, procurei desde 

cedo, extrair o máximo de informação, das análises realizadas às observações 

dos meus colegas de estágio e às observações dos professores mais 

experientes, comparando-as com as minhas ações. Considerando sempre o 

que correra bem e podia utilizar/repetir, que estratégias de ensino, que formas 

de organização, que aspetos logísticos poderiam contribuir para melhorar a 

minha prática docente, atual e futura. Estava assim, a contribuir para a criação 

da minha identidade de Professor, destacando os aspetos positivos e 

melhorando os aspetos menos positivos, de forma a não ser um mero executor 

de currículos, mas sim, um decisor, um gestor e um intérprete crítico de todo o 

processo (Alarcão, 2001). 
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No primeiro momento de contacto com a realidade da escola, tudo 

pareceu complicado e confuso. Neste sentido, ansiei, que o PC fosse uma 

fonte segura de ensinamentos, que me auxiliasse e orientasse em todos os 

momentos, para que pudesse escolher os melhores caminhos, e assim, 

contribuir para o desenvolvimento das minhas capacidades enquanto 

professor. No entanto, este auxílio não era sinónimo de ausência de 

autonomia, aliás, desejava que este me facultasse liberdade para pôr em 

prática todas as minhas ideias e decisões. Hoje, analisando todo o processo, 

percebo a importância que o meu PC teve, no acompanhamento que realizou, 

na forma como simplificou e estruturou todos os procedimentos do EP. Aos 

poucos, e com esta grande ajuda, fui-me integrando dia após dia na cultura e 

no seio da Escola. 

Ao longo do ano o foco da minha atenção foi sempre o ensino dos meus 

alunos. Pretendia ter uma intervenção a todos os níveis: motor, cultural, social 

e psicológico, com o intuito de contribuir para a criação de indivíduos 

competentes, responsáveis e motivados, quer no desporto, quer nas suas 

vidas. Ambicionava colocar em prática estratégias e métodos de ensino que me 

levassem a conquistar o respeito e a confiança dos alunos, de modo a criar 

aulas que favorecessem o processo ensino-aprendizagem. Tal como menciona 

Bento (2003), o ensino tem de ser mais do que um simples “deixar correr”, ou 

do que uma atividade rotineira. Aspirava que os meus alunos me vissem como 

o Professor “fixe”, não associado ao Professor que deixa fazer tudo, mas sim, 

ao Professor competente, regrado, amigo dos seus alunos e interessado nas 

suas atividades. 
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3.1. Enquadramento Legal, Institucional e Funcional do Estágio 

Profissional 

 O EP foi um elemento da formação de Professores de EF presente 

desde a criação da primeira escola de formação de Professores de Educação 

Física, o Instituto Nacional de Educação Física (INEF), em 1940 (Decreto-Lei 

nº30 279, de 23 de Janeiro). Ao longo destes anos foram havendo alterações 

dos currículos que por sua vez influenciaram mudanças na estruturação do EP. 

 Em 1988 com a publicação da Lei 108/88 de 24 de Setembro, as 

Escolas puderam redefinir a sua organização e as suas finalidades, desta 

forma, o Instituto Superior de Educação Física da Universidade do Porto (ISEF-

UP), passou a Faculdade de Desporto e de Educação Física da Universidade 

do Porto (FCDEF-UP). A FCDEF-UP, passou assim a ter um único curso de 

Licenciatura, e os seus alunos, no final deste, com estágio integrado, ficavam 

habilitados para a docência de Educação Física nos ensinos básico e 

secundário. Esta estruturação de quatro anos mais um, o de estágio, mantém-

se até aos dias de hoje, no entanto com a chegada de processo de Bolonha, o 

aluno ao completar os cinco anos com estágio integrado, sai com o grau 

académico de Mestre. 

 O processo de Bolonha veio trazer algumas modificações nos planos de 

estudos, uma vez que os cinco anos de Licenciatura passaram para três 

(Licenciatura, também chamado de 1ºCiclo) mais dois (Mestrado, designado 2º 

Ciclo). Desta forma, a FADEUP deixa de estar associada somente à formação 

de Professores de EF, e os três anos de Licenciatura são constituídos por 

unidades curriculares que desvinculam qualquer preocupação com a formação 

de Professores, sendo esta preocupação exclusiva do 2º Ciclo (Graça, 2013).  

O EP na FADEUP, insere-se no segundo ano do 2º ciclo em EEFEBS e 

rege-se por princípios legais, institucionais e funcionais (Batista & Queirós, 

2013). 

 A nível legal o EP segue as normas inscritas no Decreto-lei nº74/2006 

de 24 de Março e o Decreto-lei nº43/2007 de 22 de Setembro, no qual refere 
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que “O presente decreto-lei define as condições necessárias à obtenção de 

habilitação profissional para a docência num determinado domínio e determina, 

ao mesmo tempo, que a posse deste título constitui condição indispensável 

para o desempenho docente, nos ensinos público, particular e cooperativo e 

nas áreas curriculares ou disciplinas abrangidas por esse domínio” (Ministério 

da Educação, 2007, p.1320). 

 No que concerne aos requisitos institucionais, o EP é uma unidade 

curricular inserida no 2º ano do 2º ciclo em EEFEBS, e contempla duas 

componentes (Batista & Queirós, 2013): 

a) A prática de ensino supervisionada, realizada numa escola cooperante 

com protocolo com a FADEUP; 

b) O relatório de estágio, orientado por um Professor da Faculdade que 

assume a responsabilidade de supervisão do estudante estagiário no 

contexto da prática de ensino supervisionada. 

 Já em termos funcionais, a FADEUP estabelece protocolos com diversas 

escolas, possibilitando a prática em contexto real aos futuros profissionais. 

Desta forma o Professor de EF da escola, assume as funções de PC, 

acolhendo e orientando o grupo de professores estagiários, cedendo e 

atribuindo uma das suas turmas a cada um. Na FADEUP, é nomeado um 

Professor responsável pelo núcleo de estágio (NE) de determinada escola, 

Professor Orientador (PO), que se encarrega da supervisão dos estudantes em 

contexto de prática real. 

 Desta forma, é pretendido com o EP, que o estudante vivencie a 

profissão em contexto real e que através da reflexão, desenvolva estratégias e 

ferramentas, de modo a responder aos desafios e exigências inerentes da 

profissão. No entanto, estando perante uma profissão que educa determinado 

ser racional, está implicada uma imensidão de circunstâncias imprevistas que 

podem suceder. Como menciona Nóvoa (1991), cada ocorrência é única, o que 

depreende uma resposta também ela única. 
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3.2. Escola E.B 2/3 de Gondomar 

A escolha da Escola Básica 2º e 3º ciclo de Gondomar, teve como 

principal motivo a proximidade de casa. Embora próxima da minha residência, 

não tinha tido nenhum contacto com esta até então. 

É a Escola sede do Agrupamento de Escolas de Gondomar, que é 

constituído por mais sete escolas do primeiro ciclo e três jardins-de-infância. 

No dia que me fui apresentar na Escola, foi quando tive o primeiro 

contacto com esta. Observei uma Escola com aspeto de ter sofrido obras de 

restauro, com muita luz, espaços amplos, e cores agradáveis. Lembro-me de 

ter pensado, ainda antes de passar o portão, que seria um excelente local de 

trabalho. Recordo-me de ter feito a transferência do aspeto da Escola para as 

aulas de EF, com bons espaços de trabalho, material variado e novo. 

Após as primeiras trocas de impressões com o PC, tive consciência da 

realidade. De facto, era uma Escola que tinha sido alvo de intervenção na sua 

estrutura e arquitetura, no entanto, o ginásio ainda estava à espera de 

reabilitação. Para além disso, o espaço exterior, não se encontrava totalmente 

preparado para lecionar as diferentes modalidades, pois, a inexistência de 

balizas, cestos e marcações das linhas dos campos, eram aspetos que 

condicionavam a lecionação das aulas de EF. Assim, todas as aulas de EF 

eram lecionadas no pavilhão, juntando na grande maioria das vezes, três 

turmas em simultâneo, cerca de 80 alunos. 

O material era escasso, apenas existia material para abordar as 

modalidades de voleibol, basquetebol, futebol, andebol, badminton, uni hóquei 

e atletismo, embora em pouca quantidade. Material gímnico apenas existia 

colchões e já muito degradados. Rapidamente percecionei que a EF, nesta 

Escola, tinha pouco impacto. 

A nível de relações humanas é uma escola muito hospitaleira. Ao longo 

deste ano, em momento algum, senti um tratamento diferenciado dos restantes 

Professores. Quer funcionários, quer professores, sempre me trataram a mim e 

aos meus colegas como professores, sem atribuir o rótulo de estagiário. 
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Hoje sinto que foi uma escolha bem sucedida, não só pelas 

aprendizagens, vivências e experiências que toda a envolvência em torno da 

escola me proporcionou, mas também, e não menos importante, pelas relações 

pessoais de amizade que fui travando com alguns professores. 

3.3. A Escola de Portugal 

 O que mais me chocou durante este ano foi observar a desmotivação 

dos Professores para exercerem a sua profissão. A ideia com que fiquei, foi 

que os Professores não estão para se importunar muito, tomando posições de 

quem esqueceu o gosto e prazer de educar e formar. Na minha opinião, 

dinamismo e inovação são aspetos fundamentais da profissão de professor de 

EF que, poucas vezes pude observar na Escola. Bento (2003, p.178), refere 

“Um professor, consciente da responsabilidade pelo desenvolvimento dos seus 

alunos, compreenderá que ensinar tem que ser mais do que um simples “deixar 

correr” ou do que uma atividade rotineira”. 

 As razões para tais comportamentos são consensuais: desvalorização 

da profissão, remunerações cada vez mais baixas e cada vez mais exigências 

no exercício da profissão. Gatti em 2000 (p. 327), revogava que a profissão de 

professor “tem-se mostrado cada vez menos atraente para camadas 

importantes da nossa juventude (…) pelas condições em que seu exercício se 

dá, passando pelos aspetos salariais e de prestígio social”. Através deste 

excerto de Gatti, assim como através da posição, atitudes e pensamentos dos 

Professores da Escola constata-se que passados catorze anos o desânimo e 

afastamento pela Profissão manteve-se. O prestígio social que Gatti (2000) 

menciona, esteve muito presente na Escola onde lecionei, não na figura da 

profissão de Professor, mas na perspetiva de Professor de determinada 

disciplina. Exemplo disto foi a diferença de reconhecimento atribuída perante 

as atividades que o grupo de Educação Física organizava, comparado com as 

atividades organizadas pelas restantes disciplinas, atribuindo uma certa 

desvalorização à disciplina.  
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Felizmente o valor social que atribuem à nossa disciplina parte de nós 

Professores, no entanto, muitos como refere Bento (2003), entram numa 

atividade rotineira. Quando o trabalho é bom e bem efetuado, não vai ser 

eternamente desvalorizado.  

Senti claramente que são necessários Professores jovens e dinâmicos 

com vontade de realizar, mudar e inovar. Reflexo disto foi o comentário de 

satisfação e de renascimento, proferido pelos Professores de EF após o fim de 

semana que o grupo de estágio organizou no Gerês “Devia ter sido uma 

semana”. 

3.3.1. (Des)Valorização do Professor 

Durante um quarto da vida do ser humano, são transmitidos 

conhecimentos científicos e culturais, valores, crenças e costumes com o 

intuito de criar um Ser profissional, cultural e social, capaz de tomar as 

melhores decisões com vista ao seu sucesso. Contudo, a exigência atribuída 

às competências do ser humano adulto, não vão ao encontro do valor atribuído 

ao Profissional, que forma o futuro ser. 

O Professor como era visto outrora, deixou de ser visto como tal. O ser 

sábio, de referência do bem e do conhecimento, deu lugar a um profissional 

com poucas regalias, sem ferramentas para impor a sua autoridade e a uma 

profissão vulgar, esquecendo-se porém, o papel que este continua a ter na 

sociedade. 

No entanto exige-se. Exige-se que o Professor participe no 

desenvolvimento da personalidade e na formação integral da criança, bem 

como, na promoção da sua inclusão na sociedade atual e nas futuras 

(Albuquerque et al., 2014). 

A consequência da desvalorização da profissão de docente, leva a que 

cada vez mais professores, abandonem a profissão depois de alguns anos em 

ambiente escolar (cit. por Block, 2008). 
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No mesmo artigo, o autor refere, “talvez se eu pensasse no dinheiro, eu 

não ensinasse. Porque é que ensino? Certamente que não é pelo estatuto da 

profissão atualmente, já que diariamente eu leio acerca da minha 

incompetência e dos meus colegas e sou sujeito aos caprichos dos políticos 

que transferem a sua incompetência para nós” (p.422).  

O que me levou a mim, e talvez a muitos colegas, a enveredar por esta 

profissão foi, a dimensão moral, o prazer de ensinar, de transmitir amor, 

valores, crenças, de aconselhar, de orientar, enfim de contribuir para a criação 

de um novo ser. 

É o momento predileto para redigir uma referência de Bento (2008, p.77) 

“Os professores são os mais afortunados e bem-aventurados, entre todos 

aqueles que trabalham. É-lhes dado o privilégio de fazer renascer a vida em 

cada dia, semeando novas perguntas e respostas, novas metas e horizontes. 

Constroem edifícios que perdurarão para sempre, porque a sua construção usa 

o cimento da entrega, da verdade e do amor”. 

3.4. A última atribuída – 7ºD 

No início do ano o PC apresentou ao grupo de estágio quatro turmas de 

7º ano, uma para cada estagiário. A escolha coube-nos a nós estagiários, e 

embora tenha sido o último a escolher, não me arrependo nada, aliás, acredito 

que foi sorte do destino. 

As informações transmitidas pelo PC e pelo conselho de turma, foram 

importantes para ter uma primeira perceção da constituição da turma. No 

entanto, tentei que o primeiro contacto fosse o mais puro possível, sem ideias 

pré formadas. 

A turma que escolhera era do 7º ano, tinha vinte e sete alunos com 

média de idades de doze anos e contemplava quatro alunos repetentes. Três 

alunos da turma necessitavam de atenção especial, um era obeso, um aluno 

tinha necessidades educativas especiais e um aluno tinha problemas de 

autocontrolo. A par disto era uma turma desorganizada, sem rotinas e regras, 

muito conversadora e com pouca abertura para o diálogo entre os alunos. 
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“Sinto que os alunos ainda estão muito “verdes” no autocontrolo, no 

relacionar-se com o outro, é uma turma muito nervosa nas suas 

relações, qualquer pequena troca de ideias dá origem a um conflito” 

(Reflexão da aula 43 e 44). 

Após as primeiras aulas identifiquei os principais e mais visíveis 

problemas da turma, e verifiquei que eram os mesmos que estavam 

referenciados no relatório apresentado no início do ano pela diretora de turma. 

O que me trouxe problemas de imediato, foi a ausência de regras e disciplina, 

acrescido disto, era uma turma pouco concentrada, muito barulhenta e com 

alguns atritos internos. Posto a identificação dos problemas iniciais, delineei 

objetivos para os combater, e prazos para os cumprir. 

A minha posição perante a turma foi sempre a de transmitir 

conhecimentos teóricos, técnicos e táticos das modalidades, mas também 

transmitir valores que contribuíssem para a formação cívica dos alunos. Desta 

forma, atribuí muita enfase ao cumprimento de regras e ao trato nas relações 

pessoais. 

Chegando ao final deste ano, tudo o que tenho a dizer desta turma é 

especial, pois foi a primeira. Mas mais do que especial, eles foram excelentes, 

certamente sem saberem. Foram excelentes, na medida que me 

proporcionaram vivências que me fizeram crescer enquanto profissional, e 

enquanto pessoa, foram-no nas relações pessoais que criámos, na forma como 

me receberam, e como se despediram, foram-no nos intervalos, nas aulas e 

nas atividades realizadas. 

Esta turma deu-me a oportunidade de perceber que nasci para trabalhar 

com crianças e jovens, de ensinar e de educar. 

3.5. A importância da reflexão: Uma observação Cega 

 Tem sido crescente a importância dada à reflexão e ao professor 

reflexivo. De tal forma, que é um objetivo da FADEUP, formar o “professor 

profissional, promotor de um ensino de qualidade,”(...)um professor reflexivo 

(PR) que analisa, reflete e sabe justificar o que faz em consonância com os 
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critérios do profissionalismo docente e o conjunto das funções docente” (Matos, 

2012, p.3). 

 É pretendido que o estudante crie a sua identidade de professor 

pensando e analisando a sua prática, extraindo os aspetos positivos e 

negativos. Com esta análise não é desejado que o professor estagiário (PE) aja 

de forma formatada para cada situação, serve antes, para o PE, desenvolver 

um reportório de respostas que lhe darão mais confiança nas imprevisibilidades 

do dia a dia. 

Para além disto, Tsangaridou e O’Sullivan (1994), verificaram que a 

reflexão tem como utilidade, para além de obter informação para futuras 

intervenções, reajustar a prática e orientar para os objetivos da mesma. 

Tsangaridou (2005) cita que a reflexão não surge exclusiva depois da 

aula, durante esta, o Professor deve questionar, se as suas ações estão a levar 

os alunos ao encontro dos objetivos que estabeleceu. No entanto, este é um 

processo que requer alguma experiência por parte do Professor. Alarcão em 

1996 refere que a reflexão procura a verdade e a justiça, “sendo um processo 

simultaneamente lógico e psicológico, combina a racionalidade da lógica 

investigativa com a irracionalidade inerente à intuição e à paixão do sujeito 

pensante; une cognição e afetividade num ato específico, próprio do ser 

humano” (p.174) 

No meu entender, a reflexão, é um instrumento que usamos para 

desenvolver as nossas competências de Professor. Um professor que se 

preocupa em perceber a prática, sustentando-a em teoria, irá ter mais 

possibilidades de alcançar o sucesso com os seus alunos. Porém, é importante 

que o Professor tire as suas próprias ilações e ajuste a sua investigação da 

prática à sua realidade. 

O estado reflexivo foi, ao longo deste ano de estágio, é, e será, como 

docente e como cidadão, uma prática sempre presente. Vejo o Ser Humano e o 

Professor como seres inacabados, e a reflexão como um dos pilares da 

evolução destes. 
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A profissão de docente é construída ainda antes de decidirmos por ela. 

A personalidade do Professor é construída a partir da história do homem, que 

mais não é do que os valores, as crenças, as vivências, os costumes e as 

experiências que este adquiriu e desenvolveu ao longo da sua vida. 

A formação é inacabável, pois cada criança e jovem, são únicos, e como 

tal, as experiências com cada um levam a novas aprendizagens por parte do 

Professor. Dia após dia, este vai traçando o seu caminho e a sua 

personalidade enquanto docente, que o ajudarão nas futuras tomadas de 

decisões. 

A formação do Professor implica um período de estágio que através da 

aplicação das ferramentas adquiridas na formação teórica, vão permitir que 

este coloque em ação os seus ideais, tenha a possibilidade de experimentar, 

de se familiarizar com a Escola, com a profissão, com os alunos, funcionários e 

outros docentes. 

 Este capítulo descreve o ano de estágio, relatando as dificuldades e 

soluções, as estratégias utilizadas, os modelos de ensino aplicados, e as 

atividades desenvolvidas. No fundo irei refletir sobre a minha experiência de 

Professor em contexto real.  

4.1. Primeiros momentos na Escola 

 No dia que entrei na Escola com um papel (Professor) diferente da que 

me levou a esta durante anos, senti-me ansioso, estranho, e como sempre que 

encaramos algo desconhecido, senti-me desconfortável. 

Nesta fase inicial, a maior dificuldade foi assumir e encarar a posição de 

Professor, estar do outro lado. Hoje, revivendo esta fase, compreendo que 

foram preponderantes os Funcionários, Professores e o PC, que sempre me 

integraram e olharam como um Professor. 

 As primeiras idas à Escola foram, para reuniões com o PC, com o grupo 

de EF, e com o grupo de expressões, com o propósito de planear o ano letivo. 

Embora já conhecesse, na teoria, este desenrolar burocrático, foi 
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completamente novo vivê-lo na prática. Nos primeiros momentos senti-me um 

pouco perdido, sem perceber muito bem o que se estava a passar, no entanto, 

com o desenrolar das reuniões, fui-me integrando nos temas abordados. 

Recordo-me, da reunião com o grupo de expressões, que me marcou pela 

diferença de opiniões entre Professores, e de certo modo, por alguma falta de 

organização e de interesse por parte de alguns deles, em torno dos assuntos 

tratados. A divergência de opiniões, não é um comportamento mau, pelo 

contrário, mas a ausência de consenso, e a falta de disponibilidade pessoal, 

nomeadamente para entender o outro, são comportamentos divergentes do 

trabalho em equipa.  

A observação que fui fazendo, do comportamento dos Professores ao 

longo do ano, levou a que criasse um juízo de valor, de que a profissão de 

docente é individualista e fragmentada. Este comportamento fragiliza a 

profissão, pois não existem grupos fortes e coesos que defendam, por um lado, 

os direitos da profissão, por outro lado os direitos das disciplinas.  

Isto apenas vai ao encontro do que Doolittle em 2007 questionou, se a 

extinção da EF no secundário não seria inevitável, devido ao facto dos 

docentes da disciplina, não serem capazes de encontrar forma de dar razões 

públicas sobre o seu contributo, e desta forma, convencer encarregados de 

educação, docentes de outras disciplinas, alunos, órgãos das escolas e outras 

autoridades sobre os benefícios das suas ações. 

Dia após dia, a adaptação ao papel de Professor foi acontecendo, mas 

faltava, a parte que dá brilho à profissão, os alunos. 

No primeiro dia oficial de aulas, quando entrei na Escola e vi os 

corredores cheios de alunos, o ruído provocado pelas várias conversas, gritos 

e brincadeiras destes, fez-me lembrar os tempos que entrava na Escola como 

aluno. Senti claramente a dificuldade da passagem do ser aluno, para o ser 

Professor. Veenman (1984) caracteriza esta transição como “choque da 

realidade”. 
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Primeira aula… 

 Foi no dia 19 de setembro, numa aula de dois blocos (90 minutos) que 

tive o primeiro contacto com os meus alunos. Sendo a primeira aula de EF do 

ano, planeei-a como aula de apresentação. Durante a preparação, as dúvidas 

provocadas pela ansiedade, pelo medo que algo corresse mal eram imensas. 

Todas as questões me passaram pela cabeça: que postura deveria ter; 

apresentava-me sorridente e simpático, ou autoritário; o que falaria de mim; 

que jogos de quebra gelo podia fazer; o que faria se algo não tivesse a correr 

conforme o planeado; em que posição do ginásio reunia os alunos; de que 

forma os sentava; falaria de pé ou sentado? Tentei controlar o máximo de 

variáveis de forma a ter a situação sob o meu controlo. 

 Era quinta-feira, e como tal, a aula era de tarde. Até ao momento da 

aula, foram diversas as vezes que tentei criar o momento no meu pensamento, 

principalmente o que lhes iria transmitir (regras, informações de mim, as 

modalidades que iriamos abordar, etc…), não obstante imaginava sempre de 

forma diferente, o que me deixava ainda mais nervoso. Quando cheguei à 

Escola, dirigi-me à sala dos professores onde encontrei o meu PC. Informou-

me, que no início da aula nos apresentaria aos alunos e diria que eu seria o 

Professor de EF da turma. Dirigi-me para o pavilhão, escolhi o espaço de entre 

dois, uma vez que um estava ocupado e, coloquei uma cadeira à frente dos 

bancos suecos onde os alunos iriam sentar-se. Nunca fiz teatro, mas pelos 

testemunhos de alguns atores e atrizes, penso que o que estava a sentir era 

muito idêntico ao que um ator sente antes de entrar em cena. Estava muito 

nervoso, mas quando a aula começou e iniciei a minha interação com a turma, 

os nervos desapareceram, e as informações foram saindo naturalmente sem 

ter de pensar. 

 “Rapidamente, percebi que a turma era muito barulhenta e a 

ausência de regras de saber estar era bastante visível, no entanto, era 

notório o entusiasmo por parte dos alunos perante a novidade de ter 

um Professor estagiário” (Reflexão da aula 1 e 2). 

 Recordo-me, do entusiasmo que demonstraram quando estava a falar 

de mim, principalmente das atividades desportivas em que estava envolvido. 
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Aproveitei este momento, para criar uma empatia emocional com os alunos, de 

forma a conquistar a sua confiança nas primeiras aulas.  

No final da aula, entendi que o trabalho primordial desta fase, era o 

controlo da turma, estabelecer regras e rotinas, de modo a ter a turma 

“comigo”, tentando assim criar um ambiente propício ao ensino e 

aprendizagem. O comentário proferido pelo PC, após a minha aula, foi muito 

motivador, ao exclamar que a minha calma era boa para aquela turma, 

induzindo que havia muito trabalho pela frente. 

4.2. ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO ENSINO E DA 

APRENDIZAGEM 

 A organização e gestão do ensino e da aprendizagem é a área que está 

no foco da atividade da profissão de docente. Como defende Bento (2003, 

p.25) “(…)o ciclo de ação do professor não deve limitar-se a uma pretensa 

preparação direta e à realização de aulas; deverá sim assumir as tarefas de 

planificação, de realização, de análise e avaliação do ensino, isto é, as tarefas 

componentes da sua atuação como um ciclo contínuo”. 

 Neste capítulo, tentarei descrever as quatro fases do ensino-

aprendizagem: a conceção, o planeamento, a realização e a avaliação. 

Mencionando os objetivos, as metodologias e as estratégias que delineei, após 

ter cruzado os meus conhecimentos com a realidade da Escola e da turma. 

4.2.1. Conceber o Ensino 

A fase de conceção, é a primeira fase da preparação do processo 

ensino-aprendizagem com que o Professor se depara. Contempla a análise dos 

documentos relativos à escola, ao sistema educativo, à disciplina, ao meio 

envolvente e aos alunos. Para executar esta tarefa, analisei o programa de EF 

para o 3º ciclo, particularmente para o 7º ano, o projeto educativo e curricular 

da escola, o regulamento interno e o plano anual de atividades do grupo de EF. 

 Após a análise do programa de EF para o 3º ano, concluí, que as 
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exigências deste para as habilidades motoras de várias modalidades estavam 

completamente descontextualizadas com a realidade da Escola. Na minha 

opinião, é urgente proceder a uma análise e reestruturação dos programas, de 

forma a evitar uma constante adaptação destes à realidade, contribuindo assim 

para um ensino mais orientado. Por outro lado urge a questão deste problema 

ter apena causas macros. Isto é, as decisões tomadas pelo grupo de EF têm 

elas, também, repercussões neste sentido, uma vez que o grupo de EF tem a 

possibilidade delinear as modalidades que pretende abordar, o número de 

aulas por cada modalidade e as diferentes atividades ao longo do ano de forma 

a responder às necessidades dos alunos de determinada Escola e assim 

proporcionar contacto com um leque variado de modalidades e ao mesmo 

tempo transmitir conhecimentos das mesmas.  

Da análise, ao projeto educativo da escola, apenas extraí a informação 

que me auxiliaria no planeamento do processo ensino-aprendizagem da minha 

turma, como o enquadramento geográfico, cultural, sociofamiliar dos alunos e 

das instalações destinadas às aulas de EF. Para além deste conhecimento 

macro, tive acesso à caracterização da turma do 7ºD, facultada pela Diretora 

de Turma, o que permitiu conhecer o histórico de cada aluno e algumas 

características destes. O regulamento interno permitiu que compreendesse 

com maior facilidade as normas da Escola. Nesta fase, também considerei o 

plano anual de atividades do Grupo de EF, que estava elaborado desde o final 

do ano transato. 

Tendo já uma ideia das modalidades que deveria abordar no 7ºano, as 

características da turma, da Escola e das instalações, então chegara o 

momento de planear. Bento (2003, p.7), corrobora este pensamento quando 

menciona “Todo o projeto de planeamento deve encontrar o seu ponto de 

partida na conceção”. 

4.2.2. Planear para evoluir 

 Após a fase de conceção dividi o planeamento do processo de ensino-

aprendizagem em três momentos: anual, por unidade didática (UD) e por aula. 
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 O planeamento foi elaborado sem ter em conta a possibilidade do 

pavilhão entrar em obras, o que acabou por acontecer a meio do 2º período. 

Esta intervenção, era esperada desde a intervenção ocorrida nos restantes 

edifícios da Escola, no âmbito do programa de requalificação das escolas, no 

entanto, apesar de todos os anos haver essa possibilidade, as obras foram 

sendo sempre adiadas. 

 O Programa Nacional de EF para o 7º ano, contempla as modalidades 

de Futebol, Voleibol, Andebol, Ginástica Acrobática e de Solo, Basquetebol, 

Badminton, Orientação, Patinagem, Hóquei em Patins e Dança. 

 A planificação anual para o 7ºano já tinha sido elaborada pelo grupo de 

EF, contudo, o PC, deu-nos toda a liberdade para alterar, se assim o 

pretendêssemos. Um aspeto que me alertou quando consultei a planificação 

anual foi o facto de cada período ter quatro modalidades para lecionar, o que 

daria UD com cerca de oito/nove aulas. De imediato achei que seriam poucas 

aulas para consolidação dos conteúdos. No entanto como é tradição da escola, 

eu e o NE, decidimos manter a estrutura das quatro modalidades e substituir 

apenas algumas. Assim, no primeiro período planeei lecionar Voleibol, 

Atletismo (velocidade e estafetas), Basquetebol e Ginástica de Solo. Para o 

segundo período reservamos as modalidades de Andebol, Badminton, 

Ginástica Acrobática e Atletismo (barreiras e lançamento do peso), e para o 

terceiro período a orientação, dança, futebol e judo. 

Com o passar do tempo, fui tirando as minhas ilações e confirmando o 

meu receio do início do ano, relativo ao tamanho das UD. Desta forma, fui 

constatando que o tempo que os alunos tinham para consolidar os conteúdos 

das modalidades era curto, no momento que terminava de lecionar 

determinada modalidade, era quando os alunos começavam a adquirir e 

consolidar os conteúdos propostos. Este ciclo, origina que não haja evolução 

de nível de desempenho, tendo mesmo observado turmas do 8º e 9º anos, ao 

mesmo nível dos alunos da minha turma. 

 Na elaboração das UD, tive alguma dificuldade em selecionar os 

conteúdos que deveria abordar mediante o tempo que tinha. Para além deste 



Conquistas do Percurso 

  

31 

 

aspeto, tive em conta o material que tinha à minha disposição, o número de 

blocos que tinha em cada dia, o nível dos alunos em cada modalidade, e o 

espaço disponível para lecionar. Infelizmente o único espaço preparado para 

realização das aulas de EF que a Escola tinha, era o ginásio. Havia um espaço 

exterior, que estava sujeito às condições climatéricas, e para além disto, tinha 

de ser adaptado pois não tinha infraestruturas para a realização de aulas. Para 

ocupação dos espaços no pavilhão, não existia o chamado roulement1, assim, 

o espaço destinado a cada turma era decidido no próprio momento da aula. 

 No início do ano, enquanto não conhecia a turma, planeei realizar, no 

começo de cada UD, a avaliação diagnóstica para perceber o nível dos alunos. 

Com o passar do tempo percebi que a realização da avaliação diagnóstica não 

estava a ser vantajoso, pois o nível dos alunos era constante em todas as 

modalidades, desta forma, optei por deixar de realizar esta avaliação inicial, 

aproveitando mais uma aula para introduzir e exercitar conteúdos. 

 Na elaboração dos planos de aula, a principal dificuldade que enfrentei, 

foi encontrar exercícios, que colocassem todos os alunos (vinte e sete) num 

terço do pavilhão. A estratégia que encontrei, de modo a estruturar e guiar 

melhor as minhas aulas foi, durante a planificação, diminuir o número de 

objetivos que pretendia alcançar, de modo a aumentar o tempo de exercitação 

para cada um. 

Embora todo o processo de ensino-aprendizagem tenha sido planeado 

detalhadamente, em momento algum, descorei o pensamento de que este, 

mais não é do que um guia, e que, a qualquer momento pode e dever ser 

repensado, refletido e reorganizado. Esta alteração, pode dar-se tanto a nível 

macro, no planeamento anual de turma, como a nível mais micro, numa UD ou 

durante uma aula. Este reajustamento do planeamento à realidade, esteve 

desde muito cedo presente no meu modo de agir: 

                                            

1
 Roulement: rotação dos espaços de aula disponíveis que podem ser ocupados pelos 

diferentes professores de Educação Física.   
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“Fui capaz de durante o decurso da aula, alterar o plano, uma vez que 

os alunos ainda estavam com bastante dificuldade em realizar o passe 

de voleibol, decidi realizar um exercício mais apropriado para 

eles”.(Reflexão da aula 4 e 5). 

 Na minha opinião o planeamento assume uma importância tão fulcral 

como a própria realização. Bento (2003), refere que um elevado nível de ensino 

pressupõe um grau elevado de planificação e preparação. 

4.2.3.1. Realização 

Não querendo descurar a importância das outras tarefas da organização 

e gestão do ensino (conceção, planeamento e avaliação), é nesta que 

considero que a missão do Professor se transcende e dá brilho à profissão. Foi 

na observação do desenvolvimento do ser, da sua evolução, no relacionamento 

e na observação da minha participação nesse processo que, mais uma vez 

percebi, que estou na profissão certa. 

 A minha preocupação ao longo deste ano teve duas ramificações: 

transmitir conhecimentos técnicos, táticos e culturais relativos às modalidades; 

e contribuir para a formação social e cívica do aluno. Para conseguir superar 

estes objetivos, tive de estabelecer metas a alcançar. Para tal, segui o que 

Siedentop em 1991, considerou como sistemas que fazem parte da ecologia do 

espaço de aula. De acordo com o autor, o primeiro desafio a vencer é ganhar a 

confiança e o controlo da turma; o segundo, rentabilizar ao máximo o tempo de 

aula; e o terceiro, aprimorar a instrução. Considero que estes sistemas são 

inseparáveis, cada um influêncía o outro, não podendo de modo algum, ser 

trabalhado um sem ter em conta o outro, opinião também partilhada pelo 

mesmo autor. 

 Ao longo do EP, foram os momentos de observação do PC, dos meus 

colegas do NE e do PO, que contribuíram para a minha evolução na utilização 

destes sistemas. 
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4.2.3.1.1. 1ª Meta: ganhar confiança e estabelecer controlo 

 Desde da primeira aula, que o meu PC me alertou para a 

incompatibilidade de ensinar sem ter o controlo da turma, um requisito, que 

também eu considerava imprescindível para o estabelecimento do ambiente 

favorável à aprendizagem. Desta forma, nas primeiras aulas, estabeleci o 

objetivo de: 

 “Transmitir-lhes três rotinas: o início de aula, o qual eles se sentariam 

em forma de meia lua; o sinal de paragem do exercício; e o início de 

exercitação do exercício. Gastei algum tempo de aula a explicar o que 

pretendia, mas continuo a achar que foi tempo ganho, aliás, com 

resultados imediatos durante a aula” (Reflexão da aula 4 e 5). 

 Na aula seguinte: 

 “Foi interessante observar os alunos chegarem à aula e, de forma 

autónoma, sentarem-se em meia lua, um ou outro mais distraído 

sentava-se fora do sítio, mas eram os próprios colegas a corrigi-los” 

(Reflexão da aula 6).  

 Para além de ser uma turma grande, muitos alunos tinham o hábito de 

interromper ou começar a falar sempre que eu estava a dar instrução. A 

ausência de autonomia e de iniciativa, eram as principais características desta 

turma, e por isso, a conduta mais natural era a ausência de prática, mesmo 

após as indicações do professor. 

 Para solucionar estes problemas, tive de ir experimentando algumas 

estratégias. A primeira estratégia que coloquei em prática, ainda na primeira 

aula, foi ficar em silêncio quando os alunos começavam a falar a meio da 

minha intervenção, recomeçando apenas, quando toda a turma estivesse em 

silêncio. Por vezes, eram os próprios alunos a chamarem a atenção dos mais 

conversadores. Foi uma posição que o PC, logo no final da aula, valorizou. 

 Para melhor controlar os alunos durante os exercícios, fui-lhes atribuindo 

funções de liderança, responsabilizando-os por tomadas de decisões. 
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“Para este exercício os capitães de cada equipa iriam junto do quadro 

de competição tomar conhecimento da posição que a sua equipa iria 

ter no jogo seguinte.” (Reflexão aula 40 e 41). 

 

Outra medida que coloquei em prática foi a conversa individual no final 

da aula, com os alunos que tinham comportamentos que perturbavam o bom 

funcionamento da aula, tal como relato na seguinte reflexão: 

“Tentei usar várias estratégias com ele, mas a que na minha opinião 

resultou melhor, foi uma conversa no final da aula, na qual tentei 

incumbir-lhe uma tarefa de ajuda perante os colegas”. Esta estratégia 

tinha um retorno muito positivo a curto prazo, isto é, visível nas aulas 

imediatamente a seguir” (reflexão da 8 e 9). 

 Todo este relacionamento, a forma como falava com eles, o facto de ser 

um professor jovem e o saber ouvi-los, foram avanços que contribuíram para 

conquista da confiança dos alunos. Cunha (1996), considera que é impossível 

ensinar sem contemplar de forma cuidada o aspeto afetivo que o professor 

estabelece com os alunos. 

 No entanto, ao longo do tempo não pude descurar a coerência das 

minhas decisões, modo de estar e atitudes, pois uma distração, podia levar à 

perda de toda a confiança conquistada. Em 2004, Cury afirmou que “a 

confiança é um edifício difícil de ser construído, fácil de ser demolido e muito 

difícil de ser reconstruído.” (p.99). 

4.2.3.1.2. 2ªMeta: Rentabilizar o tempo de aula 

 A rentabilização do tempo de aula foi um dos aspetos que tive em conta 

ao longo deste ano de estágio.  

O problema com que me deparei aquando da elaboração da primeira 

UD, foi a dificuldade em encontrar exercícios que permitissem manter sempre 

todos os alunos em exercitação. Considerando o nível em que os alunos se 

encontravam, o pouco espaço disponível para a aula, e o elevado número de 

alunos (vinte e sete), exigia da minha parte, uma gestão de espaço, tempo e 
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material muito bem planeada. A falta de espaço, aliada à falta de autonomia da 

turma, por vezes, limitavam a obtenção de melhores resultados por parte da 

turma, tal como relato na reflexão da aula 7: 

“O pouco espaço não ajuda à organização e ao tempo de 

empenhamento dos alunos. Os campos colados uns aos outros fazem 

com que surja alguma confusão o que cria discussão entre os alunos, 

diminuindo o tempo de empenhamento motor.” 

Nas primeiras aulas de 90 minutos, reparei que a partir do segundo 

bloco um dos espaços do ginásio estava desocupado, pois só existiam duas 

turmas a ter aula, a minha e mais outra, para três espaços. Como a outra turma 

era pequena, o Professor não necessitava de usar o espaço que estava livre. 

Desta forma comecei a planear as aulas de quinta-feira, tendo em conta este 

facto, favorecendo o tempo de exercitação, pois permitia que todos os alunos 

estivessem em atividade. 

Outro problema que me deparei durante as aulas, foi que, nem sempre 

os exercícios que planeava, estavam a ter o sucesso que pretendia. Para dar 

resposta a este problema, tive de reajustar durante as aulas o tempo de 

exercitação, e/ou modificar o exercício, de modo a que, o objetivo deste fosse 

cumprido, evitando assim que o tempo fosse despendido sem obter os 

resultados que pretendia. 

Ainda no âmbito da rentabilização do tempo de aula, procurei planear e 

preparar todos os momentos antes da sua realização, de modo a maximizar o 

tempo de empenhamento motor dos alunos. Neste sentido, adotei algumas 

rotinas, tais como, chegar 5 a 10 minutos antes do início da aula, a fim de 

reunir o material necessário e preparar o equipamento para o 1º exercício. O 

seguinte relato retrata esta situação: 
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“Antes dos alunos chegarem coloquei o material que iria precisar no 

espaço de modo a que o intervalo entre o primeiro e o segundo 

exercício fosse o mais rápido possível” (Reflexão aula 42). 

Procurei também, no planeamento das aulas que exigiam uma 

organização por grupos, elaborar métodos de intervenção ou pensar nalguma 

estratégia rápida, para pôr em prática na aula. 

No início do ano letivo, todas as instruções eram dadas para a turma no 

global, no entanto, com o decorrer do tempo comecei a perceber que os alunos 

perdiam muito tempo na paragem do exercício anterior e o início do seguinte. 

Mediante esta constatação implementei, sempre que possível, a estratégia de 

micro ensino, aumentando o tempo de exercitação. 

 “Com o decorrer do tempo tenho vindo a aperceber-me que 

quando a aula de Educação Física é da parte da tarde, os alunos vêm 

mais desatentos, mais faladores, o que por sua vez diminui o tempo de 

exercitação.” (Reflexão da aula 8 e 9). 

 Perante este facto planeava a aula de 90 minutos com exercícios mais 

simples, e com mais tempo de exercitação. Uma estratégia que também adotei 

para combater este problema, foi a utilização de exercícios que tinha realizado 

nas aulas anteriores. Constatei, que ao iniciar a aula com exercícios já 

utilizados, os alunos “entravam” melhor nesta, pois apenas era necessário 

relembrar o que era pretendido do exercício, não precisando de tanto tempo da 

atenção deles. Pelo facto de ter UD pequenas, e da turma ser pouco 

organizada, penso que esta medida permitiu aos alunos exercitarem mais e 

melhor.  

 Todas as estratégias e rotinas implementadas, contribuíram, para 

aumentar o tempo de exercitação dos alunos e o seu envolvimento nas tarefas 

da aula (preparação e arrumação do material). Isto contribuiu para a 

estimulação do desenvolvimento da responsabilidade e autonomia dos alunos. 

 Após este ano de estágio, sinto que evolui na rentabilização do tempo da 

aula. Esta concretização foi possível, principalmente, através do planeamento e 

organização antes aula, e da implementação de regras e rotinas que 
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possibilitaram mais tempo de empenhamento motor e consequentemente mais 

tempo potencial de aprendizagem. 

4.2.3.1.3. 3ª Meta: Melhorar a qualidade de instrução 

 A qualidade de instrução foi outro ponto que considero imprescindível 

nas qualidades do Professor. É a ponte de ligação entre o Professor e o aluno, 

é a ferramenta primordial para que seja possível ocorrer o processo de ensino-

aprendizagem. A aprendizagem do aluno, está fortemente influenciada pela 

capacidade de comunicação, explicação, síntese do Professor. A instrução, é 

representada pelo momento em que o Professor transmite a informação do 

conteúdo da aula aos alunos (Rosado & Mesquita, 2009). 

 No início, quando estava a dar instrução, deparei-me com alguns 

problemas, como a falta de atenção, falta de concentração, e interrupções 

constantes dos alunos, que faziam com que a comunicação professor-aluno 

não tivesse sucesso. Por consequência não havia compreensão dos exercícios 

por parte dos alunos. Quando compreendi que a mensagem não estava a 

chegar com sucesso, calculei que o erro fosse meu. Era eu que promovia a 

instrução, como tal, a responsabilidade do insucesso era minha. Comecei a 

colocar algumas questões para tentar obter respostas: Será que estava a 

prolongar demasiado a instrução? Estaria a utilizar linguagem desconhecida 

dos alunos? Será que deveria exemplificar antes de mandar começar? Estaria 

a ser ambicioso demais com os exercícios que propunha? Deveria 

primeiramente promover e prevalecer as regras de comunicação (quando 

alguém fala os restantes mantêm-se em silêncio)? As questões que coloquei, 

ajudaram-me a encontrar estratégias para melhorar a qualidade da instrução, 

que passo a descrever. 

Desde a primeira aula que estabeleci, que o silêncio era obrigatório 

enquanto alguém falava, no entanto, esta regra demorou algum tempo a ser 

assimilada pelos alunos. A minha estratégia, era esperar pelo silêncio absoluto 

da turma, medida que tinha muito sucesso. 



Conquistas do Percurso 

  

38 

 

De forma a diminuir o tempo de instrução treinava previamente os 

termos que utilizaria para a transmissão dos conteúdos. Durante a transmissão 

dos exercícios, optava por dar informações breves e apenas do necessário, 

para que os alunos iniciassem de imediato os exercícios, acrescentando 

posteriormente os detalhes. Esta ideia, vai de encontro ao que Mesquita e 

Rosado (2009) alegam, “Um dos aspetos que os professores devem ter em 

consideração na otimização da comunicação é o nível de atenção que o aluno 

apresenta. Quando um aluno é confrontado com uma tarefa motora, é 

estimulada por um conjunto vasto e variado de estímulos. (…) Daqui resulta 

uma necessidade, a de selecionar apenas a informação mais relevante” (p. 71). 

A exemplificação, realizada por mim ou pelos alunos, começou a fazer 

parte de todos os exercícios, explicando não só a execução, mas também a 

rotação (quando existia). De todas as estratégias, esta é a que considero que 

foi mais relevante, pois entendo que é a única que permite ao aluno ver o que é 

pretendido realizar. No entanto, esta estratégia, requeria segurança da minha 

parte. Se por um lado, havia modalidades que estava completamente confiante 

e seguro, havia outras, como é o caso de atletismo ou ginástica, que 

necessitava de estudar para relembrar antes de lecionar a aula. 

A exemplificação torna-se mais rica quando é acompanhada de 

palavras-chave, isto é, à medida que exemplificava o exercício, ia salientando 

as componentes críticas de forma a focar a atenção dos alunos nelas. Landin 

em 1994, refere que as palavras-chave são conceitos constituídos na maior 

parte das vezes por uma ou duas palavras, com o fim de focar a atenção nos 

aspetos críticos da tarefa.  

 As variáveis externas, neste caso, o comportamento dos alunos, levaram 

muitas vezes a que alterasse a estratégia e implementasse o micro ensino: 
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“Embora tenha explicado e exemplificado com alunos o exercício e 

esclarecido as dúvidas no final da explicação, quando mandei começar 

nenhum grupo teve autonomia para dar início à tarefa (…) Percebi que 

todos os grupos estavam com dificuldades e na minha opinião não 

fazia sentido voltar a reunir a turma e explicar novamente. Decidi 

realizar micro ensino junto de cada grupo(…)” (Reflexão da aula 25 e 

26). 

 Esta estratégia, na minha turma, teve muito sucesso, pois, como eram 

poucos alunos por grupo, não havia tanta distração entre eles, o que levava a 

uma maior concentração e compreensão. Desta forma, o tempo de exercitação, 

além de ser maior, era aproveitado com vista aos objetivos que pretendia 

alcançar. 

 O uso do feedback possibilitou dar seguimento ao processo ensino-

aprendizagem. O feedback, deve dar resposta à observação de um conjunto de 

habilidades motoras (Graça & Mesquita, 2006). O feedback foi a forma que 

encontrei para durante as aulas corrigir e motivar os meus alunos. No entanto, 

o feedback deve ser emitido no momento certo, isto é, no momento em que a 

ação decorre, para que seja alcançado o objetivo da tarefa. Foram várias as 

vezes que fiz referência às componentes críticas durante a emissão do 

feedback. 

Utilizei o feedback não só como forma de correção ou de reforço, mas 

também, tentei cultivar o hábito do feedback intrínseco, que resulta na 

autoperceção dos alunos em compreenderem o erro e as suas dificuldades. 

Desta forma e de acordo com o mencionado por Graça e Mesquita (2006), o 

feedback pode ajudar a promover a autonomia no aluno, pois, possibilita que 

este faça uma autoavaliação da sua prática, o que contribui para a sua 

evolução. 

Emitido o feedback é necessário fechar o seu ciclo, isto é, verificar se o 

que tinha transmitido ao aluno tinha produzido efeito e melhorado a sua prática. 

Este passo, é tão importante quanto a emissão, pois se o aluno não for capaz 

de colocar em prática o que lhe foi transmitido, continua a realizar uma prática 

incorreta. 
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 Considero que a reflexão que realizei ao nível da instrução e as 

estratégias que adotei foram cruciais para a minha evolução enquanto 

Professor neste campo da instrução. 

4.2.3.2. Pedra(s) no sapato 

Por mais planeamento que possa haver, por mais planos alternativos 

que possamos delinear existe sempre aquele momento que nos surpreende. 

Durante este ano tive três situações que marcaram o meu estágio e 

contribuíram para desenvolver as minhas competências de Professor. 

 

Primeira Situação 

Foi no 1º período, quando, após sofrer uma intervenção cirúrgica, tive de 

deslocar-me com o auxílio a canadianas. As ações do Professor de EF 

pressupõe locomoção e movimentação corporal, como tal, senti grande 

dificuldade em lecionar as aulas nestas condições. Antes de lecionar, tentei 

encontrar alternativas que me ajudassem a diminuir os efeitos. Saliento a 

posição do PC, que esteve sempre disponível para me auxiliar, no entanto, eu 

queria ser capaz de resolver aquele problema sozinho, pois numa situação 

posterior não terei o auxílio de outra pessoa. 

A primeira aula que dei nestas condições foi de 90 minutos, de 

Basquetebol, e era a primeira aula observada pelo PO, como tal, ainda me 

sentia mais nervoso do que o normal, pois não sabia qual a reação dos alunos. 
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“Quanto à aula, senti mais dificuldade na locomoção de canadianas do 

que estava à espera, sentindo-me limitado nalguns momentos, mais 

especificamente na organização dos exercícios” (Reflexão da aula 25 e 

26). 

“Decidi realizar micro ensino junto de cada grupo, no entanto demorei 

algum tempo a deslocar-me e a explicar” (Reflexão da aula 25 e 26). 

 O problema de organização dos exercícios aumentou, pois estava a 

lecionar em dois espaços. Poderia ter reduzido para apenas um espaço, no 

entanto iria prejudicar os alunos no tempo de exercitação.  

 Ao longo deste período, onde senti mais dificuldades foi sem dúvida na 

organização do espaço e na emissão de feedback, tanto no momento em que 

ocorria a situação como na exemplificação. 

 Por outro lado, esta experiência forneceu-me alguma “bagagem” para 

situações idênticas no futuro, principalmente estratégias que passavam pela 

passagem de autonomia para os alunos. 

 

Segunda Situação 

 A primeira vez que lecionei aula de 90 minutos no exterior, confrontei-me 

com a seguinte situação: 

“Sendo que a aula de 90’ à quinta-feira comtempla um intervalo, o qual 

os meus alunos só têm no final, provocou muitos pontos de distração 

na turma, uma vez que a aula é lecionada no local onde os alunos 

habitualmente usam para brincar/jogar nos intervalos” (Reflexão da 

aula 17 e 18). 

Infelizmente, a Escola não tem um espaço físico no exterior destinado às 

aulas de Educação Física, para além disto, os alunos da Escola não estão 

habituados a partilhar o espaço de recreio com as aulas de EF. Foram vários 

os problemas que tive durante este período, desde a invasão do espaço de 

aula por alunos que estavam no recreio, passando pelas distrações dos alunos 

da minha turma com os amigos das outras turmas. 
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A meio do segundo período tive que lidar com esta situação todas as 

semanas, devido ao início das obras de requalificação do pavilhão. Perante 

esta situação, ao longo do tempo, fui adquirindo uma atitude mais tranquila, 

pois percebi que os meus alunos, também não tinham culpa. Fui também 

escolhendo espaços mais resguardados e criando formas de limitar o espaço 

de aula, de modo a que existisse uma barreira entre, o espaço da aula e os 

alunos que estavam no intervalo. 

“Nas primeiras aulas foi complicado manter o espaço de aula sem que 

fosse invadido. Inicialmente tinha os cones dos campos a demarcar o 

espaço, posteriormente optei por colocar 4 cones diferentes apenas 

destinados ao delineamento do espaço de aula. Além da invasão do 

espaço de aula por parte dos alunos que estavam no intervalo tinha de 

manter os meus alunos na aula e evitar que dispersassem. A estratégia 

que encontrei foi, antes do intervalo iniciar, dar instrução para o novo 

exercício e o exercício seguinte tinha de englobar o máximo de alunos 

possíveis. Desta forma evitava de dar instrução a meio do intervalo, 

que seria mais complicado passar informação aos alunos e além disto 

evitava que os alunos fossem dispersando pela morosidade no 

exercício anterior.” (Reflexão da aula 64 e 65). 

 Esta foi a situação que mais me custou a superar, pois tinha diversas 

variáveis externas que não controlava, e que para serem moldadas, requeriam 

tempo, que por sua vez, era tempo da minha aula. 

 

Terceira Situação 

Como já mencionei anteriormente, a meio do segundo período, o 

pavilhão da escola começou a sofrer intervenção no âmbito do projeto de 

requalificação das escolas. Neste sentido, colocou-se um grande problema, 

tendo o núcleo de EF, que decidir o que fazer nas aulas de EF. Sem o pavilhão 

não havia mais nenhum espaço preparado para lecionar as aulas. 

A preocupação da Direção da Escola em encontrar alternativas para os 

alunos continuarem a ter aulas de EF, foram praticamente inexistentes. Sem 

qualquer previsão, havia a possibilidade das obras começarem a qualquer 
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momento, mas soluções para os Professores continuarem a exercer a sua 

profissão, com o mínimo de condições, não existiam. 

Em reunião do grupo de EF, com a finalidade de encontrar espaços para 

dar continuidade ao programa, conclui-se que a Escola Secundário de 

Gondomar ou o pavilhão do concelho, podiam ser uma solução. No entanto, 

quando se apresentou as propostas à Direção da Escola, estas não foram 

colocadas em prática. Desta forma, para os alunos continuarem a ter a 

disciplina, o grupo reuniu o material numa sala que estava livre, e decidiu 

lecionar as aulas no espaço exterior, não obstante, este não estava 

devidamente preparado para lecionar aulas de EF. 

Esta decisão implicava alguns aspetos como a meteorologia, o 

transporte de material do edifício principal para o exterior, ausência de 

elementos fundamentais para lecionar, como por exemplo, rede de voleibol e 

tabelas de basquetebol, que colocavam em causa a realização das 

modalidades na sua plenitude. 

“Hoje, perante as condições climatéricas, apenas pude decidir onde 

realizar a aula e o que fazer pouco tempo antes desta começar. Assim 

tive de elaborar dois planos de aula para prevenir a impossibilidade de 

realizar o plano A.” (Reflexão da aula 73 e 74) 

 Nos casos em que as condições climatéricas não permitiam a realização 

da aula no exterior, a aula era lecionada dentro de uma sala de aula ou no 

auditório. Nestes casos, tentei encontrar temas que estimulassem a reflexão 

dos alunos, tais como doenças provocadas pelo sedentarismo, valores 

presentes no desporto, e no caso da modalidade de Orientação, lecionei aula 

teórica. Para apresentação das aulas em sala recorri à apresentação de 

vídeos, com momentos reservados para debate e exposições em PowerPoint. 

 Esta foi uma situação real que qualquer Professor pode ter de 

enfrentarem qualquer momento. No entanto, a ausência de soluções para a 

continuidade do cumprimento do programa de EF, assim como, a falta de 

preocupação demonstrada pela Direção da Escola, evidencia a relevância e o 

peso que a disciplina assume nesta Escola. Por outro lado, esta situação 
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demonstrou a capacidade de adaptação e a vontade de lecionar por parte dos 

Professores de EF, que muitas vezes não vêm o seu esforço e trabalho 

reconhecido. Este acontecimento originou que levantasse algumas questões 

como: será que os Professores de Matemática, Português ou outra disciplina 

lecionariam aulas sem mesas, cadeiras ou até mesmo sem quadros? Se 

fossem estas as disciplinas afetadas pela falta de condições, o comportamento 

da direção seria o mesmo? Nestes casos a Escola encontraria uma solução, no 

entanto, no nosso caso pouco ou nenhum apoio sentimos. 

4.2.3.3. A importância de observar outros Professores 

 A aprendizagem a partir da observação, foi uma prática muito presente 

ao longo das didáticas do primeiro ano de mestrado, mas não exclusiva desse 

momento, em qualquer altura podemos aprender através das práticas dos 

outros. Reis em 2011, refere que “a observação desempenha um papel 

fundamental na melhoria da qualidade do ensino e da aprendizagem, 

constituindo uma fonte de inspiração e motivação e um forte catalisador de 

mudança na escola“ (p. 11). Seguindo o pensamento do autor, acrescento que 

a observação também é um forte catalisador de mudança no Professor.  

A observação de aulas dadas por outros Professores ou colegas de 

estágio, está mencionada nas normas orientadoras do estágio como prática 

obrigatória, contudo, é uma prática que qualquer Professor deve adotar 

voluntariamente, até porque, desta forma, fica mais predisposto a melhorar o 

seu ensino. No entanto, “até à última década do século XX, tanto em Portugal 

como no estrangeiro, a observação de aulas restringia-se à formação inicial de 

professores – períodos de estágio, de indução e probatório – sendo encarada 

pela maioria dos docentes como uma exigência inerente a uma fase de 

demonstração de competências profissionais, de caráter iniciático, que, depois 

de ultrapassada, raramente se repetiria” (Reis, 2011, p.11). Mas esta situação, 

como refere o mesmo autor, tem vindo a sofrer alterações, “especialmente 

durante as últimas duas décadas, tem-se verificado uma tendência 

internacional e nacional para encarar a observação de aulas como um 
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processo de interação profissional, de caráter essencialmente formativo, 

centrado no desenvolvimento individual e coletivo dos professores e na 

melhoria da qualidade do ensino e das aprendizagens” (2011, p.11). 

A observação de aulas foi uma prática que ficou associada à avaliação 

de quem é observado, não tirando partido das outras potencialidades da 

observação. Talvez por este motivo, tenha sido pouco praticada pelos 

Professores em exercício da profissão até recentemente. 

No meu caso, foi muito positivo poder contar com as reflexões das aulas, 

quer das observações que realizei, quer das que fui observado. O que mais 

extraí, das observações realizadas aos Professores da Escola com mais anos 

de experiência, foram métodos de controlo da turma, formas de organização do 

espaço (disposição da turma e reunião do material), formas de abordagem de 

algumas modalidades e modos de abordar os alunos. Já através da 

observação dos meus colegas, tive a oportunidade de reter exercícios 

diferentes dos que realizava, perceber os exercícios que resultavam melhor, os 

que os alunos tinham mais dificuldade em realizar, observar problemas 

idênticos aos da minha turma, e ver a forma como estes eram solucionados. 

Por outro lado as observações do PC e do PO, permitiram-me compreender os 

aspetos positivos e negativos das minhas aulas, ajudando-me a identificar 

questões passíveis de serem melhoradas e as estratégias que deveria manter, 

fornecendo-me assim diferentes formas de resolução dos problemas que 

surgiam. 

4.2.4. Avaliação 

 Bento (2003, p. 174) refere que “Conjuntamente com a planificação e 

realização do ensino, a análise e avaliação são apresentadas como tarefas 

centrais de cada professor”. Através da avaliação sumativa e formativa que o 

Professor realiza, este verifica, se o processo ensino aprendizagem ocorreu 

com sucesso durante as aulas que lecionou. O ato de avaliar, implica uma 

observação rigorosa perante a turma, tornando-se mesmo imprescindível para 

analisar e avaliar a prestação dos alunos (Aranha, 2007). De forma a reduzir ao 
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máximo as interpretações subjetivas que possam surgir, Estrela (1992, p.12) 

refere, para que o professor não corra o risco de “olhar para a sua classe e não 

ver” necessita de delinear o que pretende observar e escolher os instrumentos 

e metodologias de observação. 

A par desta ideia, é necessário que o profissional de EF aperfeiçoe a sua 

observação no sentido de diminuir assimetrias no seu sistema de avaliação 

(Mendes, et al., 2012). 

O processo avaliativo dos alunos é constituído por dois momentos 

formais, a avaliação diagnóstica e a avaliação sumativa. Logo no início do ano, 

tive de realizar a avaliação diagnóstica de Voleibol. Este tipo de avaliação, foi 

preponderante para o planeamento da UD em causa, pois é o meio de adquirir 

conhecimento sobre as capacidades dos alunos e posteriormente adequar o 

processo de ensino aprendizagem com vista à evolução da turma. Antes desta 

aula, elaborei uma grelha especificando os critérios de êxito que pretendia 

avaliar de forma a facilitar a minha observação. Aqui surgiu a primeira 

dificuldade do processo, selecionar quais as componentes críticas, que 

permitiam recolher a informação necessária para identificar o nível de 

desempenho dos alunos. Neste momento, tive necessidade de rever o material 

de apoio das unidades curriculares das disciplinas de didática (das várias 

modalidades), abordadas durante o primeiro ano de Mestrado do EEFEBS. 

Percebi que as aulas das diferentes didáticas, assim como todo o material de 

apoio diferiam quanto à eficiência e transferência para a situação real, isto é, se 

para elaborar a grelha de avaliação para algumas modalidades senti que 

estava preparado, para outras modalidades senti que todo o material de apoio 

do semestre anterior não era suficiente.  

Durante as primeiras aulas de avaliação diagnóstica, senti grande 

dificuldade em conciliar o controlo da turma, a gestão da aula, e ainda, 

conseguir observar e preencher a grelha, aliás, quase que não fui capaz de a 

preencher. Nesta fase inicial, foi difícil dar sentido à observação, contribuindo 

também para isto, o facto de estar muito preso ao preenchimento da grelha de 

avaliação diagnóstica. 
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Os momentos de avaliação sumativa foram ainda mais difíceis, pois se 

por um lado na avaliação diagnóstica foi percetível que o nível geral da turma 

era idêntico, não tendo necessidade por isso, de atribuir um valor quantitativo, 

na avaliação sumativa era diferente. A avaliação sumativa, pressupõe a 

atribuição de um valor quantitativo, e como tal, requer uma observação 

individualizada. Embora com o passar do tempo fosse aprimorando a tarefa de 

observar, no início, senti algumas limitações relacionadas com a observação de 

todos os alunos, e com a atribuição de um valor para cada critério de êxito, pois 

muitas vezes, o desempenho dos alunos não se enquadrava especificamente 

em nenhum nível. 

Outro momento de avaliação que se tornou marcante, foi a elaboração 

do teste teórico. Este instrumento, juntamente com o trabalho de casa enviado 

em cada uma das modalidades lecionadas, foram as principais ferramentas 

que utilizei para avaliar a cultura desportiva dos alunos. 

Na elaboração do teste, também enfrentei alguns desafios, 

nomeadamente, quanto ao tamanho e à estrutura do teste, e ao local onde 

seria realizado. Para ter uma ideia da forma como realizavam os testes na 

Escola questionei o PC, o qual deu-me respostas baseadas na sua 

experiência, informando-me que tanto realizava teste no pavilhão, como na 

sala de aula, e que, habitualmente elaborava testes de escolha múltipla e 

resposta rápida. Achei estranho realizarem o teste no ginásio sem secretárias e 

cadeiras, no entanto e após refletir, fazia sentido experimentar as duas 

situações, pois futuramente poderei não ter as condições ideais e assim já terei 

vivências a este nível. 

Assim optei por realizar o primeiro teste no ginásio. Antes da aula, tal 

como habitualmente fazia para todas, estava a revê-la mentalmente e surgiu o 

problema: de que forma iria distribuir a turma para que não houvesse o risco de 

copiarem uns pelos outros? Então, a solução que encontrei foi: 
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“Optei por uma estratégia de colocar cones distribuídos pelo espaço, 

sendo que estavam desalinhados, de modo a evitar que os alunos 

copiassem. Desta forma à medida que os alunos iam chegando, iam 

colocando-se nos cones. Coloquei, também, metade da turma voltada 

para a parede e a outra metade para o sentido oposto, para mais uma 

vez evitar a tentação de copiar.” (Reflexão da aula 24) 

Os testes seguintes, optei por realizar numa sala de aula. Na minha 

opinião mais cómodo quer para o Professor quer para o aluno. Para o 

Professor, na medida em que consegue visualizar melhor a turma, e como o 

silêncio está mais presente, ouve melhor qualquer tentativa de troca de ideias 

entre os alunos. Para os alunos o conforto é maior pois estão sentados à 

secretária, têm mais silêncio e menos elementos de distração, o que os ajuda 

na concentração. 

No final do período surge o momento mais complexo da avaliação, o 

culminar de todos os elementos avaliativos. Para a atribuição de uma nota 

quantitativa, o PC facultou-nos uma grelha elaborada para efeito. Essa grelha, 

continha já as percentagens de cada parâmetro da avaliação (saber estar, 

saber fazer e saber teórico). De forma a facilitar a minha tarefa, completei a 

grelha acrescentando elementos que quantificavam os parâmetros qualitativos 

que considerava mais importantes, como participação, comportamento e 

assiduidade. No entanto, a componente subjetiva é muito importante pois o 

Professor trabalha com seres racionais portadores de uma personalidade, com 

determinadas características psicológicas e socais não quantificáveis. 

A avaliação formativa é de carater mais informal, mas de igual modo 

importante, estando presente em todas as minhas aulas. Esta avaliação 

regular, serviu para ir ajustando os conteúdos mediante a evolução dos alunos, 

assim como, para percecionar o nível e a evolução destes, facilitando o 

momento da avaliação sumativa. 

 Ao longo do ano de estágio, percebi a importância do processo 

avaliativo, pela sua obrigatoriedade na atribuição de um valor quantitativo ao 

desempenho dos alunos, mas mais do que isso, é o valor que retirei do próprio 

processo, na medida de ajustar as minhas práticas às necessidades de 
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aprendizagem dos alunos, e assim, contribuir para o mais importante ato do 

Professor, que é o de ensinar. 

4.3. 7ºA Por um dia 

“A possibilidade de lecionarmos aulas a duas turmas seria mais 

enriquecedora para nós Professores Estagiários, pois poderíamos 

vivenciar formas de estar, estratégias e opções diferentes de turma 

para turma.” (Reflexão da aula do 7ºA). 

 O Professor desenvolve a sua experiência e competência profissional 

com a sua prática. Na minha opinião, esta é mais enriquecida, quando a prática 

é realizada em várias turmas, pois, não existem turmas iguais, e as 

estratégias/métodos que usamos para uma turma, podem ser o oposto para 

outra. Desta forma, o lecionar em diferentes turmas, aumenta a probabilidade 

de desenvolver mais ferramentas. 

 Durante este ano, tive a oportunidade de lecionar uma aula de 90 

minutos a uma turma de uma colega estagiária. Por motivos de saúde, a 

Professora não pôde lecionar a aula, sendo substituída pelo PC. Após ter 

conhecimento dessa situação, prontamente me ofereci para lecionar esta aula, 

pois seria uma nova experiência no âmbito do EP. 

 “Para o sucesso da aula tive dois aspetos a meu favor: um 

deles era o facto de ser uma cara nova, na posição de Professor, para 

eles; a outra era o facto de eu conhecer o comportamento da turma, o 

que me ajudou muito na gestão da aula. Adotei uma estratégia de ir 

dando confiança e tirando a postura séria e pouco dada, ao longo do 

decorrer da aula.” (Reflexão da aula do 7ºA). 

Os alunos conheciam-me como sendo Professor Estagiário, mas sempre 

estive na presença deles como Professor observador. Surpreendeu-me, o facto 

do comportamento deles, ter sido tímido e disciplinado, ao contrário do primeiro 

momento com a minha turma. 
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“A principal diferença que constatei para as aulas com a minha turma 

foi o tempo de preparação para os exercícios que era 

significativamente menor. Na minha opinião deve-se a dois fatores: o 

primeiro ao facto da turma ter menos 9 alunos do que a minha; e 

segundo, por estes estarem mais introvertidos pela minha presença.” 

(Reflexão da aula do 7ªA). 

Durante a aula, senti necessidade de ir adaptando a minha postura, pois, 

o comportamento e atitude dos alunos assim o fomentaram. A experiência que 

tinha tido com a minha turma, fez com que tivesse uma atitude mais defensiva. 

Constatei claramente que o Professor, é resultado das suas vivências e 

experiências, isto é, as atitudes, comportamentos e decisões que este toma, 

são o resultado da “bagagem” que vai reunindo. É esta “bagagem” que vai 

fazer com que este lidere melhor o grupo, encontre as melhores soluções, de 

forma a alcançar o objetivo pretendido, que consiga gerir adequadamente o 

tempo de aula, que tenha a turma consigo, ou seja, que ensine melhor. 

4.4. A influência do Modelo de Educação Desportiva (MED) na 

frequência das aulas de Educação Física (EF) 

Resumo 

Os modelos de ensino têm vindo sendo estudados ao longo do tempo, assim 

como a desmotivação que os alunos apresentam para realização das aulas de 

Educação Física. O presente estudo coloca em prática dois modelos de ensino: 

o Modelo de Instrução Direta e o Modelo de Educação Desportiva, numa turma 

de 7ºano da Escola E.B 2/3 de Gondomar. Pretendeu-se verificar se existe 

alteração da frequência das aulas dum modelo de ensino para o outro. É 

desejado também verificar a relação que existe entre a realização das aulas de 

Educação Física, com a nota da disciplina, e ainda, com as médias de todas as 

disciplinas. Para análise estatística dos dados recorreu-se ao teste t de 

medidas repetidas para verificar a existência de diferenças estatisticamente 

significativas nos momentos de avaliação e à correlação de Pearson para 

verificar a existência de eventuais relações entre variáveis. Através do presente 

estudo, não foi possível comprovar que o Modelo de Educação Desportiva 



Conquistas do Percurso 

  

51 

 

aumenta significativamente a realização das aulas, por parte dos alunos, 

comparativamente ao Modelo de Instrução Direta. Através do questionário, 

verificou-se que os alunos preferem o Modelo de Educação Desportiva ao 

Modelo de Instrução Direta. 

Palavras-Chaves 

 Modelo de Instrução Direta; Modelo de Educação Desportiva; Motivação. 

Introdução 

Partiu-se para este estudo com a crença de que é imprescindível, ter um 

aluno motivado para que o processo ensino-aprendizagem ocorra com 

sucesso, ou seja, para que o aluno aprenda e se desenvolva cognitivamente e 

fisicamente. 

A frequência das aulas está definida em Diário da República, no decreto 

de lei nº 172/2012, como um dever do aluno. Nas aulas de EF, esta frequência 

é relativa pois não significa a realização das mesmas. Uma das causas deste 

problema, é a falta de motivação, que leva os alunos a encontrarem diversas 

estratégias para não realizarem as aulas, estratégias essas, muitas vezes 

compactuadas com os próprios Encarregados de Educação.  

Pozo (2002, p. 138) defende que “na aprendizagem, é preciso procurar 

sempre um motivo”. Magill (1984) alega que a palavra “motivo” veio do latim 

motivum e significa “uma causa que põe em movimento”, podendo ser definida 

como um impulso para que se haja de determinada forma. Para Samulsky 

(1992), a motivação é um processo ativo, intencional, e com um fim 

determinado, que por sua vez está dependente de fatores pessoais e 

ambientais. Já Huertas (2001), entende motivação como um processo 

psicológico, ou seja, ela apoia-se nas componentes afetivas e emocionais do 

ser. Para este autor existem dois tipos de motivação: a intrínseca e a 

extrínseca.  

A motivação intrínseca, está relacionada com a motivação que nos leva 

a fazer algo sem um reconhecimento externo, está ligada à autodeterminação, 

satisfação, e competência. Por outo lado a motivação externa, refere-se ao que 
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leva alguém a fazer algo por recompensa. Neste caso a realização de 

determinada ação, depende consequentemente de uma remuneração ou de 

algo material como recompensa. 

Junior (2000, p. 107), afirma que: “Dos fatores que influem para que a 

Educação Física seja considerada como uma disciplina altamente motivadora, 

o professor de Educação Física constitui, sem dúvidas, um dos mais 

importantes, devido a ser o elemento que vai pôr em prática esse processo.“ O 

Professor para exercer a sua função e missão, precisa de motivar os alunos, 

para que estes estejam dispostos a aprender, caso contrário, por mais vontade 

que o professor tenha e utilize as mais diversas estratégias, não vai conseguir 

ensinar. Esta ideia é confirmada por Knuppe (2006, p. 281) ao referir que: “para 

haver aprendizagem é preciso haver a motivação”. Para tal tem de 

compreender o que sustenta a desmotivação.  

Alguns alunos, apresentam motivos relacionados com a sua imagem e 

com o que os outros vão pensar deles. Bee (2003) alerta para a vergonha, o 

medo de falhar, a obesidade, a descriminação social, o complexo de 

inferioridade, a baixa autoestima, como fatores que levam à desmotivação nas 

aulas de EF. 

Junior (2000) aponta algumas razões da responsabilidade do Professor, 

que poderão levar à desmotivação dos alunos, nomeadamente a pouca 

inovação e criatividade nas aulas, ausência de promoção de atividades extra 

aula com qualidade e quantidade, capazes de desenvolver o gosto pela prática 

e fidelizá-los quer a um clube, quer à prática de exercício físico. Acrescenta 

ainda que os Professores, que na sua prática são desorganizados, pouco 

regrados e que não se envolvem, influenciam o rendimento e a continuidade da 

prática desportiva do aluno. 

O Professor, para colocar em prática o processo de ensino-

aprendizagem, recorre a métodos de ensino, de avaliação, formas de 

organização das aulas, ou seja, a modelos de ensino. Metzler em 2000, definiu 

os modelos de ensino, como o conjunto de ferramentas que o Professor pode 

utilizar em diferentes contextos para promover a aprendizagem do aluno. 
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O Modelo de Instrução Direta (MID), é um modelo que prevaleceu 

durante largos anos no ensino de EF. Mesquita & Graça (2009, p. 48), 

descrevem este modelo da seguinte forma: “O MID caracteriza-se por centrar 

no Professor a tomada de praticamente todas as decisões acerca do processo 

ensino-aprendizagem, nomeadamente a prescrição do padrão de envolvimento 

dos alunos nas tarefas de aprendizagem. Neste domínio, o Professor realiza o 

controlo administrativo, determinando explicitamente as regras e as rotinas de 

gestão e ação dos alunos, de forma a obter a máxima eficácia nas atividades 

desenvolvidas pelos alunos”. Pelas suas caraterísticas de centralização do 

ensino no Professor, o MID, é um modelo muito recorrente numa fase inicial de 

docência, em que o Professor se sente mais inseguro. 

Por outro lado, o Modelo de Educação Desportiva (MED), é um modelo 

que tem vindo a ser cada vez mais utilizado pelos Professores de Educação 

Física. As origens do MED remontam aos anos oitenta, quando Siedentop 

considerou que os programas de EF não eram “suficientemente inspiradores e 

desafiantes para entusiasmar os alunos” (Mesquita, 2014, p. 196). Mesquita e 

Graça (2009, p. 59), completam que Siedentop propôs o MED com o intuito de 

ir ao “encontro da necessidade de conferir um cunho afetivo e social às 

aprendizagens”. 

Huertas (2001), ligava a motivação a componentes afetivas e 

emocionais, componentes estas que Siedentop (1987), procurava incutir nas 

aprendizagens no MED. Desta forma, o MED procura incutir nos alunos, o 

entusiasmo e motivação para a prática desportiva. Segundo a descrição de 

Hastie (2001), foram obtidos resultados muito positivos, nomeadamente no 

envolvimento dos alunos durante a aula de EF, na primeira aplicação do 

modelo em Columbus, Ohio (USA), levada a cabo por Siedentop. 

Na opinião de Mesquita & Graça (2009, p. 59), “O modelo define-se 

como uma forma de educação lúdica e crítica às abordagens 

descontextualizadas, procurando estabelecer um ambiente propiciador de uma 

experiência desportiva autêntica, conseguida pela criação de um contexto 

desportivo significativo para os alunos, o que pressupõe resolver alguns 
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equívocos e mal-entendidos na relação da escola com o desporto e a 

competição”. 

Siedentop (1994) delineou três pilares para uma educação desportiva 

autêntica, que vão ao encontro dos objetivos da reforma educativa da EF: o da 

competência desportiva, o da literacia desportiva e o do entusiasmo no 

desporto. Desta forma, o MED procurava criar um aluno desportivamente 

competente, culto e entusiasta. “Competente, significa que domina as 

habilidades de forma a poder participar na competição de um modo satisfatório 

e que conhece, compreende e adota um comportamento adequado ao nível da 

prática em que se insere. (…) Culto, significa que conhece e valoriza as 

tradições e os rituais associados ao desporto e que distingue a boa da má 

prática desportiva, em qualquer papel assumido (praticante, árbitro, espetador, 

etc). (…) Entusiasta, significa que a prática do desporto o atrai e que é 

promotor da qualidade e um defensor da sua autenticidade.” (Mesquita, 2014, 

pp.197-198). 

Corbin (2002) e Siedentop (1996), concluíram que os níveis de 

motivação dos alunos para a prática desportiva, aumentam quando se 

contabilizam as componentes afetivas e sociais como conteúdos curriculares 

da EF. 

Objetivos do Estudo 

 A principal razão para a elaboração deste estudo, foi verificar se a 

aplicação do MED, influencia a frequência dos alunos nas aulas EF. 

Para melhor compreensão do estudo, formulamos os seguintes objetivos 

específicos: 

- Verificar as diferenças na frequência dos alunos nas aulas de EF do 1º 

para o 2º Período; 

- Analisar a relação da frequência dos alunos nas aulas de EF no 2º 

Período com a nota da mesma disciplina no mesmo Período; 
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- Analisar a relação da frequência dos alunos nas aulas de EF no 2º 

Período com a média das notas de todas as disciplinas do mesmo Período. 

Metodologia 

 Amostra 

 Para o presente estudo selecionou-se uma turma do 7º ano de 

escolaridade da Escola E.B 2/3 de Gondomar. 

 O estudo contemplou vinte e sete alunos, catorze do sexo feminino e 

treze alunos do sexo masculino, o que corresponde respetivamente a 51,9% e 

48,1% da amostra. A média de idades dos alunos desta turma é de 12 anos. 

A amostra contempla quatro alunos repetentes, três alunos com 

necessidades de atenção especial, nomeadamente, um caso de obesidade, um 

de necessidades educativas especiais e outro com problemas de autocontrolo. 

Instrumento de Recolha de Dados 

 Os instrumentos utilizados para a recolha de dados foram a grelha de 

presenças da turma do 7º ano, as pautas das notas dos alunos e o questionário 

elaborado para o efeito (Anexo 1). A informação relevante que se extraiu, foi a 

componente da realização das aulas, isto é, se os alunos realizaram ou não as 

aulas. As aulas não realizadas, eram aquelas que os alunos não compareciam. 

As aulas em que os alunos compareciam mas por um algum motivo 

injustificável não faziam aula (ausência de comunicado por parte do 

Encarregado de Educação), eram consideradas aulas não realizadas. As aulas 

realizadas eram aquelas que o aluno estava presente e fazia aula. 

Procedimento Metodológico 

 Durante o 1º período foi aplicado o MID á turma. Aqui, o Professor 

executou “um conjunto de decisões didáticas das quais se destacam: 

estruturação meticulosa e pormenorizada das situações de aprendizagem; 

progressão das situações de ensino em pequenos passos; (…) instrução com 

cariz descritivo e prescritivo com explicações detalhadas; avaliação e correção 
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dos estudantes particularmente nas fases iniciais de aprendizagem.” (Mesquita 

& Graça, 2009, pp. 48). 

 Foram lecionadas quatro modalidades, duas coletivas -  Voleibol e 

Basquetebol; e duas individuais -  Ginástica e Atletismo. 

 No 2º período, as aulas foram lecionadas tendo por base o MED. Foram 

abordadas quatro modalidades, mantendo uma estrutura idêntica à utilizada no 

1º período, nomeadamente duas modalidades coletivas - Andebol e Futebol; e 

duas modalidades individuais - Atletismo e Badminton. 

 Ao longo da aplicação do estudo, constatou-se que, é muito difícil aplicar 

o modelo na íntegra. Desta forma, houve a necessidade de realizar alguns 

ajustes mediante as características da turma, do espaço de aula e do material 

disponível. Cumprindo com as exigências da aplicação do MED, o 2º período 

foi equiparado a um campeonato e as UD a taças, no entanto, os pontos das 

taças eram contabilizados na pontuação geral. Desta forma, existiu uma tabela 

de pontuação geral e uma tabela de pontuação para cada UD. 

 No início do processo os alunos foram divididos por equipas, tendo em 

conta as notas de final de período da disciplina de EF. Na elaboração das 

equipas, houve preocupação em criar a equidade de oportunidades de 

participação, de modo a criar uma competição justa. De acordo com Hastie 

(1998), o MED procura diminuir os fatores de exclusão, equilibrar a 

oportunidade de participação e evitar a atribuição dos papéis menos relevantes 

aos menos dotados. A filiação dos alunos começou na criação do nome de 

equipa, do símbolo, do hino e da nomeação do capitão.  

Todas as aulas eram pontuadas através dos exercícios realizados, mas 

também eram pontuadas ou penalizadas as equipas que participavam, ou não, 

com todos os elementos, isto é, caso houvesse algum elemento que faltasse, 

chegasse atrasado ou fosse à aula mas tivesse dispensa, a equipa era 

penalizada (Anexo 2).  

Em cada evento culminante, foi eleita pelas equipas participantes, a 

equipa fair play, dando assim, enfase ao que Mesquita (2014, p. 203) defende 

“O fair play é enfatizado durante toda a época, havendo pontuação para este 
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aspeto em separado ou com impacto na pontuação geral da equipa”. O evento 

culminante era a competição da modalidade abordada, no qual os alunos 

participavam como atletas, árbitros e treinadores. Cada equipa apoiava-se 

através do cântico do seu hino e de cartazes expostos pelo espaço da aula, 

dando assim a perceção de uma competição plena e autêntica. 

As tarefas impostas a cada equipa, não passavam apenas pela 

arbitragem ou a função de treinadores. Foi elaborada uma grelha de 

distribuição de tarefas que contemplava: a elaboração da tabela de pontuação 

para a UD; a elaboração das fichas de jogo; e a elaboração das fichas de aulas 

e dos prémios (Anexo 3). 

 Procedimento Estatístico  

Para a análise e tratamento estatístico dos dados recolhidos, recorreu-se 

ao software SPSS, Statistical Package for the Social Sciences, versão 21, para 

Windows 7. 

Foi realizada a análise exploratória de dados para averiguar a 

normalidade da distribuição e retirar eventuais outliers. 

Os dados foram tratados com base nas estatísticas descritivas média e 

desvio padrão. 

Para verificar se existem diferenças significativas nos momentos de 

avaliação utilizamos o teste t de medidas repetidas. 

Para verificar a eventual existência de relação entre variáveis utilizamos 

a correlação de Pearson. 

O nível de significância foi mantido em 5%. 

A análise das respostas aos questionários consistiu no levantamento das 

mesmas, para perceber qual a percentagem de alunos que preferia o MID ou o 

MED. 
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Apresentação dos Resultados 

No Quadro 1 estão descritas as médias e o respetivo desvio-padrão, das 

Aulas Realizadas durante o período de avaliação: 1º Período (aplicação do 

MID); e 2º Período (aplicação do MED). Os valores apresentados no quadro 1 

demonstram em qual dos Períodos os alunos que integram a amostra 

realizaram mais aulas (maior média).  

Quadro 1. Percentagem de aulas realizadas no 1º Período (aplicação do MID) e 2º Período (aplicação do 

MED). 

 Média 
Desvio 

Padrão 

% Aulas Realizadas 1º Período 

% Aulas Realizadas 2º Período 

94,18 8,61 

96,37 5,97 

 Pela análise do Quadro 1, verifica-se que no 2º período, onde foi 

aplicado o MED, os alunos apresentam maior percentagem de aulas realizadas 

(96,37±5,97), comparativamente ao 1º Período, onde se aplicou o MID (94,18± 

8,61). 

No Quadro 2, são apresentados os resultados relativos à comparação da 

média das aulas realizadas no 1º Período (aplicação do MID) e 2º Período 

(aplicação do MED). 

Quadro 2. Diferença entre as aulas realizadas no 1º Período (aplicação do MID) e 2º Período (aplicação 

do MED).  

Os resultados do Quadro 2, indicam que não existem diferenças 

estatisticamente significativas entre o número de aulas realizadas no 1º 

Período e o 2º Período. Esta diferença, apesar de não ter significado estatístico 

(p≥0,05), mostra que a percentagem de aulas realizadas durante o 2º Período 

(aplicação do MED), é superior à percentagem de aulas realizadas durante o 1º 

 
Diferença das 

Médias 

Desvio Padrão da 

diferença das 

Médias 

p 

% Aulas Realizadas 1º Período 

% Aulas Realizadas 2º Período 
-2,19 7,56 ,152 
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Período (aplicação do MID), demonstrada pela diferença de valores (-

2,19±7,56). 

No Quadro 3, estão representados os valores da correlação entre a 

percentagem de aulas realizadas durante o 2º Período (aplicação do MED) e 

as notas de EF do 2º Período dos alunos que integram a amostra. Os valores 

deste quadro (Quadro 3) demonstram se existe uma relação entre as aulas 

realizadas e as notas de EF, e se a mesma é positiva ou negativa. 

Quadro 3. Correlação entre a percentagem de aulas realizadas durante o 2º Período (aplicação do MED) 

e as notas de EF do 2º Período dos alunos que integram a amostra. 

 
Nota EF 2º 

Período 

% Aulas 

Realizadas 2º 

Período 

r ,439 

p ,025 

Analisando o Quadro 3, verifica-se que existe uma correlação positiva 

moderada (r=0,439), entre a percentagem de aulas realizadas no 2º período e 

as notas de EF desse período. Os valores da correlação são estatisticamente 

significativos (p=0,025) para um nível de significância de p≤0.05. 

No Quadro 4, são apresentados os valores da correlação entre a 

percentagem de aulas realizadas durante o 2º Período (aplicação do MED) e 

as notas de todas as disciplinas do 2º Período dos alunos que integram a 

amostra. O Quadro, demonstra se existe relação entre as aulas realizadas e as 

notas dos alunos nas diferentes disciplinas, e se a mesma é positiva ou 

negativa. 
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Quadro 4. Correlação entre a percentagem de aulas realizadas durante o 2º Período (aplicação do MED) 

e as notas de todas as disciplinas do 2º Período dos alunos que integram a amostra. 

 

Média 

Notas 2º 

Período 

% Aulas 

Realizadas 

2º Período  

R ,385 

P ,052 

Os resultados do Quadro 4, mostram que existe uma correlação positiva 

de magnitude moderada entre as aulas realizadas no 2º período e as notas das 

diferentes disciplinas (r=0,385). No entanto e apesar de existir correlação entre 

as variáveis, os valores não são estatisticamente significativos (p=0,052), para 

um nível de significância de p≤0.05. 

 No Quadro 5 são apresentados os resultados do levantamento de 

respostas do questionário acerca do modelo de ensino preferido pelos alunos. 

Quadro 5. Resultados do questionário acerca do modelo de ensino preferido pelos alunos que integram a 

amostra. 

Nº 
Alunos 

% de Alunos 
Modelo de 

Ensino 

3 
Alunos 

11,54 MID 

23 
Alunos 

88,46 MED 

Os resultados do Quadro 5, demonstram que a maioria dos alunos 

prefere o MED (88,46%) em prol do MID (11,54%). 

Discussão dos Resultados 

 Este estudo teve como objetivo compreender se com a aplicação do 

MED existia variação, por parte dos alunos, na realização das aulas de EF. 

Pretendemos compreender se com a aplicação do MED, os alunos se sentiam 

mais motivados, e se isso os levaria a realizar mais aulas.  
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 Embora os alunos tenham realizado mais aulas no 2º período do que no 

1º período, os resultados não indicam variações significativas entre a aplicação 

do MID, durante o 1º período, e do MED no 2º Período. No entanto a média de 

aulas realizadas no 2º Período aumentou relativamente ao 1º Período, 96,37% 

e 94,18% respetivamente. Atendendo aos resultados dos questionários, nos 

quais 88,46% alunos da turma preferiram o MED, podemos afirmar que este 

modelo contribuiu para a envolvência dos alunos nas aulas. Exemplo disto, são 

as observações que fui constatando ao longo das aulas e registando através 

das reflexões: 

“No final da segunda UD a lecionar tendo por base o modelo de 

educação desportiva constato que os alunos estão cada vez mais 

entusiasmados” (Reflexão da aula 52 e 53). 

“Os alunos apresentam-se cada vez mais motivados e envolvidos, 

mostrando-o na realização antecipada de tarefas, na consulta da tabela 

de pontuação, na preocupação em envolverem-se na equipa.” 

(Reflexão da aula 55 e 56). 

“Os alunos estão notoriamente envolvidos na estrutura do modelo de 

ensino, é visível uma evolução no entusiasmo e curiosidade pelas 

pontuações no final das aulas, assim como uma maior elaboração dos 

prémios, estando cada vez mais cuidados” (Reflexão da aula 60). 

A envolvência observada neste estudo, foi também constatada no 

primeiro estudo sobre o MED realizado por Siendentop (Hastie, 2011). 

Num estudo realizado por Coelho (2011, p. 114), sobre a aplicação do 

MED no ensino do atletismo, a autora concluiu que “Foi integrador e inclusivo, 

porque permitiu aos alunos desempenharem de forma exemplar tarefas que os 

motivou para a prática do atletismo”. Por outro lado, Mesquita (2014, p. 193) 

alega que o MED “incorpora uma perspetiva lúdica do ensino do desporto, 

fomentadora da adesão de crianças e jovens à prática desportiva”. 

Siedentop et al (1994), defendem que o reconhecimento da prática 

desportiva, é determinante para vincular os jovens à prática desportiva. 

 Desde a criação do MED, Siedentop (1994) delineou três vetores 

fundamentais que devem sustentar uma educação desportiva. Um dos quais é 
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a vertente entusiasta, que significa que a prática desportiva atrai o aluno, sendo 

assim, um promotor e defensor da autenticidade desportiva. O aluno comporta-

se de modo a preservar e a desenvolver a cultura desportiva na sala de aula 

(Hastie, 2011). 

Os resultados obtidos na relação das aulas realizadas no 2º Período 

com as notas de EF do mesmo período, demonstram que quanto mais aulas os 

alunos realizam, melhor é o seu desempenho. No entanto, os resultados 

obtidos na relação das aulas realizadas no 2º Período com a média das notas 

do mesmo período, não assumem valores estatisticamente significativos. Não 

obstante, através do estudo realizado por Costa (2007), que relaciona a prática 

desportiva com o rendimento académico de alunos do secundário, verificamos 

que é possível haver influência da EF nas classificações escolares, uma vez 

que os alunos da amostra realizaram 2h15 minutos de EF por semana e o 

autor refere que “Tal relação, que, à partida nos sugere, que, quanto mais 

tempo os alunos dedicam à prática de atividades desportivas, mais baixas são 

as classificações escolares por eles obtidas, parece, no entanto, evidenciar-se 

apenas quando o tempo dedicado à prática de tais atividades ultrapassa as 

4h30 minutos por semana” (p.29). 

 Pelos resultados da análise dos questionários concluímos que apenas 

três alunos, correspondendo a 11,54% da turma, preferem o MID e que vinte e 

três, cerca de 88% da turma, prefere o MED.  

Todos os dados obtidos, evidenciam vantagens na aplicação do MED 

em contexto escolar, no entanto, estes resultados poderiam ser mais 

expressivos se o tempo de aplicação fosse mais longo. Alguns autores, como 

Jones & Ward (1998), alegam que são necessárias pelo menos 20 aulas, para 

que haja tempo suficiente de contacto do aluno com o conteúdo de ensino. 

Conclusões 

 Através do presente estudo, não foi possível comprovar que o MED 

aumenta significativamente a realização das aulas, por parte dos alunos, 

comparativamente ao MID.  
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No entanto, os resultados obtidos assumem um carater controverso, pois 

88,46% dos alunos prefere o MED, mas por outro lado a diferença entre as 

aulas realizadas no 1ºperíodo e 2ºperíodo, não assumem um resultado 

significativo estatisticamente. Esta variação pode ser sustentada não no 

modelo de ensino colocado em estudo, mas nalgumas limitações apresentadas 

no ponto seguinte. 

Através dos resultados obtidos da análise da relação da realização das 

aulas com as notas de EF podemos concluir que quanto maior a frequência de 

aulas realizadas maior é o sucesso do aluno. Do mesmo modo, podemos 

afirmar que o aumento da frequência da realização de aulas de EF pode 

influenciar positivamente as notas das restantes disciplinas, embora este 

resultado não tenha apresentado valores significativamente estatísticos. 

Através do questionário e da análise das reflexões das aulas elaboradas 

pelo professor da turma, verifica-se que os alunos preferem o MED ao MID. 

Limitações do Estudo 

 Ao longo do estudo foram surgindo algumas limitações que, se fossem 

contornadas, poderia obter-se resultados mais fidedignos. Relativamente à 

amostra seria interessante realizar o estudo com um número superior de 

alunos da turma. 

 Apesar de haver a preocupação em abordar duas modalidades coletivas 

e duas individuais em cada período, a comparação de diferentes modalidades 

e a aplicação dos modelos em alturas do ano diferentes podem ter 

condicionado os resultados deste estudo. A par desta situação, o facto do 

estudo se realizar em alturas do ano diferentes, criou algumas limitações 

relacionadas com a meteorologia.  
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4.4.2. Aplicação do MED em real contexto da Profissão 

Após a aplicação do MED durante o 2º período, senti que em contexto 

real, é um processo que necessita de muito empenho, organização e gestão 

por parte do Professor. Mesquita e Graça (2009), alertam para a necessidade 

do Professor ter boas capacidades de gestão e de organização, assim como, 

para a utilização de diferentes modelos de ensino, consoante o conteúdo, o 

nível dos alunos, e os objetivos de aprendizagem. Caso o Professor não esteja 

preparado a este nível, pode correr o risco de transformar a aula num recreio 

supervisionado (Graça, 2002). 

Todo o processo de planificação requer muito trabalho fora das aulas. 

Embora o Professor deva incutir e distribuir tarefas, a planificação, tem de ser 

realizada pelo próprio. Para além de tudo, o Professor tem de contar com um 

plano B, no caso dos alunos não cumprirem as suas tarefas. 

A aplicação do MED numa turma nova (pela 1ª vez), é uma tarefa ainda 

mais complicada, pois os alunos para vivenciarem este modelo necessitam de 

ter algumas rotinas, estarem regrados e serem autónomos, características, que 

se desenvolvem ao longo do tempo, com a interação Professor/aluno. 

Siedentop já em 1987, ciente desta dificuldade, alertava para a necessidade de 

utilizarem diferentes estratégias de ensino, fazendo mesmo referência ao MID. 

4.5. PARTICIPAÇÃO NA ESCOLA E RELAÇÕES COM A 

COMUNIDADE 

 O Professor pertence à comunidade da Escola e como tal assume 

funções que vão além das funções referentes ao espaço de aula. De acordo 

com Silva (2009, pp. 9) “Partindo de um entendimento da escola como uma 

comunidade de aprendizagem, cuja interação entre os membros e com a 

própria comunidade é fundamental, pode-se, assim, perceber que, hoje em dia, 

o papel do professor é muito abrangente e complexo.” 
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Desde da primeira vez que entrei na Escola que tentei criar uma relação 

agradável, de boa disposição e de partilha com os restantes Professores e 

funcionários. Sempre vi a função dos funcionários como preponderante na 

Escola, tentando e conseguindo criar uma relação tão confortável, que o PC 

chegava a proferir comentários positivos sobre a forma como alguns 

funcionários tratavam o NE. 

 Fui tentando ser o mais dinâmico possível. Participando na conceção e 

organização das atividades do grupo de EF, nas reuniões do mesmo, assim 

como, nas de conselho de turma e de departamento. 

Para além disto fui, juntamente com os meus colegas de NE, propondo e 

desenvolvendo outras atividades não contempladas no planeamento anual. 

4.5.1. Reuniões 

 Entendo as reuniões como um espaço obrigatório de qualquer ofício. É 

através destas, que se partilham informações e ideias, se discutem assuntos, e 

se tomam decisões. 

 Na escola, tive oportunidade de participar e vivenciar alguns tipos de 

reuniões: reuniões do NE, com o PC e os estudantes estagiários; reuniões do 

grupo de EF, com todos os Professores de EF; reuniões de departamento, com 

os Professores de EF, de Educação Visual e Tecnológica, e Educação Musical 

do 2º e 3º ciclo; reuniões com os Encarregados de Educação, relacionadas 

com a Direção de Turma; e reuniões de conselho de turma onde estavam 

presentes todos os Professores da turma. 

Reuniões com Núcleo de Estágio… 

  As reuniões com o NE foram combinadas e marcadas com estudantes e 

com o PC, no início do ano, para as terças-feiras. 

Estas reuniões eram particularmente importantes para planear e 

estruturar a nossa ação nas aulas, nomeadamente, na discussão e partilha de 

ideias relativamente aos métodos e estratégias para abordar as modalidades, 

na organização e marcação das avaliações de condição física (Fitnessgram), e 
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na planificação das atividades que o grupo tinha e pretendia organizar. Mas 

não tinham apenas o foco da lecionação, eram também abordados os assuntos 

mais burocráticos, particularmente, os documentos exigidos pela FADEUP. 

Assim, delineávamos prazos de entrega dos documentos, como os Modelos de 

Estrutura de Conhecimento, as UD, as reflexões, etc. 

 O papel do PC, na organização e gestão da entrega dos documentos, foi 

fundamental para que todos os estudantes estagiários tivessem sempre os 

documentos em dia. Adotou uma estratégia de fragmentar e estipular datas de 

entrega, isto é, em vez de determinar um prazo para a entrega de todos os 

documentos, ia solicitando consoante ia sendo possível apresentar. Um deste 

exemplos, é elaboração dos MEC, nalgumas escolas adotam a estratégia de 

entregar todos no início do ano, no entanto o PC ia solicitando à medida que 

fossemos abordando cada a modalidade, tendo sempre em conta a entrega 

antes de lecionarmos a modalidade. Outro aspeto positivo da atuação do PC, 

foi a autonomia que nos proporcionou. Solicitava que marcássemos as datas 

de entrega consoante a nossa disponibilidade, uma particularidade que 

resultou muito bem. 

Desta forma, o trabalho tornou-se menos maçador, pois foi realizado ao 

longo do tempo e de modo a que no final do período todos os documentos 

estivessem completados e organizados. 

Reunião com o Grupo de Educação Física… 

 Estas reuniões, tinham a intenção de discutir os assuntos relacionados 

com a disciplina de EF, nomeadamente, planificação do ano letivo, planificação 

das atividades, verificação de material e discussão de assuntos relacionados 

com o desporto escolar. 

A primeira reunião do Grupo de EF ocorreu ainda antes do início das 

aulas, com o intuito de planear o ano letivo. Nessa altura o NE ficou a saber 

quais as atividades que o grupo de EF iria realizar, assim como, a atividade 

que o NE tinha de organizar. Também tomou conhecimento, da planificação 

anual das modalidades, no entanto, o PC deu-nos liberdade para alterar. 
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Através destas reuniões, fui conhecendo as perspetivas, opiniões, e as 

posições dos Professores pela disciplina e pelo Professor de EF. A rotina, fazia 

parte do grupo, exemplo disso, era a planificação anual das atividades, igual 

aos anos transatos, era assim visível a falta de inovação. Não obstante, alguns 

Professores sentiam-se desvalorizados perante os Professores das outras 

disciplinas, não vendo as atividades realizadas na escola e o seu trabalho 

reconhecido, o que contribuía para a sua desmotivação. 

Na natureza e na sociedade, o líder do grupo, da instituição ou da 

matilha, atua de determinada forma, apresentando algumas caraterísticas, 

particularidades, e linhas de pensamento, que vão interferir e delinear o modo 

de agir e pensar dos seus liderados. Fui percecionando uma postura do 

coordenador do grupo, pouca dinâmica, retraída, dando a perceção que os 

assuntos, atividades e problemas da disciplina, eram menos importantes que 

os das outras disciplinas. 

 Com o passar do tempo, fui sentindo cada vez mais à vontade para 

interagir e dar a minha opinião nos assuntos tratados. Por vezes, por parte de 

alguns Professores, senti alguma descrença nas opiniões dos PE pela posição 

que tomávamos.  

Reuniões de Departamento… 

 Durante a minha experiência como Professor, apenas tive a 

oportunidade de participar numa reunião de departamento. 

 Foi dos primeiros dias na Escola, quando ainda me estava ambientar à 

posição de Professor e a todo o processo subjacente. A reunião teve como 

intuito dar a conhecer alguns pontos novos da legislação. No entanto, 

paralelamente, foram discutidos alguns temas, mas não me senti confiante e à 

vontade para dar a minha opinião. 

É certo que no primeiro ano do Mestrado em EEFEBS, são abordadas 

as funções e os objetivos dos diferentes departamentos, no entanto, é na 

prática que é possível atribuir significado e sentido aos mesmos. No entanto o 

“choque com a realidade”, tal como refere Veenman (1984), está presente, 
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sendo necessário tempo de adaptação e habituação para que o Professor 

ganhe confiança. 

Reuniões de Conselho de Turma… 

 Estas reuniões ocorriam a meio do período e no final do mesmo. 

Assumem um carater particularmente importante, pois, a partilha de opiniões 

por parte dos Professores, permite conhecer melhor a turma. 

 Para mim, foi sobretudo enriquecedor, pois vi o reflexo dos problemas da 

turma, que eu sentia, nos outros Professores. Alguns problemas que sentia ao 

lecionar as aulas, estava a associá-los apenas a mim, no entanto, percebi que 

os outros Professores da turma também o sentiam. Nestes casos é importante 

haver partilha de experiências e de estratégias, já colocadas em prática, em 

prol do sucesso da turma. 

 Mas não é apenas importante para os Professores, nestas reuniões, 

também foi possível tratar de casos particulares, e através da partilha de 

estratégias e comportamentos, foi possível reajustar os métodos de ensino, 

tornando-o mais eficaz. Na primeira reunião, através do relato de cada 

Professor, sobre o constante diálogo entre os alunos durante as aulas, chegou-

se à conclusão, que os alunos não tinham o lugar definido na sala, sentando-se 

juntos dos amigos. Perante este problema, elaborou-se uma planta para a 

turma, que indicava o lugar a ocupar por cada aluno na sala de aula. 

 Um facto menos positivo foi a postura que alguns professores 

assumiram durante a reunião, dispersando com conversas paralelas, acabando 

por prolongar a reunião, durando esta o dobro do tempo. No entanto, como era 

algo novo para mim e tentava aproveitar todos os momentos para conhecer 

mais e mais da profissão, só fui constatando este facto, mais para o fim do 

período, pois o efeito de novidade e aprendizagem começou a desaparecer. 

Reuniões encarregados de educação… 

 O diretor de turma, é o Professor que tem a responsabilidade de passar 

as informações do desempenho de cada aluno ao seu encarregado de 

educação. 
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Um parâmetro a cumprir, por parte do estudante estagiário, é a escolha 

e o acompanhamento de uma das funções, Direção de Turma ou Desporto 

Escolar. A minha escolha foi a Direção de Turma, como tal, ao longo do ano, fui 

acompanhando a Diretora de Turma nestas reuniões. Foi uma experiência 

muito enriquecedora para o meu desenvolvimento enquanto Professor. Senti 

claramente, as dificuldades que a Diretora de Turma teve em fazer chegar a 

informação aos encarregados de educação sobre o comportamento dos seus 

educandos, pois, na maioria das vezes, não têm consciência do 

comportamento destes na escola. 

“Foi uma reunião longa que teve como principal tema o fraco 

comportamento da turma. Este comportamento acontece tanto entre 

alunos como de alunos para Professores. Senti por parte da Diretora 

de Turma alguma incapacidade para lidar com a situação uma vez que 

os alunos, neste início de período, têm demonstrado algum desrespeito 

pela Professora.” (Reflexão da aula 40 e 41). 

Tive oportunidade de interagir com diferentes encarregados de 

educação, passando-lhes diretamente as dificuldades e os comportamentos 

dos seus educandos nas aulas de EF. Esta interação, foi existindo de reunião 

para reunião e refletiu-se durante as aulas no comportamento dos alunos. De 

certa forma, os alunos começaram a perceber que eu estava com eles para 

atingirmos os objetivos. 

A Direção de Turma foi uma tarefa que me proporcionou uma 

experiência muito positiva, que se traduz num sentimento de bem-estar e de 

ajuda para com os alunos e encarregados de educação. Na minha opinião, é 

uma função privilegiada que gostaria de desempenhar no futuro. Entendo, que 

a evolução e desenvolvimento do aluno, está dependente de todos os fatores e 

pessoas que interagem com ele no dia-a-dia. Desta forma, quanto maior for a 

ligação de interação neste processo de formação, maior será o sucesso do 

aluno. Se todos remarem para o mesmo lado, o sucesso atingir-se-á com mais 

facilidade. 
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4.5.2. Atividades do grupo de Educação Física 

 O NE tomou conhecimento das atividades do grupo de EF na primeira 

reunião do grupo. Desde então mostrou-se disponível e interessado em 

participar em todas as atividades. Em todas as funções que me foram 

propostas, tentei desempenhar o meu papel com o máximo de empenho e 

profissionalismo, sempre, com o intuito de ter o sucesso desejado, e de 

contribuir para o meu desenvolvimento nesta área. 

4.5.2.1. Torneio de Futebol de Salão 

 O torneio de futebol de salão, foi a primeira atividade que o grupo de EF 

realizou. Esta já é considerada emblemática, sendo realizada há vários anos. 

Este aspeto reflete-se no entusiasmo e motivação demonstrados pelos alunos, 

como relato na reflexão do torneio: 

“Fiquei surpreso pela positiva perante a motivação e entusiasmo que 

as alunas participantes e o público apresentavam. Destaco a 

participação das claques de cada turma que gritavam, cantavam, 

apresentavam cartazes tentando puxar pela sua equipa. Deste modo, 

deu para perceber que a modalidade de futebol tem um lugar de 

destaque nesta Escola.” 

Embora fosse uma atividade proposta para o 6º ano, a bancada estava com 

vários alunos de outros anos. A participação do NE nesta atividade, cingiu-se 

ao apoio no terreno, isto é, a organização e a estrutura do torneio já se 

encontravam definidas desde o ano anterior. 

 Senti que a atividade não era do grupo, mas sim, do Professor que 

esteva à frente da organização. O envolvimento dos restantes Professores, era 

apenas de auxílio, passando todas as decisões apenas por um Professor. Algo 

que não concordo, pois a partir do momento que se assume a realização de 

atividades neste formato, a motivação é completamente diferente para o 

Professor que organiza, e para os Professores que apenas auxiliam na 

logística. 
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Esta constatação, é o espelho do modo de agir do grupo perante todas 

as atividades externas às aulas. O papel do coordenador do grupo, na minha 

opinião, é preponderante nesta situação, devendo este, ser mais entusiasta e 

inovador, de modo a envolver todos os Professores nos projetos do grupo. 

4.5.2.2. Corta-Mato 

 A atividade de corta-mato não foi realizada devido às condições 

meteorológicas. Infelizmente no dia da realização estava a chover e por 

decisão unânime do grupo, foi cancelada. No entanto, o entusiasmo para a 

realização por parte dos Professores era muito pouco, aliás nem houve 

tentativa de se adiar a atividade. 

 Fiquei um pouco descontente por não ter vivenciado esta experiência, 

pois é uma atividade que nunca tive oportunidade de organizar, e usualmente, 

é realizada em diversas Escolas.  

4.5.2.3. Marchas de Montanha 

 Fiquei muito satisfeito pela realização desta atividade. Pois, considero 

uma enorme lacuna as Escolas não proporcionarem oportunidades aos alunos 

de realizarem desporto na natureza. 

 A nível de desenvolvimento pessoal pouco extraí desta atividade, pois, 

para além de ser monitor de atividades outdoor, que englobam também 

marchas, no ano de estágio de Licenciatura participei na organização de várias 

atividades deste tipo. No entanto, a organização foi realizada nos moldes das 

anteriores, o que trouxe poucas aprendizagens para os meus colegas de NE. 

Esta é uma atividade, também ela, realizada há vários anos, e pelo seu 

sucesso, a afluência dos alunos é bastante grande, tendo participado nestas 

marchas mais de cem alunos. 

 A enorme afluência de alunos, demonstra o gosto pela prática deste tipo 

de desporto. No entanto, a falta de hábitos sociais para este tipo de práticas, a 
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falta de inovação dos Professores, assim como, a falta de alguma formação, 

levam a que poucos alunos tenham este tipo de oportunidades.  

4.5.3. Atividades do Núcleo de Estágio 

A minha postura quando me envolvo nalgum projeto, passa sempre por 

fazer o melhor e inovar, fazer algo diferente, que traga benefícios para o 

sucesso geral. 

 A partilha do mesmo sentimento pelos restante elementos do NE, levou 

a que apresentássemos algumas propostas de atividades, sempre com a 

finalidade de contribuir para o desenvolvimento do aluno, enquanto ser 

pertencente a uma sociedade. 

 Assim, para além da atividade de realização obrigatória  a que 

apelidamos de “Primavera sem Fronteiras”, propusemos a criação da 

modalidade de Escalada no Desporto Escolar e um fim de semana radical no 

Gerês. 

4.5.3.1. Desporto de Escolar de Escalada 

Após ter constatado a oferta escassa de modalidades no Desporto 

Escolar, eu e uma colega do NE decidimos falar com o PC sobre a 

possibilidade de criar mais uma modalidade. Tendo eu e essa colega formação 

na vertente de Ar Livre, e sendo praticantes, decidimos propor a modalidade de 

Escalada. O PC deu-nos toda a liberdade para colocarmos a ideia em prática, 

alertando-nos que possivelmente iria haver poucos alunos interessados.  

Fizemos o levantamento nas nossas turmas dos alunos que 

possivelmente participariam. Como a resposta foi positiva decidimos avançar. 

O PC informou-nos que teríamos de falar na Direção da Escola, para ver 

se havia essa possibilidade. Assim o fizemos, fomos diretamente à Direção da 

Escola expor a ideia. Informaram-nos que a Escola, naquele momento, não 

podia abrir mais nenhum grupo/equipa. Perante a resposta, ficamos 
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insatisfeitos e perplexos pela situação: um aluno só podia participar em 

determinada modalidade se a sua Escola tivesse grupo/equipa. 

Procuramos informarmo-nos e através de uma Professora de outra 

Escola, consultámos o regulamento do Desporto Escolar, a que se refere o 

Decreto de lei nº 9332-A/2013 de 16 de Julho, onde constatamos: “Nos casos, 

em que as modalidades desportivas pretendidas pelos alunos não estejam 

disponíveis no seu agrupamento de escolas ou escola não agrupada, estes 

poderão inscrever-se num grupo/equipa de outro agrupamento de escola ou 

escola não agrupada(…)”. 

Tendo esta possibilidade, entramos em contacto com a Professora que 

nos tinha ajudado, e como na sua Escola tinham o grupo/equipa de escalada 

aberto, optamos por consultar a Direção da nossa Escola, informando sobre o 

regulamento que assim o permitia. Desta forma, deram-nos autorização para 

avançar. O único inconveniente era os treinos serem lecionados na FADEUP, e 

como tal, longe da Escola. 

A divulgação foi o passo seguinte, através de cartazes espalhados pela 

Escola, e através do envio de emails para todos os Professores de EF, 

divulgamos a possibilidade de realizar Desporto Escolar de Escalada a toda a 

comunidade escolar.  

O problema do local dos treinos e a falta de transportes, acabariam por 

ser os motivos determinantes para que os alunos não aderissem ao Desporto 

Escolar de Escalada. 

Perante este argumento, não tivemos solução viável, no tempo que 

tínhamos, para a aplicação do projeto. No entanto, não interpreto este motivo 

como desculpa a ser apresentada por Professores efetivos na Escola, pois, 

expondo o assunto junto da autarquia local, poderia surgir a possibilidade de 

facultarem o transporte. 

O sentimento de insatisfação apodera-se nestas situações, vendo todo o 

trabalho “escapar” em vão. Porém vale sempre a pena lutar por causas que 

levam a beneficiar o desenvolvimento dos alunos. 
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4.4.5.2. Primavera Sem Fronteiras 

Primavera sem Fronteiras foi o nome que atribuímos à atividade que o 

NE tinha de organizar e que fazia parte do plano anual de atividades do grupo 

de EF. O NE pensou nesta atividade, como uma forma de proporcionar uma 

experiência diferente, uma experiência que englobasse a prática de 

modalidades que fugissem às vulgarmente abordadas. Neste sentido, optámos 

por preparar uma atividade para o dia todo. Da parte da manha, os alunos iriam 

realizar um percurso de orientação, e em cada ponto, teriam um jogo 

tradicional para realizar. Já da parte da tarde, optamos por fazer um torneio, 

com modalidades de desporto adaptado, Boccia, Voleibol sentado, e Gobball. 

O feedback dos alunos relativamente às modalidades abordadas foi muito 

positivo. 

Na organização desta atividade, o NE foi partilhando as informações que 

ia tendo com o grupo de EF, de forma, a todos os Professores, estarem a par 

do que ia acontecer, e ao mesmo tempo, na tentativa de os envolver. No 

entanto, a participação de alguns Professores ficou muito aquém das minhas 

espectativas. O peso que a disciplina tem na Escola e socialmente, depende do 

que cada Professor faz no seu dia-a-dia por ela. O tempo em que EF não mais 

era do que entreter crianças, já passou, hoje lutámos todos os dias para 

proporcionar experiências desportivas únicas, de forma a envolver o aluno e 

desenvolver o gosto pela prática desportiva.  

A experiência foi muito positiva, claro que existem sempre alterações 

que se fariam para futuro, mas, a ideia é mesmo essa, refletir sobre o que foi 

feito e tentar melhorar dia após dia. Enfim, fiquei bastante satisfeito pelo facto 

de conseguir percecionar as dificuldades inerentes à organização e logística 

duma atividade como esta, que, contou com a participação de vários alunos. 

4.3.5.4. Fim de Semana Radical no Gerês 

Nunca me irei esquecer da organização deste fim de semana. Pelas 

dificuldades que se enfrentou posso dizer, que por vezes, a sua realização 

mais parecia um sonho. A ideia surgiu no primeiro período, e tendo já alguma 
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experiência na organização de atividades deste género, estava longe de 

pensar nas dificuldades que iríamos encontrar. 

Como sempre, quando tínhamos algo para propor, e desta vez não foi 

exceção, o primeiro passo era falar com o PC. Este achou uma excelente ideia, 

no entanto, como os alunos teriam de pagar as suas despesas, achou que iria 

ter pouca adesão, mas apoiou-nos e aconselhou a elaborar um projeto para 

apresentar em Conselho Pedagógico. Mas antes, sugeriu que fossemos à 

Direção da Escola expor a ideia, de modo a perceber se colocariam algum 

entrave. 

Na direção, apenas disseram para apresentar em pedagógico, e se 

fosse aceite, tínhamos autorização para avançar. Antes de começar a elaborar 

o projeto, tivemos de fazer uma estimativa do valor que cada aluno pagaria. 

Como era uma atividade nova, e o PC tinha alertado que possivelmente não 

teríamos muitos alunos por causa do valor, optámos por reduzir os custos ao 

máximo. Neste sentido, o NE acordou por decisão unânime, que os 

Professores também pagariam. 

Na elaboração do projeto, incluímos uma explicação sobre alguns 

pontos importantes: o que pretendíamos fazer, o local, a data de realização, as 

atividades a realizar, o programa, a quem se dirigia, o material necessário e os 

custos. Após apresentação do projeto em conselho pedagógico, foi aceite e 

nomeada a data de 31 de Maio e 1 de Junho para a realização da atividade. 

Desta forma, após a interrupção de Carnaval, iniciamos a divulgação através 

de cartazes distribuídos pela Escola e através de divulgação nas turmas. 

Como não tínhamos ideia da adesão que ia ter, optámos pela estratégia 

de entregar uma circular para os alunos levarem para os seus encarregados de 

educação, com informações sobre a atividade, incluindo o custo. 

Posteriormente só entregámos outra circular que confirmava a participação, 

aos alunos que tivessem trazido a primeira. Desta forma era possível, se 

necessário, encontrar uma forma de selecionar, caso fossem muitos alunos, ou 

de encontrar estratégias para alunos juntarem dinheiro, caso fosse essa a 

causa para não poderem ir. 
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No entanto, ao contrário da adesão em massa do primeiro contacto, a 

afluência começou a diminuir. Aqui, começaram a surgir os problemas, pois, se 

adesão fosse muito inferior ao estimado, o preço por aluno teria de aumentar. 

optamos assim por aumentar o valor e alargar a todas as turmas do 7º ano. 

A maior dificuldade sentida ao longo da organização da atividade, foi 

conseguir reunir o dinheiro de todos os alunos, pois uns, num dia davam a 

certeza que iam, mas que, traziam o dinheiro na outra semana e depois 

desistiam. Quando este tipo de atividades são organizadas na Escola, os 

contactos são todos estabelecidos pela Escola, então sempre que surge este 

tipo de problemas, temos de informar a secretaria para proceder às alterações. 

No entanto, depois de todo esforço a atividade realizou-se. Tínhamos 

plena consciência do que estava em causa, era uma atividade com algum 

risco, pois implicava uma dormida fora de casa, para além disto, era a primeira 

vez que se organizava algo do género naquela Escola e era o NE a organizar. 

Para dar algum conforto aos encarregados de educação de modo a 

ficarem mais descansados, planeamos uma reunião na semana anterior, onde 

na presença do PC, fizemos uma breve apresentação do programa, incluindo o 

local onde iríamos ficar, as atividades a realizar e divulgámos os nossos 

contactos de telemóvel. Foi um momento para os encarregados de educação 

nos conhecerem e colocarem todas as questões que tinham. 

A atividade superou todas as minhas expectativas, foi fantástico. Desde 

da caminhada à Fenda da Calcedónia, aos jogos tradicionais, à orientação 

noturna e aos jogos desportivos, tudo correu conforme o planeamento. No 

entanto, para mim, existiram três acontecimentos que jamais esquecerei. O 

primeiro foi ver no rosto, nas expressões do PC e de outro Professor do grupo 

de EF, que também nos acompanhou, uma satisfação, um prazer que jamais 

observara ao longo de todo o ano. Senti que também para eles, embora 

fossem em trabalho durante o fim de semana, tinha valido a “pena”. O outro 

momento, foi o prazer, a felicidade que os alunos demonstraram. A partilha, a 

interação que houve naquele fim de semana, fez crescer muito a relação 

Professor-Aluno. A única reclamação dos alunos foi terem sido poucos dias. 
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Por fim, o reconhecimento. Primeiro pelo PC, dando-nos os Parabéns pela 

organização do fim de semana, e depois, por um encarregado de educação 

que enviou um email a agradecer pelo fantástico fim de semana que tínhamos 

proporcionado à sua filha. O sentimento de missão cumprida com sucesso não 

podia ser melhor. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. CONCLUSÕES E DESENVOLVIMENTO PESSOAL
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De acordo com diferentes autores (Chepyator-Thomson e Liu, 2003; Hill 

e Brodin, 2004; O’Sullivan, 2003; Tang, 2004) a prática de ensino real é 

identificada como uma das componentes mais importantes no processo de 

formação. 

 No início do ano as minhas expectativas relativamente ao meu 

desenvolvimento enquanto professor eram elevadas, finalizado o percurso de 

estágio na Escola, posso afirmar, que fui bem sucedido. Em momento algum 

encarei um acontecimento como aprendido. Seguindo sempre a linha de 

pensamento, de que a formação de Professor é um processo inacabado, de 

constante reflexão e adaptação, vivenciei todas as situações como momentos 

de aprendizagem. Resende et al. (2012, p.2) referem, “o qualitativo de bom 

Professor ou perfil do professor ideal é, porventura, algo impossível de atingir, 

mas que deve ser continuamente perseguido.” 

Foi na reflexão, através dos momentos de introspeção, que parte da 

minha identidade de Professor se construiu. Estes momentos permitiram-me 

reviver a prática e as decisões tomadas e assim questionar se tinha agido ou 

tomado as melhores decisões para o fim que pretendia. Esta minha forma de 

agir é revogada por Queirós e Batista (2011, pp. 39-40), ao referirem “não se 

pode conceber um professor que não se questione sobre as razões 

subjacentes às suas decisões educativas, sendo que ser 

Professor/investigador é, sobretudo, ter uma atitude de estar na profissão de 

permanente questionamento”. 

Na reflexão, encontrei muitas das soluções para os problemas que iam 

surgindo. Através da pesquisa na bibliografia, sobre os problemas que iam 

surgindo, fui capaz de dar significado à prática. Bento em 1995 (p.51) 

contemplou-nos com a definição de uma beleza incontornável “a teoria é uma 

prática pensada, imaginada e refletiva, e que a prática é uma teoria ou conjunto 

de conhecimentos à vista, uma prática culminante no horizonte da teoria”. 

 No meu processo de construção da identidade de Professor, muito 

contribuiu a turma do 7ºD. Encarando sempre cada aluno como uma parte da 

turma, tive a possibilidade de ter vinte sete experiências de personalidades. 
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Esta vivência permitiu desenvolver a minha capacidade de gerir 

personalidades, visto que, cada aluno é diferente do outro, sendo portador de 

uma identidade própria, construída a partir das suas vivências ao longo da sua 

curta vida. Desta forma, compete ao docente perceber o que move cada aluno, 

e assim, desenvolver um conjunto de ferramentas de forma a criar uma 

interação Professor/aluno que privilegie a aprendizagem deste. 

 A minha vontade de realizar algo inovador que marcasse a minha 

passagem na Escola, assim como, a minha persistência, também contribuíram 

para alargar o meu leque de conhecimentos, particularmente, a organização de 

eventos na Escola.  

 De realçar também a atitude do PC. Pouco falador, objetivo e 

momentaneamente extrovertido, assumiu sempre, uma atitude de dedicação e 

auxílio incontestável. Esteve sempre presente para dar a sua opinião e o seu 

apoio, estando sempre do nosso lado, como se fosse um de nós. Facultou-nos 

toda a liberdade para colocarmos em prática as nossas ideologias, estratégias 

e métodos de ensino, porém não descorando da sua função, alertando-nos e 

dando sempre o seu ponto de vista. Parte do meu desenvolvimento devo à sua 

atitude, pois permitiu responsabilizar-me por todas as decisões. Sentindo-me 

exclusivamente Professor da turma, tive de planear, refletir e encontrar 

justificação para elas, para poder fundamentar as minhas atitudes e ideologias. 

No final deste capítulo de ano de estágio, sinto que cumpri com o 

sucesso a perspetiva de Ruivo (cit por Cunha, 2008, p.94), sobre o fim da 

unidade curricular de estágio: “o Professor deve ser formado durante a 

formação inicial para ter a capacidade de adaptação aos ventos de mudança 

científica, tecnológica, social e cultural, que ocorrem a um ritmo exponencial, 

por forma a não comprometer a inovação e a renovação desejadas, e 

consideradas condições indispensáveis à melhoria da qualidade do ensino e da 

eficácia organizacional das escolas”. 

 Após esta breve reflexão sobre este ano de estágio, faz sentido 

descrever esta experiência, de prática em contexto real, como única. É na 

prática que o brio da profissão enaltece, no contacto com os alunos e na sua 
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evolução. Porém a docência é uma caminhada por areias movediças, pois não 

há dias sem aulas, o que o Professor vai encontrar a cada dia é uma incógnita. 

 Nesta fase final de formação acompanhada, é inevitável não pensar nas 

perspetivas futuras. É nesta fase que a desmotivação se apodera, vendo um 

futuro obscuro. 

O investimento, a dedicação, o empenho na nossa formação ao longo de 

anos, assim como, a vontade de realizar o sonho, assumem significados 

abstratos. Numa altura que o sentimento é fazer mais e melhor, que me 

encontro cheio de ideias, vontade e motivação para lecionar, vejo este 

acontecimento longe de ocorrer. A escola pública está fechada e o negócio das 

escolas privadas viciado. Felizmente, sou persistente e não sou de desistir com 

facilidade, tenho consciência que é uma tarefa árdua, mas quero crer, que o 

reconhecimento pelo profissionalismo, dedicação e trabalho, são fatores de 

eleição de algumas instituições. As oportunidades somos nós que as fazemos, 

como tal, incube-me a mim a tarefa de procurar os meus alunos. 

 Escrevendo os últimos parágrafos do relato da minha experiência 

enquanto professor estagiário, sinto que ficou algo por dizer. Tornou-se difícil 

descrever por palavras todas as emoções e sensações vividas ao longo de um 

ano. 

 Mais do que uma unidade curricular, foi uma experiência única, na qual 

fica marcado no coração uma recordação de cada aluno; o brilho dos olhos do 

PC e do Professor que realizaram a atividade de fim de semana; a simpatia e 

generosidade dos funcionários, nomeadamente do funcionário da reprografia. 

 Enquanto Professor o que ganhei da experiência que vivi, traduz-se nas 

ferramentas, estratégias e métodos de improviso, de abordagem e de ensino 

que desenvolvi. Não menos importante percebi que o aluno é muito mais do 

que aquela pessoa que vemos na nossa aula, tem casa, família e muitas vezes 

histórias que fazem deles autênticos heróis, por conseguirem acordar e todos 

os dias irem para a Escola, tentarem dar o seu melhor. 
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Enquanto Professor, fora da sala de aula, tomei conhecimento da 

burocracia em torno da Direção de Turma, do Desporto Escolar e da 

organização de atividades que não estão no plano anual de atividades. 

 A nível pessoal foi muito enriquecedor, na medida em que senti que 

contribuí para tornar melhor a vida daqueles jovens. 
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Anexo 1 – Questionário MED 

 

 

Questionário 

Sexo: F      M 

Idade:    

Qual o modelo de ensino de que gostaste mais?  

 a) 1º Período                 b) 2º Período             

Qual dos modelos de ensino despertou mais motivação para que realizasses 

as aulas?      

a) MED (Modelo de Educação Desportiva)        

b) MID (Modelo de Instrução Direta)                                                                                                                       
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Anexo 2 – Regras implementação do MED 

 

 

Pontuação e Regras: 

 Será atribuído a cada equipa 10 pontos se todos os elementos forem 

pontuais e realizarem aula (5 minutos de tolerância). 

 Será penalizada a equipa em 2 pontos se 1 ou 2 elementos chegarem 

atrasados e em 4 pontos se mais de 2 elementos chegarem atrasados 

(depois dos 5 minutos de tolerância). 

 Caso algum elemento da equipa falte, esta será penalizada em 3 pontos. 

 Caso algum elemento da equipa vá à aula mas seja dispensado a 

equipa será penalizada em 2 pontos. 

 Todas as aulas irão ter pontuação, esta será informada em cada aula 

pelo Professor. No final será anotada a pontuação total da aula e escrita 

na tabela de pontuação. 

 Cada equipa terá de ter um nome e um grito, o qual deverá ser dado no 

primeiro exercício da aula e no final da mesma. 

 Cada equipa terá um capitão, este, sempre que houver algum problema, 

deverá de falar com o Professor. 

 A equipa que menos tempo demorar a organizar-se entre exercícios 

ganha um 1 extra por cada exercício. 
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Anexo 3 – Grelha de distribuição de tarefas do MED 

 

DISTRIBUIÇÃO DE TAREFAS 

  
Tabela Pontuação Fichas de Aula Fichas de Jogo Prémios 

And Bad Fut Atl And Bad Fut Atl And Bad Fut Atl And Bad Fut Atl 

Imbatíveis                                 

Flash Team                                 

Five Stars                                 

Os 6 Campeões                                 

Os Cinco                                 

 


