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Sê todo em cada coisa. Põe quanto és 

No mínimo que fazes. 
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Resumo 
 

O estágio Profissional assume-se como o culminar de toda a formação 

académica, onde o estudante é submetido ao primeiro momento de confronto 

com a realidade e onde coloca em prática todo o conhecimento construído ao 

longo dos cinco anos de formação. A autenticidade do mundo real, que é 

preconizada durante o estágio, exige do estudante a delineação de uma 

panóplia de estratégias para conseguir ultrapassar um conjunto de obstáculos 

e dificuldades que a prática assim concede. Adjacente a este procedimento 

encontra-se a articulação de um suporte teórico com a experiência e a reflexão 

que se sucedem, tornando-se esta última como a principal ferramenta utilizada 

pelo estudante e, que o torna mais competente para exercer a sua profissão.  

O presente relatório de estágio reflete todo o percurso da estudante - estagiária 

durante o ano letivo 2013/2014. Está organizado em sete capítulos, sendo que 

no primeiro é realizada a introdução. O segundo denomina-se “Dimensão 

Pessoal”, onde são descritos os motivos que nos levaram a enveredar por esta 

profissão. No terceiro capítulo realiza-se o “Enquadramento da Prática 

Profissional”, onde estão caracterizados os diferentes contextos em que 

estivemos integradas. No quarto, quinto e sextos capítulos explana-se a 

“Realização da Prática Profissional”, que está organizada segundo áreas de 

desempenho do professor. Nestas áreas há uma descrição e reflexão sobre 

todo o processo de gestão e organização do ensino, integração e participação 

na escola e, desenvolvimento profissional. O sexto capítulo consubstancia-se 

num estudo intitulado “A Educação Estética pela Educação Física na 

modalidade de Basquetebol”. Por fim, o último capítulo denominado 

“Conclusões e Perspetivas para o futuro”, apresenta uma síntese relativa ao 

contributo desta formação no desenvolvimento profissional e pessoal, 

destacando ainda perspetivas para o futuro.  

 

Palavras-chave: EDUCAÇÃO FÍSICA; ESTÁGIO PROFISSIONAL; 

AFETIVIDADE; EDUCAÇÃO ESTÉTICA.
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Abstract 

 

The Professional Training is the culmination of all the academic training, where 

the student is confronted to the reality for the first time and which puts in 

practice all the knowledge built up over the five years of training. The 

authenticity of the reality, which is advocated during the internship, requires 

from the student the delineation of a range of strategies for overcoming a series 

of obstacles and difficulties that the practice provides. Along with this procedure 

lies the link between theoretical support and the experience and the following 

reflection, being the latter the main tool used by the student, which makes the 

student more competent to their profession. 

This report reflects the stage throughout the student during the academic year 

2013/2014. It is organized into seven chapters, the first of which is performed 

the introduction. The second is called "Personal Dimension", which describes 

the reasons that led us to choose this profession. In the third chapter is the 

"Framework for Professional Practice", which are characterized the different 

contexts in which we were integrated. In the fourth, fifth and sixth chapters 

shows the "Realization of Professional Practice", which is organized according 

to the areas of teacher performance. In these areas there is a description and 

reflection on the whole process of management and organization of teaching, 

integration and participation in school and professional development. The sixth 

chapter includes a study entitled "The Aesthetic Education for Physical 

Education. in Basketball. Finally, the last chapter called "Conclusions and 

Prospects for the Future” provides an overview on the contribution of this 

training in professional and personal development, highlighting prospects for the 

future. 

 

 

Keywords: PHYSICAL EDUCATION; PROFESSIONAL TRAINING; 

AFFECTIVITY; AESTHETIC EDUCATION.
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1. Introdução 

 

 O Relatório de Estágio Profissional (RE) é concebido no âmbito do 

Estágio Profissional (EP), unidade curricular que se integra no plano de 

estudos do segundo ano, do 2º Ciclo do Mestrado em Ensino da Educação 

Física nos Ensinos Básicos e Secundário (MEEFBS) da Faculdade de 

Desporto da Universidade do Porto (FADEUP). No presente documento 

descrevemos de forma reflexiva todos os pontos relevantes e que nos 

marcaram ao longo do EP. Este documento foi realizado segundo a orientação 

da professora orientadora (PO). 

 O EP assume-se como o culminar de toda uma formação inicial, em que 

se colocam em contexto real todos os conhecimentos adquiridos ao longo dos 

anos de forma articulada entre a teoria e a prática com vista a dar resposta às 

tarefas requeridas. Identifica-se como o palco principal que dá oportunidade 

aos professores estagiários de dar início ao seu desenvolvimento profissional, 

através das suas experiências e análise sistemática da prática (Marcelo, 2009). 

O EP proporciona as primeiras experiências de intervenção pedagógica que 

têm um peso marcante para o futuro profissional do estudante-estagiário 

(Albuquerque, 2003). Por conseguinte, o EP “oferece aos professores a 

oportunidade de imergir na cultura escolar nas suas mais diversas 

componentes, desde as suas normas e valores, aos seus hábitos, costumes e 

práticas, que comprometem o sentir, o pensar e o agir daquela comunidade 

específica” (Batista & Queirós, 2013, p. 33). 

 Se o EP de acordo com o proposto pelas Normas Orientadoras do EP1, 

se assume como um “projeto de formação do estudante”, distinguindo-se como 

o último passo da nossa formação inicial, também o RE reveste uma 

importância fundamental, definindo-se como o retrato de todo o crescimento 

profissional que conquistámos ao longo deste ano de estágio (p.3).O seu 

principal propósito é expor todas as experiências vividas, desde os momentos 

                                                           
1
 Normas Orientadoras da Unidade Curricular Estágio Profissional do Ciclo de Estudos 

conducente ao Grau de Mestre em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básicos e 
Secundário da FADEUP: 2013-2014. Porto: Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. 
Matos, Z. 
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maravilhosos, às frustrações sentidas, bem como às soluções e estratégias 

aplicadas, para conseguir ultrapassar a nossa inexperiência enquanto docente. 

 O EP decorreu no Agrupamento de Escolas Carolina Michaëlis (AECM), 

situada Rua da Infanta D. Maria, na cidade do Porto. O AECM, no ano letivo 

2013-2014, integrou um núcleo de estágio com três estudantes-estagiárias, 

provenientes da FADEUP, entre as quais me inseri. O grupo de estagiárias foi 

acompanhado pela Professora Cooperante (PC), que nos guiava 

especialmente na escola e pela PO que atuava através da FADEUP. 

 Durante o EP fiquei responsável por uma turma de 12º ano, que era a 

aglutinação de duas turmas. Desta forma, apesar de ser tratada como apenas 

uma turma, integrava dois cursos diferentes, nomeadamente uma turma do 

curso de Artes Visuais e outra turma do curso de Ciências e Sócio Económicas.  

 O EP não se restringe apenas às aulas lecionadas pelos estudantes-

estagiários, faz parte deste percurso toda uma panóplia de reflexões que o 

estudante-estagiário deve realizar ao longo do ano letivo (Batista & Queirós, 

2013). É através da experiência vivida e da reflexão que decorre da prática 

pedagógica, que o estudante-estagiário pode evoluir e tornar-se mais 

competente na sua profissão. De acordo com as Normas Orientadoras do EP1, 

este é o percurso que dá cumprimento ao principal objetivo do EP, “integração 

no exercício da vida profissional de forma progressiva e orientada, em contexto 

real, desenvolvendo as competências profissionais que promovam nos futuros 

docentes um desempenho crítico e reflexivo, capaz de responder aos desafios 

e exigências da profissão” (p.3).  

 Este relatório pretende espelhar toda uma viagem que o EP constituiu 

para mim e enfatizar o equilíbrio entre a autoridade e afetividade vivida durante 

todo o ano letivo. 

 O presente documento está assim organizado em seis capítulos. O 

primeiro capítulo corresponde à presente introdução.  

 O segundo capítulo denomina-se de “Dimensão pessoal”, onde realizo 

uma reflexão autobiográfica, reportando do que do meu passado justificou a 

minha presença enquanto estudante- estagiária no MEEFBS. Este capítulo 
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ainda faz referência às dificuldades e potencialidades que reconhecia em mim, 

bem como às expectativas relativamente ao EP. 

 Após a caracterização pessoal, surge no terceiro capítulo 

enquadramento da prática profissional, aprofundando-se o contexto em que 

decorreu essa prática. Num primeiro momento contextualiza-se o EP nas suas 

vertentes legal e institucional, para em seguida se descrever a turma que 

lecionamos e o núcleo de estágio. 

 Os capítulos que se seguem, nomeadamente o quarto, quinto e sexto 

dizem respeito à “Realização da Prática Profissional”. Neste ponto, faz-se 

alusão a todo o caminho percorrido durante o ano letivo e estrutura-se de 

acordo com as três áreas de desempenho do professor. A área 1 refere-se à 

“Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem”, que envolve a 

conceção, planeamento, realização e avaliação, integrados no capítulo quatro. 

A área 2 enquadra a “Participação na Escola e na Comunidade”, inserida no 

capítulo 5. Esta área faz menção ao trabalho do professor fora do espaço de 

aula, estacando-se assim, o modo como a nossa participação e integração na 

escola decorreu. Por fim, na área 3 inclui-se o “Desenvolvimento Profissional” 

do estudante-estagiário. Este capítulo agrega o estudo, intitulado “A Educação 

Estética pela Educação Física na modalidade de Basquetebol”. Este trabalho 

surgiu na curiosidade em investigar e investir na educação estética para um 

desenvolvimento mais holístico dos alunos e teve como objetivo a construção 

de uma proposta didática para operacionalizar nas aulas de educação física ao 

nível de um conteúdo específico. 

Por fim, no último capítulo denominado “Conclusões e Perspetivas para 

o Futuro”, destaca-se o que para mim foi ser professora ao longo deste ano 

letivo. Realça-se ainda a importância desta experiência na minha vida 

profissional, bem como as minhas expectativas para o futuro em que espero vir 

a desenvolver a profissão de docente. 

Em suma, o presente documento espelhou todo o caminho que percorri 

nesta última fase da minha formação. Descrevem-se de forma refletida todos 

os momentos que contribuíram para um profundo crescimento profissional e 

pessoal.
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2. Dimensão Pessoal 

 

“ Ao longo dos últimos anos, temos dito (e repetido) que o professor é a 

pessoa, e que a pessoa é o professor. Que é impossível separar as 

dimensões pessoais e profissionais. Que ensinámos aquilo que somos e 

que, naquilo que somos, se encontra daquilo que ensinámos.” 

(Nóvoa, 2009, p. 7) 

 

Somos portadores de uma identidade que nos caracteriza e nos 

diferencia como pessoas exclusivas e inigualáveis. Quando pensámos no “eu” 

professor, devemos compreender de que forma a nossa identidade, ou seja “o 

que somos” pode influenciar aquilo que fazemos. 

Portanto, a ação pedagógica do professor não é apenas guiada por uma 

acumulação de saberes e uma transmissão de conhecimentos pragmáticos, 

“mas sim através de uma reflexividade crítica sobre as práticas e de (re) 

construção permanente de uma identidade pessoal” (Nóvoa,1992, p. 25). 

Partilhando da ideia de Nóvoa (1992), entendemos que há a 

necessidade de interação entre as dimensões pessoal e profissional, o que 

possibilita ao professor dar um sentido à sua formação segundo o seu percurso 

de vida.  

Aliada a esta ideia, também Cunha (1989) defende que a história e 

experiência de vida de cada professor é singular e única, tornando-se basilar 

no seu caminho.  

É ainda importante referir que a identidade pessoal do professor não se 

adjetiva como um produto, mas como um processo, uma vez que “ não é algo 

que se possui, mas sim algo que se desenvolve ao longo da vida” (Marcelo, 

2009, p. 12). Mediante isto, o percurso de vida do professor vai ser influenciado 

pela sua identidade, pela sua história de vida, pelos seus valores e princípios e, 

mais importante, esta construção vai ser algo que se vai transformando ao 

longo da sua vida.  

Significa então que, “Devolver à experiência o lugar que merece na 

aprendizagem dos conhecimentos necessários à existência (pessoal, social e 
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profissional) passa pela constatação de que o sujeito constrói o seu saber 

ativamente ao longo do seu percurso de vida. Ninguém se contenta em receber 

o saber, como se ele fosse trazido do exterior pelos que detêm os seus 

segredos formais”(Dominicé, 1990, pp. 149-150). 

Nesta direção, Mialaret (1981) revê o professor como um educador ativo, 

que não é um simples servente da pedagogia, sendo que deve adotar uma 

postura pedagógica criativa face às exigências nas novas situações educativas, 

compreendendo o porquê das suas ações. Remete de novo à convergência de 

uma dimensão pessoal com uma dimensão profissional na função de docente, 

em que cabe ao professor conseguir ultrapassar barreiras e adversidades, 

emergindo uma pessoalidade que lhe é própria.  

É importante ainda salientar que a pessoa “ (…) não se torna professor 

de repente, tornar-se professor é um processo que continua ao longo da 

carreira profissional”(Heck & Williams, 1984, pp. 1-2).Deste modo, vai ser 

sempre essencial que a nossa construção profissional esteja ligada a uma 

autorreflexão pessoal. Neste sentido, no próximo capítulo irei elaborar de forma 

sucinta uma reflexão autobiográfica, que suporta a minha escolha pela 

docência em Educação Física (EF). 

 

2.1. Reflexão Autobiográfica 

 

“… e o movimento é para trás e para a frente…e à medida que 

caminho há um futuro próximo e um passado próximo…um futuro 

distante e um passado distante…um desenrolar nos dois 

sentidos…à procura…e quanto mais para a frente mais tenho que 

ir atrás…e quanto mais atrás mais me apetece ir para a frente…” 

(Malpique, 2002, p. 13) 

 

A palavra desporto afirma-se como uma “fortuna” que me acompanhou 

durante toda a minha vida, sem receio do exagero, identifico-a como uma 

atividade que esteve e continua a estar ligada ao meu dia-a-dia.   
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Nasci em Vila Nova de Famalicão, há 23 anos, num contexto familiar em 

que o desporto se traduz como uma paixão: desde o meu pai, que já praticou 

artes marciais, à minha mãe que foi atleta de Desporto Escolar de andebol, 

passando pelo meu irmão que continua um verdadeiro praticante de várias 

modalidades. Assim, como afirma o provérbio popular “Quem sai aos seus não 

degenera”, identifico-me com o perfil de uma menina que, sempre que teve 

oportunidade de participar em atividades desportivas, aceitava de imediato. 

Desde que as minhas memórias me permitem, a atividade física sempre me 

acompanhou até ao presente. Tenho recordações de uma infância onde os 

intervalos na escola serviam para jogar futebol, voleibol ou mesmo jogos 

“tradicionais” com os meus colegas. 

É habitual na infância ambicionarmos muitas profissões quando formos 

crescidos. No entanto, não me recordo de sonhar com algo diferente do que 

professora de EF, uma vez que já no 1º ciclo sentia uma grande empatia pelos 

professores desta área e, mais importante, um grande prazer por todas as 

modalidades que me presenteavam a experimentar. Assim, partilho a ideia de 

Cury (2004, p.109), quando afirma que os “professores que não provocam 

emoção nas crianças e nos jovens não educam, apenas informam”. 

A minha participação no mundo das modalidades desportivas federadas 

deu-se precocemente. Sendo o meu irmão mais velho do que eu e, 

consequentemente, uma das pessoas que mais influência exercia sobre mim 

nessa altura, fui um dia observar um treino seu de karaté. Foi um treino que o 

olhar de uma menina de 9 anos apreendeu como uma modalidade disciplinada, 

mas ao mesmo tempo de carácter prazeroso. Ali senti o bom ambiente 

existente, as amizades e cumplicidades que me suscitaram a curiosidade e a 

vontade em experimentar, culminando na minha ingressão como atleta de artes 

marciais. O gosto pela modalidade levou-me à sua prática durante 

sensivelmente sete anos, sendo que consegui alcançar em 2000 o título de 

campeã nacional. Consegui, ainda, vários títulos de vice-campeã, distinção nas 

passagens de cinturões e também vários diplomas de atleta exemplar.  

Foi durante esta fase da minha vida que adquiri grande parte do 

reportório motor que possuo atualmente, mas, mais importante ainda, foi a 
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forma como esta modalidade influenciou a pessoa que sou no presente. Mais 

do que um desporto, o karaté é uma filosofia de vida que abrange todas as 

faixas etárias, permitindo um cruzamento de pensamentos e ideais de respeito, 

força interior e equilíbrio.  

Aliado ao karaté fui, ainda muito cedo, aliciada pelo professor de EF 

para ingressar no voleibol do Desporto Escolar. Concordo com Sobral (1996), 

quando refere a importância desta vertente escolar na promoção de 

oportunidades de novas experiências desportivas para os alunos. Foi neste 

contexto que percebi que o voleibol me tocou de uma forma diferente das artes 

marciais. Foi ainda num dos treinos do Desporto Escolar que me recrutaram 

para integrar uma equipa federada de voleibol. Assim surgiu mais uma paixão: 

o desporto coletivo. 

Como mencionei anteriormente, apesar de ter conseguido conciliar os 

dois desportos durante muito tempo, havia uma diferença no gosto com que os 

encarava. O karaté revelou-se um desporto assegurador de estabilidade, 

segurança e autoconfiança. Já o voleibol era o desporto emocional, no qual os 

sentimentos eram expostos e o ambiente em equipa me proporcionou laços 

fortes e amizades que perduram até hoje. Uma das grandes diferenças entre 

uma modalidade individual e uma coletiva reside no facto de na primeira 

dependermos somente de nós próprios, enquanto na segunda nos 

encontramos subordinados a uma equipa, dependendo de uma colega/amiga e 

transferindo uma partilha de sentimentos e valores entre um grupo.  

Posso afirmar que foi no voleibol que aprendi verdadeiramente o 

significado de conceitos como “espírito de grupo” e “trabalho em conjunto”, que 

pretendo aplicar na minha vida profissional. 

Desde início, no voleibol, uma das regras prioritárias do clube era o bom 

rendimento escolar das suas atletas. De acordo com Pollastschek e O’Hagan 

(1989 cit. por Cruz et al., 1996) o exercício poderá ajudar as crianças a 

melhorar o seu rendimento escolar e, no meu clube, procurava pôr-se em 

prática este princípio. 

Relativamente à profissão que ambicionava, a minha determinação 

manteve-se sempre sólida. À medida que o tempo passava, aumentavam as 
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certezas e identificava-me como uma pessoa com aptidão para ingressar na 

área da EF, tendo como principal aspiração tornar-me formadora de pessoas. 

Foi então no 12º ano que a minha escolha recaiu sobre a FADEUP, 

considerada a melhor Faculdade de Desporto do País, sendo esta a minha 

justificação para a sua escolha. Para minha felicidade, consegui ingressar 

como aluna desta nobre e distinguida instituição. 

Realizei um estágio no meu clube enquanto treinadora adjunta do 

escalão “infantis”. Caracterizo esta fase como um período de crescimento. 

Permitiu-me compreender melhor o papel de treinador, o que nem sempre se 

sucedeu no passado enquanto jogadora. Aqui, reforçaram-se as minhas 

certezas em querer exercer uma função educativa, conciliando, também, a 

aprendizagem que podia receber de quem ensinava. 

O passo seguinte no meu percurso foi o intercâmbio no Brasil, sendo 

uma das experiências mais marcantes e que mais saudades deixam na vida. 

Foi uma etapa onde participei no voleibol universitário e ainda tive a 

oportunidade de aprender e conviver com um dos selecionadores do Brasil, 

sendo essa pessoa a responsável pela disciplina de metodologia de voleibol 

que frequentei. 

Aqui, dou por terminada uma das etapas mais importantes da minha 

vida, a licenciatura. Contudo, como o meu objetivo sempre se prendeu com ser 

Professora de EF, isso exigia ir mais além, pelo que me candidatei ao 

MEEFBS. Apesar das dificuldades atuais em ingressar na carreira docente na 

área da EF, “o sonho comanda a vida” (António Gedeão). Decidi ser 

persistente, pois acredito plenamente em Confúcio quando afirma: "Escolha um 

trabalho que você ame e não terá que trabalhar um único dia em sua vida”. 

Assim, encerro uma fase de sucesso na minha vida, mas aceleradamente vou 

à procura de outra vitória pessoal. 

Atualmente, a minha vida não se pode restringir apenas ao estágio, uma 

vez que neste momento também sou jogadora na primeira divisão do voleibol 

Português e treinadora do escalão de Minis A feminino.  

Estou de acordo com Proença (2008, pp. 26-27), quando afirma que o 

Estágio deve “representar o clímax de um processo de formação que garanta o 
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domínio das competências requeridas pela profissão docente”. Assim, será o 

culminar de uma vida ligada ao desporto e a reta final para a concretização de 

um sonho e realização pessoal. 

 

2.2. Expetativas de um Sonho 

 

“Só saberá subir na vida, quem tiver humildade de descer quantas vezes 

forem necessárias.” 

(Autor Desconhecido, s.d) 

 

Partilhamos do entendimento de Nóvoa (2009), que é necessário 

construir uma formação de professores no interior da profissão. Deste modo, o 

EP é a oportunidade que o aluno de MEEFBS tem de realizar de forma guiada 

e contextualizada toda a aprendizagem que adquiriu na sua formação. 

Entendo-o como o culminar de um percurso conquistado, refletindo-se 

na reta final de um último desafio que determinará a nossa preparação para o 

mundo profissional. Os propósitos do EP estão vertidos no artigo 2º do 

Regulamento da Unidade Curricular do EP2 que enuncia que, “O EP visa a 

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

através da prática de ensino supervisionada em contexto real, desenvolvendo 

as competências profissionais que promovam nos futuros docentes um 

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

da profissão”. (p.3). 

Assim, dada a importância que o mesmo apresenta e, revelando-se uma 

peça basilar para a conclusão deste mestrado, considerei pertinente logo no 

início, saber mais sobre a PC. Para tal, recolhi informações junto dos colegas 

que tiveram a oportunidade de realizar o EP na mesma escola em anos 

transatos e, de facto, verifiquei que os feedbacks iam de encontro ao que 

presenciei.  

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

Grau de Mestre em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básicos e Secundário da 
FADEUP: 2013-2014. Porto: Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. Matos, Z. 
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A PC mostrou-se sempre uma pessoa muitíssimo extremosa com toda a 

comunidade escolar e apresentou todas as particularidades, qualidades e 

experiência para me auxiliar e encaminhar no trajeto que devia seguir para 

evoluir. Usufruí muito dos seus conselhos, mesmo em aspetos de pormenor 

que se manifestaram como grandes diferenças. Importa salientar ainda, a 

liberdade de tomada de decisão que sempre me proporcionou, bem como a 

oportunidade para aplicar estratégias e métodos novos, colocando sempre o 

seu apoio à disposição. Esta confiança da PC promove, como refere Jacinto 

(2003), uma formação de profissionais autónomos, críticos-reflexivos e 

responsáveis pelo seu desenvolvimento profissional.  

Relativamente ao núcleo de estágio, as minhas expetativas eram 

elevadas, uma vez que conhecia as pessoas que caminhariam comigo. Posso 

afirmar agora que esta equipa cumpriu perfeitamente com as minhas 

expetativas, sendo que o bom ambiente e a entreajuda que existiu foram 

fundamentais para que este estágio trabalhoso se tornasse num ano com muita 

alegria, divertimento e satisfação à mistura. 

Relativamente à comunidade escolar, tentei integrar-me ao máximo, 

aprendendo sempre e cada vez mais sobre o funcionamento da instituição que 

me acolheu, assumindo responsabilidade pela função que desempenhei: a de 

professora. Nóvoa (2009, p. 3) exalta este aspeto ao partilhar que “ser 

professor é compreender os sentidos da instituição escolar, integrar-se numa 

profissão, aprender com os colegas mais experientes. É na escola e no diálogo 

com os outros professores que se aprende a profissão. O registo das práticas, 

a reflexão sobre o trabalho e o exercício da avaliação são elementos centrais 

para o aperfeiçoamento e a inovação. São estas rotinas que fazem avançar a 

profissão”. 

Nesta conquista, o que mais me entusiasmava e me fazia surgir um 

sorriso nos lábios eram os meus alunos. Senti que a barreira de medo e receio 

que tinha em não haver empatia com a turma foi gloriosamente ultrapassada. 

Assim, faço gosto em mencionar que o meu maior desejo era aprender com os 

meus alunos, tanto como aquilo que lhes ensinava, o que me faz concordar na 

totalidade na totalidade com Siqueira (2004, p. 3), que refere que “é impossível 
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desvincular a realidade escolar da realidade do mundo vivenciada pelos 

discentes, uma vez que essa relação é uma “rua dupla”, pois ambos 

(professores e alunos) podem ensinar e aprender através das suas 

experiências.” É por meio da interação com os alunos que o professor vai 

aprendendo a ouvi-los, a dar relevância às suas opiniões e encorajá-los a 

assumirem uma postura positiva sobre eles próprios (Griffey & Podemski, 

1990) o que lhe possibilita também uma reflexão sobre as suas ações, 

aprendendo com essa introspeção (Schon, 1992). 

Claro que nem todos os momentos foram um “mar de rosas”, mas penso 

que nesses momentos consegui de uma forma próxima com os alunos, 

contornar essas situações, criando um clima de bom ambiente e liderança na 

turma. Aqui, reflete-se logo de início a preocupação e o desejo que tive em 

implementar regras, formar alunos disciplinados e criar estratégias para os 

tornar colaborativos e empenhados nas aulas. Seria da minha responsabilidade 

esse sucesso ou insucesso. Por conseguinte, desejava potencializar a sua 

formação e aprendizagem. 

De uma forma progressiva, ansiei sempre conquistar um lugar que me 

desse a honra de mudar jovens, incutindo-lhes valores e princípios para as 

suas vidas. Afinal, e segundo Patrício (1993b, p. 20), “não há educação onde 

não há referência intrínseca aos valores. O compromisso educativo não é 

possível fora do compromisso com os valores”. Dadas todas estas minhas 

expetativas, relacionadas com os meus alunos, sinto que não fui uma simples 

professora e que ficarei nas suas memórias, assim como eu vou recordar cada 

aluno como único.  

No início do estágio além de expetativas também existiam dúvidas, uma 

destas estava ligada à organização e realização de todo o planeamento 

exigido, perguntando-me mesmo se conseguiria dar cumprimento a tudo. 

Também me questionava se era detentora de todo o conhecimento teórico 

necessário para contornar as tarefas que tinha que realizar durante o estágio. 

No entanto, sempre que não me sentia familiarizada com alguma modalidade 

ou com alguma atividade que tinha que ser realizada, esta era ultrapassada 

com pesquisa, investigação e estudo. 
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No que diz respeito à PO do EP, perspetivei logo de início um estágio 

perfecionista e trabalhador, beneficiando das suas indicações. Também fiquei 

muito entusiasmada com o estudo que poderíamos realizar e o apoio que a 

professora dispôs.  

Seguindo-se para o grupo de EF, o que mais desejava era fazer parte 

integral desse grupo e apresentar uma postura ativa, com vista a contribuir 

para os projetos que viriam a ser desenvolvidos. Rapidamente fui acolhida e 

integrada. O grupo revelou-se de uma ajuda extrema, partilhando experiências, 

vivências e, mais importante, conselhos que se revelariam muito úteis. É de 

salientar ainda que tiveram uma atitude exemplar perante o nosso núcleo de 

estágio, respeitando todas as nossas opiniões, decisões, ideias e prestando 

ajuda nas atividades que fomos desenvolvendo ao longo do ano. 

Este foi sem dúvida um ano em que as expetativas, os desejos, os 

receios e os medos balancearam neste “mar”. Neste sentido, existiu uma 

grande variedade e até alguma oposição de sentimentos que enriqueceram 

este percurso, fazendo-me crescer enquanto profissional e pessoa. 
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3. Enquadramento da prática profissional 

 

3.1. Enquadramento Legal 

 

O EP, em termos legais rege-se pelas Normas Orientadoras1 e pelo 

Regulamento da unidade curricular do EP2 no ano letivo de 2013/2014. 

Segundo o artigo nº 1 do regulamento anteriormente mencionado “A Iniciação à 

Prática Profissional do Ciclo de Estudos conducente ao grau de Mestre em 

Ensino De Educação Física da Faculdade de Desporto da Universidade do 

Porto (FADEUP) integra o Estágio Profissional - Prática do Ensino 

Supervisionada (PES) e o correspondente Relatório (RE), rege-se pelas 

normas da instituição universitária e pela legislação específica acerca da 

Habilitação Profissional para Docência. A estrutura e funcionamento do Estágio 

Profissional (EP) consideram os princípios decorrentes do Decreto-lei n0 

74/2006 de 24 de março e o Decreto-lei nº 43/2007 de 22 de fevereiro e têm 

em conta o Regulamento Geral dos Segundos Ciclos da UP, o Regulamento 

geral dos segundos ciclos da FADEUP e o Regulamento do Curso de Mestrado 

em Ensino da Educação Física” (p.3). 

De acordo com o determinado no Artigo 3º do Decreto-lei nº43/2007 de 

22 de fevereiro, é obrigatório estar habilitado como docente, para desempenhar 

cargos de docente nas áreas curriculares ou disciplinares que a profissão 

abrange. Ainda no mesmo decreto, no Artigo 17º, alusivo à concessão do grau 

de mestre, autentica-se que o grau só é concedido aos que alcancem um 

número de créditos definidos para cada ciclo de estudos de mestrado, a partir 

da aprovação completa das unidades curriculares que inteiram o plano de 

estudos de mestrado, bem como da aprovação da defesa do relatório da 

unidade curricular referente à prática de ensino supervisionada. 

De acordo com o disposto no Artigo 4º do Decreto-lei nº 240/2001 de 17 

de agosto, o Perfil Geral de Desempenho do Educador e Professor, é 

constituído por várias dimensões, nomeadamente a dimensão profissional, 

social e ética, a dimensão do desenvolvimento do ensino e da aprendizagem; 

são ainda consignadas nesse perfil a participação na escola e a relação com a 
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comunidade e o desenvolvimento profissional. Assim, a integração no EP  

destas dimensões, representa o que é solicitado no Artigo 2º do Regulamento 

do EP2
 da FADEUP, designadamente o desenvolvimento das competências 

profissionais relacionadas com o ensino da EF. 

Ainda no artigo 4º do Decreto-lei nº 240/2001 de 17 de agosto, 

determina-se que cabe às instituições formadoras delinear os objetivos dos 

cursos de formação inicial que preparem a docência, assim como estão 

também encarregues da organização e do desenvolvimento do ensino, da 

avaliação dos estudantes-estagiários, sendo ainda responsáveis pela 

certificação dos futuros professores para a habilitação docente.   

No artigo 4º do Regulamento do EP2 da FADEUP, encontram-se as 

diretrizes sobre a coordenação, orientação e organização do Estágio. Neste 

artigo ainda podemos verificar que esta unidade curricular é enquadrada pela 

Comissão Cientifica do Curso de Segundo Ciclo de Estudos conducente ao 

grau em MEEFBS e presidiada pelo Diretor de Curso. 

A orientação da Prática de Ensino Supervisionada é realizada por um 

Professor da FADEUP, denominado por Professor Orientador (PO) e por um 

professor da escola, onde o estudante estagiário efetua o seu estágio, 

denominado de Professor Cooperante (PC). Os dois professores trabalham de 

forma complementar, o que é basilar para o correto desenvolvimento e 

organização das tarefas que o estudante estagiário tem que cumprir ao longo 

do ano letivo. A supervisão do RE é da responsabilidade do PO. 

No que diz respeito ao número de estagiários por cada escola 

cooperante, varia de acordo com a escola e o PC, tendo em conta o Protocolo 

celebrado entre a escola e a FADEUP. 

No que concerne às atividades letivas e não-letivas que o estudante-

estagiário deve realizar, depende da Escola Cooperante (EC), ou seja, deve 

seguir as orientações fornecidas pela mesma, designadamente o Projeto 

Educativo da Escola (PEE), o Projeto Curricular da Escola (PCE), o Projeto do 

Departamento a que está vinculado o grupo de EF, o Projeto Curricular de EF, 

o Projeto do Desporto Escolar e o Projeto Curricular da Turma. O EP inclui 
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ainda, para além da Prática de Ensino Supervisionada (PES), as formações 

que decorrem na FADEUP, bem como o Relatório de Estágio (RE). 

O Estágio Supervisionado constitui o corolário de toda a aprendizagem 

do estudante-estagiário articulada com a prática pedagógica, sobre orientação, 

pretende potencializar as suas capacidades, desenvolvendo as dimensões 

académicas, profissional e pessoal do estudante. Nesta direção, Batista e 

Queirós (2013, p. 47) afirmam que a “situação de estágio, em contexto real de 

prática profissional, constitui uma peça fundamental da estrutura formal de 

socialização inicial na profissão, isto é, no processo pelo qual os candidatos à 

profissão vão passando de uma participação periférica para uma participação 

mais interna, mais ativa e mais autónoma, no seio da 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”. Por outro lado, surge o RE que acarreta outro tipo de conceção, 

que é uma reflexão subjacente a outra reflexão sobre ação realizada durante o 

ano letivo, que leva o estudante-estagiário a refletir sobre os seus 

comportamentos, pensamentos sobre a ação realizada, perfazendo um 

culminar de todo o estágio e a sua envolvência. 

A avaliação do EP encontra-se descrita no artigo 10º do regulamento2 

que preconiza a “classificação do Estágio Profissional é a expressão da 

avaliação realizada pelos professores orientadores do núcleo de estágio, 

orientador da FADEUP e professor cooperante, sob proposta do orientador da 

FADEUP e ouvido o Coordenador do Departamento Curricular da Escola onde 

decorre o EP”( p.7). 

Em suma, descrevi de forma sucinta as diretrizes legais pelas quais o 

EP se rege, sobre a orientação da PC e PO para a concretização da PES e do 

RE. 

 

3.2. Enquadramento Institucional 

 

O EP define-se como a unidade curricular do segundo ciclo de estudos 

conducente ao grau de Mestre em Ensino da EF da FADEUP e realiza-se no 
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terceiro e quarto semestres do ciclo de estudos, correspondendo a um total de 

120 ECTS (European Credit Transfer System – Sistema Europeu de 

Transferência De Créditos).  

O EP, segundo as suas Normas Orientadoras1 contempla quatro áreas 

de desempenho enunciadas no Regulamento de EP2. Assim, temos a área 1 

que corresponde à “Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem”: esta 

área engloba todo o trabalho de conceção, planeamento, realização e 

avaliação do ensino e os seus principais objetivos prendem-se com a 

capacidade do estudante-estagiário em construir estratégias de intervenção, 

orientado por objetivos pedagógicos, respeitando conhecimento válido no 

ensino da EF, bem como conduzirá com eficácia pedagógica o processo da 

educação e formação do aluno na aula de EF. 

A área 2 corresponde à conceção e planeamento das atividades não 

letivas que o estudante estagiário deve realizar, permitindo-lhe tomar uma 

posição ativa na escola e na comunidade escolar. Pretende com isto reforçar o 

papel do professor de EF com vista a uma maior integração dentro da escola, 

da comunidade escolar, bem como da disciplina de EF, através de uma 

intervenção contextualizada, cooperativa, responsável e inovadora. 

Por fim, a última área, área 3, refere-se ao desenvolvimento profissional 

do estagiário e estabelece que o estudante-estagiário compreenda a 

necessidade da reflexão acerca das condições e do exercício da atividade, da 

experiência, da investigação e de outros recursos de desenvolvimento 

profissional. Preconiza ainda o que o estudante-estagiário deve investigar na 

sua atividade em toda a sua abrangência (criar hábitos de 

investigação/reflexão/ação). 

 Na minha opinião, este documento e modelo adotado pela FADEUP 

permite aos EE vivenciarem um vasto número de experiências no seu ano de 

formação, promovendo o desenvolvimento de uma série de competências que 

serão indispensáveis às suas carreiras profissionais de docentes. 
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3.3. Enquadramento Funcional  

 

Os critérios de escolha envolvidos na decisão dos estudantes-

estagiários nas escolas onde pretendem estagiar ditam, logo de início, a 

relevância que o contexto apresenta em tudo. Desta forma, também a escola 

está dependente do contexto onde se insere. 

Assim, é importante perceber que a instituição escolar é atualmente 

considerada como um dos agentes sociais que maior influência tem sobre o 

crescimento dos alunos. Segundo Canário (2005, pp. 62-63), a escola é uma 

instituição que, a partir de um conjunto de valores estáveis e intrínsecos, 

funciona como uma fábrica de cidadãos. Deve-se formar um indivíduo como 

um todo, pelo que não poderá haver da parte do educador qualquer 

descuramento axiológico no ato de educar. 

A escola apresenta-se, assim, como um motor impulsionador de 

transformações e modificações positivas que pretendem formar indivíduos 

sociais, culturais e autónomos.  

Por outro lado, podemos mesmo acrescentar que a escola deverá 

igualar as oportunidades de aprendizagem, diferenciando os indivíduos e as 

suas necessidades. Assim sendo, deverá estar enquadrada com o contexto 

sociocultural em que está inserida, para que exista adequação das atividades à 

população-alvo e se potencie, ao máximo, o desenvolvimento da mesma. “Não 

vamos negar Abril às nossas crianças; vamos dar-lhes, precisamente, Abril, 

construindo com elas a Escola onde possam florescer e frutificar por inteiro” 

(Patrício, 1993a, p. 123). 

Conclui-se assim, que a forma como a escola exerce influências nos alunos 

está condicionada com a cultura em que se inscreve. 

 

3.3.1. A Escola Cooperante, O Local da Aventura.  

 

A análise contextual da escola permite-nos conhecer as diversas 

variantes estruturais que se complementam para servirem de guia durante este 

ano letivo. Concordamos com Mialaret (1981, p. 42), quando afirma que“ O tipo 
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e a intensidade das relações professor- alunos variará conforme se tenham 

poucos alunos numa sala grande ou muitos alunos numa sala pequena, 

conforme a arquitetura esteja ou não adequada às exigências pedagógicas, 

conforme o local seja barulhento ou insonorizado.” 

É da nossa conveniência compreender todo o funcionamento da escola, 

as suas instalações e, por fim, mas não menos importante, as interligações da 

comunidade escolar.  

 A escola cooperante onde realizamos o nosso estágio situa-se na Rua 

da Infanta D. Maria, na cidade do Porto, cidade que se caracteriza pela grande 

exploração da rede de metropolitano, o que facilita o transporte para a 

comunidade escolar. A escola possui alunos desde o Ensino Pré-Escolar ao 

Ensino Secundário. 

Os espaços dirigidos para as aulas práticas de EF são quatro (três 

espaços interiores e um exterior).  

Além das boas condições e infraestruturas novas contempladas nesses 

espaços desportivos da escola, é também de registar a diversidade do material 

que, maioritariamente se encontra em condições excecionais.  

A escola ainda apresenta salas e um anfiteatro com projetor e condições 

admiráveis, onde nos é permitido lecionar aulas teóricas. 

Na nossa opinião, a escola reúne todas as condições para conseguir 

abordar com sucesso as modalidades que estabelecemos no plano anual com 

sucesso. 

A disciplina de EF está inteiramente incorporada no projeto educativo da 

escola, existindo várias atividades que se vão realizando ao longo do ano letivo 

que estão sob a responsabilidade desta disciplina. 

 Quanto à restante comunidade escolar, agrada-me a abertura com que 

fui acolhida, enquanto professora estagiária. 
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3.3.2. A Equipa de Estágio 

 

A operacionalização da prática de ensino supervisionada inclui um 

professor cooperante para acolher e orientar 3 ou 4 estudantes-estagiários 

durante o ano letivo (Batista & Queirós, 2013).  

A nossa equipa de estágio foi, então, composta por três estudantes, eu e 

mais duas colegas, a PC e a PO. 

As colegas do núcleo de estágio já me eram familiares, sendo que uma 

pertencia já ao meu círculo social de amigos. Penso que este ponto veio trazer 

benefícios ao núcleo de estágio, uma vez que o facto de conhecermos as 

pessoas com quem trabalhamos e, tendo conhecimento do que podemos 

contar da sua parte, condiciona positivamente o que ambicionávamos construir.  

Durante o estágio foram muitos os momentos partilhados e vividos em 

grupo e sobretudo uma confiança da equipa na realização de todas as tarefas, 

bem como toda a convivência levada da escola para casa.  

Desta forma, concordámos com o entendimento de Roldão (2007, p. 3) 

quando afirma que “ (…) a colaboração é essencial para o desenvolvimento 

profissional do professor. É entendida como um processo que envolve pessoas 

que em conjunto com objetivos comuns, sendo as experiências e 

conhecimentos, de cada um, potenciados neste tipo de trabalho, apresentando-

se como uma estratégia para enfrentar e ultrapassar as dificuldades da 

atividade profissional.” 

Nesta equipa de estágio, falta ainda a grande peça fundamental, 

designadamente a PC, uma professora mais experiente que nos direciona e 

guia durante todo o ano letivo, sendo a nossa bússola e, o nosso grande pilar.  

Um dos pontos que me agradou mais na PC foi a sua simplicidade, 

abertura e liberdade para com as estudantes-estagiárias. Permitiu-nos assumir 

a posição de professoras na sua íntegra. Como exemplo, a PC colocava-nos 

numa posição ativa no terreno, onde poderíamos até errar, uma vez que se 

seguia imediatamente a correção e, mais importante, o nascimento de uma 

nova oportunidade de aprendizagem.  
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Assim, como complemento do descrito em cima, pensamos que a PC 

seguiu impreterivelmente a linha de entendimento de Rodrigues (2013, p. 95), 

em que afirmava que “Cada professor tem que encontrar o seu caminho 

profissional e a sua forma própria de ensinar (…) porque os modelos que uns 

utilizam, por mais eficazes que sejam, podem não servir para outros.” Esta é a 

forma como entendemos a formação inicial “Mostrar aos professores 

estagiários que têm de encontrar o seu próprio estilo profissional e ajudá-los a 

procurar, criar e utilizar referências que os conduzam e guiem através desse 

processo” Rodrigues (2013, p. 95). Na mesma linha também Jacinto (2003), 

reforça a ideia que o PC desempenha a função de conselheiro, de facilitador do 

autodesenvolvimento do estagiário, colocando-o num ambiente caloroso em 

que o estudante possa identificar livremente as suas dificuldades e se sinta 

seguro em se expor, bem como colocar em ação as suas motivações pessoais, 

competências, sentindo-se bem consigo próprio e por conseguinte com os 

alunos. Esta foi sem dúvida a sua forma de nos orientar, estando sempre 

presente, motivando-nos quanto tentávamos colocar em prática novas ideias, 

e, mais importante, contribuindo sempre para a nossa aprendizagem e 

crescimento profissional e pessoal. 

Em jeito de súmula, devemos frisar que a liberdade de ação 

proporcionada pela PC afirmou-se, sem sombra de dúvidas, a atitude que mais 

contribuiu para o nosso desenvolvimento enquanto docente, uma vez que 

contribuiu para uma formação mais autêntica, mais ousada, bem como mais 

completa em tudo o que envolve e define a profissão docente. Terminamos 

com uma visão alegórica de Cora Coralina (s.d), que considero muito 

semelhante à orientação que tive por parte da PC, em que é dito:“ Se deres um 

peixe a um homem faminto, vais alimentá-lo por um dia. Se o ensinares a 

pescar, vais alimentá-lo toda a vida”. 
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3.3.3. 12ºAVSE, O Motivo de vários sorrisos e  o que levámos para a  VIDA 

 

“O ensino é uma atividade cujo desígnio primordial é fomentar ou 

ajudar alguém a aprender algo tido como valioso para a sua 

formação e a desenvolver a sua personalidade, as suas 

possibilidades de compreensão e ação do mundo.” 

 (Graça & Mesquita, 2006, p. 207) 

Os bons professores são aqueles que insistem em potenciar a 

aprendizagem dos seus alunos, nunca desistindo de os motivar. 

Compreendemos que a ligação entre professor e os seus alunos tem 

importância nas suas aprendizagens. Sustentando esta ideia, Almeida et al. 

(2013, p. 209)  afirma que “a força da relação estabelecida entre professor e 

aluno tende a ser proporcional às transformações ocorridas nos mesmos, as 

quais, por sua vez, são reveladoras da aprendizagem”.  

Para se conseguir uma relação positiva entre professor e aluno, é 

necessário que o professor conheça bem os seus alunos e os entenda como 

sujeitos únicos e exclusivos. É então pertinente que o professor tenha em conta 

que a “exercitação deve ser ajustada aos objetivos de aprendizagem de cada 

aluno” (Graça & Mesquita, 2006, p. 208). Assim, é fundamental que o professor 

considere cada aluno como sujeito individual, respeitando e valorizando as 

características e particularidades de cada um. 

Face a este imperativo, é essencial que o professor realize uma 

caracterização da sua turma, que lhe permita conhecer as suas 

particularidades e conseguir então, ajustar a sua prática pedagógica às 

características dos seus alunos. Assim, alguns comportamentos e dificuldades 

dos alunos conseguem ser compreendidos através do estudo de determinadas 

características do ramo pessoal, como o ambiente familiar, o meio 

socioeconómico, entre outros. Esta análise possibilita, ao professor, interceder 

mais eficazmente no processo ensino/aprendizagem e, mais importante, de 

forma individualizada. Permite, até certo ponto, auxiliar todos os alunos a 

superar as suas dificuldades. Deste modo, apresentamos de seguida as 
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informações recolhidas na caracterização realizada à turma e que 

consideramos mais pertinentes e relevantes para a prática pedagógica. 

 Primariamente é importante referir que não se tratava apenas de uma 

turma, mas duas turmas que realizavam a disciplina de EF e Língua 

Portuguesa em conjunto. Neste sentido, dividiam-se numa turma do curso de 

Artes Visuais e noutra turma do curso Sócio Económicas. 

A turma era constituída maioritariamente por raparigas, sendo vinte e 

duas alunas (78%) e seis alunos (22%), perfazendo um total de vinte e oito 

alunos, tornando-se uma turma bastante heterogénea e numerosa. Nesta 

turma, um dos alunos nunca compareceu às aulas, anulando logo de início a 

sua matrícula, assim como uma aluna que necessitou de imigrar a meio do 

primeiro período. No entanto, recebemos duas alunas novas no segundo 

período, voltando a ficar com vinte e oito alunos. 

 Em relação à idade, a maioria da turma encontrava-se no ano 

recomendável para frequentar o 12º ano, sendo que dezassete alunos 

nasceram em 1996. Quanto ao resto da turma, oito nasceram em 1995 e três 

em 1994.  

Relativamente à deslocação dos alunos para a escola, verificou-se que a 

maioria dos alunos utilizavam os transportes públicos, nomeadamente o metro 

e o autocarro, deslocando-se uma menor percentagem de alunos de carro e a 

pé. O tempo médio de viagem variava entre os cinco minutos e os sessenta 

minutos. 

A residência dos alunos é uma informação bastante útil ao professor, não 

só por questões de pontualidade e assiduidade, mas também para a perceção 

de comportamentos e atitudes que se encontram relacionadas com o ambiente 

contextual em que o aluno está inserido.  

Neste sentido, Marcelo Garcia (1999, p. 91) afirma que os professores 

devem ter “atitudes de abertura, reflexão, tolerância, aceitação e proteção das 

diferenças individuais e grupais: de género, raça, classe social, ideologia, etc.” 

Na mesma linha de pensamento, Penin (2006, pp. 38-39) afirma que o 

conhecimento consistente de cada aluno possibilitará “escolher procedimentos, 

modos e ações não padronizados, mas sim criativas e múltiplas que traduzem 
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respeito pelas diferenças de toda ordem entre os alunos, desde raciais, sexuais 

e económicas até às relativas ao tipo de família da qual provêm.” 

Seguindo esta ideia, relativamente às habilitações literárias, a 

predominância da formação académica dos pais recaiu sobre o ensino básico, 

nove pais e sete mães. Com o ensino secundário realizado, reservou-se um 

total de doze pais, assinaladamente cinco pais e sete mães. Com um grau 

académico mais elevado, foram registados dois pais e quatro mães licenciadas, 

e ainda, um pai e uma mãe com o grau de Mestre, definindo-se esta última 

graduação como a habilitação literária mais elevada dos pais da turma. Cabe 

ainda assinalar que dois dos alunos já não tinham pai e que sete alunos não 

responderam a essa informação.  

No que se refere à situação profissional dos pais, foram visíveis três 

casos de desemprego de Pais na turma. 

Quanto à responsabilização pela ação dos alunos, cinco assumiram-se 

como encarregados de educação, dezanove foram as mães e quatro foram os 

pais. No que concerne à participação dos encarregados de educação na 

escola, cerca de 92% tinha um papel assíduo e ativo no percurso dos seus 

educandos e 8% não apresentava essa frequência. 

Quanto à prática de exercício físico fora do contexto escolar, apesar do 

sucesso que esta turma conseguiu alcançar durante o ano letivo, a 

percentagem de alunos que praticavam desporto era muito baixa. Verificou-se 

que apenas onze dos alunos praticavam atividade física extracurricular. Assim, 

mais de metade da turma praticava somente exercício físico durante as aulas 

de EF. Destes alunos, pude constatar que três eram federados. 

Relativamente ao gosto pela disciplina de EF, toda a turma gostava de 

participar nas aulas de EF, à exceção de uma aluna que respondeu não gostar 

de praticar exercício físico. Em relação às suas disciplinas preferidas, oito 

alunos elegeram a EF como a sua disciplina preferida, seguindo-se o Desenho 

e a Arquitetura. Quanto às disciplinas que menos gostavam, as escolhas 

recaíram sobre a Língua Portuguesa e a Matemática. 

Uma das questões fundamentais para conhecer os alunos e as suas 

ambições, foram as expectativas profissionais que eles detinham. Na nossa 
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opinião esta informação é fulcral para interpretar as atitudes dos alunos nas 

aulas, bem como ajudá-los a alcançarem o sucesso a que se predispõem. 

Assim, vinte e três dos alunos pretendiam ingressar no ensino superior, dois 

dos alunos assumiram que não o desejam, já três dos alunos não responderam 

a essa informação. É de assinalar que o facto de ter dois cursos 

complementados numa turma proporcionou que o curso que os alunos 

ambicionavam ingressar variasse entre gestão, economia, engenharia, bem 

como artes, design e arquitetura. Existiam ainda três alunos que fugiam a estes 

padrões, desejando desporto, advocacia medicina dentária, assim como alguns 

que ainda não decidiram o curso superior que pretendem ingressar. 

Os problemas de saúde são indicadores que necessitam de uma grande 

atenção, na medida que permitem ao professor prevenir situações delicadas 

que podem acontecer quando não se solicita o historial de saúde aos alunos. 

Na turma, dois dos alunos apresentavam problemas de visão, uma aluna rinite 

alérgica e, por fim, uma aluna apresentava um caso mais frágil, uma anemia. 

Os restantes alunos não apresentavam qualquer problema de saúde. 

A caracterização dos alunos realizada no início do ano letivo foi 

fundamental para interpretar e compreender as atitudes e comportamentos dos 

alunos e, mais importante, conseguir-me adaptar e fazer-me adaptar, a fim de 

construir uma boa relação docente-alunos. Apesar de considerarmos esta 

recolha de informação inicial o grande e primeiro passo para conhecer os 

alunos, pensamos que é no decorrer das aulas durante todo o ano letivo, com o 

contacto e vivências com os alunos, que este conhecimento se potencializa. 
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4. ÁREA 1: QUATRO PASSOS, UM CAMINHO 
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4. Área 1: Quatro Passos, Um caminho 

 

“Uma vez mais se constata que o sucesso pedagógico não resulta de 

uma única opção, por mais correta que ela se revele, mas da capacidade do 

professor articular e conjugar uma multiplicidade de fatores, de forma a que as 

condições de participação dos alunos sejam otimizadas. 

(Costa, 1995, p. 125) 

 

“A racionalização do processo de ensino e aprendizagem em Educação 

Física é obra conjunta de todos nós, principalmente daqueles que fazem e 

querem contribuir para a Educação Física real nas escolas” (Bento, 2003, p. 8). 

É na construção e passagem de diferentes passos, que não podem ser 

tratados isoladamente, mas de forma integrada, que percorremos um caminho, 

dado que “o processo de ensino é um sistema, um fenómeno unitário” (Bento, 

2003, p. 17).  

O ensino em EF caracteriza-se por ser um processo integral, complexo e 

unitário. Em função disso, deve ser concebido, realizado, organizado e 

analisado pelo professor, identificando-se estes patamares como pilares 

decisórios para a realização da missão pedagógica da EF. 

A Área 1 faz alusão à organização e gestão do processo ensino-

aprendizagem, que é realizada segundo quatro fases, nomeadamente a 

conceção, planeamento, realização e avaliação. Matos (2013-2014) nas 

Normas Orientadoras do EP1, destaca a necessidade do cumprimento destas 

quatro fases, na construção de uma intervenção direcionada por objetivos 

pedagógicos que, orientados por um conhecimento válido no ensino da EF, 

permitam dar resposta a uma formação do aluno na aula de EF.  

É importante voltar a salientar que nenhuma fase pode ficar pendente ou 

deixada para trás. Para subirmos um segundo degrau, temos que ter subido o 

primeiro, combatendo assim uma dissociação no processo de ensino-

aprendizagem. 

Assim, todo o conhecimento oriundo da minha formação académica foi 

imprescindível para a minha ação enquanto docente, na definição de objetivos, 
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de metas exequíveis e coerentes, tendo em conta o contexto real da escola. 

Ainda foi necessário compreender a importante relação dos conhecimentos 

pedagógicos aprendidos e as vivências adquiridas, desde a conceção à 

avaliação, no sentido de uma correta atuação enquanto docente. 

É importante que o ensino se debruce sobre as questões o que ensinar, 

como ensinar e analisar as consequências destas questões. Não pode ser uma 

improvisação que desintegre um continuum de ações, que aposte num ensino 

descontextualizado, sem linhas orientadoras e direções devidamente 

estipuladas. 

Para finalizar este ponto parece-nos necessário ainda enfatizar uma 

premissa enunciada por Bento (2003, p. 10) : “A planificação e 

análise/avaliação do ensino são, justamente, necessidades e momentos 

desencandeadores de reflexão acerca da teoria e prática do ensino. Por isso 

mesmo, aumentam a competência didática e metodológica e geram segurança 

de ação. Não somente porque o ensino, mediante planificação e análise, 

adquire os contornos de uma atividade racional, humana, mas também porque, 

deste modo, o professor se liberta de determinadas preocupações, ficando 

disponível para a vivência de cada aula como um ato criativo.” 

 

4.1. Conceção 

 

“O Ensino é criado duas vezes: primeiro na conceção e depois na realidade”. 

(Bento, 2003, p. 16) 

Antes do processo de planear, cabe ao professor responder à primeira 

fase da área 1, nomeadamente a conceção do ensino. Há uma necessidade de 

lhe dar resposta, na medida que a conceção e análise de conteúdos dos 

programas ou normas programáticas devem ser o ponto de partida do 

planeamento (Bento, 2003). Também (Graça, 2001, p. 110), eleva a 

importância sobre o facto de “as questões que os professores possuem acerca 

dos conteúdos de ensino e acerca dos alunos com quem trabalham refletem-se 

no modo como pensam e desenvolvem as suas práticas de ensino”.  
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Deste modo, compreendemos que a conceção é reconhecida como uma 

das tarefas imprescindíveis à ação dos professores e é esta que tem o poder 

de sustentar todo o processo que se segue nas suas atuações para conseguir 

dar aso a um ensino competente e contextualizado. 

Segundo as Normas Orientadoras do EP1 a conceção pretende “Projetar 

a atividade de ensino no quadro de uma conceção pedagógica referenciada às 

condições gerais e locais da educação, às condições imediatas da relação 

educativa, à especificidade da Educação Física no currículo do aluno e às 

características dos alunos, através da: análise dos planos curriculares, 

nomeadamente as competências gerais e transversais expressas; análise dos 

programas de Educação Física articulando as diferentes componentes: 

finalidades, objetivos, conteúdos e indicações metodológicas; utilização dos 

saberes próprios da Educação Física e os saberes transversais em Educação, 

necessários aos vários níveis de planeamento; tendo em conta os dados de 

investigação em educação e ensino e o contexto cultural e social da escola e 

dos alunos, de forma a construir decisões que promovam o desenvolvimento e 

a aprendizagem desejáveis” (p. 4). 

Neste sentido, como estagiei numa cidade diferente daquela onde resido 

apesar de ser a cidade onde realizei toda a minha vida universitária, considerei 

pertinente conhecer o meio onde a minha escola estava inserida. Assim, a 

primeira ação que o núcleo de estágio efetuou foi conhecer todas as pessoas 

docentes e não docentes, assim como as suas infraestruturas, uma análise do 

contexto escolar. No que concerne à EF, o nosso espaço de trabalho, foi muito 

importante conhecer especificamente as suas instalações e materiais 

disponíveis para lecionar as aulas. Um dos pontos importantes para o 

planeamento. No entanto, é óbvio que nada obriga o professor a limitar a sua 

atividade ao estrito material que possui na escola. A título de exemplo, 

recordamos o primeiro ano do MEEFBS e a unidade curricular de atletismo, 

onde aprendemos a construir e criar material para utilizar nas aulas de EF, 

podendo ser uma tarefa a realizar a nível transdisciplinar.   

 Para a conceção do ensino, o núcleo de estágio realizou a análise do 

Projeto Educativo (PEE) e Curricular (PCE) da Escola e o Regulamento Interno 
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(RI), como recursos influentes para complementar a análise contextual da 

escola, a fim de oferecer uma reposta educativa eficaz, enquanto docentes da 

instituição. Neste sentido, Bento (2003) defende que o planeamento do ensino 

deve ser realizada após uma interpretação de um conjunto de documentos e 

materiais auxiliares que permitem e ajudam o professor a respeitar e adaptar a 

sua atuação educativa, segundo as exigências e condições locais e 

situacionais que a escola impõe.  

 Seguidamente realizou-se uma análise dos documentos específicos na 

nossa ação, nomeadamente a EF. Cada vez mais há uma maior exigência de 

tratarmos a disciplina de EF com maior seriedade, uma vez que esta permite 

uma formação integral dos jovens e cada vez mais o Ministério da Educação 

tenta arremeter esse sentido. Nesta linha Bento (2012, p. 7) afirma que “ o que 

carecemos nesta hora, na educação e na vida, é de mais e melhor exercitação 

corporal e prática desportiva, de vontade e brio, de uma moral em ação”. 

 Neste sentido, a análise dos documentos da EF, constitui um guia para a 

ação do docente. O currículo nacional da EF determina, então, os objetivos 

gerais para o sucesso da EF que vai ser ajustado à escola em causa. Surge, 

então, o Planeamento Anual da EF e o Plano Anual de Atividades (PAA) que 

são analisados e ponderados pelo Grupo Disciplina de EF. Este tratamento dos 

documentos e debate entre o grupo permite estabelecer uma base de 

planeamento realista e coerente entre os docentes nesta área. 

 Nesta ordem, Bento (2003) ainda acentua que a programação e o 

planeamento devem trabalhar de forma complementar, com uma relação de 

concordância para que o ensino seja eficaz. Assim, é importante que os 

conteúdos da EF estejam devidamente adequados às necessidades dos 

alunos. Nessa linha uma das tarefas mais importantes e que se constitui 

primordial para a ação do ensino é a análise da turma, dada a importância de 

conhecer e ver cada aluno como um só e as suas individualidades serem 

cruciais para um trabalho em conjunto. Encarreguei-me de realizar várias 

perguntas sobre a turma à PC, nomeadamente da forma como os alunos 

encaravam a disciplina e as suas principais dificuldades. Este conhecimento foi 

completado com a distribuição das fichas individuais aos alunos na aula de 
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apresentação para realizar a caracterização da turma. No entanto, foi com 

conversas informais que o tratamento deste conhecimento foi aprofundado. 

 Destacar por fim que a conceção é incontestável no EP e, permitiu - nos 

realizar a prática de ensino supervisionada, num contexto adaptado aos 

constrangimentos estimulados pelas condições gerais, locais e imediatas da 

relação educativa. Daí todo o processo de estudo e conceção foram 

preponderantes e serviram de guia para colocar em prática a minha prática 

pedagógica. 

 

4.2. Planeamento e Preparação, a base e a sustentação do processo  
 

O nível de qualidade que oferecemos ao processo de planeamento e 

planificação vai pressupor a qualidade do ensino desencadeada (Bento, 2003). 

O hábito de planear surge como uma das ferramentas mais valiosas e 

fundamentais que o professor deve possuir, podendo ser mesmo identificado 

como a entrada e o pilar do processo de ensino. Na mesma medida, Bento 

(2003, p. 8), considera que “O planeamento significa uma reflexão 

pormenorizada acerca da direção e do controlo do processo de ensino de uma 

determinada disciplina”. 

De acordo com Graça (2001) o ato de planear identifica-se como uma 

“janela” para contemplar o ensino de forma estratégica, uma vez que, como 

refere Mesquita e Graça (2009), o docente deve ter o cuidado de não incorrer 

ao erro de querer ensinar tudo, correndo o risco de nada ensinar.    

A planificação realizada pelo docente está condicionada às orientações 

dos programas, níveis de desempenhos dos alunos, espaço e materiais da 

escola. Elabora-se uma planificação que irá responder a um conjunto de 

pressupostos como as “pretensões”, inerentes aos sistemas de ensino e os 

programas das disciplinas em causa, bem como a sua realização prática 

(Bento, 2003).   

Não apenas como estudante-estagiária, mas também como treinadora, 

senti sempre uma necessidade de preparar e planear todo um conjunto de 

passos que precisava de cumprir para alcançar as metas desejáveis. Para 
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conceber o processo de ensino-aprendizagem é então determinante que o 

professor cumpra a tarefa de planificação. Nesta perspetiva Bento (2003, p. 26) 

afirma que “O professor é responsável por tarefas que não pode delegar para 

outras pessoas nem resolver de outra forma. Desempenha o papel de guia da 

educação dos seus alunos, organiza o processo da educação, conduz e 

direciona o processo de desenvolvimento da personalidade dos alunos.” (…) 

Assumir semelhantes tarefas requer pensamento criativo, conhecimentos 

específicos, assim como afetividade e iniciativa na preparação da realização do 

ensino”. 

O planeamento é constituído por três níveis, nomeadamente, o anual, a 

unidade didática e o plano de aula, identificando-se este último como o mais 

específico e o primeiro como o mais geral (Gallahue, 1996).  

Primeiramente foi realizado o planeamento anual, de forma a adaptar o 

programa de ensino ao contexto particular do EP. De acordo com Bento (2003) 

é caracterizado por uma perspetiva, que se afasta dos pormenores de atuação 

ao longo do ano, mas que contempla trabalhos preparatórios de análise, bem 

como reflexões a longo prazo.  

Sendo assim, o plano anual realizado desempenhará a função de 

mapear as tarefas do docente, porque abrange um “mundo” que apresentará 

um conjunto de países e seguidamente as cidades, etc, assim como o 

planeamento anual, as unidades didáticas e planos de aula. Estes três pontos 

estão interligados e são imprescindíveis para conquistar uma sequência lógica, 

coerente e bem contextualizada de ensino. 

De acordo com o referido, o plano anual para o 12º ano de escolaridade 

da minha turma foi elaborado em concordância com o calendário escolar de 

Ensino Secundário e pela contabilização das aulas de EF disponíveis para 

cada período, seguindo o seu respetivo horário semanal da turma. Ainda se 

definiu também em concordância com as análises do programa nacional de EF 

e da planificação geral da escola cooperante, pretendendo cumprir com a 

distribuição das modalidades para o ano letivo. Esta planificação ainda 

dependeu de um segundo passo, que se circunscreveu à escolha de duas 

modalidades coletivas e uma individual, seguindo as regras do Programa 
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Nacional de EF do Ensino Secundário (Jacinto et al., 2001). As escolhas destas 

modalidades foram realizadas logo na primeira aula, nomeadamente a aula de 

apresentação. A análise das fichas de caracterização individual possibilitou aos 

alunos escolherem modalidades que gostavam de experienciar este ano, 

definindo-as como disciplinas alternativas a lecionar nas aulas. 

O Plano Anual de Atividades (PAA) elaborado pela área disciplinar 

esteve também presente na decisão desta planificação, pois a sua panóplia de 

eventos poderá condicionará o conteúdo a abordar num dado momento. Um 

exemplo presente deste acontecimento decorreu logo no primeiro período, 

quando decidi ensinar o atletismo, uma vez que permitia aos alunos treinarem 

para a atividade do Corta-Mato e MegaSalto Escolares. 

Antever o que de facto é essencial na turma é um aspeto importante que 

o professor deve ter em conta, priorizando assim o que é importante para cada 

turma. Nesta linha, Bento (2003, p. 27) reforça que “objetivos e matéria em 

demasia impedem uma boa atmosfera de aprendizagem ativa”. Mas 

circunscrever-se ao essencial só será possível se o docente possuir um bom 

domínio de conhecimentos para compreender o que realmente é essencial.  

Uma das categorias da seleção temporal da modalidade a abordar em 

cada momento do ano letivo é o espaço de aula, representado pelo roulement. 

No entanto o departamento de EF apenas o disponibilizou no segundo período. 

 

“No primeiro período, tivemos a liberdade de escolher 

as modalidades a lecionar, sem a verificação dos espaços 

disponíveis, uma vez que o roulement não se encontrava 

atualizado, tratando-se de um assunto burocrático da 

escola que foi resolvido no segundo período. Assim, o 

segundo e terceiro período estão adequados aos espaços 

de aula definidos segundo o roulement”. 3 

 

No seguimento desta análise, verificou-se que a planificação anual 

realizada no primeiro período foi alterada no segundo período, sofrendo 

                                                           
3 Excerto retirado da justificação do Planeamento Anual de uma turma de 12º ano. 
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bastante ajustes devido aos espaços que apresentava para cada aula e 

respetivos materiais. Deste modo Bento (2003) reporta o facto de o plano anual 

ser suportado por um conjunto de objetivos e necessidades reais. No entanto, 

como tudo o que se planeia constitui uma previsão, o planeamento não está, 

obviamente, privado da ocorrência de modificações sempre que existir 

necessidade.  

Além do motivo acima descrito, no decorrer do ano letivo, para além 

desta, outras razões me levaram a alterar decisões predelineadas. Neste 

sentido, o planeamento sofreu então a alterações devido a alguma mudança do 

roulement por parte do departamento de EF, a condições climatéricas, 

motivações dos alunos, algum motivo externo às aulas de EF, bem como a 

necessidade de aumentar o número de aulas de alguma Unidade Didática 

quando senti necessidade. 

  

“Na primeira parte da aula os alunos preencheram um 

inquérito, dado por uma aluna da faculdade de psicologia 

da Universidade do Porto.  

Já tinha conhecimento sobre esta tarefa que os alunos 

iam realizar. No entanto, a aula estava prevista para 100 

minutos. Assim, no dia anterior selecionei os exercícios 

mais importantes e adequados para um tempo mais curto 

e de forma a torna-la numa aula produtiva.” 4 

 

“Segundo o planeamento anual, realizado no início do 

ano letivo, a modalidade planeada para abordar nesta 

aula era o atletismo, nomeadamente o salto em 

comprimento. No entanto, dadas as condições 

climatéricas menos favoráveis para realizar uma aula no 

exterior, mudei a planificação e antecipei uma modalidade 

                                                           
4 Excerto retirado da reflexão da aula 52 e 53. 
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que ia abordar no 3º período, nomeadamente o 

badminton.” 5 

 

Ainda na elaboração do planeamento anual decidi primeiramente iniciar 

com a distribuição das matérias obrigatórias pelas instalações e seguidamente 

ordenar as matérias alternativas. De salientar que optei por ensinar inicialmente 

a modalidade de voleibol, modalidade com que trabalhei durante toda a vida, 

por considerar que os ganhos seriam motivadores para todo o desenrolar do 

ano letivo. 

 

“É de salientar que a preferência pela iniciação da 

modalidade do Voleibol no ano letivo encontra-se 

relacionada pelo fato de ser uma modalidade que me 

encontro bastante à vontade, culminando com o desejo de 

incutir aos alunos um bom primeiro impacto como 

professora de Educação Física.”3  

 

Partilhando a ideia de Bento (2003), há a necessidade de constantes 

reflexões estratégicas, balizadoras na ação durante o ano letivo, para 

conseguirmos um ensino eficiente. Deste modo, o planeamento sofreu 

novamente uma alteração que se designou pelo acréscimo de um bloco de 100 

minutos na Unidade Didática de Dança a pedido dos alunos.  

Foram visíveis as reformas que o planeamento sofreu, sendo reajustado 

consoantes as necessidades que o ano letivo momentaneamente exigia. 

Falemos agora do segundo nível de planeamento das Unidades 

Didáticas (UD), que representam “unidades fundamentais e integrais do 

processo pedagógico e apresentam aos professores e alunos etapas claras e 

bem distintas de ensino e aprendizagem (Bento, 2003, p. 75). Nesta perspetiva, 

a realização das UD, contempla o plano para o ciclo e os conteúdos a abordar, 

em que este último é constituído pelos objetivos, a sistematização da matéria e 

                                                           
5 Excerto retirado da reflexão da aula 60 e 61. 
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a sequência didático-metodológica, proclamando uma ação pedagógica 

orientada e favorável para a formação dos alunos. 

Para a realização deste segundo nível de planeamento tentei ser 

bastante objetiva, focando-me sempre no essencial. Como primeiro passo 

observava a turma e realizava a avaliação diagnóstica, de forma a realizar uma 

UD ajustada ao nível dos alunos para não existir um desfasamento entre os 

objetivos e o cumprimento destes. Este confronto com a realidade permitia-me 

selecionar os conteúdos a abordar de forma contextualizada com a turma e 

ordená-los de forma coerente, realizando com isto uma sequência 

metodológica organizada e gradual.  

A estruturação destes períodos permitiu-me conhecer as modalidades 

que abordei, rever complementar e aprofundar conhecimentos, assim como 

combater as minhas dificuldades e identificar as minhas potencialidades. As 

suas formações foram extremamente trabalhosas, mas igualmente e seguindo 

a orientação em cima, foram estas que possibilitaram um ensino coerente e 

lógico.  

Ao longo do ano letivo tentei sempre seguir as unidades didáticas. No 

entanto, assim como todo o tipo de planeamento este também não está isento 

de sofrer modificações ao longo do ciclo. Um dos exemplos, já fora descrito 

acima.  

O plano de aula é apoiado no planeamento a longo prazo e corresponde 

à elaboração metodológica do ensino e na prática das atividades concretas do 

professor e alunos (Bento, 2003). O mesmo autor destaca que a “aula é 

realmente o verdadeiro ponto de convergência do pensamento e da ação do 

professor.” 

Deste modo, cada projeto de aula deve presenciar-se como uma sessão 

totalmente específica, devendo ser planeada e conferida com as questões que 

se envolvem com a sua realização (Bento, 2003). Torna-se assim inconcebível 

que os professores lecionem as suas aulas sem o seu planeamento preliminar.  

No início do ano letivo houve um maior propensão de tempo para a 

realização dos planos de aula, onde as dificuldades se depreendiam ao nível 

da seleção de exercícios que correspondam aos objetivos definidos, aliada à 



 

45 
 

correta aplicação de tempo para cada tarefa e número de exercícios propostos 

e previstos para cada sessão. Estas dificuldades eram maioritariamente 

sentidas na realização de planos de aula de cinquenta minutos, porque 

necessitava de uma cautelosa atenção em realizar exercícios com a mesma 

estrutura e organização para combater tempos de espera numa turma 

numerosa. 

A resolução destes problemas foi sendo gradualmente encontrada, 

mantendo a concentração em realizar planos de aula bem preparados e 

pensados, que resultariam em aulas potenciadoras de aprendizagem. 

Retomo mais uma vez a ideia de que todo o planeamento não deve ser 

hermético a alterações, dado que por mais que um plano seja refletido, 

delineado e pensado ao pormenor, não deixa de estar permeável a variações 

que possam decorrer durante a aula. O plano de aula caracteriza-se como um 

guião que nos direciona e orienta, que possui todos os conteúdos, objetivos e 

tarefas a realizar na aula. No entanto não antevê totalmente os imprevistos e 

todas as variáveis que poderão decorrer. 

  

“Na aula improvisei algumas estações, por falta de 

material ou para que todos os alunos estivessem em 

atividade. Senti um grande à vontade para modificar 

alguns exercícios, pela preparação teórica que realizei 

antes da aula, estudando bem todos as componentes 

críticas e cuidados que se devem ter na execução destes 

circuitos.”6  

 

“Relativamente à aula, no primeiro exercício, 

nomeadamente na ativação geral, não realizei o MED, 

uma vez que estava demasiado frio e, dadas as lesões 

que ocorreram na última aula, achei pertinente certificar-

                                                           
6 Excerto retirado da reflexão da aula 44. 
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me que todos os alunos o realizavam da forma mais 

correta e eficaz. 7 

 

Entendo mesmo que uma das características mais importantes do 

professor é o seu comportamento face aos imprevistos, em que tive sempre o 

cuidado de me adaptar às adversidades que iriam ocorrendo mudando 

somente em algum momento o planeamento com a intenção de melhorar o 

“produto” da aula. 

Termino assim com a referência de Arends (2008) que enfatiza a 

planificação e o uso de objetivos como proporcionadores de atração dos alunos 

e maximização das suas aprendizagens. Assume-se assim que a planificação 

ganhou sem sombra de dúvidas magnitude indiscutível na atuação do 

professor no ensino, bem como na aprendizagem dos alunos. 

 

4.2.1 Modelo de Estruturas do Conhecimento 

 

Vislumbra-se cada vez mais uma preocupação dos profissionais de 

ensino em implementar um ensino que forme alunos construtivistas, reflexivos 

e autónomos. Esta linha pretende dar ao aluno um desenvolvimento rico em 

tomadas de decisão, com pensamento crítico, de modo a que não se 

identifique apenas como um elemento passivo de aprendizagem, mas antes um 

elemento ativo nessa mesma aprendizagem. 

O planeamento do EP foi realizado segundo o Modelo de Estruturas do 

Conhecimento (MEC) de Vickers (1990) e seguindo os três níveis acima 

mencionados no planeamento (planeamento anual, unidades didáticas e planos 

de aula).  

Segundo a autora este modelo aclama uma instrução e planeamentos 

comuns a todos os desportos e atividades, sendo instituído para a escola, 

treino e recriação e apresenta princípios de instrução similares, determinando a 

sua base no conhecimento e não no processo, ou seja centrando-se no 

                                                           
7 Excerto retirado da reflexão da aula 35 e 36. 
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conteúdo e com o que ensinar. A relação do conhecimento de uma matéria 

com as metodologias e estratégias a usar para o seu ensino determinam o 

objetivo do MEC. Deste modo, o MEC apresenta como a matéria é estruturada 

e serve-se dela como guião para o ensino. 

O conhecimento em cima mencionado, divide-se em declarativo e 

processual. O primeiro que assenta na análise especifica das modalidades, 

contemplando as categorias transdisciplinares, e o processual que representa a 

forma como o conhecimento pode influenciar as aprendizagens por meio das 

estratégias e do planeamento.  

O modelo encontra-se estruturado em três fases: Análise, Tomada de 

Decisão e de Aplicação (Vickers, 1990). Estas fases são igualmente 

associadas a oito módulos. 

A primeira fase, fase de Análise é constituída por três módulos, 

nomeadamente a análise de um determinada modalidade através de um 

conhecimento estrutural hierarquizado, a análise dos estudantes e análise do 

ambiente de ensino. 

A fase de Tomada de Decisão é constituída por quatro módulos. Nesta 

fase determina-se a extensão e sequência da matéria, definem-se os objetivos, 

configura-se o sistema de avaliação e preparam-se as progressões de ensino.  

A terceira e última fase, designadamente a fase de Aplicação. Esta fase 

estrutura-se a partir da planificação através da análise do Plano Nacional, 

adaptando-o ao contexto da nossa realidade. Abrange então o planeamento 

das UD de todas as modalidades abordadas no ensino, bem como o 

planeamento anual e o currículo completo. 

Este modelo apesar de se dotar de bastante quantidade de 

conhecimento, deve ser um instrumento pessoal, simplificado e de rápido 

acesso para o docente. Desta forma desde início que a PC apelou para a 

criação de MEC’s simples (mas não simplistas) para que nos pudéssemos 

orientar numa prática de ensino eficaz.  

O módulo 1 consiste na organização do conhecimento. Há um trabalho 

de aprofundar o conhecimento da modalidade ou atividade. Estrutura-se de 

forma hierárquica mostrando as interpelações entre as habilidades e identifica 
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as categorias transdisciplinares. Foi durante a concretização do módulo 1 das 

várias modalidades que lecionei que revi, complementei e aprofundei 

conhecimentos por cada modalidade. Definiu-se como uma base de segurança 

para aumentar os conhecimentos na ação nas modalidades que fugiam ao meu 

domínio, onde estava menos familiarizada. O módulo 2 corresponde à análise 

do ambiente de aprendizagem, como os espaços, equipamentos e aspetos de 

segurança, ou seja todo o ambiente envolvente ao ensino. O módulo 3 solicita 

a análise dos alunos, em que pretende verificar o nível a que se encontram os 

alunos. Para abordar uma modalidade este módulo é determinante, sendo 

igualmente importante os seguintes módulos. Foi através deste módulo que 

definia o nível dos alunos, realizando assim as seguintes fases consoante este.  

O módulo 4, onde começa a tomada de decisão, consiste em realizar a 

extensão e sequência de conteúdos a lecionar em cada período. A orientação 

desta tarefa permitia-me abordar a modalidade de forma coerente, tornando-se 

um guia. A minha maior dificuldade deu-se no terceiro período devido ao 

número reduzido de aulas que obrigaram à realização de UD ainda mais 

curtas. 

O módulo 5 apenas é realizado após a fase de análise e as fases de 

decisões na extensão e sequência do conteúdo. A minha maior dificuldade 

neste módulo foi centrar-me nos objetivos essenciais, não dispersando nem 

descurando do que realmente era mais importante. Este ponto tem influência 

na realização dos critérios de avaliação, solicitando assim um grande cuidado 

na sua realização. 

O módulo 6, no seguimento do módulo 5, requer a decisão relativamente 

aos aspetos de avaliação. Assim, representa o esquema de avaliação em 

função dos objetivos determinados no módulo anterior. 

O módulo 7 decide o desenho das atividades de aprendizagem e as 

progressões de ensino a utilizar nas modalidades. Existia então uma criação de 

progressões para a obtenção dos resultados e níveis de avaliação que se 

estabelecia nos módulos anteriores. Durante o ano de estágio, por vezes as 

progressões ficaram desfasadas do que aplicava na prática, na medida que na 

minha opinião este guião serve como orientador mas não precisa de ser 
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cumprido de forma rigorosa, uma vez que vai estar dependente da evolução 

dos alunos, bem como das suas motivações. 

Por fim, o módulo 8, nomeadamente a fase de aplicação, foi onde 

entrámos no terreno de ação e se centrou em todos os meios utilizados de 

organizar e empregar o conhecimento.   

Em jeito de súmula, salientar que a realização dos MEC’s foram cruciais 

para a orientação da minha prática pedagógica, tornando-se verdadeiros guias 

para ação no ensino da minha prática, tornando-a mais segura. Ainda permitiu-

me aumentar o meu conhecimento e perfez uma prática mais motivadora, 

porque um professor confiante do que vai ensinar, realizará aulas mais 

dinâmicas com certeza. 

 

 

4.3. Realização, 

 

“A grandeza de um ser humano não está no quanto ele sabe, mas no quanto 

ele tem consciência que não sabe.(…) Quem faz escolhas, escreve a sua 

própria história, constrói os seus próprios caminhos.” 

 (Cury, 2006, p. 137) 

 

4.3.1. Disciplina e Liderança construída através da afetividade 

 

“Leadership is the art of getting someone else to do something that you 

want done because he wants do it.” 

Dwight D. Eisenhower (s.d) 

 

Uma das questões que marcou presença constante no meu pensamento 

ao longo deste ano letivo está relacionada com o balanço entre uma liderança 

imposta e uma liderança conquistada. De que forma a liderança depende 

somente da autoridade imposta por um estatuto e pelo que o professor 

representa? Poderá esta ser conquistada por uma variedade de motivos que 

vão desde a personalidade do professor, que cria um ambiente afetivo, às 
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ligações que estabelece com os alunos, bem como à imagem de uma 

competência reconhecida por eles? São estes temas, dicotomias e mesmo 

analogias em que fui trabalhando e refletindo ao longo do EP. 

Enaltece-se deste modo a imagem do verdadeiro líder como uma 

personalidade que não precisa de se afirmar constantemente, mas aquele que 

paulatinamente vai conquistando essa liderança. Perguntemo-nos então se a 

premissa “eu é que mando aqui” será representativa da figura de liderança que 

o docente efetivamente apresenta, ou apenas, uma forma de o próprio se 

assumir perante a turma. Neste sentido, caracterizámos o verdadeiro líder 

como alguém que não se precisa afirmar repetidamente mas, que apresenta 

uma liderança reconhecida, não imposta. 

 

“Nesta aula, existiram duas situações fora da tarefa que 

intervim individualmente. Dois alunos tentavam-se mostrar 

engraçados face à turma e, nestes dois casos, penso que 

agi da melhor forma, onde com calma consegui que eles 

percebessem que não tinham sido tão engraçados e 

mesmo a turma não tinha achado muita piada. Senti-me 

feliz pela professora cooperante ter afirmado no final da 

aula: “Nem todos os professores experientes conseguiam 

inverter a situação da forma como a fizeste e ainda 

brincando com a situação”.8 

  

Numa perspetiva axiológica, a autoridade poderá desempenhar as suas 

funções, refletindo-se um ensino entre um equilíbrio da autoridade e 

afetividade. Deste modo, é uma prática pedagógica preconizada entre esta 

analogia, onde dois pontos opostos se cruzam e permitem um ambiente mais 

enriquecedor e na base de ligações entre professor-alunos.  

 Segundo (Rosado & Ferreira, 2011, p. 190) “A otimização de um sistema 

de aprendizagem exige a consideração do sistema de relações entre professor 

                                                           
8 Excerto retirado da reflexão da aula 2 e 3.  
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e o aluno, sendo um ambiente caloroso e vivencial, de consideração e cuidado, 

uma orientação clara para o aluno, que os níveis mais elevados de participação 

podem ser conseguidos.” Corroborando esta ideia, Patrício (1993b, p. 306), 

salienta a importância da necessidade de “(…) uma educação que queira 

respeitar a estrutura íntima profunda e completa do homem tem de se ordenar 

para a promoção do quadro integral dos valores que se dão ao homem”. Na 

mesma medida, ainda salienta que a “prática axiológica sem vivência é morta e 

será seguramente ineficaz” (Patrício, 1993b, p. 20). 

“Durante a aula apercebi-me da forma como já tinha 

conquistado a turma. Nesta aula, uma aluna ”brincou” 

comigo, afirmando: “Professora, hoje está com cara de 

bolacha”. Esta situação advém do facto de me encontrar 

com um abcesso, achando uma tremenda “piada” ao bom 

humor da aluna. Uma das melhores sensações, 

decorridas após esta “ brincadeira”, foi o sentimento de 

conquista, conseguindo-me aproximar de uma das alunas 

mais difíceis da turma. Ainda durante as aulas um dos 

alunos está constantemente a contar-me situações que 

acontecem no seu treino, situações que ele se orgulha de 

relatar. Estas situações têm-me deixado incrivelmente 

feliz e demonstra um grande passo de afetividade que 

estou a construir com os meus alunos.”9 

 

O excerto anterior exemplifica-se como um grande passo para o 

importante destaque que as “ligações emocionais” apresentam na gestão de 

ambientes de aprendizagem (Rosado & Ferreira, 2011). 

“O educando é, no fim de contas, o próximo. Um próximo 

particularissimamente próximo: não apenas alguém com quem o educador se 

cruza na vida, mas alguém que lhe é entregue, que se lhe entrega, a ele em 

                                                           
9 
Excerto retirado do Registo de Perceções, Sentimentos e Reflexões do Diário de Bordo do dia 

10/10/2013. 
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que se confia plenamente “(Patrício, 1993b). O autor acima citado ainda invoca 

a função do professor como alguém que apenas trabalha segundo um fazer- 

ser, não num sentido técnico mas apelando um sentido ético, onde não faz- ser 

coisas mas faz- ser pessoas. 

 Deste modo, um ensino realizado num ambiente afetivo poderá 

influenciar a motivação dos alunos, as relações que se vão criando, a coesão 

de grupos, a gestão de conflitos e de emoções e consequentemente o 

desenvolvimento e a formação dos alunos. Um exemplo do penúltimo ponto 

(gestão de conflitos e emoções) apresentado anteriormente, decorreu durante 

uma aula, em que através da boa relação e de uma postura afetuosa com os 

meus alunos, conseguia com que eles não levassem para aula alguns 

problemas que existiam entre grupos na turma. 

 Por outro lado, tendo em conta o excerto em cima, pergunto-me se o 

relatar sobre situações do aluno, não estará intimamente ligada a uma 

competência reconhecida do aluno pelo professor. Tendo em conta que existiu 

sempre um diálogo, onde perguntas e opiniões eram expostas. Desta forma 

emerge-se novamente sobre a competência reconhecida que acrescenta valor 

a uma autoridade conquistada. 

 

“Durante a aula, um dos alunos após ter realizado uma 

ação fora da tarefa, aproxima-se rapidamente de mim e 

diz: Desculpe, desculpe, professora. Eu encho o que você 

quiser, 100, 150?”. Considerei a forma do aluno 

compreender que não foi a melhor atitude e, mais 

importante, a maneira como me identificou como líder e 

teve a humildade de vir rapidamente ter comigo, incrível. 

Mostrou um grande respeito e estima pela minha pessoa. 

Ironicamente, apesar de saber que a situação foi 

“desagradável”, no fundo senti-a de forma agradável. Foi 

uma situação que me deixou satisfeita e realizada.”10
 

                                                           
10 

Excerto retirado do registo de perceções, sentimentos, reflexões do diário de bordo do dia 

10/10/2013. 
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Aqui está representada não apenas uma autoridade, mas a vinculação 

de laços, o afeto e o respeito. Neste sentido, a forma como o docente se 

comporta e a postura que assume, irá refletir as atitudes dos seus alunos, 

tornando-se um “espelho”. 

Concordo com a ideia de Cunha (2008, p. 64) que destaca que “As 

funções do professor são cada vez mais multifacetadas e complexas, uma vez 

que não se limitam apenas aos conhecimentos específicos de uma 

determinada área do saber, nem ao conjunto de técnicas e estratégias 

pedagógicas mais adequadas à transmissão desses conhecimentos, sendo-

lhes exigidas outras atuações, nomeadamente, na promoção do 

desenvolvimento pessoal dos seus alunos, proporcionando-lhes oportunidades 

de desenvolvimento de pensamento crítico, reflexivo, autónomo, em diálogo 

com o envolvimento social e profissional.” 

 Assim, é demonstrado de seguida um dos exemplos da autonomia por 

parte da turma:  

 

Por motivos de saúde, nomeadamente uma cirurgia no 

dia anterior, não pude estar muito ativa na aula. No 

entanto, logo no início da aula conversei com os alunos, 

expliquei a situação e rapidamente eles iniciaram a aula.  

Na medida que não era aconselhável aumentar o volume 

de voz, solicitei a ajuda de um aluno. Este aluno 

predispôs-se a ouvir e de seguida explicar aos alunos 

com um tom de voz elevado. Nesta situação, o aluno de 

forma autónoma pediu a uma colega para “assobiar” e 

todos vinham ter comigo e com ele, realizando assim a 

explicação. Aceleradamente, já muitos pediam para 

serem os porta-voz. 
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Uma aula em que fui para casa radiante, devido à 

atitude dos alunos à forma como até agora me 

acolheram.”11 

 

Outro exemplo de autonomia e responsabilidade construída com os 

alunos é verificado abaixo. 

 

“No início da aula, um dos alunos mais dedicados das 

aulas esqueceu-se do equipamento. A forma como o 

aluno dirigiu-se a mim e pediu-me intensamente desculpa 

deixou-me realmente felicíssima com a consideração que 

demonstrou. Salientar que este aluno esteve a aula toda a 

realizar o relatório de aula à minha beira e colocando-me 

questões.” 7 

 

Um dos pontos decisivos para conseguir desde início o controlo e a 

motivação dos alunos durante todo o ano letivo consistiu no ambiente afetuoso 

que sempre desejei ter com os meus alunos. Desta forma, o bom professor é 

aquele que consegue manter a disciplina sem necessitar de se impor de forma 

autoritária, mas que consegue aliciar os seus alunos a manterem-se 

empenhados nas aulas. Um professor que se assuma como líder não deve ser 

um ditador de ordens, mas um encaminhador para obter respostas positivas 

dos alunos.  

O Ensino reflete-se então no equilíbrio entre a autoridade e afetividade 

e, sempre tentei assumir uma postura de autoridade vinculada à afetividade em 

detrimento do autoritarismo. 

Assim, um professor que promova um ambiente de aceitação, 

compreensão e preocupação com os problemas dos alunos vai potenciar um 

clima de adesão por parte deles (Rosado & Ferreira, 2011). 

    

                                                           
11 Excerto retirado do registo de perceções, sentimentos e reflexões do diário de bordo do dia 

07/11/2013. 
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4.3.2. Otimização das Aprendizagens 

  

4.3.2.1. Sistematização dos R’s (Regras e Rotinas) 

 

Oliveira (2001, p. 81) destaca a importância de “manter o ensino vivo, 

desafiar os estudantes com diferentes necessidades, dar um cunho pessoal à 

orientação da disciplina é algumas vezes um trabalho criativo que convive e 

emerge das rotinas, cuja importância não deve ser menosprezada”. 

O estabelecimento de regras e rotinas definiu-se como uma das tarefas 

que implementei logo no início do ano letivo na aula de apresentação e nas 

aulas subsequentes. Partilhando assim da ideia de Oliveira (2001, p. 84) que 

assinala que “(…) as regras e rotinas da sala de aulas são necessárias para a 

tranquilidade, a harmonia e a eficiência das aulas, devendo ser ajustáveis ao 

sistema mutável do trabalho. Este sistema de regras deve ser ensinado aos 

estudantes nas primeiras aulas do ano escolar”.  

No que diz respeito às regras de conduta, em primeiro lugar priorizei o 

dever dos alunos escutarem silenciosamente quando falava com a turma. Logo 

nas primeiras aulas foi um constante trabalho nessa regra, mas de forma 

progressiva fui obtendo bons resultados. Neste ponto, por vezes necessitei de 

alterar um pouco o tom de voz ou, pelo contrário, ficava em silêncio e a turma 

rapidamente se apercebia que tinha que fazer silêncio para eu poder falar.  

Outra estratégia aplicada durante as aulas foi a regra dos 5 segundos, 

tempo estipulado para os alunos reunirem à minha volta, sendo que no caso de 

incumprimento os castigos iam variando.   

As rotinas e regras não procuravam apenas disciplinar os alunos, mas 

também oferecer-lhes uma autonomia e responsabilização, considerando-os 

como promotores de responsabilidade (Oliveira, 2001). Deste modo, a 

aplicação do Modelo de Educação Desportiva (MED) foi importante para 

conseguir implementar a intenção destas rotinas e regras. 

Durante este modelo, uma das rotinas desenvolvidas consistia na 

orientação e supervisão dos capitães durante a parte inicial da aula (ativação 
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geral), na realização de exercícios para não arrefecerem durante os tempos de 

espera, bem como nos alongamentos no final da aula.  

Continuadamente, uma das estratégias que apliquei, face à festividade 

inerente e à dificuldade em fazer-me ouvir em certas alturas, foi a elevação do 

braço, pelo que os alunos se apercebiam que era necessário fazer silêncio 

para conseguir falar. 

 

“Dada a festividade inerente ao MED na aula, uma das 

estratégias utilizadas durante esta, foi levantar o braço 

quando precisava de falar. Os alunos estavam muito 

entusiasmados e o clima festivo da aula era caloroso. No 

entanto, foi necessário colocar esta regra para conseguir 

que eles me ouvissem quando estavam a cantar e a 

festejar. Foi uma estratégia que surtiu efeito, em que 

existiu uma grande recetividade dos alunos”. 7 

 

Sou da mesma opinião que Siedentop e Tannehill (2000, p. 78), quando 

afirmam que “nada produz mais fadiga e esgotamento no professor do que ter 

que lidar constantemente com problemas disciplinares.” No entanto, penso que 

as rotinas e regras foram uma ponte para a construção de um bom controlo da 

turma e esses problemas terem sido sempre ultrapassados durante o estágio. 

 

4.3.2.2. A comunicação como preditor de um ensino eficaz 

 

“A capacidade de comunicar constitui um dos fatores determinantes da 

eficácia pedagógica no contexto de ensino das atividades físicas e desportivas” 

(Rosado & Mesquita, 2009, p. 69). Os mesmos autores anteriormente 

mencionados revelam ainda que a comunicação é importante na transmissão 

de informação, mas também na persuasão dessa informação.  

 Considero a comunicação como uma das competências fundamentais 

do professor. Os processos de comunicação “envolvem transferência e 
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compreensão de significados entre pessoas”, apresentando funções de 

instrução, motivação e expressão emocional (Rosado & Mesquita, 2009, p. 71). 

Foi na primeira aula do ano letivo que as dúvidas relativas aos 

processos de comunicação com os alunos se instalavam. O primeiro impacto 

seria crucial para a minha intervenção do ano letivo. 

 

“O momento antecedente à aula foi sentido com algum 

nervosismo, em que era constante o “friozinho na barriga”. 

A professora cooperante no átrio, foi-me apresentando 

aos alunos. Permitiu-me ainda ir sozinha em direção ao 

local da aula com parte da turma, tornando-se uma 

situação que me permitiu ganhar confiança e segurança. 

Nestes momentos proporcionaram-se oportunidades de 

conversar com algumas alunas mesmo antes de entrar na 

sala de aula.  

Ao entrar na aula, verifiquei que turma estava dividida em 

dois grupos, sentados em locais opostos. Rapidamente 

questionei-os sobre a razão para o sucedido. Os alunos 

explicaram que se tratavam de duas turmas. Neste 

momento, deixei claro que só existiria uma turma na aula 

de Educação Física, obrigando-os a deslocarem-se para 

ficarem todos juntos. Esta ação foi realizada com 

sucesso, devido à rápida adesão dos alunos. 

De seguida pedi a uma aluna que me ajudasse a 

colocar o power point a funcionar para a apresentação, 

dada a minha inexperiência com o material. Nestes 

minutos fui novamente conversando com os alunos. 

Estes três momentos anteriores foram importantes para 

começo da minha apresentação, pois rapidamente vi o 

meu nervosismo a ser ultrapassado e, um à vontade e 
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desejo de conversar com os alunos se instalava em 

mim”.12 

  

Como descrito acima, a comunicação em vários momentos na presente 

aula foi crucial para a interação com a turma e é nela que o ensino se reflete.  

Durante o estágio tive o cuidado de adequar sempre a linguagem à 

compreensão dos alunos. Deste modo, apesar de ser professora de uma turma 

de 12º ano, alguns alunos por vezes não sabiam o significado de alguns 

conceitos ou palavras, questionando-me sempre. No entanto, sempre que 

considerava que tinha dito algo que ultrapassava o conhecimento dos alunos 

perguntava no final da afirmação se tinham compreendido o que anteriormente 

dissera.  

Ao longo das aulas fui tornando a minha comunicação mais objetiva, 

restringindo-me ao que era essencial. Deste modo é necessário que o 

professor selecione apenas a informação mais importante (Rosado & Mesquita, 

2009). 

A comunicação foi melhorando com as várias estratégias que fui 

aplicando, assim como as relações que fui construindo e o à vontade que se foi 

estabelecendo com a turma. Assim, o receio que tinha em conseguir comunicar 

de forma eficaz com os meus alunos foi progressivamente superado. 

 

4.3.2.3. Aperfeiçoar a instrução  

  

 Segundo Siedentop (1991), a instrução é definida como a transmissão 

de informação, preconizada por objetivos e conteúdos do ensino, na qual o 

professor deve compreender que a forma como instrui é relevante, na medida 

em que o tipo de instrução utilizada esteja adequada ao envolvimento do aluno 

na aula e tarefa. Corroborando esta ideia, também Rosado e Mesquita (2009, 

p. 69) realçam que “(…) no processo de ensino-aprendizagem a instrução 

ocupa um lugar nobre ao referenciar-se à informação diretamente relacionada 

                                                           
12

 Excerto retirado da reflexão da aula 1. 
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com os objetivos da matéria. Por tal motivo está conotada como a ‘chave’ da 

estruturação e modificação das situações de aprendizagem”.  

 Nesta transmissão de informação, assim como transmitir exalta a sua 

importância, também há a necessidade de perceber se essa mesma 

informação está a ser compreendida. A instrução deve assim atender ao nível 

de atenção que os alunos apresentam, estando intimamente condicionada pelo 

contexto onde é aplicada (Rosado & Mesquita, 2009).  

 Neste sentido, o processo de instrução deve ter em consideração os 

alunos, com a intenção de transmitir o conhecimento de forma contextualizada 

e percetível para que não se desvie dos seus objetivos. Neste contexto, 

existem diferenças entre aquilo que os professores desejam dizer e aquilo que 

realmente dizem, como o que aquilo que o aluno ouve e compreende, assim 

como aquilo que efetivamente ele retém (Rosado & Mesquita, 2009). 

 A organização do processo de instrução deve ainda contemplar as 

relações que se sucedem antes e durante a prática, bem como as respostas 

motoras dos praticantes. Estes dois momentos complementam-se e intervêm 

mutuamente, sendo que o momento antes da prática se designa de 

apresentação da tarefa, e os momentos durante a prática se designam de 

feedbacks (Serra & Graça, 2003). 

 Assim, antes da prática, a instrução dá-se pela apresentação das 

tarefas, devendo esta ser transmitida de forma clara, objetiva e percetível de 

ser compreendida. Ao rever-me como pragmática, sucinta e objetiva ao 

apresentar as tarefas, tive que ter o cuidado de não me descurar da 

apresentação dos objetivos dos exercícios, porque não chega apenas 

apresentar os exercícios ou tarefas, é necessário demonstrar aos alunos o 

porquê da realização daquele exercício. Desta forma, numa primeira instância 

assumi que a forma como apresentava as tarefas estava a decorrer a um ritimo 

mais acelerado do que estipulara, na medida que existiam algumas situações 

em que os praticantes não estavam elucidados sobre o exercício a realizar. De 

acordo com Rosado e Mesquita (2009, p. 80), “(…) a forma como a instrução é 

realizada interfere na interpretação que os alunos fazem das tarefas, o que 

influencia a realização das mesmas.” 



 

60 
 

 

“(…) na primeira parte da aula, nomeadamente  no 

aquecimento, surgiram algumas dúvidas na sua 

realização, derivadas da forma como tentei apressar a 

instrução da tarefa. Desta forma, os alunos não tiveram 

em atenção a alguns aspetos essenciais que o exercício 

exigia, por falta de esclarecimento da minha parte.”13 

A reflexão sobre o exemplo evidenciado acima permitiu-me evoluir e 

utilizar várias estratégias para colmatar este problema. Assim, segui vários 

passos defendidos por Rosado e Mesquita (2009), entre os quais, a orientação 

dos alunos para os objetivos do exercício, apropriar a informação numa 

sequência lógica, dotar a apresentação com exemplos corretos e errados, 

personalizar a apresentação das tarefas, repetir em casos de dúvidas, bem 

como a utilização do questionamento de forma a tornar esta apresentação mais 

participada e dinâmica. 

Visando ainda uma otimização da instrução e para colmatar algumas 

dificuldades que apresentava na instrução, utilizei ainda várias estratégias, 

como a desmonstração, a utilização de palavras-chave, o questionamento que 

vou retratar de uma forma mais sucinta nos pontos seguintes, realçando deste 

modo o gratificante auxílio que representaram. 

  

4.3.2.4. Demonstração 

 

Segundo Rosado e Mesquita (2009, p. 96), “o uso associado a diferentes 

estratégias instrucionais, nomeadamente das tarefas motoras, em 

conformidade com a natureza específica das habilidades de aprendizagem e o 

nível de desempenho dos praticantes, revela-se particularmente eficaz.” Deste 

modo, atinge-se uma maior compreensão dos alunos relativamente à matéria 

de ensino.  

                                                           
13 Excerto retirado da reflexão da aula 10. 
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Estudos provam que a utilização desta estratégia diminui o tempo 

necessário para alcançar um certo nível de performance, comparativamente à 

prática ausente desta estratégia instrucional (Temprado,1977 cit. porRosado & 

Mesquita, 2009).   

Durante o EP foram várias as modalidades em que demonstrei como se 

realizava determinada  técnica, bem como as intenções táticas. Penso que este 

método além de aumentar a compreensão do aluno, também suscita 

admiração dos alunos pela realização dos docentes. No entanto, priorizei a 

demonstração realizada pelos alunos, porque para além de os motivar, “(…) 

liberta o professor para a focalização da atenção dos alunos nos aspetos 

relevantes a atender, através do complemento da informação verbal” (Rosado 

& Mesquita, 2009, p. 98). 

 

“Nesta aula, usei várias vezes a demonstração de uma 

aluna, em que a considero esta aluna, como um bom 

exemplo na realização deste salto, tendo alguma 

experiência nesta prática. Penso que é uma estratégia 

que me permite ficar mais focada no feedback verbal, ao 

mesmo tempo que os alunos conseguem visualizar um 

bom modelo. Assim, mudar os modelos de apresentação, 

não me restringir apenas ser só eu a demonstrar e dar 

motivação aos alunos para o fazerem, foram umas das 

técnicas e estratégias que tenho aprendido ao longo do 

ano letivo e pretendo usar ao longo da minha carreira 

profissional.”14 

 

Neste sentido, a demonstração deve ser realizada por um bom modelo, 

que destaque a informação mais importante e repetida várias vezes de 

diferentes ângulos (Mesquita, 2005). 

                                                           
14 Excerto retirado da reflexão da aula 86. 
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A demonstração revelou-se como uma das ferramentas mais 

importantes na minha prática pedagógica, partilhando em veemência com De 

Knop (1983 cit. por Costa, 1995, p. 126), “proporcionar aos alunos uma 

imagem visual sobre o que vão aprender e sobre os requisitos técnicos de 

execução parece constituir um procedimento que não só torna menos abstrata 

para os alunos a mensagem do professor, como favorece a compreensão da 

informação fornecida.” 

 

4.3.2.5. Palavras-Chave 

 

As dificuldades sentidas na apresentação das tarefas foram também 

colmatadas pela utilização das palavras-chave, agregada à demonstração. As 

palavras-chave permitem ao professor filtrar a informação, focando no 

essencial e consequentemente permite completar o processo de apresentação 

de tarefas. 

A complementação do suporte verbal, neste caso as palavras-chaves 

que acompanham a demonstração, culminam em ganhos de aprendizagem por 

partes dos alunos (Rosado & Mesquita, 2009). No entanto, a utilização das 

palavras-chave não deve somente ser circunscrita à demonstração, devendo 

também ser uma estratégia de aplicação na correções dirigida aos alunos.  

Desta forma, como mencionado anteriormente, esta foi uma das 

estratégias aplicadas durante o EP, estando inteiramente implícita para uma 

otimização instrucional. 

As maiores dificuldades em proferir palavras-chave, no decorrer do EP, 

não decorreram nos momentos em que o objetivo era instruir, de forma a focar 

o essencial da demonstração, mas instalaram-se quando detetava erros na 

execução dos exercícios e tinha que utilizar palavras-chave essenciais para as 

suas correções. Segundo Mesquita (2005, p. 63), na correção, “Nunca corrigir 

muitos erros em simultâneo, valorizando em cada momento o que é essencial 

de ser corrigido em detrimento do acessório”. 

Estas dificuldades só foram ultrapassadas ao longo do estágio, por um 

aprimoramento das matérias que não dominava tanto, pela solicitação de ajuda 
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com a PC e grupo de estágio sobre as palavra chaves que devem ser 

proferidas para corrigir um determinado gesto técnico, bem como por uma 

evolução da capacidade de observar, na medida que é importante “Treinar a 

observação através do conhecimento das características de execução e 

aplicação do movimento, da identificação dos erros e principais causas” 

(Mesquita, 2005, p. 63). 

 

“Nesta aula, deparei-me com várias dificuldades dos 

alunos no lançamento da passada, em que tive o cuidado 

de aumentar o tempo do exercício e usar muito feedback 

corretivo e demonstração. Contudo, percebi que há a 

necessidade de dominarmos bem as palavras-chaves 

referentes ao gesto técnico que queremos corrigir. 

Percebi que quanto mais objetiva e precisa for na minha 

intervenção, maior compreensão e consequentemente 

maiores resultados tenho na atividade motora dos meus 

alunos.”15 

 

Durante o EP, para suprimir as minhas dificuldades fui colocando em 

prática variadas estratégias para a otimização do processo de instrução, em 

que as palavras-chave foram realmente importantes desde o primeiro momento 

em que transmitia as tarefas a realizar e respetivos objetivos dos exercícios, 

assim como nos feedbacks corretivos, que visavam que o aluno focasse o que 

era urgente melhorar ou continuar a realizar e se tornasse inteligível de o aluno 

realizar. 

 

4.3.2.6. Questionamento 

 

O questionamento identificou-se como um dos métodos instrucionais 

que considerei mais importantes para conseguir aproximar-me dos meus 

                                                           
15 Excerto retirado da reflexão da aula 47. 
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alunos como forma de explicar algum conteúdo, dar dinâmica à aula, bem 

como em relações interpessoais. Por conseguinte, transformou-se num 

acompanhante do meu EP.  

 Neste sentido, concordo com Rosado e Mesquita (2009, p. 100) quando 

salientam a importância do questionamento, afirmando que “(…) a colocação 

de questões aos alunos pode servir diversos objetivos educativos”. Os autores, 

ainda destacam a relevância desta estratégia na interação professor-aluno. Os 

excertos de que se seguem ilustram bem esta ideia: 

 

“Durante a aula apliquei o método de instrução por 

questionamento, pois a minha intenção não é só mostrar 

o caminho, mas formar alunos com autonomia, impingindo 

um carácter reflexivo neles. Assim, dou a receita para eles 

conseguirem realizar o “ prato”.16 

 

“Relativamente ao segundo exercício, introduzi novas 

habilidades técnicas do badminton, questionando o 

conhecimento dos alunos sobre as respetivas”.17 

 

A utilização do questionamento permite desenvolver a capacidade de 

reflexão nos alunos, aferir o grau de conhecimento que detêm, pedir as suas 

apreciações, aumentar a motivação para as tarefas, controlar aspetos da 

gestão e disciplina, bem como ajudar na gestão e organização das tarefas 

(Vacca, 2006). Concordo plenamente com as ideias do autor anteriormente 

mencionado, e pretendo salientar o que considerei mais importante durante o 

meu EP, nomeadamente a motivação dos alunos. Assim, durante o tempo que 

usufruí do método de questionamento foram visíveis os benefícios que me 

trazia face à motivação dos alunos em responderem às minhas questões e 

demostrarem os seus conhecimentos.  

                                                           
16 Excerto da reflexão da aula 14 e 15. 
17

 Excerto da reflexão da aula 80 e 81. 
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Por outro lado, “Questionar os jovens sobre a sua vida pessoal, escolar, 

extraescolar, sobre os seus interesses e problemas, pode ser uma forma de 

aprofundar a relação entre professores e alunos criando condições para 

alcançar muitos objetivos educativos” (Rosado & Mesquita, 2009). 

Assim, esta estratégia de otimização da aprendizagem identificou-se 

como fundamental para conseguir melhorar o processo ensino-aprendizagem e 

oferecer dinamismo à minha prática pedagógica, bem como a construção de 

relações com os alunos. 

 

4.3.2.7. O feedback  

  

Segundo Januário (1996) define-se como feedback a intervenção do 

professor face ao desempenho do aluno, sendo uma das variáveis na predição 

para se conseguir um ensino eficaz (Mesquita, 2005) . Corroborando esta ideia, 

Fishman e Tobey (1978) entende que este comportamento do professor que 

funciona como resposta à demonstração motora dos alunos tem como objetivo 

modificar, adquirir ou melhorar a realização de uma habilidade. 

 O feedback envolve duas fases que trabalham em consonância, 

nomeadamente uma primeira fase de análise, e uma segunda fase de 

prescrição. A primeira fase está intimamente relacionada com a capacidade do 

professor observar, na medida em que “(…) subjacente à capacidade de 

corrigir está a capacidade de observar” (Mesquita, 2005, p. 62). Desta forma, 

primeiramente o professor diagnostica e identifica as diferenças entre a 

performance pretendida e a que realmente se sucede (Rosado & Mesquita, 

2009). O tributo a esta fase resulta num primeiro passo, na capacidade do 

professor em detetar e focar os erros fundamentais, corrigir no tempo e nos 

espaços corretos e por fim, escolher o tipo de reação mais adequada 

(Mesquita, 2005).  

  Tendo em conta que a primeira modalidade lecionada foi o voleibol, 

sendo uma modalidade que faz parte da minha vida diariamente, não senti no 

processo de análise dificuldades acrescidas logo no início do ano letivo, mas, 
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em modalidades com as quais não me encontrava tão familiarizada dada a falta 

de um conhecimento profundo. 

Desta forma e reconhecendo a importância que o feedback reflete no 

ensino, uma das maiores preocupações que tive ao longo das minhas 

correções culminava com a qualidade do feedback emitido, uma vez que a sua 

emissão incorreta, tanto ao nível da forma como do conteúdo pode provocar 

efeitos mais negativos do que a sua ausência (Mesquita, 2005). Na mesma 

linha e postulado por Hoffman ( cit. por Rosado & Mesquita, 2009), o facto de o 

professor não conseguir identificar os erros dos alunos, ou que não consiga 

interpretar a sua causa, tendem a ter dificuldades na prescrição do feedback.  

 

“Antes da aula, considerei pertinente estudar 

profundamente as componentes críticas de cada 

conteúdo que iria abordar, na medida que senti a 

transmissão do conhecimento que desejava passar para 

os alunos, necessitavam de um domínio fluido que 

consequentemente seria assim, capaz de dar solução ao 

que não correspondia com o pretendido e possibilitava a 

emissão de feedbacks a erros que os alunos estavam a 

desempenhar nas tarefas.”18 

 

“Assim, quero reforçar que a aula foi muito ativa, com 

os alunos sempre predispostos e empenhados, estando 

mutuamente a corrigir entre eles e ouvindo sempre os 

meus feedbacks. Neste último ponto, senti que o facto de 

estar bastante segura no conhecimento que pesquisei e 

estudei para dominar esta modalidade, acrescentou não 

só melhorias no desempenho dos alunos, mas também 

incrementos significativos na melhoria da dinâmica da 

aula.”19 

                                                           
18 Excerto retirado da reflexão da aula 29 e 30. 
19 Excerto retirado da reflexão da aula 48 e 49. 
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Desta forma, a procura pelas certezas, por um domínio e uma 

sustentação de conteúdo bem aprimorada, de todas as modalidades, foi 

sempre uma constante procura para mim durante todo o EP. Só cumprindo 

com esta estratégia é que consegui suprimir as dificuldades que fui sentindo ao 

longo do ano na emissão do feedback. Estas foram manifestamente mais 

propícias nas modalidades que não dominava, mas foi um processo em que fui 

gradualmente evoluindo, tornando-se patente que as lacunas foram diminuindo 

aquando da entrada em novas modalidades ao longo da minha prática 

pedagógica. 

 

4.3.3. Modelo de Educação Desportiva  

 

O Modelo de Educação Desportiva (MED) contempla a necessidade de 

dar um cunho afetivo e social às aprendizagens (Siedentop, 1987).  

De acordo com (Siedentop & Tannehill, 2000), este modelo é um modelo 

curricular e de instrução com o objetivo de proporcionar aos alunos 

experiências desportivas autenticas e ricas a nível educacional na disciplina da 

EF. Pretende formar indivíduos desportivamente competentes, cultos e 

entusiastas. A competência está relacionada com a capacidade do aluno em 

participar de forma satisfatória na competição, bem como conhecer 

compreender e adequar os seus comportamentos na prática onde está 

inserido, o aluno literata conhece, valoriza e respeita as regras, distinguindo a 

boa da má prática, por fim, o entusiasta defende a autenticidade da prática 

desportiva e é promotor de qualidade, onde a prática do desporto o atrai 

(Mesquita & Graça, 2009). Este último ponto é o mais importante por estimular 

nos alunos uma cultura desportiva, uma vez que o individuo que participa pela 

experiência e diversão da prática desportiva, desenvolve um sentimento de 

autoeficácia, fator de grande relevância para continuar fisicamente ativo 

durante a sua vida (Siedentop, 1987).  

O modelo combate as abordagens descontextualizadas, afirmando a sua 

forma lúdica e, procura estabelecer um ambiente intercessor de uma 
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experiência desportiva autêntica, em detrimento da separação da escola com a 

competição (Mesquita & Graça, 2009), 

Apesar de não ter cumprido com todos os elementos que a estrutura do 

MED compreende, nomeadamente o evento culminante e o registo estatístico, 

por apresentar UD curtas, penso que consegui os requisitos mais importantes 

deste modelo que passo a descrever. 

A filiação foi uma constante com a utilização do MED, onde se pode 

verificar a promoção da “integração dos alunos, no imediato, em equipas e, 

consequentemente, o desenvolvimento do sentimento de pertença ao grupo”. 

(Mesquita & Graça, 2009, p. 61) 

 

 

“Neste dia ainda sucedeu uma situação que, na minha 

opinião se define por ter sido engraçada, uma vez que tive 

a experiência de uma Srª Funcionária vir espreitar a 

minha aula. Rapidamente fui ao seu encontro e perguntei 

se existia algum problema, num instante, a srª responde-

me que está muito barulho na aula. Nesse momento, por 

irónico que possa parecer instalou-se em mim uma 

grande satisfação e educadamente respondi: “ Se numa 

aula de educação Física não existir barulho, isso sim era 

preocupante. Os meus alunos só estão motivados em 

ganhar e empenhados no exercício”. Assim, a situação foi 

bem resolvida, não estando à espera de outra situação, 

pois tratava-se de uma funcionária que tem vindo a ser 

impecável e muito disponível para nos ajudar em todos os 

aspetos.” 16 

 

“Logo no início da aula, fiquei muito feliz pelo facto de 

os alunos apresentarem as cores, o logotipo, o lema, o 

grito…, ou seja, todo o conjunto de tarefas que tinha 

pedido para eles decidirem em grupo, a fim de tornar o 
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MED com o mais festivo possível. Os gritos não foram 

apenas criativos, bem como tinham algo que 

caracterizava cada grupo e os seus elementos. Os 

logotipos das equipas eram originais, não fosse metade 

da turma de Artes, onde deram uso a essas capacidades. 

Senti uma enorme satisfação pela forma como os alunos 

cumpriram o que lhes havia pedido e, mais importante, a 

predisposição e emotividade com que a fizeram.”20 

 

Uma das prioridades do MED é combater situações de exclusão, lutando 

pela inclusão e oportunidades de participação, evitando ainda que a 

participação se prenda apenas aos alunos mais dotados (Mesquita & Graça, 

2009). Durantes as aulas, a integração e respeito entre colegas, aconteceu de 

forma natural, onde os alunos além de trabalharem em equipa, ainda se 

ajudavam uns aos outros e era admirável a forma como tinham o cuidado de 

demonstrarem, explicarem e ajudarem-se.  

Os alunos assumiram variados papéis nas suas equipas e a motivação e 

festividade com que trabalhavam em equipa era espantosa, sendo sempre 

autónomos na organização e realização das atividades. 

 

4.3.4. Autonomia e Responsabilização: a base da motivação dos alunos nas 

aulas 

     

 A educação deve dedicar-se a fundar o homem como sujeito e como 

pessoa, que lhe permita construir a sua autonomia (Bento, 1995). Desta forma, 

cabe ao professor tornar a EF mediadora da criação dessa autonomia no 

ensino.  

Devemos contemplar um ensino que coloque os jovens como parte 

integrante de todo o seu processo de aprendizagem. Deste modo, durante as 

aulas as tarefas de organização e gestão de atividades, frequentemente, eram 

                                                           
20 Excerto retirado da reflexão da aula 32 e 33 
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os alunos que as realizavam. Por conseguinte os alunos criavam os seus 

grupos, organizavam-se na disposição e recolha de materiais, etc… Este 

processo prezava pelo desenvolvimento da competência pessoal dos alunos. 

A autonomia solicita responsabilização nos alunos, mas esta também 

poderá colocar o professor numa situação mais frágil, uma vez que aumenta o 

risco de comportamentos disciplinares desviantes (Metzler, 2000). No entanto, 

ao tentarmos fomentar esta autonomia e responsabilidade nos alunos 

poderemos ter efeitos contrários que contribuam para uma boa dinâmica das 

aulas. Por conseguinte, pontualmente, durante as aulas responsabilizava um 

aluno para a função de orientar a parte inicial da aula, como é referido no 

extrato que se segue: 

 

“A supervisão e orientação da ativação geral e retorno 

à calma foram realizadas por um dos alunos. O aluno 

escolhido na minha opinião, é um dos alunos mais 

interessados e empenhado em melhorar. É notável, o 

aluno quando não compreende algo é sempre o primeiro 

a perguntar e está constantemente a procurar saber 

sempre mais.”21 

 

Definindo-se como um dos exemplos (ativação geral orientado por um 

aluno) que utilizei durante o estágio, pude verificar a versatilidade dos 

exercícios que os alunos realizavam, mostrando os seus conhecimentos. 

Aliada à demonstração dos seus saberes, ainda permitia uma fuga às rotinas 

das aulas. É de salientar também, a seriedade e autonomia com que se 

predispunham para essa função. Senti que os alunos encararam esta função 

como um voto de confiança e reconhecimento das suas capacidades que via 

neles. Era clara a motivação que demonstravam quando desempenhavam essa 

função.  

                                                           
21 Excerto retirado da reflexão da aula nº 8 e 9. 
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A responsabilidade que depositava nos meus alunos para além de 

elevar o interesse e motivação para a aula, também se traduzia na criação de 

laços de afeto e confiança entre professor-aluno e alunos-colegas. “A educação 

para os valores parece exigir, como se deduz, um ambiente ou contexto onde 

os jovens possam desenvolver o sentido de iniciativa e liberdade, fornecendo a 

motivação interna “ (…) Por outro lado, essa formação só é possível num 

ambiente que forneça oportunidades de ganhar confiança nas suas 

capacidades” (Rosado, 2009, p. 14 e 15).  

Neste sentido, concordo inteiramente com Rosado e Mesquita (2009, p. 

111) quando após a realização de um estudo, afirmam que “A 

responsabilização no cumprimento de tarefas motoras, expressa em termos de 

grau de empenhamento explicitamente apresentados e concretizados pelos 

alunos, promovia elevados níveis de empenhamento.  

Um outro exemplo relativo a esta questão da responsabilização e 

autonomia, foi experimentado na modalidade de atletismo:  

 

“Esta aula consistia na avaliação sumativa de atletismo, 

nomeadamente dos conteúdos de técnica de corrida, 

velocidade e corrida de estafetas. 

Na aula dei bastante autonomia aos alunos e percebi que 

estavam constantemente a corrigirem-se uns aos outros, 

instruindo sempre os colegas e explicando a forma correta 

de fazer cada habilidade. Apercebi-me que esta turma é 

muito solidária.”22 

  

Também na modalidade de dança, outros exemplos decorreram: 

 

 

“Relativamente à apresentação das coreografias, os 

grupos iam-se oferecendo para apresentar, tendo 

                                                           
22 Excerto retirado da reflexão da aula 38 e 39. 
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autonomia para decidirem entre eles. Percebi que foi fácil 

esta dinâmica, pois como já tenho mencionado nas outras 

reflexões, esta turma é muito autónoma e responsável. ”23 

 

Por outro lado, a criação da responsabilidade e autonomia nos alunos 

permitiu-me em situações pontuais e necessárias, colocar os alunos a trabalhar 

em diferentes espaços, dada a confiança que tinha na turma. 

 

Exemplos ilustrativos dessa confiança:  

 

 “No final da primeira parte da aula, indiquei aos meus 

alunos que subissem para o espaço dedicado à dança. 

No entanto, durante um tempo, uma professora pediu-me 

ajuda para uma tarefa. A tarefa demorou 

aproximadamente cinco minutos, o que me preocupara 

por ter deixado os meus alunos irem sozinhos para o 

espaço sem orientação. Quando cheguei ao espaço, qual 

foi o meu espanto de me deparar com uma turma a 

trabalhar de forma autónoma, muito bem organizada. 

Senti-me feliz e contente porque no fundo tinha a certeza 

que a turma nunca me iria dececionar.”24 

 

 “Para ajudar uma avaliação sumativa mais criteriosa e 

justa, considerei pertinente dividir a turma em dois grupos, 

dado o pequeno espaço de pavilhão que tinha para o 

largo número de alunos que detenho. Assim, metade da 

turma jogou futebol no campo exterior, enquanto outra 

parte realizava a avaliação de badminton.”25 

 

                                                           
23 Excerto retirado da reflexão da aula 74 e 75. 
24

 Excerto retirado da reflexão da aula 77 e 78. 
25

 Excerto retirado da reflexão da aula 87 e 88. 
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A decisão acima, na modalidade de badminton, descrita poderia 

proporcionar situações fora da tarefa, sendo da minha responsabilidade 

possíveis consequências. No entanto, quando é dado um voto de confiança, 

damos oportunidade aos alunos para cumprirem com esse voto.  

Havia uma perceção dos alunos sobre o risco que acarretava para mim 

a liberdade que lhes confiei e uma das alunas mencionou mesmo: “Professora 

pode ficar descansada, pode confiar em nós” (intervenção de um aluno).  

Os alunos perceberam essa liberdade reivindicava responsabilidades. 

Esta preocupação foi sendo colmatada ao longo do ano pelas relações de 

confiança e lealdade que foram sendo consolidadas. 

 

“Mais uma vez, os alunos mostraram a sua autonomia na 

organização dos espaços por todos os grupos, fazendo 

com que me predispusesse a a ceder os dois espaços 

(sala de espelhos e G1) para treinarem a coreografia. 

Apesar de os dois espaços serem no mesmo edifício, só 

conhecendo a turma como conheço e sabendo que se 

trata de alunos que cumprem da mesma moeda a 

confiança que lhes dou, é que permiti usufruírem ambos 

os espaços. Por conseguinte, andei sempre a circular de 

um lado para o outro”25 

 

Relativamente ao MED foi gratificante ver a forma como os alunos 

expunham as suas dúvidas relativamente às funções que iam desempenhar, ao 

trabalho que deviam já realizar para cumprir com as tarefas em grupo, etc.  

 

Volto a demonstrar exemplos de autonomia demonstrada pelos alunos da 

turma:  

 

“A aula teve o objetivo de realizar testes de avaliação 

“diagnóstica” para os alunos, onde o seu objetivo prendia-

se na realização de testes que os colocassem em equipas 
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equilibradas para conseguir aplicar o MED na UD de 

atletismo. 

Tive algum receio em colocar os alunos a realizarem as 

tarefas de forma autónoma por estações. No entanto, 

fiquei surpreendida pela sua cooperação nos exercícios, 

autonomia em destacarem cada um para cada função e, 

mais surpresa fiquei, quando conseguiram cumprir com os 

testes todos no tempo da aula estabelecido, com pouca 

orientação da minha parte, apenas a explicação no início 

da aula. Nesta aula tive a certeza que poderia apostar no 

MED, dado que os alunos mostraram já ter maturidade 

suficiente para realizarem a aula de forma autónoma, 

demonstrando uma grande cooperação. 

Foi percetível o entusiasmo deles na obtenção de bons 

resultados nos testes e ajudarem-se uns aos outros, ou 

mesmo voltando a repetir para competirem entre si, 

quando terminavam algum exercício. (…) 

Ainda usei a estratégia de colocar uma aluna como líder 

de um grupo, que por vezes se encontra mais distraído e 

disperso nas aulas a fim de controlar os seus colegas. Foi 

uma solução que deu muito resultado, dado que até foi o 

primeiro grupo a terminar os testes.”26 

 

 “O capitão ficou responsável por orientar a ativação geral 

das suas equipas, colocar os seus colegas em ativação 

motora nos tempos e espera e ainda realizar os 

alongamentos no final da aula.”27 

 

                                                           
26 Excerto retirado da reflexão da aula 28. 
27 Excerto retirado da reflexão da aula 43. 
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A implementação do MED foi extremamente vantajoso para inspirar os 

alunos a serem autónomos e responsáveis pelas suas ações, como alunos 

ativadores da sua própria aprendizagem. 

No cômputo geral, presenciar a autonomia e responsabilidade que a 

turma foi alcançando ao longo do ano, permitiu-me compreender que esse era 

o caminho a seguir enquanto docente, em que temos o dever de ser 

potenciadores de uma formação que integre estes dois parâmetros para que o 

processo do ensino - aprendizagem ganhe a sua máxima magnitude. 

 

4.3.5. Uma formação no ensino des(envolvida) por uma formação de treinador 

 

O presente capítulo discorre sobre uma formação de professor 

desenvolvida/envolvida numa formação de treinador.  

De acordo com Mesquita (2005), os estudos realizados na análise do 

ensino em EF, tiveram uma presença significativa no esclarecimento de 

situações ótimas de aprendizagem, destacando-se cada vez mais como 

componente fundamental de rentabilização do processo de treino. Desta forma, 

se os estudos nesta área de conhecimento revelam a sua contribuição face ao 

treino desportivo, pretendo demonstrar que o contrário foi extremamente 

importante durante a minha ação prática enquanto docente. 

O professor e o treinador são ambos promotores de mudança e são as 

suas ações que determinam a eficácia de ensino dos alunos ou respetivamente 

dos atletas. Pretendo com isto, evidenciar que a minha formação de treinadora 

pode ter sido um relevante auxílio para a minha prática pedagógica durante 

todo o estágio. Primariamente, penso que é essencial salientar que muitos 

autores fazem mesmo menção à semelhança ensino/treino desportivo e 

alunos/atletas. Assim, vou discorrer neste subcapítulo sobre os vários pontos 

convergentes entre o treino desportivo e o ensino e de que forma é que ambos 

se envolveram para desenvolver a minha formação no EP. 

Deste modo, um dos pontos que considerei similares na linha de 

professor/treinador prendeu-se com o sistema de gestão, que “corresponde a 

um plano de ação do professor/treinador que tem, ainda, por objetivo, a gestão 
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do tempo, dos espaços, dos materiais e dos alunos/praticantes, visando obter 

elevados índices de envolvimento, através da redução da indisciplina e fazendo 

uso eficaz do tempo” (Rosado & Ferreira, 2011, p. 189). 

Ser um bom gestor é uma das principais capacidades que o treinador e 

professor têm de apresentar. Segundo Siedentop e Tannehill (2000), quando 

se observa uma aula direcionada por um gestor eficaz, visualizam-se tarefas de 

gestão suaves, rápidas e com pouca intervenção dos professores. Nesta linha, 

um dos pontos fulcrais que estabeleci logo no início do ano letivo definiu-se 

pela determinação de regras e normas de conduta. Esta panóplia de regras e 

normas que fazem parte da minha orientação do treino, sendo habituais na sua 

gestão, foram rapidamente integradas no início do ano letivo na turma. 

Considero que a forma como sou intransigente com o cumprimento das regras 

que implementei ao longo do ano está de acordo com os autores Siedentop e 

Tannehill (2000) ao descreverem que o apropriado ambiente da sala de aula é 

consequência de um desenvolvimento de rotinas e implementação de regras.  

Outro ponto igualmente importante na gestão das aulas relacionou-se 

com a autonomia que, enquanto treinadora, promovo nos meus atletas e que, 

enquanto professora, segui a mesma linha de ação. Neste sentido, Siedentop e 

Tannehill (2000) referem que deve existir uma abordagem de cooperação, em 

que os professores solicitam a colaboração dos estudantes e fazem-nos 

compreender de que modo o sistema de gestão pode ser benéfico para todos, 

incluindo-os na tomada de decisão na gestão das tarefas. 

Durante a disposição dos materiais, no início, na transição ou no final 

dos exercícios, imperou mais uma vez uma das estratégias que sempre 

apliquei enquanto treinadora, designadamente a solicitação dos alunos para 

essas tarefas, contribuindo para uma certa dinâmica, responsabilização e 

rentabilização de tempo de aula. 

Outra variante que pude integrar na minha forma de ensinar assentou no 

sistema social, identificando-se como um propósito que os alunos procuram 

nas aulas de EF (Siedentop & Tannehill, 2000). O ambiente de aceitação e de 

genuína preocupação com os alunos deve ser construído pelos professores 

para conseguirem assim potenciar a adesão dos alunos (Rosado & Ferreira, 
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2011). Mais uma vez predominou a questão da afetividade, em que a minha 

postura enquanto treinadora, também perdurou durante toda a minha prática 

tentando, assim, elevar sempre um ambiente afetivo, dado que este fator pode 

influenciar muitas outras variáveis que contribuem para o sucesso do ensino-

aprendizagem.  

A realização dos planos de treino define-se como um dever a realizar 

antes de cada treino, realizando sempre um plano bem pensado e orientado 

por objetivos a cumprir. Na mesma ordem, também durante toda a minha 

prática pedagógica realizei todos os planos das aulas que lecionei. Apesar de 

serem de caráter obrigatório a realizar enquanto EE, caso tal não acontecesse 

não seria impedimento para a minha constante realização, dado que concordo 

plenamente com Bento (2003, p. 102) quando afirma que “antes de entrar na 

aula o professor tem já um projeto da forma como ela deve decorrer, uma 

imagem estruturada naturalmente por decisões fundamentadas.” Garanto 

sempre desta forma um planeamento previamente refletido para que além de 

funcionar como um guia para treinadora/professora, também combata 

desfasamentos entre os objetivos desejados e os que efetivamente foram 

realizados.  

Um dos aspetos em que considero que a experiência e formação da 

área do treino desportivo me auxiliaram de forma impreterível, consistiu na 

minha atitude e resposta face às adversidades que não conseguimos controlar 

e fogem da nossa estrutura de planeamento. Neste sentido, apesar de todo o 

processo de ensino ser sempre devidamente planeado, culmina algumas vezes 

com situações que fogem às nossas previsões e é nesse momento que o 

professor necessita de intervir de modo a conseguir ajustar consoante o 

desempenho dos alunos ou outras contrariedades. Assim, a experiência e 

sensibilidade adquiridas no treino dotaram-me de uma atitude mais flexível e 

passível de modificar situações inesperadas e foram sem sombra de dúvidas 

um grande auxílio na resolução imediata de situações difíceis de resolver no 

momento. Consequentemente foram várias as situações inesperadas durante o 

estágio, existindo situações de troca de espaços no próprio dia da aula, 

mudança e adaptação de exercícios que não estavam a corresponder aos seus 
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objetivos, ou seja, várias ocasiões em que necessitei de realizar ajustes para 

conseguir ultrapassar esses contratempos.  

O treino desportivo também trabalha a capacidade de observação do 

treinador, neste caso sendo uma das capacidades imprescindíveis para a ação 

do professor. Se por um lado, dá-lhe “estaleca” para manter sempre os seus 

alunos no seu campo de visão e rodar por todo o espaço de aula, por outro 

lado, também o dota de uma maior capacidade de correção, dado que a 

segunda está subjacente à primeira. Relacionado com o ato de corrigir, aprendi 

com a autora Mesquita (2005) que o treinador, neste caso o professor, deve 

corrigir inicialmente de forma global e de seguida de forma individualizada, 

focar nos erros momentaneamente mais importantes, assim como utilizar e 

reutilizar as várias estratégias que fui implementando, designadamente a 

demonstração, as palavras-chave e o questionamento.  

Assim como no treino, durante a minha prática pedagógica compreendi e 

partilho da ideia de Rink cit. por Mesquita e Graça (2009, p. 46) que “ não há 

nenhum modelo que seja adequado a todos os envolvimentos de 

aprendizagem, a eficácia do ensino deve ser interpretada através do recurso a 

modelos de instrução que forneçam uma estrutura global e coerente para o 

ensino e treino no desporto. Entre modelos de instrução mais centrados na 

direção do agente de ensino e modelos que concedem mais espaço à 

descoberta e à iniciativa dos praticantes, há que encontrar o justo equilíbrio 

entre as necessidades de direção e apoio e as necessidades de exercitação da 

autonomia, de modo a criar as condições favoráveis para uma vinculação 

duradoura à prática desportiva.” Neste sentido, a instrução assente em 

modelos de instrução deve compreender variados fatores, tendo sempre em 

causa os conteúdos a ensinar e adotar o modelo de instrução visará, de acordo 

com o contexto, uma prática equacionada com um modelo coerente. 

 Em formato de síntese, é importante realçar que o EP ao definir-se como 

uma fase real de preparação para o nosso futuro como docentes, foi percorrida 

de forma convergente com a minha vida pessoal, neste caso de treinadora.  
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4.3.6. O professor Reflexivo, a base para o crescimento profissional 

  

“Professores críticos e exigentes procuram causas na própria atuação e 

interrogam-se acerca dela. As causas das falhas devem ser procuradas tanto 

no professor como nos alunos” (Bento, 2003, p. 176). Consequentemente, 

também Alarcão (1996, p. 175) menciona que a reflexão “baseia-se na 

vontade, no pensamento, em atitudes de questionamento e curiosidade, na 

busca de verdade e da justiça.” 

 Há uma necessidade de “construção” de professores reflexivos, e esta 

reflexão permite abastecer o professor de informação autêntica sobre a sua 

ação, as razões que sustentam a sua ação, bem como as consequências que 

advêm da ação.  

 Mediante o acima descrito, a reflexão é a base para se conseguir evoluir, 

sendo necessária para se adquirir conhecimento e para se aperfeiçoar a 

atuação. Por conseguinte, a reflexão necessita de fazer parte integrante da 

formação e desenvolvimento do professor.  

 O processo de refletir caracterizou-se por ser uma das tarefas que a PC 

foi insistindo comigo para que essa realização fosse mais aprofundada, em 

detrimento de reflexões mais superficiais no início do ano letivo. Este foi um 

processo em que fui investindo ao longo do ano, compreendendo que 

pressupõe que o professor pense “no presente para se projetar no futuro” 

(Alarcão & Tavares, 2003, p. 133). 

 Nesta vertente, o conhecimento na ação, a reflexão na ação, sobre a 

ação e sobre a reflexão na ação são basilares para que o professor desenvolva 

o seu conhecimento e reformule o seu pensamento no sentido de melhorar a 

sua prática. 

 O conhecimento na ação comporta o conjunto de conhecimentos, 

metodologias e convicções que sustentam a ação do professor (Cunha, 2008). 

É a partir deste ponto que o professor ganha a capacidade de decompor esse 

conhecimento para de seguida o conseguir transmitir aos seus alunos. Na 

reflexão na ação, o professor realiza uma introspeção da sua atuação, que lhe 



 

80 
 

permite refletir e analisar a sua atuação na prática, a partir da observação e 

interrogação para explicar as ações (Cunha, 2008).   

 Relativamente à minha prática pedagógica, a reflexão na ação, 

considerei-a, por vezes, difícil de realizar, dada a exigência da pressão 

momentânea envolvida para conseguir contornar e resolver as situações. Desta 

forma, segundo Schon (1992) esta reflexão exige a análise focada no aluno e 

nas situações criadas por ele, a identificação e reflexão sobre o problema, para 

conseguir reformular a situação. No entanto, durante o meu EP, fui ganhando 

uma maior sensibilidade para conseguir identifica, refletir e atuar sobre estas 

situações.  

 

“(…) existiu um exercício que não estava a correr como o 

planeado e senti que devia agir imediatamente, realizando 

uma sequência mais acessível para os alunos, uma vez 

que aquela estava demasiado complexa. Penso que isto é 

uma característica que os professores devem apresentar, 

dado que nem sempre todos os exercícios vão correr 

como esperamos e cabe-nos mudarmos, para retirarmos 

o efeito que desejávamos. Foi algo que ninguém reparou, 

sentindo-me feliz por ter acontecido fluidamente.””28 

 

A reflexão sobre a ação “pressupõe uma retrospeção mental de forma a 

poder reconstruir o seu passado durante a ação” (Schon, 1992, p. 48), 

relacionando-se, assim, com uma procura de respostas para a intervenção 

desajustada dos alunos, que pode decorrer conjuntamente à aula ou a seguir a 

esta (Cunha, 2008). Já na reflexão sobre a reflexão na ação, “o professor 

analisa as formas anteriormente utilizadas e procura reformular a sua ação” 

(Cunha, 2008, p. 76). Estas duas últimas formas de reflexão eram 

fundamentalmente realizadas e debatidas com a PC. 

                                                           
28 Excerto retirado da Reflexão da aula nº 83. 
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Consideramos que a reflexão é uma das ferramentas chave para a 

evolução do professor, e durante o EP revi-a como fundamental para conseguir 

ultrapassar obstáculos, detetar erros melhorar potencialidades a desenvolver.  

Em jeito de súmula, concordo e pretendo seguir para toda a minha vida 

profissional o pensamento de Bento (2006, p. 26): “O que me salva nesta 

experiência repetitiva é a mina capacidade de renovar incessantemente a visão 

das coisas.” 

   

 

4.4. Avaliação 

 

“A avaliação é uma necessidade vital do ser humano porque lhe 

serve para orientar, de forma válida, as decisões individuais e 

coletivas.” 

(Gonçalves et al., 2010) 

 

A todo o momento o ser humano recebe informação do meio, classifica e 

age em coerência com essa informação, descrevendo-se a avaliação, assim, 

como uma tarefa intrínseca ao ser humano. 

De acordo com Rink (1993, p. 167) “O papel do professor na escola é 

descrito através de um conjunto de funções, entre as quais, a avaliação da 

eficácia do processo curricular e de ensino”. 

A avaliação é um dos procedimentos basilares no cumprimento do papel 

dos professores, que devem ter a capacidade de regular, controlar e 

monitorizar todo o processo de ensino aprendizagem. Caracteriza-se como um 

“juízo de valor que se obtém a partir da medição, ao compará-lo com a norma 

estabelecida” (Carrasco, 1989, p. 9). 

A avaliação apresenta várias finalidades, para os alunos e para os 

professores: pretende diagnosticar a evolução dos alunos, classifica-los, 

determinar as suas falhas e promover a reflexão sobre os seus próprios erros. 

Para os professores, permite contextualizar o professor relativamente às 

estratégias que aplicou, a forma como ministrou o seu ensino, orientando-o na 

sua atividade (Gonçalves et al., 2010). 
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O mesmo autor (Gonçalves et al., 2010, p. 11) ainda enfatiza a ideia que 

“ a avaliação deve ter por objetivo o aperfeiçoamento do ensino” (…) a 

avaliação tem de ajudar os docentes a tomar e justificar as decisões que 

possam satisfazer as necessidades dos estudantes” (…). A ideia-chave deverá 

ser, portanto, “Aprender ensinando e ensinar avaliando”. 

Devemos ainda ter em conta o ajustamento pois, segundo (Vieira, 1993), 

sendo a avaliação um processo complexo de realizar, envolve uma 

necessidade de planificação, com a definição dos critérios para a seleção dos 

conteúdos a serem avaliados. 

A avaliação é realizada pelo método da observação, sendo uma das 

tarefas mais privilegiadas para recolher a informação que se pretende avaliar 

(Damas & Ketele, 1985). Dada complexidade da avaliação dos alunos, a 

criação de grelhas de registo de avaliação é aconselhável e facilitadora deste 

processo (Vieira, 1993). Estas grelhas devem ser representadas por critérios, 

respondendo aos objetivos definidos, dado que se pretende verificar o 

processo e as capacidades dos alunos, que são o centro dessa avaliação 

(Rosado et al., 2002). 

O momento de avaliação caracterizou-se sem sombra de dúvidas como 

a minha maior dificuldade durante o estágio. As dificuldades e dúvidas 

assaltavam-me: conseguiria avaliar a numerosa turma de forma eficaz, justa e 

coerente? Neste sentido, concordamos com Gonçalves et al. (2010, p. 9), 

quando afirma que “O processo avaliativo só é eficaz se realizado de uma 

forma estruturada, consciente e fundamentada.” 

Pelos motivos mencionados anteriormente, esta tarefa caracterizou-se 

como umas das maiores preocupações que me acompanhou ao longo do ano 

letivo, tornando-se um trabalho árduo que marcou o EP pelas inquietações, 

incertezas e inseguranças que me trouxe.  

Neste sentido, para uma avaliação coerente e contextualizada, esta 

realizou-se em conformidade com as componentes críticas definidas para as 

aulas, avaliando sempre o que foi ensinado.  

Podemos afirmar que a avaliação é um processo complexo, que envolve 

vários momentos, nomeadamente a avaliação diagnóstica, a formativa e a 
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sumativa, que agem de forma congruente para formarem uma avaliação 

continua realizada formal ou informalmente. 

 

4.4.1. Avaliação Diagnóstica  

 

A avaliação diagnóstica não pretende “ formular um juízo mas recolher 

informação para estabelecer prioridades e ajustar a atividade dos alunos ao 

sentido do seu desenvolvimento” (Gonçalves et al., 2010, p. 7). 

Esta avaliação foi realizada no início de cada unidade didática com o 

objetivo de determinar o nível de empenhamento motor dos alunos, para 

continuamente planear e ajustar os conteúdos a lecionar.  

As modalidades abordadas foram então alvo de a avaliação diagnóstica 

realizada no início de cada matéria a lecionar. Os instrumentos utilizados para 

esta avaliação foram escalas de apreciação e observação direta. As tabelas 

continham os conteúdos a observar e os respetivos critérios para qualificar, 

indo ao encontro dos objetivos de cada matéria. Estes registos destinaram-se 

assim a avaliar afincadamente o nível dos alunos e da turma no seu conjunto. 

Como já mencionamos antes, a avaliação identificou-se como uma das 

tarefas mais difíceis de realizar, não só pela panóplia de conteúdos a avaliar 

mas também pelo número de alunos que compunham a turma. Deste modo, a 

primeira avaliação que realizei originou grande preocupação. 

  

“No que diz respeito à avaliação diagnóstica, a aula 

tornou-se extremamente curta para a sua realização. Os 

critérios alvo de ser avaliados foram muito extensivos 

para uma aula de apenas 50 minutos, alternada com 

testes de aptidão física.  

Assim, o método tornou-se extremamente difícil de avaliar 

num período de tempo tão pequeno, aliado ao facto da 

existência do tempo perdido nos testes.  
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Se tiver possibilidade vou tentar voltar a realizar a 

avaliação diagnóstica, simplificando a minha tabela de 

registo.”29 

 

 “Relativamente à avaliação diagnóstica, a utilização de 

um método de avaliação mais simplificado advém-se à 

experiência obtida na última aula, ou mesmo à 

falta/escassez de cumprimento da mesma na anterior 

sessão. Assim, penso que a avaliação diagnóstica deve 

sim apresentar um caracter qualitativo e recheado. No 

entanto, é preciso ser-se cauteloso, para não cair no erro 

de querer-se fazer “tudo” e o tempo ditar no fim, um 

“nada”. Quero dizer com isto, que a simplificação às vezes 

pode ser a melhor conduta, caso provado nesta aula. 

Ainda referente à avaliação diagnóstica consegui avaliar 

todos os alunos, percebendo que tenho uma turma com 

grande margem de evolução.”30 

 

Por outro lado, no atletismo a avaliação diagnóstica realizada no início 

da unidade didática, mais do que informar sobre o nível dos alunos, teve por 

objetivo situar e distribui-los de forma justa e homogénea por equipas. Neste 

contexto, tivemos oportunidade de por em prática um conjunto de testes 

aprendidos na unidade curricular de didática de atletismo do 1º ano de do 

MEEFBS, que facilitou a constituição das equipas em função dos resultados. 

 

“Na aula foram realizados os testes de avaliação 

“diagnóstica” de atletismo. Esta avaliação tinha o objetivo 

de realizar testes que me permitissem construir equipas 

                                                           
29 Excerto retirado da reflexão da aula 10. 
30

 Excerto retirado da reflexão da aula 11 e 12. 
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equilibradas para conseguir aplicar o MED na UD de 

atletismo.”31 

 

Assim, a avaliação diagnóstica “facilita, então, a ação do professor na 

medida em que fornece a informação adequada, permitindo tomar as decisões 

necessárias e ajustadas às capacidades dos alunos, promovendo, desta forma, 

o sucesso educativo do aluno.”(Gonçalves et al., 2010, p. 47) 

 

4.4.2. Avaliação Formativa 

 

A avaliação formativa permite ao professor a perceção sobre a evolução 

dos alunos ao longo das aulas. Segundo Carvalho (cit. por Rosado et al., 

2002), esta avaliação é essencial na sua função de regular da prática de ensino 

e aprendizagem. Corroborando esta ideia, também Aranha (1993 cit. por 

Gonçalves et al., 2010, p. 49), descreve que nesta avaliação “o professor 

procede a uma observação cuidada e sistemática das tarefas que o aluno leva 

a cabo ao longo do ano. Esta observação permite ao professor a recolha de 

informações vitais sobre o desempenho do aluno, verificando os seus erros 

com o objetivo de melhorar o seu desenvolvimento com vista ao êxito.” 

Durante o EP, a avaliação formativa não apresentou situações de 

avaliação formal, mas acompanhou sempre durante todas as modalidades 

lecionadas, sendo importante para que, enquanto professora, a minha 

intervenção pedagógica com os alunos seguisse sempre uma linha com 

coerência e sentido.  

A avaliação contínua foi linearmente refletida e ponderada nas reflexões 

das aulas, após a observação do comportamento e progresso dos alunos, 

como se evidencia nos excertos que se seguem: 

 

“Relativamente à aula, os alunos já têm facilidade em 

realizar a técnica de passe. No entanto ainda há alunos 

que não dominam de forma eficiente a manchete. Será 

                                                           
31

 Excerto retirado da reflexão da aula 28. 
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necessário um trabalho mais acurado para este gesto 

técnico.”32 

 

“Muitos dos alunos sentiam ainda dificuldades em realizar 

o lançamento da passada, em que realizavam a passada 

diversos erros técnicos. Será sujeito a um igual trabalho 

na próxima aula.”33 

 

Por fim, é importante salientar que este tipo de avaliação foi fundamental 

para conseguir avaliar os alunos que por causas excecionais não puderam 

comparecer ou realizar a aula no dia da avaliação sumativa. 

 

4.4.3. Avaliação Sumativa 

 

Segundo Ribeiro e Ribeiro (1990 cit. por Gonçalves et al., 2010, p. 56) “A 

avaliação sumativa procede a um balanço de resultados no final de um 

segmento de ensino-aprendizagem, acrescentando novos dados aos 

recolhidos e contribuindo para uma apreciação mais equilibrada do trabalho 

realizado.” Pode ocorrer no final de cada período letivo, no final de cada ano e 

no final de cada ciclo de ensino, bem como no final das unidades de ensino a 

avaliar de forma global (Rosado et al., 2002). 

Esta avaliação permite ainda compreender de que forma é que os 

objetivos iniciais propostos foram de encontro ao cumprido. Ainda possibilitou, 

enquanto docente, refletir sobre as decisões tomadas, a linha orientadora que 

utilizei, o meu desempenho e, mais importante, recolher ilações para o futuro. 

A avaliação sumativa consistiu na atribuição de uma classificação aos 

alunos, de acordo com os seus desempenhos nos diversos domínios, tendo em 

conta os objetivos e de acordo com os critérios definidos pelo programa 

nacional da disciplina e pelo ajustamento do grupo disciplinar. 

                                                           
32

 Excerto retirado da reflexão da aula nº 23 e 24. 
33 Excerto retirado da reflexão da aula nº 76. 
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Os instrumentos utilizados para avaliar foram as tabelas de registo, 

observação direta, bem como meios audiovisuais (muito preciosos na avaliação 

sumativa de dança). Os critérios foram bastante similares aos utilizados na 

avaliação diagnóstica. 

Este tipo de avaliação acrescenta uma maior responsabilidade à tarefa 

do professor, uma vez que é esta avaliação que define e classifica os seus 

alunos. Há a necessidade de um bom planeamento, estrutura e coerência nas 

suas realizações, com vista a reduzir substancialmente injustiças nas 

respetivas classificações dos alunos. Neste sentido, apresenta-se um extrato 

de uma reflexão de uma aula de avaliação: 

 

Assim, no que se refere à avaliação sumativa, na 

minha opinião, temos que ser o mais simples e objetivos 

no que se prende aos critérios de avaliação, uma vez que 

uma numerosa lista de critérios só impedirá uma fidedigna 

avaliação. É então que, antes de avaliar, é importante 

apresentar um enorme conhecimento sobre conteúdos 

abordados durante a UD, pois facilita a rentabilização de 

tempo quando se olha para o aluno e, já sabemos onde 

se encontra o respetivo critério. 

Mesmo assim, senti algumas dificuldades em avaliar os 

alunos, devido ao habitual motivo, o grande número de 

alunos que compõe a turma”18  

 

Como se pode constatar no excerto anterior, as primeiras avaliações 

foram as mais difíceis de realizar. A necessidade de observar, qualificar e 

registar em tempo real constituiu uma grande dificuldade, exigindo um bom 

tempo para conseguir observar e classificar todos os alunos. 

A insegurança e o receio em avaliar incorretamente e de forma 

inadequada foi progressivamente ultrapassada pela experiência que, com o 

tempo, fui adquirindo. 
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“Senti bastante facilidade em realizar a avaliação dos 

alunos, tornando-se até mais rápida do que esperava. 

Penso que isto se deve ao meu domínio dos conteúdos, 

aliada à experiência que fui ganhando no decurso de 

várias avaliações que fui efetuando ao longo do ano.”25 

 

Numa das matérias, nomeadamente dança, a avaliação sumativa foi 

realizada com auxílio de meios audiovisuais. A filmagem permitiu-nos observar 

mais do que uma vez o desempenho dos alunos e, consequentemente, atribuir 

uma classificação mais justa. 

 

“Para a aula tive o cuidado de arranjar máquina de 

filmar, permitindo-me assim uma avaliação mais fidedigna 

a realizar a posteriori, assim como possibilitou-me ficar 

com uma belíssima recordação.” 23 

 

A avaliação da disciplina não se restringiu apenas à avaliação da 

atividade motora, sendo ainda alvo de avaliação, os conhecimentos, os 

comportamentos e empenhamento dos alunos. Os conhecimentos foram 

avaliados pela realização de um teste escrito ou pela realização de trabalhos. 

 

4.4.4. Autoavaliação 

 

A autoavaliação foi uma tarefa que os alunos realizaram sempre no final 

de cada período. “As aprendizagens significativas só acontecem se houver por 

parte dos alunos uma compreensão e uma reflexão sobre as suas 

aprendizagens” (Gonçalves et al., 2010, p. 63), como está patente no excerto 

que se segue: 

 

“Nesta aula ainda realizei a autoavaliação dos alunos. 

Percebi que os alunos têm uma boa noção sobre as notas 
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que merecem, sendo que se mostraram coerentes com as 

suas auto-avaliações.”24 

 

Assim, no final de cada período os alunos preenchiam as suas fichas de 

autoavaliação, permitindo esta, perceber a consciência dos alunos face aos 

seus desempenhos e percursos durante as aulas.  
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5. ÁREA 2- PARTICIPAÇÃO NA ESCOLA E RELAÇÕES COM A 

COMUNIDADE 
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5. Área 2- Participação na Escola e Relações com a 

Comunidade 

A Formação do EU Professora na Sua Íntegra 

 

De acordo com as Normas Orientadoras do EP1, este capítulo integra-se 

na Área 2 e “engloba todas as atividades não letivas realizadas pelo estudante 

estagiário, tendo em vista a sua integração na comunidade escolar e que, 

simultaneamente, contribuam para um conhecimento do meio regional e local 

tendo em vista um melhor conhecimento das condições locais da relação 

educativa e a exploração entre a escola e o meio (…), pretende-se então 

“contribuir para a promoção do sucesso educativo, no reforço do papel do 

professor de Educação Física na escola e na comunidade local, bem como da 

disciplina de Educação Física, através de uma intervenção contextualizada, 

cooperativa, responsável e inovadora” (p.6). 

Segundo o mesmo documento, o estudante estagiário deverá ainda 

acordar com a PC se irá realizar um maior investimento na Direção de Turma 

ou no Desporto Escolar (DE).  

Deste modo, mediante os objetivos mencionados anteriormente, o meu 

acompanhamento mais efetivo incidiu sobre a Direção de Turma e na 

organização de eventos do PAA. 

É de salientar ainda o trabalho de integração do professor, que deve ser 

constante, envolvendo-se no contexto em que sucede a sua atividade. Deste 

modo, o sucesso nesta área foi garantido pela predisposição que a 

comunidade escolar teve no acolhimento das Professoras estagiárias. Houve 

uma boa inclusão através das conversas em encontros e situações informais, 

bem como em reuniões em que participávamos. 

 Deste modo, segundo Marcelo (2009) há uma real importância na 

formação do docente como um processo individual e coletivo, na qual deve 

estar contextualizado no local da sua aprendizagem. Mediante o descrito, toda 

a minha integração na participação na escola e nas relações com a 

comunidade escolar foi fundamental para o meu crescimento profissional. 



 

94 
 

5.1. Direção de Turma 

 

“É o professor que acompanha, apoia e coordena os processos de 

aprendizagem, de orientação, de maturação dos alunos e de orientação e de 

comunicação entre os docentes, alunos Pais/encarregados de educação e 

restantes agentes da ação educativa”. 

(Silva, 2007, p. 47) 

   

Corroborando a ideia em cima mencionada, também Boavista e Boavista 

(2013, p. 80) afirma que “ O DT constitui um elemento determinante da 

mediação de conflitos, que não se encerram apenas no recinto escolar, 

ramificando-se e multiplicando-se por toda a comunidade educativa.” 

Ao longo do ano letivo fiquei responsável pela gestão de tarefas 

inerentes ao cargo, um trabalho de carácter mais burocrático. Fiquei 

responsável pelos processos disciplinares dos alunos da turma de ensino 

profissional da PC numa turma profissional de 11º. No entanto, ajudava ainda 

em outras tarefas, complementado esse trabalho com a minha colega de 

estágio.  

Assim, tive como funções: a organização de todos os processos, de 

modo a facilitar o trabalho da PC em concordância com o Conselho de Turma 

de criar as medidas disciplinares adequadas, ordenar por datas todas as 

ocorrências que os professores relatavam da indisciplina dos alunos, bem 

como orientar a PC para o material em falta que alguns professores 

apresentavam quando tomavam estas mesmas medidas. 

Durante o EP, através do trabalho como companheira da PC na Direção 

de Turma, percebi que ser-se DT exige de um professor o perfil de bem 

organizado, trabalhador, comunicador mas, mais importante, que o professor 

responsável pela turma apresente uma sensibilidade mais apurada para se 

aproximar dos alunos. Penso desta forma, uma vez que é a identidade que 

pode não só ajudar dentro da sala de aula e na escola, mas também em casa. 

É possível encontrar-se alunos que sejam indisciplinados, mas que apenas 

precisam de alguém que lhes dê uma oportunidade de mostrarem a outra parte 
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boa deles. Esta foi uma das grandes facetas que encontrei no trabalho da PC 

como DT. 

Em jeito de súmula, sinto que foi um trabalho enriquecedor de realizar 

enquanto estudante-estagiária, uma vez que ser-se professor não se resume 

apenas a ensinar e dar aulas, mas acrescentam-se também responsabilidades 

e funções que permitem interagir com os alunos de uma forma mais expressiva 

e próxima, sendo que o principal objetivo se resume na ajuda que podemos dar 

aos alunos para crescerem como pessoas dignas da sociedade. 

 

5.2. Eventos Desportivos   

 

O professor tem que reunir uma série de requisitos em diversas áreas do 

saber, sendo uma delas a adoção de uma atitude adequada que lhe permita a 

participação na escola e a relação com a comunidade  

O PAA apresenta o conjunto de atividades a decorrerem durante o ano 

letivo. Integra assim a participação no departamento de EF, o planeamento das 

variadas atividades, das quais algumas ficaram a cargo do Núcleo de Estágio. 

Neste sentido, foi da responsabilidade do núcleo de Estágio a 

organização do Corta-Mato, do MegaSalto e do MegaSprinter escolares e 

distritais. Além dessas atividades, o núcleo de estágio ainda propôs a 

realização de mais uma atividade, nomeadamente o evento Special Sport Day. 

Ainda pudemos ajudar na organização do torneio de basquetebol, designado 

por “Compal air”. 

Assim, as atividades organizadas pelo núcleo foram relevantes pela 

autonomia que fomos ganhando dentro da escola, bem como pela seriedade e 

responsabilidade com que quisemos cumprir estes eventos, tentando sempre 

estar à altura de orgulhar a comunidade escolar.  

Passo a descrever de forma ordenada e sucinta os eventos desportivos 

organizados pelo núcleo de estágio. 
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5.2.1. Corta-Mato 

 

O Corta-Mato escolar foi a primeira atividade organizada pelo NE. 

Apresentou-se logo de início como um grande desafio que gostávamos de 

cumprir com sucesso. 

Durante a sua preparação, por vezes instalava-se no grupo um receio de 

não cumprir com as expetativas, na qual se definia como o primeiro impacto do 

trabalho de grupo apresentado à comunidade escolar.  

O planeamento e a organização do evento exigiu um trabalho árduo por 

parte do NE, bem como várias dúvidas que fomos colocando a professores 

mais experientes, nomeadamente à PC. Foi realizada uma série de tarefas, em 

que o grupo tentou sempre de forma justa dividir trabalho entre o grupo, mas 

trabalhando sempre como equipa. 

 Durante o evento tivemos alguns imprevistos, como um elevado número 

de inscrições no momento, as condições climatéricas também não foram as 

mais desejáveis. No entanto penso que estes parâmetros apuraram ainda mais 

um trabalho em equipa do núcleo para conseguir ultrapassar esses obstáculos. 

Esta foi a estratégia adotada, em que cada uma de nós tentou sempre 

compensar a colega, contribuindo para uma dinâmica e fluidez na organização 

durante o evento. 

 

“Pelo seu sucesso, o evento revelou-se para a 

comunidade escolar como um momento de competição, 

convívio, companheirismo e festividade através do 

desporto.”34 

   

Por fim, o ambiente que se manifestou à volta do evento foi muito 

gratificante, onde um clima festivo imperou durante toda a manhã. Deste modo, 

o reconhecimento da comunidade escolar face ao desenrolar da atividade e, ao 

nosso primeiro trabalho, levantou em nós uma sensação de conquista e de 

missão cumprida. No entanto, acentuar que também aprendemos com vários 

                                                           
34

 Reflexão da atividade Corta-Mato que decorreu no dia 17/12/13. 
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erros que efetuamos antes e durante a atividade, que foram considerados 

como mais-valias para a organização dos próximos eventos. 

Relativamente ao corta-mato de Distrital, este foi da responsabilidade do 

Desporto Escolar, ficando ao encargo do NE de EF orientar-se pelo 

regulamento implementado para a respetiva organização da prova. Os alunos 

foram acompanhados por professores do Agrupamento de Escolas 

Cooperante. 

Este evento, foi o primeiro que realizámos fora do recinto da escola, na 

qual exigia uma maior responsabilidade, na qual a nossa função passou por 

acompanhar os alunos num espaço onde se encontravam centenas de outros 

alunos. Esta responsabilidade que o evento pedira, deixava-nos um pouco 

nervosas. No entanto, com o desenrolar do tempo além dessa função também 

nos preocupamos em apoiá-los durantes os eventos, fomentando assim um 

bom convívio com os professores e alunos. 

 

5.2.2. MegaSprinter e MegaSalto 

 

 O MegaSprinter e MegaSalto foi a segunda atividade em que o NE 

participou de forma ativa na organização, sendo da sua responsabilidade todo 

o planeamento, gestão e organização do evento. Apesar de se tratar da 

segunda atividade que estava ao nosso encargo, era uma novidade para nós, 

na medida que nenhuma de nós enquanto alunas das suas escolas tinha 

vivenciado e experimentando esta atividade. 

 Este evento iniciou-se com um dia um pouco chuvoso, com condições 

climatéricas menos favoráveis, o que ao princípio não nos deixou muito 

entusiasmadas. No entanto ao longo da manhã houve grandes melhorias, 

instaurando-se assim um clima motivador e festivo para as provas. 

 Dados os erros que cometemos no Corta-Mato, esta atividade teve um 

planeamento muito mais cuidado, aprendendo com o último evento. Deste 

modo, penso o grupo foi limando pequenas falhas com a experiência. Contudo, 

apesar de o balanço ser positivo, ainda levamos alguns pontos a serem 

melhorados no futuro. 
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 Por fim, salientar que estes eventos permitem uma maior interação com 

alunos a qual habitualmente não interagimos, tornando-se depois, bastante 

habitual conversar com eles durante os intervalos ou outros momentos na 

escola. 

  Relativamente ao MegaSprinter e MegaSalto distrital, ficou da 

responsabilidade do Desporto Escolar, podendo o núcleo de estágio 

acompanhar os alunos da escola. 

 

“Este evento concedeu um espaço para a interacção 

entre os estagiários e os restantes elementos da 

comunidade escolar e do meio envolvente, 

proporcionando uma oportunidade aos mesmos de se 

integrarem e de contribuírem de forma palpável para a 

promoção da atividade física na escola.”35 

 

5.2.3. Special Sport Day 

 

 

Este evento foi uma ideia inovadora do grupo de estágio, para se 

integrar no “Dia do Coração”, tradição da escola cooperante em organizar 

atividades relacionadas com a saúde e bem-estar do coração, organizada 

pelos diferentes grupos.  

O grupo disciplinar concordou que apesar de a proposta não estar 

diretamente ligada ao tema, seria gratificante para os alunos vivenciarem essa 

experiência e o timing seria o mais adequado, designadamente o dia do 

Coração, onde a sensibilização é o objetivo.  

Deste modo, o evento foi da responsabilidade do NE de EF e da PC. 

 

                                                           
35 Reflexão da atividade MegaSprinter e MegaSalto que decorreu no dia 08/03/14. 
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“O evento moveu a comunidade escolar para a 

participação em modalidades desportivas praticadas por 

pessoas com deficiência. Assim, promoveu-se a 

consciencialização dos participantes para a necessidade 

da inclusão e demonstrou-se o importante papel do 

desporto nesta direção. 

 

“Cada momento correspondeu a um torneio inter-

turmas isolado, do qual uma equipa se sagrou vencedora. 

As equipas, de quatro elementos cada, participaram no 

Voleibol Sentado e no Boccia. Para além destas 

modalidades, todos os alunos puderam experimentar os 

percursos de cadeira-de-rodas e os percursos de vendas. 

Estas duas últimas não foram competitivas, tendo como 

principal objetivo sensibilizar os alunos para os obstáculos 

das pessoas com deficiência.”36 

 

Este evento distinguiu-se claramente em relação aos anteriores, 

realizados pelo NE. Neste evento a realização de um planeamento antecipado 

e minucioso foram fundamentais. Mais importante, o facto do grupo durante 

esse planeamento se contextualizar no dia, verificando toda a panóplia de 

situações que poderiam acontecer, na qual imaginava várias soluções foi 

essencial. 

Mais uma vez, a própria experiência que o grupo ganhou dos erros dos 

eventos anteriores, foi crucial para conseguirmos um balanço muito positivo no 

final.  

Por fim, este foi um evento enriquecedor para nós, onde conseguimos 

uma grande adesão dos alunos e ainda demos vazão a todas as tarefas de 

uma forma sublime. O reconhecimento dos outros professores por este evento 

foi muito importante para a nossa formação.

                                                           
36 Reflexão do evento Special Sport Day que decorreu no dia 14/05/14. 
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6. Estudo: A Educação Estética pela Educação Física na 

modalidade de Basquetebol 

 

Resumo 

 

Uma educação que não inclua valores estéticos prescinde de uma formação 

integral do indivíduo (Patrício, 1993), sendo que a Educação Física apresenta 

um importante potencial para a transmissão de valores estéticos e éticos 

(Costa, 1989). 

O estudo teve como principal objetivo o desenvolvimento de uma proposta 

didática a ser operacionalizada nas aulas de Educação Física. Perspetivou-se, 

desta forma, o desenvolvimento da educação estética através dos desportos 

coletivos, designadamente do basquetebol. Foi um estudo de natureza 

qualitativa, envolvendo também uma pesquisa bibliográfica aliada à construção 

da proposta didática. 

Pretendeu-se, assim, inspirar os professores de Educação Física para a 

importância do desenvolvimento da sensibilidade por meio dos jogos 

desportivos coletivos, no sentido de que as suas aulas promovam uma 

formação integral dos alunos.  

 

PALAVRAS-CHAVES: EDUCAÇÃO ESTÉTICA, EDUCAÇÃO FÍSICA, 

PROPOSTA DIDÁTICA, BASQUETEBOL. 

 

6.1. Introdução  

 

Os propósitos da EF parecem ser fundamentalmente instrumentais e 

muito orientados para a questão da saúde (física). Contudo, a EF pode e deve 

promover uma formação mais holística, designadamente ao nível da 

sensibilidade.  

O Desporto interessa à Estética, ou seja pode ser perspetivado como 

uma atividade estética, englobando uma infinidade de aspetos passíveis de 

serem contemplados e experimentados. Alguns exemplos são o movimento, o 
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corpo, o vestuário, a técnica e a tática, a vitória e derrota e as relações 

humanas. Deste modo, se o Desporto é um palco intemporal e interminável de 

sensações e sentimentos, nós, professores de EF, não devemos aproveitar as 

nossas aulas para contribuir para o desenvolvimento da sensibilidade dos 

nossos alunos, cultivando a educação estética, ou seja, promovendo uma 

formação mais holística de crianças e jovens? 

Entendemos que a resposta à questão anterior é afirmativa. Mas, dessa 

questão, decorre uma outra: como passar da conceção à ação no que respeita 

ao desenvolvimento da educação estética (EE) pela EF? Nesse sentido, no 

presente estudo desenvolve-se uma proposta didática que possa ser 

inspiradora para os professores de EF.  

Assim, o estudo teve como propósito desenvolver uma proposta didática 

a operacionalizar nas aulas de EF, visando o desenvolvimento da educação 

estética através dos desportos coletivos, designadamente do Basquetebol. A 

proposta consistiu na criação de situações que potenciem a aprendizagem das 

habilidades técnicas e das intenções táticas, realçando-se os aspetos estéticos 

da modalidade. 

6.2. Revisão de literatura  

 

A Estética está relacionada com a contemplação do belo, e a reflexão 

sobre a experiência que ela suscita. Possui também um conteúdo emotivo 

apelando à sensibilidade, à emoção e à perceção, transportando assim o 

sujeito para a busca da perfeição, plenitude, realização e harmonia (Lacerda 

2002). 

Compreendemos a estética como um domínio vasto que envolve áreas 

igualmente amplas, como a Arte, Cultura e Natureza. Mas deixemos a atual 

ideia que a estética é arte e que é exclusiva dela, e passemos a uma realidade 

mais rica e ampla, onde todo o ato humano é estético e “nada do que é 

humano se deve ignorar em educação”(Patrício, 1993, p. 115).  

A escola assume um papel fundamental na educação das pessoas que 

serão, num futuro próximo, os trabalhadores, eleitores e os formadores da 



 

105 
 

sociedade, como concordam Formosinho et al. (1991, pp. 187-188) atribuindo à 

escola a função de “instruir, estimular e socializar os educandos”.  

 Neste sentido, segundo (Reid, 2001) cabe à educação a importante 

tarefa de promover o desenvolvimento das particularidades individuais de cada 

ser humano e, para isso, deve oferecer novas vivências e diferentes tipos de 

abordagem das matérias, bem como fomentar uma inovação das perceções 

inatas que cada criança adquire ao longo da vida.  

De acordo com Patrício (1993), uma educação que não inclua valores 

estéticos, prescinde de uma formação integral do indivíduo. Sendo assim, 

Costa (1989) faz apelo às potencialidades que a EF contém na transmissão de 

valores estéticos e éticos. Corroborando esta ideia, também Lacerda (2002) 

afirma que não se trata apenas de considerar no desporto outras perspetivas, 

mas especialmente compreendermos a sua essência e assumirmos que os 

valores estéticos não podem ser negligenciados na pirâmide axiológica que o 

desporto comporta, pelo risco de suprimir neste último uma das suas 

dimensões matriciais.  

No entanto, apesar de já ser mais que evidente a importância da 

educação estética através do desporto, segundo Bento (2011) a investigação 

neste âmbito ainda é bastante negligenciada na atualidade, emergindo a 

necessidade de olhar o desporto pela perspetiva estética e ética.  

Uma reflexão sobre a presença da estética nos Programas de EF 

também se impõe a propósito desta temática. Garcia e Lemos (2003, p. 37) 

referem que é visível a falta de referências alusivas à educação estética, 

afirmando mesmo que “os documentos oficiais que operacionalizam a 

Educação Física em Portugal, não fazem uma única alusão à estética”. Apesar 

disso, pudemos verificar no Currículo Nacional do Ensino Básico37 uma 

referência concreta, “o desenvolvimento do sentido de apreciação estética do 

mundo” que é mencionado no currículo nacional básico numa perspetiva geral 

para todas as disciplinas (Ministério da Educação 2011 p.15), confirmando-se 

                                                           
37

 Currículo Nacional do Ensino Básico - Competências Essenciais, ano letivo 2011, aprovado 

pelo Ministério de Educação. 
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efetivamente a omissão de qualquer menção específica relativamente à EF em 

geral.  

É importante notar, contudo, que num estudo de Graça e Lacerda (2012, 

p. 247) onde se realizou uma análise dos Programas relativamente a esta 

matéria, as autoras evidenciam que “embora presentes no currículo nacional da 

educação física [as menções à estética] circunscrevem-se exclusivamente, 

pelo menos de modo explícito, às atividades físicas expressivas, 

nomeadamente a dança pelo desenvolvimento das capacidades técnicas, de 

expressividade, interpretação e composição”. No entanto, os Programas não 

oferecem, de facto, qualquer referência a todos as modalidades, 

designadamente os desportos coletivos nos quais se inscreve o âmbito deste 

trabalho. 

Os Programas referem-se recorrentemente a competências como a 

qualidade de vida, bem-estar, aptidão física, higiene, segurança, 

desenvolvimento das capacidades físicas. Contudo, segundo Bento (1995, p. 

270) “ o desporto carece de perguntas que o interroguem fora da polarização 

do preto ou branco, do pró ou contra”. Neste sentido, há a necessidade, de 

através da EF, alargar e promover nos mais jovens um maior leque de 

competências.  

Relativamente aos Jogos Desportivos Coletivos (JDC), segundo Kupfer 

(1988 cit.  por Graça & Lacerda, 2011), “o futebol apresenta um elevado 

potencial estético que se manifesta na confrontação e cooperação, na 

permanente adaptação e readaptação aos constrangimentos do jogo que 

proporciona uma infinidade surpreendente de movimentos, ritmos e situações”, 

Tendo em conta o enunciado pelas autoras, procuramos evidenciar que não só 

o futebol, mas, como todos os desportos coletivos, também o basquetebol 

apresenta grandes potencialidades para convocar os alunos para o universo da 

estética, sendo que ambas as modalidades se jogam de forma envolvente. 

Com este estudo, pretendeu-se evidenciar que a EE poderá ser 

importante para fomentar nos alunos uma flexibilidade de pensamento, 

potencializar o sentido crítico e criativo, consentindo valores subjacentes da 

estética. Estes valores integram-se no sistema de valores do desporto. 
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Pretendeu, assim, promover novas abordagens das diferentes modalidades 

desportivas, contribuindo para o enriquecimento das aulas de Educação Física. 

 

6.3. Metodologia 

 

O presente estudo é de natureza qualitativa, envolvendo uma pesquisa 

bibliográfica, bem como a construção de uma proposta didática em que se 

procura realizar uma abordagem metodológica a operacionalizar nas aulas de 

Educação Física. A pesquisa bibliográfica procurou incluir não apenas uma 

revisão de literatura sobre EE geral e EE pelo desporto articulada com literatura 

sobre ciências da educação e didática da EF, mas também a análise dos 

Programas de EF, com o propósito de mapear conteúdo que remetesse para a 

estética.  

A construção da proposta didática incluiu uma bateria de exercícios da 

modalidade de basquetebol, à qual foram elencados um conjunto de objetivos 

de carácter estético, que incluem diretrizes para quem realiza a atividade, 

assim como para quem, momentaneamente, está implicado em tarefas de 

observação. Tal opção justifica-se dado que segundo Lacerda (2007, p. 396) 

“Perfeição e excelência remetem também para virtuosismo, que pode ser 

entendido como a capacidade que alguém possui em conseguir ser tão perfeito 

tecnicamente, que acaba por contaminar esteticamente quem o observa." A 

mesma autora ainda salienta o facto de o sentido da estética do desporto 

também passar por “contagiar” o observador, através das sensações que o 

movimento do corpo do atleta consegue exercer nele.  

Segundo Meinberg (1992 cit. por Matos, 2014), a EF na escola deve 

estabelecer objetivos: objetivos no domínio desportivo motor, objetivos afetivos, 

objetivos estéticos, objetivos sociais, objetivos éticos e objetivos centrados na 

saúde, fitness e bem-estar. Relativamente aos objetivos estéticos, Matos 

(2014, p. 180) afirma que “ A aprendizagem desportiva pode contribuir para a 

educação estética pela vivência da beleza e da harmonia do movimento 

corporal.”(Matos, 2014, p. 180). 
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Os anos de escolaridade a que se dirigiu o estudo foram os 6º, 7º e 8º 

anos. Associada a esta escolha encontrámos uma série de motivos que a 

justificaram. As idades iniciais são as mais propícias para trabalhar e investir 

desde cedo na educação estética. No entanto, os JDC no primeiro ciclo não 

são trabalhados na sua complexidade máxima, ou seja, não é abordado o jogo 

formal na sua íntegra. Segundo Huizinga (1972 cit. por Graça & Lacerda, 2011, 

p. 430) “ a beleza do corpo humano em movimento encontra a sua máxima 

expressão no jogo.” Ainda, segundo o programa nacional do 2º e 3º ciclo, os 5º 

e 9ºanos são anos de revisão dos ciclos anteriores. Mediante as várias razões 

acima descritas, considerámos aqueles três anos os mais indicados para a 

realização da proposta didática por meio da qual se visa trabalhar a educação 

estética pelo desporto no contexto dos JDC, nomeadamente o basquetebol. 

Para uma compreensão clara da construção da proposta didática, 

recorreu-se a uma representação esquemática sob a forma de uma grelha, na 

qual se descrevem as várias categorias tratadas, designadamente: conteúdos, 

descrição dos exercícios, objetivos estéticos para quem realiza e para quem 

observa e, por fim, os meios estéticos que podemos utilizar para potencializar 

esses objetivos. Faz-se notar que se distinguiram os conteúdos de carácter 

técnico dos aspetos táticos. É importante ainda salientar que os exercícios 

apresentados para cada conteúdo são exemplos a título ilustrativo, de modo a 

que para se mostrar como podemos articular os objetivos estéticos com os 

conteúdos. Desta forma, teria sido possível recorrer a outros exercícios, logo 

que cumprissem com o conteúdo a trabalhar.  

Para a implementação dos exercícios utilizamos meios estéticos. Os 

meios a que se recorreu para dar vida aos exercícios inscrevem-se no domínio 

da arte, designadamente o cinema, a fotografia, as artes gráficas, a arquitetura, 

o vídeo e também a moda desportiva. 

A utilização dos recursos estéticos na prática pedagógica facilita a 

introdução, demonstração e correção dos vários conteúdos a abordar nas 

aulas. Aliado a essas vantagens ainda permitem aumentar índices de 

aprendizagem nos alunos, bem como cultivar uma atitude estética, 

constituindo-se como um dos objetivos da EF. 
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6.4. Proposta Didática  

 

Por uma questão de organização, os meios a que se recorre para a 

concretização de cada conteúdo, são desenvolvidos a seguir à apresentação 

da grelha (Quadro 1). Ainda foram apresentados exemplos de propostas para 

se cumprirem nas aulas de EF com a utilização desses meios. 

Quadro 1- Proposta Didática para a modalidade de Basquetebol. 

 

Conteúdo Descrição do Exercício 

Objetivos Estéticos 

Meios 

 Para quem realiza 
Para quem 

observa 

El
em

e
n

to
s 

Té
cn

ic
o

s 

Passe e 
receção 
 

Quatro alunos com uma 

bola, dispostos em 

quadrado. 

Os alunos devem passar a 

bola ao jogador à sua 

direita e correr de seguida 

para o local onde efetuaram 

o passe. O sentido de 

rotação 

da bola 

varia ao 

sinal do 

professor. 

 

Variante: O mesmo 

exercício com 2 bolas. 

 

-Harmonizar o 

deslocamento com 

a receção; 

- Realizar o passe e 

a receção com 

harmonia e fluidez;  

-Manter um ritmo 

próprio que garanta 

a continuidade do 

movimento quando 

passa e corre e 

quando recebe e 

passa. 

- Aceder ao prazer 

do movimento por 

via quinestésica. 

-Expressar um 

estilo pessoal. 

-Apreciar a 

harmonia, 

fluidez e ritmo 

entre os 

alunos que 

realizam o 

exercício. 

-Apreciar a 
elegância, 
expressividade 
e estilo 
pessoal dos 
alunos que 
realizam. 

- Fotografia; 
-Vídeo; 
-Artes 
gráficas. 

Criss-Cross: 

O aluno que efetua o passe 

desloca-se no sentido da 

bola, passando por trás do 

colega que recebeu a bola 

(a movimentação dos 

jogadores assemelha-se a 

um 8). 

 

-Fotografia; 

-Vídeo; 

-Artes 

gráficas. 

A turma divide-se em quatro 

equipas de seis alunos. 

Dois elementos de cada 

equipa posicionam-se nas 

extremidades do campo, 

respetivamente dentro de 

cada arco. As equipas 

devem realizar passes entre 

si, em progressão para o 

seu capitão, marcando 

ponto quando este receber 

-Fotografia; 
-Vídeo; 
-Artes 
gráficas. 
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a bola. É obrigatório passar 

a bola por todos os 

elementos antes de chegar 

ao capitão. 

Vence a equipa que 

acumular mais pontos. 

Rotação 
sobre o pé-
eixo 

Em drible, ao chegar aos 
pinos, o aluno para, realiza 
rotação sobre um dos pés e 
lança parado. 

 

- Consciencializar, 

sentir e valorizar o 
equilíbrio e a 
sinergia muscular, 
demonstrando 
ausência de esforço 
visível e conferindo 
fluidez ao 
movimento. 
 -Coordenar o drible 
com o 
deslocamento e 
sentir o prazer 
associado ao 
movimento 
coordenado; 

- Apreciar a 
harmonia e 
fluidez da 
execução da 
rotação sobre 
o pé-eixo. 
-Apreciar a 
plástica do 
corpo em 
movimento- 
 

-Fotografia; 
-Vídeo; 
-Artes 
gráficas. 

Drible 

Estafetas em drible. 
 
Variante: Estafetas em 
drible com obstáculos 

-Coordenar o drible 
com o 
deslocamento e 
sentir o prazer 
associado ao 
movimento 
coordenado; 
- Consciencializar, 

sentir e valorizar o 
equilíbrio e a 
sinergia muscular, 
demonstrando 
ausência de esforço 
visível dando fluidez 
ao movimento. 
- Harmonizar o 
movimento e o 
corpo com a  bola; 

- Apreciar a 
harmonia e 
fluidez do 
movimento; 
- Apreciar a 
harmonia e 
fluidez do 
corpo/bola; 
- Apreciar o 
estilo pessoal 
na execução 
do drible. 
-Apreciar a 
plástica do 
corpo em 
movimento 
 

- Fotografia;  
-Vídeo; 
-Artes 
gráficas 

Drible de 
Proteção 

Jogo da Apanhada com 
Bola:  
Um grupo de alunos, cada 
um com uma bola, numa 
área limitada, tentam roubar 
a bola aos colegas, sem 
perder o controlo da sua. 

-Coordenar o 
deslocamento com 
a proteção da bola. 
- Equilibrar a 

biomecânica e 
sinergia muscular, 
demonstrando 
ausência de esforço 
visível dando fluidez 
ao movimento. 
- Harmonizar o 
movimento e o 
corpo com a bola; 

-Fotografia;  
-Vídeo; 
-Artes 
gráficas 

Posição 
Defensiva e 
Mudança de 
Direção. 

Posição Defensiva e 
Mudança de Direção. O 

atacante conduz a bola em 
drible, sempre em direção 
aos sinalizadores, 
realizando mudança de 
direção quando o encontrar, 
num ritmo adequado à 
velocidade do defensor. O 
defensor acompanha o 

-Adequar a 
velocidade de 
mudança de 
direção à 
velocidade do 
defensor, tendo 
consciência e 
sentindo essa 
alternância de 
velocidade; 

-Fotografia;  
-Vídeo; 
-Artes 
gráficas 
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atacante em posição 
defensiva. Após passarem 
o meio campo, realizam 
1x1. 

- Equilibrar a 
biomecânica e 
sinergia muscular, 
demonstrando 
ausência de esforço 
visível dando fluidez 
ao movimento. 
- Harmonizar o 
movimento e o 
corpo com a bola; 
- Adequar a 
velocidade 
defensiva às 
mudanças de 
direção do 
atacante. 

Lançamento 
em apoio 

Jogo dos 31: 

O jogo inicia-se na linha de 
e lance livre. Se o aluno 
encestar são 3 pontos e 
tem outra oportunidade; se 
falhar, tenta o outro aluno 
do local onde agarrou a 
bola. Se encestar ganha 1 
ponto e passa para a linha 
de lance livre. O jogo 
termina quando um dos 
jogadores realizar 31 
pontos. 

-Adotar a postura 
corporal adequada; 
- Realizar forma 
fluida e harmoniosa 
o movimento de 
lançar ao cesto. 
 
 

-Apreciar a 
correção, 
harmonia e 
fluidez da 
execução do 
gesto técnico. 
-Apreciar a 
expressividade 
do movimento; 
- Observar a 
elegância com 
que o aluno 
executa o 
lançamento, 
expressando o 
seu estilo 
pessoal. 
-Apreciar a 
plástica do 
corpo em 
movimento 

-Fotografia;  
-Vídeo; 
-Artes 
gráficas 

Lançamento 
na Passada 

Realizar o lançamento na 
passada, após passe e 
receção (realizar o exercício 
do lado esquerdo e do lado 
direito). 

. 
- Coordenar a 
chamada com o 
lançamento; 
- Executar com 
continuidade a 
globalidade do 
movimento; 
-Adequar o ritmo 
entre os elementos 
da mesma equipa;  

Fotografia;  
-Vídeo; 
-Artes 
gráficas  

El
em

e
n

to
s 

tá
ti

co
s 

 

-Abrir linhas 
de passe  
- 
Desmarcaçã
o 
- Marcação 
Individual 
 

Jogo dos 10 passes:  

Os alunos realizam 10 
passes consecutivos entre 
a sua equipa sem perder a 
posse de bola. Cada aluno 
define antes de começar o 
jogo, o jogador que vai 
marcar defensivamente. 

Nota: se a bola for 
intercetada pela equipa 
adversária e a posse de 
bola se mantiver na mesma 
equipa, a contagem dos 
passes tem continuação.  

São formadas 
aleatoriamente 4 equipas. 
As equipas jogam num 
espaço reduzido (1/2 de 
campo).  

 

-Adequar o ritmo 
entre os elementos 
da mesma equipa; 
- Expressar as 
demonstrar a 
plástica do corpo 
consoante as 
readaptações e 
combinações; 
- Adequar a 
harmonia do Eu 
com os meus 
colegas; 
- Colocar a 
criatividade das 
ações e 
combinações com 
os colegas; 
-Adequar a 
velocidade 
defensiva, quando o 
seu adversário 
direto se desmarca.  

- Ritmo do 
jogo; 
- Expressão e 
locomoção 
nos 
deslocamento
s. 
- Estilo que 
distingue cada 
jogador. 
- Harmonia 
entre os 
elementos da 
equipa. 
-Apreciar a 
plástica do 
corpo em 
movimento- 
 

-Vídeo; 
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Passa e 
Corta 
 

Os alunos em três colunas 
de nove elementos nos três 
cestos realizam ataque ao 
cesto, tendo sempre o 
cuidado de depois de 
passarem a bola ao colega, 
cortarem para o cesto. O 
aluno que recebe a bola 
reenvia a bola ao seu 
passador ou realiza 
aclaramento. 
 
 

- Imprimir o ritmo 
adequado à 
organização do 
ataque e à 
recuperação 
defensiva. 
- Estimular a 
criatividade nas 
ações e 
combinações com 
os colegas; 
- Compreender a 
harmonia do Eu 
com os meus 
colegas; 

-Apreciar o 
ritmo das 
jogadas; 
- Observar a 
velocidade do 
ataque. 
. 
- Observar o 
estilo que 
distingue cada 
jogador. 
- Apreciar a 
harmonia 
entre os 
elementos da 
equipa. 
-Apreciar a 
expressão e a 
plástica do 
corpo em 
movimento 

-Vídeo; 
 

 

 

Meios Estéticos 

 

Cinema 

 

 No séc. XXI, surge cada vez mais a utilização deste recurso no mundo 

do desporto, desde os grandes treinadores que lhe dão uso como meio de 

inspiração, como meio de explicação, ou simplesmente pela apreciação da 

prática do desporto, que o ser humano admira. Os professores podem recorrer 

a esta categoria como metodologia para transmitir conhecimentos, saberes, 

como forma de motivação e incentivo, bem como possibilitarem aos seus 

alunos apreciarem a prática, que vai pressupor uma apreciação estética que 

lhe esta subjacente. A categoria do cinema e do desporto sempre se 

combinaram e com propósitos estéticos podem propor-se algumas situações, 

deste modo, define-se como um meio que os professores utilizam para várias 

estratégias. 

Exemplos: 

Visualização de filmes que inspirem os alunos e consequentemente 

suscitem neles prazer na modalidade (Quadro 2). Após a visualização do filme 

realizar um pequeno um trabalho com algumas questões como: 
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- O que mais apreciaram no filme?   

- Durante o jogo de basquetebol, o que realmente vos comoveu? 

- Que sentimentos associam à modalidade? 

- Pensem em sinónimo de "belo" e de "feio" (categorias estéticas) e 

usem-nos para caracterizar o basquetebol.  

- Após a visualização deste filme, o que gostavam de realizar de forma 

igual ou semelhante durante as aulas? 

Este trabalho pode ainda ser realizado como trabalho de casa, sendo 

que o professor pede aos alunos um relatório sobre o que mais apreciaram no 

filme e o que retiram de mais importante do argumento. Será ainda realizado 

um debate no início da próxima aula com base nestes relatórios.  

 

 

Quadro 2- Exemplos de filmes da modalidade de Basquetebol. 

C
in

e
m

a
 

Nome do Filme Descrição do Filme 

Coach Carter, Treino para a 

Vida 

História real e inspiradora de um treinador que 

decide mostrar diversos valores da vida, ao 

suspender a sua equipa campeã por causa do 

desempenho académico dos atletas. Dessa 

forma, recebe elogios e críticas, além de muita 

pressão para levar esta equipa de volta aos 

jogos. Um filme didático que faz menção a 

valores intrínsecos ao desporto. 

Basquetebol Blues- Hoop 

Dreams 

 

Um documentário que relata a carreira de dois 
aspirantes a estrelas do NBA, desde o colégio até 

chegarem à equipa dos seus sonhos, onde 
somente um vai ser aprovado. Assim como o 

anterior, também é um filme didático.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=8C6OuyczT60XCM&tbnid=Mps1oNuuVZCIBM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.vagalume.com.br/snoop-dogg/hoop-dreams-he-got-game.html&ei=rfnSU8VxqarRBf2ugIgE&bvm=bv.71778758,d.d2k&psig=AFQjCNEvRJrq-TmEpuwiXYLIGUUYjv5TDw&ust=1406421785085336
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Arquitetura  

   

O desporto coloca em prática a experiência estética através da beleza 

dos estádios, pavilhões, assim como, por exemplo, as cerimónias de abertura e 

encerramento dos jogos olímpicos. Segundo Lovisolo (1997), através destes 

aspetos podemos conseguir debates estéticos com os alunos, sendo estes 

uma valiosa matéria-prima para o entendimento da nossa carência cultural da 

beleza. A partir da multiplicidade das expressões do belo, como é o caso da 

arquitetura desportiva, podemos incutir nas crianças e jovens atitudes de 

respeito e admiração pela estética dos espaços desportivos. 

Durante as aulas, o professor com recurso a imagens, slides, fotocópias 

ou vídeos, poderá apresentar uma série de pavilhões diferentes aos seus 

alunos, onde se pratica basquetebol. Poderão ser utilizadas várias estratégias 

como: 

- Através dessa apresentação, o professor pode conjugar pavilhões de 

países diferentes, representados no Quadro 3, e ainda solicitar para os alunos 

os identificarem, colocando dando a sua opinião crítica sobre eles. 

- Podem votar para o pavilhão que mais admiram, justificando o porquê. 

- Descrevem o que sentem quando veem os pavilhões do Quadro 4 

cheios de pessoas e a festividade que lhes é inerente.  
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Quadro 3- Pavilhões de diferentes países da modalidade de Basquetebol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

Pavilhão Local 

 Pavilhão Desportivo de 

Albufeira - Portugal 

 Pavilhão no Centro de 

Congressos de 

Matosinhos - Portugal 

 Pavilhão: Wells Fargo 

Center- Estados Unidos 

da América 

 

  

Pavilhão: Target Center- 

Estados Unidos da 

América 
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Quadro 4- Pavilhão cheio e pavilhão vazio. 

 

Fotografia 

 

Concordo com Confúcio quando afirma: “uma imagem vale mais que mil 

palavras”. Gentili (1994, p. 151) exalta este aspeto ao partilhar que “o homem 

sempre procurou conhecer a própria imagem”. Consequentemente, o homem 

começa a dar valor à sua imagem e é então que surge a fotografia para 

salvaguardar e marcar o momento, bem como o vídeo para registar as ações e 

movimentos.  

Segundo Abrantes (1999, p. 2) “ o nosso pensar passa pelas imagens. O 

nosso sentir não as ignora. O nosso agir habituou-se a lidar com elas”. Vilas 

Boas (2006, p. 15) alega mesmo que “as imagens são uma linguagem 

indiscutivelmente forte”. 

Assim, a fotografia, permite-nos enquanto docentes explicar as 

habilidades técnicas e situações táticas. No entendimento de Lacerda e 

Gonçalves (2009, p. 107), a possibilidade de fornecer aos alunos a visualização 

de uma boa quantidade de imagens de grande qualidade técnica, “permite a 

elaboração do juízo estético, que contém uma atividade crítica e reflexiva”.  

A fotografia, também consente situações que possibilitam os alunos 

apreciarem a estética dos movimentos, da técnica, desenvolvendo uma atitude 

estética. A imagem transmite-nos algo, comunica connosco. Contudo, a 

 

Pavilhão cheio 

 

Pavilhão vazio 
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interpretação depende também da cultura visual e da personalidade de cada 

um (Vilas Boas, 2006). 

Assim, tal como a demonstração, que constitui um grande auxílio para 

os professores explicarem conteúdos, também a imagem pode adquirir essa 

função. Os alunos têm grande capacidade em captar e compreender o que se 

pretende com as imagens, não descurando um bom acompanhamento em 

termos de informação verbal. 

Seguem-se alguns exemplos ao nível da utilização da fotografia nas 

aulas de basquetebol:  

- Selecionar várias fotografias do mesmo elemento técnico realizado por 

diferentes atletas e fomentar a apreciação dos alunos relativamente à forma do 

movimento do corpo e da bola, ao estilo dos jogadores, aos equipamentos e 

acessórios usados. 

- Por exemplo o lançamento na passada, o lançamento em apoio e o 

lançamento em suspensão, e questionar os alunos sobre qual a técnica que 

consideram mais “bela”. 

- Com a implementação do MED, cada equipa, em cada aula nomeia um 

fotógrafo que fica responsável por captar todos momentos da sua equipa. Na 

aula seguinte a equipa terá que apresentar essas imagens, descrevendo quais 

as técnicas que estão a ser bem executadas, apontando os erros das que não 

estão bem executadas. Neste seguimento, também necessitam de decidir 

sobre o aluno que realiza a técnica de modo “bonito”. Será ainda realizada uma 

votação sobre a fotografia que ganhou na última aula, bem como a melhor 

fotografia durante o ano letivo. As votações necessitam sempre de ser 

fundamentadas.  

 

Vídeo 

 

O vídeo é uma forma de registo de imagens em movimento. Permite 

alargar a apreciação de elementos estéticos, como o ritmo, velocidade, 

expressão e plástica do corpo, estilo, criatividade, equilíbrio, harmonia e 

perfeição dos movimentos da modalidade de basquetebol. Concordamos com 
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Marques (1993, p. 31) quando eleva o desporto a algo que nos cria sensações 

e nos fascina, como: “O esforço dos atletas, a ideia de superação, a beleza dos 

corpos, a plástica do movimento, as emoções e a cor, a vitória e a derrota, a 

festa e o drama, etc." 

O vídeo é um recurso muito rico para os professores poderem explicar 

conteúdos técnicos e conteúdos táticos aos seus alunos, despertando em 

simultâneo para os aspetos estéticos. 

Enunciam-se algumas possibilidades de aplicação: 

- Existem vários vídeos que os professores podem utilizar para a 

introdução e demonstração de componentes técnicas ou táticas. No caso da 

aplicação do MED, uma possibilidade seria a utilização por parte dos capitães 

de equipa de vídeos para explicarem as tarefas a realizar com a sua equipa.   

- Mais uma vez é possível através da rotatividade dos repórteres com a 

aplicação do MED, cada equipa juntar todas as imagens que recolheram, 

selecionarem as frações dos melhores vídeos e realizarem um outro vídeo 

incluindo os melhores momentos. Esta seria uma tarefa a realizar no final de 

cada UD. Podem ainda durante a exposição do vídeo à turma, apelar para os 

objetivos estéticos que têm trabalhado ao longo do ano, realizando-se um 

debate com toda a turma. 

 

Artes gráficas  

 

As artes gráficas destinam-se a informar e transmitir visualmente alguma 

ideia, informação ou mesmo conteúdo através de impressos, como exemplo 

panfletos, cartazes, etc. Aqui, o professor pode apelar para a criatividade dos 

alunos. Podem recolher informação através de pesquisa, elaborando várias 

tarefas que ajudem na sua aprendizagem mas também nas dos seus colegas.  

Uma proposta seria, então, os professores pedirem aos alunos a 

realização de cartazes, em que cada um deve dar um cunho pessoal na forma 

como sente e “olha” a modalidade de basquetebol. 
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Moda Desportiva 

A moda desportiva permite ao professor ampliar a cultura desportiva dos 

alunos, motivando-os a apreciarem a versatilidade dos equipamentos das 

diferentes modalidades, o que fornece e dão a oportunidade para os alunos 

apreciarem as roupas desportivas através do movimento do corpo. 

Um desfile com os equipamentos da modalidade que os alunos 

consideram mais adequados e bonitos, seria uma boa ideia para realizar na 

última aula da UD. 

A comparação dos equipamentos de diferentes épocas, exemplificado 

no Quadro seria também uma forma impulsionadora de cultura e apreciação 

nos alunos, como exemplo na tabela a baixo:  

 

Quadro 5- Moda desportiva nas diferentes épocas. 

   

  

Avaliação:  

 

Consideramos que seria importante para desenvolver a EE nos alunos, 

integrar matéria alusiva à estética na avaliação da componente do saber 

concetual. Após a realização de um trabalho sistemático de carácter estético 

com os alunos ao longo do ano, faz todo o sentido efetuar uma avaliação nesse 

campo. 

As imagens podem ser um bom instrumento para avaliar o 

desenvolvimento da atitude e apreciação estética dos alunos. Uma ferramenta 

seria o teste escrito para os alunos realizarem um pequeno ensaio sobre a 
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temática. Ainda podemos solicitar aos alunos que realizem trabalhos escritos 

expondo todos os recursos estéticos com que trabalharam durante o ano.  

 

6.5. Conclusão 

 

Este estudo permitiu-nos aprofundar os conhecimentos sobre educação 

estética pelo desporto e, concomitantemente, realizar uma proposta didática 

passível de integrar a educação estética nas aulas de EF, no sentido do 

desenvolvimento holístico do aluno. Para que a implementação da proposta 

obtenha sucesso, é necessário que o professor desempenhe um papel 

preponderante em todo o processo.  

É de salientar a escassez de referências de carácter estético nos 

programas de EF, dificultando deste modo a realização de aulas guiadas por 

objetivos estéticos, uma vez que os próprios docentes também sentem a 

mesma falta de orientação.  

A dimensão deste trabalho estava inicialmente circunscrita a um projeto 

com uma maior abrangência, no entanto e, devido a algumas condicionantes 

que obrigaram a direcionar o foco de atenção para um assunto mais específico, 

tal não foi possível. Desta forma, ficou delimitado à realização de uma proposta 

didática na modalidade de basquetebol. Pensamos, ainda assim, ter chegado a 

bom porto, já que apresentamos um conjunto alargado de objetivos e meios 

estéticos que podem ser implementados com êxito nas aulas de basquetebol 

na escola. 

Como o final de um trabalho é sempre o início de outro, apresentámos 

algumas sugestões que poderão dar seguimento ao nosso estudo, 

designadamente a elaboração de uma revisão da literatura mais aprofundada, 

a realização de propostas didáticas que se estendam a outras modalidades dos 

jogos desportivos coletivos e o investimento noutras possibilidades de 

utilização dos recursos estéticos nas aulas de EF. 

 

 



 

121 
 

6.6. Referências Bibliográficas  

 

Abrantes, J. (1999). Breves contributos para uma ecologia da imagem. [Versão 

eletrónica]. Consult. 20 de Junho de 2014, disponível em 

http://bocc.ubi.pt/pt/pag/abrantes-jc-ecologia-imagem.pdf. 

Bento, J. O. (1995). O outro lado do desporto vivências e reflexões 

pedagógicas. Porto: Campo das Letras. 

Bento, J. O. (2011). Pedagogia do Desporto: Reencontros inadiáveis. (trabalho 

ainda não publicado). 

Costa, F. C. d. (1989). Caracterização da Educação Física como projecto 

educativo. In J. O. Bento (Ed.), Para uma Formação Desportivo-Corporal 

na Escola (pp. 1-22). Lisboa: Livros Horizonte. 

Formosinho, J., Fernandes, A. S., & Pires, E. (1991). A construção Social da 

Educação Escolar. Porto: Ediçãoes Asa. 

Gentili, I. (1994). As visões do corpo e a videoterapia. In E. Danta (Ed.), 

Pensando o Corpo e o Movimento (pp. 151-157). Rio de Janeiro: Shape 

Editora. 

Graça, L., & Lacerda, T. (2011). Da Estética do Desporto à Estética do Futebol. 

Rev. Bras. Ciênc. Esporte 33(2), 427-444. 

Graça, M. L., & Lacerda, T. (2012). Educação Física, Estética e Ética Um 

ensaio sobre as possibilidades de desenvolvimento curricular das 

componentes estéticas e éticas na Educação Física. Revista Ministério 

da Educação Física, Viçosa, Edição Especial(1), 243-253. 

Lacerda, T., & Gonçalves, E. (2009). Educação estética, dança e desporto na 

escola. Rev. Port. Cien. Desp, 9(1), 105-114. 

Lacerda, T. O. (2002). Elementos para a construção de uma estética do 

desporto. Porto: Teresa Lacerda. 

Lacerda, T. O. (2007). Uma aproximação estética ao corpo desportivo. Revista 

Portuguesa de Ciências do Desporto, 7(3), 393-398. 

Lovisolo, H. (1997). Estética, esporte e educação física ensaios. Rio de 

Janeiro: Sprint Editora. 



 

122 
 

Marques, A. (1993). Desporto, arte e estética. Fronteiras e espaços comuns. In 

J. Bento & A. Marques (Eds.), Ciência do Desporto, a Cultura e o 

Homem (pp. 31 - 39). Porto: FADEUP. 

Matos, Z. (2014). Educação Física na Escola: da Necessidade da Formação 

aos Objetivos e Conteúdos Formativos. In I. Mesquita & J. O. Bento 

(Eds.), Professor de Educação Física : Fundar e dignificar a profissão 

(pp. 157-190). Belo Horizonte, MG, Brasil: FADEUP. 

Patrício, M. F. (1993). Lições de axiologia educacional. Lisboa: Universidade 

Aberta. 

Reid, H. (2001). A Educação pela Arte. São Paulo: Martins Fonte. 

Vilas Boas, A. (2006). A cultura visual desportiva. Porto: Armando Vilas Boas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

123 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. CONCLUSÕES E PERSPETIVAS PARA O FUTURO  



 

 
 



 

125 
 

7. Conclusões e Perspetivas para o Futuro  

 

 

      

“E, ao ser assim professor, no cumprimento 

da obrigação de ensinar aprendo com todos, faço o 

exercício da tolerância com alguns, amo 

perdidamente a outros e sou sobretudo exigente e 

severo com aqueles de quem mais gosto. Esforço-

me em guardar a observância à advertência de 

Russel : “ Ninguém pode ser bom professor sem o 

sentimento de uma calorosa afeição pelos seus 

alunos e sem desejo genuíno de partilhar com eles 

aquilo que, para si próprio, é valor” (…) Amo a minha 

profissão (…) E o amor exige trabalho.” 

(Bento, 2004, p. 44) 

 

Chega-se assim ao final de um novo recomeço.  Dá-se por terminada 

mais uma fase da minha vida, umas das mais importantes, mais marcantes e, 

mais motivante. Percorri e tive a oportunidade de concretizar o sonho de ser 

professora e, consequentemente, ainda conquistei mais certezas quanto a ser 

esta a minha grande paixão, pelo que terei que lutar por esta profissão, o  

Ensino. 

O EP foi um caminho com muitas batalhas, longo, vivido intensamente, 

que quando chega o derradeiro final instala-se em nós um sentimento de 

tristeza. É duro saber que terminou algo que nos fazia tão feliz e nos dava um 

motivo para sermos cada vez melhores.  No entanto,  o que devo pensar é que 

toda esta expriência que vivemos constituíu uma aprendizagem muito rica e 

frutuosa. Na realidade, descobri que o que “levamos desta vida”, o que 

realmente nos toca, são as pessoas que marcamos, as relações que 

construímos, o termos a certeza que não vamos ser esquecidos, assim como 

eu não vou esquecer cada aluno que tive. Estes alunos, cada um com as suas 

diferenças, feitios especiais, converteram-se para mim num desafio.  Enquanto 
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professora aprendi que cada um deles deve ser tratado como único, portador 

de particularidades singulares e que nos cabe a nós, enquanto docentes, 

conseguirmos encontrar a melhor estratégia para “tocarmos” os alunos. 

Adjacente a esta questão,  devemos então ser os primeiros a rejeitar a ideia 

que o professor é um simples transmissor de conhecimento. Descuremos esse 

ideal e vamos dar o exemplo da humanização que envolve esta profissão. 

Compreendi assim, que o  “Ser Professor” se identifica como uma 

galáxia, aproximando-o de  um grande sistema em que existem vários 

elementos que  interagem entre si, assim como as estrelas e outros corpos 

celestes. Os meus alunos foram sem dúvida as minhas estrelas cadentes, os 

verdadeiros “meteoros” que me proporcionaram uma mística  mistura de 

emoções, desde  angústias, frustrações, anseios e medos, como destacaram a 

sua espectacularidade, impulsionaram momentos épicos, maravilhosos e 

vividos com muita alegria.  

É necessário dar também destaque à PC, pela forma como nos 

encaminhou durante o estágio, proporcionando-nos sempre uma “liberdade” 

nas decisões, nos comportamentos e ações, enquanto docentes. Considerei-a 

uma figura fulcral para toda aprendizagem que construí ao longo do ano lectivo, 

pois é a essa supervisão que preconizava criar estudantes - estagiários 

autónomos,  que devo o profissionalismo que alcancei. 

 Não me posso esquecer igualmente das minhas companheiras de 

estágio, que foram os verdadeiros pilares e a quem eu devo muito do êxito que 

penso ter alcançado. A partilha de conselhos, de episódios e de experiências 

foram crucias para melhorar a minha ação e para o meu crescimento. 

 A comunidade escolar também foi um dos elementos mais importantes 

no processo de estágio: a forma como me acolheraram, me acarinharam, a 

partilha de narrativas com professores mais experientes, foram extremamente 

enriquecedoras. Neste ponto, realço o departamento de EF com quem 

mantivemos uma convivência mais próxima e mais dinâmica.   

 O contributo estende-se ainda à PO, que  sempre nos guiou  e nos 

carregou de conselhos precisos para a nossa intervenção enquanto docentes, 

bem como se mostrou sempre disponível e pronta para colaborar. 
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 Para mim, o caminho trilhado ao longo do EP necessitou de muita  

dedicação, esforço, sacrificio e bastante trabalho ao longo de todo o ano. 

Foram várias as fases com uma alternância entre momentos altos e baixos. No 

entanto, quando ouvimos simples palavras como: “Obrigada por tudo 

Professora, vamos ter imensas saudades”, (frase proferida por vários alunos na 

última aula),  sentimos a recompensa, a sensação de que valeu a pena e foi 

para isso que lutámos. 

Durante  o presente documento, tenho vindo a mencionar inúmeras 

vezes a  palavra “crescimento” e o quanto o EP contribuiu para esse feito. No 

entanto, é importante reforçar a ideia de que não me refiro  apenas a um 

crescimento profissional, mas de forma igualável, ou talvez superior, afirmo 

aqui  um crescimento pessoal. Quando começamos o nosso estágio, fomos 

sujeitos a um turbilhão de receios e medos de não conseguirmos cumprir com 

as expectaticas que criámos. Mas é quando alcançamos uma vitória que se 

espalha uma magia nos nossos corações e subimos um degrau.  Quando tal 

acontece,  sei que crescemos a nível profissional, mas sei que o crescimento 

pessoal também esteve lá implícita e explicitamente, assumindo que um está 

subjacente ao outro. Assim, não podemos crescer a nível profissional sem 

crescermos a nível pessoal, porque é a pessoa que somos que nos distingue e 

nos permite essa ascensão.  

Apesar de vivermos num país em que as portas  estão cada vez mais 

“fechadas” e as perspetivas ao nível do ensino não são as mais reconfortantes 

para quem termina agora a sua formação, aliado ainda à desvalorização da EF, 

considero que, face a todas as circunstâncias, cada vez temos o dever de ser 

melhores e procurar fazer o melhor pela nossa disciplina e profissão. 

Em jeito de súmula,  tendo em conta o exemplo e o significado que o EP 

teve para mim, afirmo ainda com mais convição que apesar de o futuro ser 

incerto e díficil, é este o futuro que escolhi e repetiria de novo essa opção, 

sendo a profissão pela qual lutarei todos os dias. 
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“sou professor e tenho orgulho nisso. Por pertencer ao número daqueles 

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

sagrar de Humanidade todos e cada um, para darmos um nível aceitável à 

nossa imperfeita perfeição” (Bento, 2004, p. 43) 
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