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RESUMO 

O Estágio Profissional promove a integração do estudante-estagiário num 

contexto real de ensino, com o objetivo de adquirir competências através da 

utilização da sua capacidade crítica e reflexiva, para dar a melhor resposta às 

experiências vividas. Assim, o Estágio Profissional é o veículo para colocar em 

prática a teoria aprendida. Para transmitir as aprendizagens, as dificuldades, as 

estratégias e os sentimentos vividos, é necessário um documento designado 

como Relatório de Estágio. Este, consiste num relato pessoal reflexivo e 

fundamentado sobre o percurso efetuado no estágio ao longo de um ano letivo. 

Esta experiência enquanto professora-estagiária decorreu numa escola 

secundária localizada no concelho de Gondomar. As relações interpessoais 

foram bastante desenvolvidas porque foi uma experiência partilhada com a 

comunidade, mais concretamente com a minha turma, professor cooperante, 

professora orientadora e núcleo de estágio, representando os pilares 

fundamentais para a concretização deste estágio. O relatório está organizado 

em 6 capítulos. O primeiro capítulo “O meu caminho percorrido” apresenta uma 

reflexão autobiográfica e as expetativas para o estágio. O segundo “O 

enquadramento do meu sonho transformado em realidade” faz um 

enquadramento da instituição e dos agentes intervenientes. O terceiro “A viver 

a realização do sonho” caracteriza-se pelo relato do trabalho desenvolvido por 

mim, referindo, através do processo reflexivo, todas as aprendizagens 

adquiridas para o sucesso educativo. O quarto “Eu, os alunos e a escola” 

descreve as atividades desenvolvidas e experiências noutras atividades 

incluindo o Desporto Escolar. O quinto “Estou sempre a aprender” consiste nos 

temas mais relevantes que contribuíram para o desenvolvimento profissional e 

pessoal. Aborda também o estudo de investigação-ação sobre “A perceção e 

intervenção nas causas que levam ao incumprimento dos hábitos de higiene 

nas aulas de EF”. Por último, as conclusões enfatizam as principais 

aprendizagens e quais as perspetivas para o futuro. 

 

PALAVRAS-CHAVE: ESTÁGIO PROFISSIONAL; EDUCAÇÃO FÍSICA; 

REFLEXÃO; ENTUSIASMO; SER PROFESSORA 
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ABSTRACT 

 

The practicum promotes the integration of student-teacher in a real context of 

teaching, with the goal of acquiring skills through the use of their critical and 

reflexive ability to give the best response to experiences. Thus, the practicum is 

the vehicle to put into practice the theory learned. To transmit learning, 

difficulties, strategies and experienced feelings, a document designated as 

Training Report is required. This consists on a reflexive and reasoned personal 

description of the journey performed on the practicum during this school year. 

This experience as a student-teacher took place on a secondary school located 

in the municipality of Gondomar. Interpersonal relationships were well 

developed because it was shared with the community, specifically with my 

class, cooperating teacher, faculty supervisor and student-teachers group, 

representing the fundamental pillars to achieve this training experience. The 

report is organized into 6 chapters. The first chapter "My path taken" presents 

an autobiographical reflection and expectations for the practicum. The second 

"The framework of my dream come true" is a framework of institutions and 

intervening agents. The third "Living the dream" is characterized by the account 

of the work I did, referring, through the reflective process, all the learning 

acquired to educational success. The fourth "Me, the students and the school" 

describes all the tasks developed and experiences in other activities including 

School Sport. The fifth "I'm always learning" consists in one of the most 

important topics that contributed to my professional and personal development. 

This chapter also addresses to a research-action on "Perception and 

Intervention causes that lead to failure in hygiene habits during PE classes." 

Finally, the conclusions emphasize the key learning and what the prospects for 

the future.  

 

KEYWORDS: PRACTICUM; PHYSICAL EDUCATION; REFLECTION; 

ENTHUSIASM; BE A TEACHER 
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1. Introdução 

 

 O presente documento diz respeito ao Relatório de Estágio (RE) 

realizado no âmbito do Estágio Profissional (EP) inserido no segundo ano do 

Mestrado de Ensino de Educação Física (EF) nos Ensinos Básico e Secundário 

da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto (FADEUP). 

 O EP é considerado o momento mais esperado pelos 

estudantes-estagiários, porque é aqui que se coloca em prática todos os 

conhecimentos e saberes adquiridos ao longo de uma jornada de 

aprendizagem chamada faculdade. Para além disso, esta experiência é 

riquíssima na melhoria do processo de ensino dos professores-estagiários (PE) 

pois proporciona inúmeros momentos de aprendizagens significativas durante 

todo o ano. Assim, pode-se dizer que é uma dádiva pois oferece-nos 

oportunidades fundamentais para desenvolver ao máximo o nosso processo 

enquanto PE.  

 A sua elaboração tem como finalidade relatar as situações, as atividades 

e as experiências mais relevantes vividas por mim, uma vez que é impossível 

proferir e partilhar todos os momentos vividos e sentidos ao longo deste EP.  

 Este relato deve incluir o confronto com a literatura e obedecer a um 

processo reflexivo por forma a tornar-se num documento rico de informação, 

experiências e conhecimentos.  

 Assim, nas Normas Orientadores do Estágio Profissional1 dizem que “o 

EP visa a 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”. 

 O presente documento intitulado “A história do meu sonho – realidade 

vivida” está dividido em 6 capítulos.  

                                                           
1
 Normas Orientadoras do Estágio Profissional do ciclo de estudos conducente ao grau de mestre em 

ensino da Educação Física nos ensinos básico e secundário. Este é um documento interno da FADEUP, 
elaborado pela Doutora Zélia Matos, para a unidade curricular de Estágio Profissional do ano letivo 
2013-2014.   
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 No primeiro capítulo “O meu caminho percorrido” apresenta um retrato 

sobre o meu percurso académico e desportivo que me orientou neste caminho 

para a realização deste sonho. Ainda neste capítulo são expostas as minhas 

expectativas e ambições para o EP. O segundo capítulo designa-se por “O 

enquadramento do meu sonho transformado em realidade”. É aqui que se 

caracteriza a instituição escolar que me acolheu e alguns agentes diretos que 

contribuíram para o desenvolvimento da minha formação, nomeadamente o 

núcleo de estágio (NE) e a minha turma. O capítulo que se segue, considerado 

o mais longo, designa-se por “A viver a realização do sonho”. É aqui que relato 

todo o meu trabalho desenvolvido, descrevendo e refletindo o caminho 

efetuado por mim enquanto PE, confrontando a teoria com a prática. O 

caminho efetuado seguiu as quatro áreas (componentes) da realização da 

prática, desde a conceção até à avaliação. No quarto capítulo “Eu, os alunos e 

a escola” são evidenciadas todas as aprendizagens adquiridas em comunidade 

escolar, fora do contexto de aula, através das atividades desenvolvidas e da 

participação na organização das atividades. Aqui tive a possibilidade de 

conhecer uma realidade diferente para além da aula de EF, o Desporto Escolar 

(DE). O quinto capítulo “Estou sempre a aprender” consiste no relato dos temas 

mais relevantes que contribuíram positivamente para a transferibilidade desses 

temas para a minha identidade pessoal, para além de contribuir para o 

desenvolvimento da minha formação enquanto PE. Este capítulo inclui a 

apresentação do estudo de investigação-ação que teve como tema “A 

perceção e intervenção nas causas que levam ao incumprimento dos hábitos 

de higiene nas aulas de EF”. Por último, indico as principais conclusões e 

aprendizagens retiradas desta experiência e as perspetivas do futuro. 
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2. O meu caminho percorrido  

 

2.1. O aparecimento deste sonho 

 Para qualquer história, existe uma personagem.  

  

 Esta história consiste no relato de uma estudante que foi descobrindo o 

sonho da sua vida. 

 O meu nome é Andreia Sousa, nasci a 11 de março de 1991 na 

freguesia de S. Cosme do concelho de Gondomar.  

 Iniciei a minha prática desportiva aos seis anos, na modalidade de 

Natação não federada, nas piscinas municipais de Rio Tinto. Ao longo do 

tempo, o gosto pelo Desporto e pela modalidade tornou-se mais forte, tanto 

que, por volta dos catorze anos, pensei seguir a modalidade a nível federado 

no Futebol Clube do Porto. No entanto, não segui a minha ambição, porque os 

horários do clube eram incompatíveis com a disponibilidade dos meus pais. 

Então, como gostava de praticar desporto decidi manter-me no mesmo local. 

Continuei a praticar Natação e a partir daqui, com catorze anos, tive a 

oportunidade de vivenciar alguns eventos interpiscinas (festivais de Natação e 

festivais de Pólo Aquático) reunindo os alunos das piscinas pertencentes ao 

concelho de Gondomar. Esses festivais foram muito enriquecedores porque 

proporcionaram-me a experiência de realizar uma prova de competição, 

aumentando ainda mais o gosto pelo Desporto e tive a oportunidade de 

vivenciar outra vertente aquática, o Pólo Aquático. Por volta dos dezassete 

anos, a Natação já não me motivava e cheguei a considerar praticar Pólo 

Aquático na equipa existente nas piscinas. Como a prioridade era terminar o 

ensino secundário com boa média final, não segui em frente e acabei por 

abandonar a Natação aos dezoito anos. 

 Assim, este gosto pelo Desporto que surgiu muito cedo, ajudou-me a 

definir claramente os meus ideais de vida. Essa certeza surgiu quando tinha 

catorze anos, e desde então nada nem ninguém alterou as minhas decisões e 

opções: entrar na Faculdade de Desporto.  



4 
 

 Em 2009, ingressei na Escola Superior de Educação do Porto onde me 

licenciei em Ciências do Desporto. Nesta fase, pertenci durante os três anos da 

licenciatura à equipa de Voleibol do Instituto Politécnico do Porto no Desporto 

Universitário, participando inicialmente nos Campeonatos Académicos do Porto 

e nos Campeonatos Nacionais Universitários. Foi uma boa experiência porque 

aprendi alguns valores e saberes e adquiri mais conhecimento e experiência 

prática com a modalidade.  

 No 2º ano da licenciatura, o gosto pelo Rugby surgiu aquando da 

experiência na unidade curricular. Posso afirmar que, logo na aula de 

apresentação, a paixão pela modalidade demonstrada pelo docente foi 

transmitida de uma forma tão intensa, que cativou imediatamente o meu 

interesse em querer conhecê-la e praticá-la. Ao longo das aulas, o professor 

incentivou todas as meninas a integrar-se na equipa de Rugby feminino por ele 

criada, no Boavista Futebol Clube. Aceitei o convite, experimentei e gostei tanto 

que atualmente ainda permaneço com a mesma equipa, apenas trocamos de 

clube e passamos a pertencer ao Sport Clube do Porto. O Rugby tornou-se 

assim no meu primeiro desporto federado. Ainda sem ter a noção das minhas 

potencialidades, no mesmo ano, fui convocada ocasionalmente para os 

estágios da Seleção Nacional de Sevens feminino. Com o passar do tempo a 

frequência das convocatórias foram aumentando que, no ano transato, tive o 

orgulho de pertencer durante toda a época como atleta da seleção.   

 Outra paixão que remonta também à minha adolescência, é a área do 

Fitness. Tudo começou quando acompanhava a minha madrinha ao ginásio e 

ficava a observar as aulas, depois experimentei várias modalidades e gostei 

muito. Com o passar dos anos, essa paixão cresceu exponencialmente, sendo 

que hoje tenho como grande sonho ser gerente do meu próprio ginásio para 

além de ser professora de várias modalidades de Fitness. As diferentes 

vertentes de aulas de grupo (como por exemplo: Aeróbica, Step, Localizada, 

Body Combat, Body Attack, Body Pump, Power Jump, Zumba) despertam o 

meu interesse, sentindo necessidade de investir em cursos específicos para 

enriquecer o currículo, ganhando mais conhecimentos e competências. Em 

2012 iniciei a minha jornada em cursos, começando com o Zumba Fitness e 
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depois Step e Localizada. Após a conclusão do curso de Zumba, tive a sorte de 

começar a ministrar algumas aulas, dois meses após o término do mesmo. 

Desde o ano passado até ao presente, já passei por várias academias e 

instituições aceitando inúmeras substituições e algumas oportunidades de 

emprego. Atualmente sou responsável por ministrar 6 aulas por semana em 

locais e entidades diferentes.  

 Desde que ingressei o ensino superior, os meus objetivos académicos 

só seriam concluídos quando terminasse o mestrado de ensino. Chegado o tão 

esperado final da licenciatura, candidatei-me ao mestrado de ensino apenas 

para a FADEUP, porque gostava de conhecer uma nova instituição 

universitária. 

 Falando agora um pouco sobre as minhas características pessoais, 

apresento a autoanálise das minhas principais potencialidades e dificuldades 

que foram relevantes para este contexto. Relativamente às modalidades que 

lecionei, as minhas principais potencialidades foram: o Voleibol, o Badminton, a 

Dança e a Ginástica. Já as modalidades que senti mais dificuldades foram: o 

Futebol, o Basquetebol e o Atletismo.  

 Seguidamente, como pontos positivos, caraterizo-me como uma pessoa: 

perfecionista, organizada, regra geral cumpridora dos prazos, sociável e com 

facilidade de interação com a comunidade escolar (professores, funcionários e 

alunos). Quanto a aspetos negativos, considero-me como uma pessoa: 

ansiosa, demasiado preocupada com a elaboração dos trabalhos e nas 

situações mais formais como exposições orais e observações e com algumas 

limitações na capacidade de síntese e de argumentação. 

 

2.2. As expectativas para esta aventura 

 O estágio é um elemento importante para a preparação profissional e 

formação dos professores, porque articula a teoria e a prática, tornando-se uma 

referência para a prática docente após o término da licenciatura (Gori, 2001). 

 De acordo com Cunha (2008), as instituições educativas possuem 

conhecimentos específicos que apresentam um determinado grau de 

sistematização, limitando o acesso da população. Estes conhecimentos 
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adquiridos são levados para a prática profissional e devem satisfazer a procura 

social regulada por normas e códigos, com o intuito de funcionar como 

estratégias para garantirem a qualidade do trabalho prestado à comunidade. 

 Então, após quatro anos de grandes aprendizagens e conhecimentos 

adquiridos pela instituição educativa, eis que chega finalmente a oportunidade 

para colocar em prática tudo o que aprendi, em contexto real no EP. Foi aqui 

que apliquei os meus conhecimentos, confrontei os meus dilemas com a 

realidade pedagógica, aceitei críticas construtivas para melhorar o meu 

desempenho, refleti sobre a minha ação e acima de tudo adquiri novos 

conhecimentos, aprendizagens e estratégias, enriquecendo significativamente 

a minha formação enquanto docente. De acordo com Cunha (2008), a 

formação de professores é um processo contínuo para o desenvolvimento da 

função de docência, quer para novos professores, quer para professores em 

atividade. Este processo é caracterizado como um conjunto de medidas que 

ajudam os novos professores a saberem “aprender” e “ensinar”, e ajudam os 

professores em atividade para a melhoria e otimização da sua profissão. 

 No momento de iniciar o estágio, senti-me um pouco perdida porque 

muitas questões pairavam na minha cabeça: quem será o meu professor 

cooperante (PC)? Será um bom PC? Como será a minha turma? Terei muitos 

trabalhos iniciais para fazer? Será que vou conseguir? Ao longo do tempo as 

respostas foram surgindo o que consequentemente aumentou a minha 

confiança e motivação para o EP.  

 No início do ano foi-me pedido a realização do projeto de formação 

individual. Nesse documento tive de redigir as minhas principais expectativas 

em relação ao estágio na qual passo a transcrever:    

 I- “(...) adquirir o maior conhecimento específico sobre todas as 

modalidades, através de toda a minha vivência na escola, desde as 

observações das aulas, passando pelas sugestões e correções do PC e 

orientadora de estágio, pelas pesquisas feitas, pelos erros cometidos nas 

aulas, até às opiniões dos colegas de estágio e de outros professores.” 

 Esta expectativa foi alcançada facilmente devido à rotina e ao ambiente 

criado logo no primeiro período. A obrigatoriedade da nossa presença para 
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observarmos todas as aulas e de reunirmos todas as semanas foi essencial 

para a aquisição de novos conhecimentos, perspetivas e estratégias através 

das observações feitas, das opiniões e sugestões do NE e do PC e das 

reflexões breves pedidas pelo PC sobre as aulas. 

 II- “(...) vivenciar a realidade de um professor de EF, isto porque apesar 

de ter algum conhecimento acerca do trabalho de um professor, ainda não o 

senti verdadeiramente na pele, durante um ano. (...) será a grande 

oportunidade para descobrir e sentir o dia-a-dia de um professor de EF, 

encontrando assim alguns deveres, direitos, funções e rotinas que 

desconheço”. 

 Essa realidade ficou cada vez mais clara através das experiências 

vividas ao longo do ano. Fui capaz de resolver imprevistos, enfrentar 

problemas e ultrapassar dificuldades, assim como fui capaz de criar as minhas 

próprias rotinas de trabalho. A partir do segundo período, a nossa presença 

passou a ser de caráter facultativo e as reuniões eram feitas nas semanas de 

observações. A postura e exigência do PC foi-se modificando lentamente, 

adaptando-se ao nosso crescimento com o intuito de proporcionar o maior 

desenvolvimento da nossa autonomia e responsabilidade. Esta expectativa foi 

conseguida durante o segundo período.  

 III- “(...) aprender quais as estratégias adequadas a aplicar na turma e 

saber quando aplicá-las, dependendo das situações que surgirem. (...) cada 

aluno tem as suas próprias características, logo se juntarmos as de todos os 

alunos, resultam numa turma com características específicas. (...) devo estar 

preparada para lidar com vários modelos de turmas”.  

 Estas estratégias de ensino foram sendo adquiridas ao longo de todo o 

estágio porque todas as aulas são diferentes, logo estou constantemente a 

aprender. Nesta experiência fantástica consegui adquirir boas estratégias para 

resolver diferentes tipos de problemas, nomeadamente ao nível da gestão da 

aula, da adaptação de exercícios e ao nível da falta de motivação. 

Provavelmente isto não significa que nas próximas aulas (no futuro), as 

estratégias serão sempre as mais adequadas. Na verdade, percebo claramente 
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que ao longo da minha vida enquanto professora, irei aprender diariamente 

novas estratégias de ensino conforme as situações que forem surgindo. 

 Recordando a realização de toda esta aventura, caraterizo-a como um 

ano de muito trabalho contínuo e árduo, com muitas emoções à mistura, muitas 

dificuldades e enormes dúvidas, mas também com muitas alegrias e sucessos 

alcançados. Tendo em conta todas as adversidades que fui vivendo, este 

processo de formação ajudou-me na obtenção de maior competência, 

confiança e segurança para assumir futuramente a profissão.  

 Resumo assim este percurso, como um ano muito enriquecedor e 

gratificante porque contribuiu para a minha evolução enquanto professora de 

EF e acima de tudo enquanto pessoa. 
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3. O enquadramento do meu sonho transformado em realidade 

 

3.1. A escola - de volta às origens  

Para a história se desenvolver, um local tem que haver! 

 

 A escola é uma instituição organizada em estruturas pedagógicas 

organizacionais e de gestão que controlam o funcionamento da sociedade, 

através do ensino das matérias. Esta recorre a profissionais educadores, 

através da gestão de todos os processos inerentes ao bom funcionamento da 

mesma, sem esquecer as individualidades e especificidades de cada 

instituição. Existem normas e regras que organizam a interação e funções de 

cada profissional assim como da instituição. Assim, a instituição escolar é 

considerada uma “unidade pedagógica, organizativa e de gestão” (Barroso, 

2005, p. 55). 

 Seguindo a mesma lógica de ideias, Canário (2005) refere que partindo 

de um conjunto de valores próprios e sólidos, a escola é uma instituição que 

funciona como uma fábrica de cidadãos ao qual desenvolve um papel 

fundamental na integração social. Sob o ponto de vista histórico, a escola como 

instituição exerce um papel crucial na união cultural, linguística e política, 

definindo-se como um instrumento importante para a construção dos futuros 

cidadãos. 

 Antunes (2010, pp. 4-5) conclui que “a escola atual deve preocupar-se, 

não só, com a construção da sua cultura mas, sobretudo, com a integração das 

culturas abrangendo todo o conjunto e não apenas as exceções e essa será, 

certamente, a escola do futuro”.  Isto que dizer que a escola tem como objetivo 

receber e acolher os indivíduos de modo a desenvolver e adquirir 

competências, capacidades e conhecimentos para se tornarem membros da 

sociedade. Claro que a escola se deve preocupar com vários aspetos, mas 

principalmente com a integração total de todos indivíduos, sem exceções. Esse 

aspeto torna-se importantíssimo pois cria um clima de diversidades para os 

indivíduos interagirem, acabando por serem capazes de ensinar e aprender 

com outros. 
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A realização do meu sonho foi desenvolvida numa Escola Secundária 

situada no concelho de Gondomar. Apesar das infraestruturas terem sido 

remodeladas, nada melhor que voltar à escola que me acolheu há oito anos 

atrás. 

 Historicamente, esta escola foi criada pela Portaria de 30 de junho de 

1982, iniciando as suas atividades num edifício arrendado durante dez anos.  

 No ano letivo de 1992/93 começou o seu funcionamento num edifício 

escolar de raiz, tendo alargado a sua oferta educativa, abrindo portas ao ensino 

secundário e aos cursos profissionais. Ao fim de dezoito anos, situada no 

mesmo local, a escola foi alvo de obras de remodelação e modernização no 

âmbito do Programa de Modernização do Parque Escolar, sendo que estas 

novas instalações entraram em pleno funcionamento com o início do ano letivo 

2011/12. No ano seguinte, a escola passou a funcionar como escola-sede de 

um Agrupamento de Escolas. 

 Quanto às infraestruturas desportivas, esta escola possui instalações 

necessárias para reunir sete turmas para a prática de EF em simultâneo. 

Devido à existência de vários espaços com boa qualidade, esta dispõe de uma 

grande variedade de opções para a prática desportiva. Então, para uma boa 

gestão dos espaços, existe um roulement de todos os espaços (G1 a G7) para 

todas as turmas.  

 Assim, a escola disponibiliza para a prática desportiva três grandes 

infraestruturas, o Pavilhão Gimnodesportivo nº1 (G1, G2 e G3), o Pavilhão 

Gimnodesportivo nº2 (G4 e G5) e o Campo de Jogos exterior (G6 e G7).  

 O pavilhão Gimnodesportivo nº1, é o único que mantem a estrutura 

original e por isso está mais degradado, tem à disposição uma área principal de 

jogo de 44m x 24m, com as medidas oficiais das áreas de jogo das 

modalidades de Futsal, Andebol, Basquetebol e Voleibol e possui uma parede 

de Escalada com uma altura de 7m e uma largura de 2.5m. A área do pavilhão 

é dividida em três espaços de aula, sendo destinado para cada turma 1/3 do 

campo de Futsal.  

 No pavilhão Gimnodesportivo nº2 tem uma área de jogo de 24m x 22m, 

com as medidas oficiais para as modalidades de Voleibol e com marcações 



11 
 

não oficiais para a modalidade de Futsal e Andebol. No piso superior tem uma 

sala utilizada para Dança e Ginástica. Para cada espaço é destinado uma 

turma. 

 O Campo de Jogos exterior tem uma área total de 80m x 40m, 

possuindo iluminação que permite a sua utilização noturna. Neste campo existe 

um recinto com uma área de jogo de 38m x 20m, com medidas oficiais para as 

modalidades de Futsal, Andebol, Basquetebol e Voleibol e tem à disposição 

dois courts de Ténis com medidas oficiais de 23m x 11m. Para cada espaço é 

destinado uma turma. Por fim, este campo conta com espaços destinados à 

prática de Atletismo tais como: três corredores para Corrida de Velocidade de 

40m e uma caixa de areia com 9m x 4m. 

Numa fase inicial do estágio, a quantidade e qualidade dos materiais 

ficou aquém das minhas expectativas. Digo isto porque, por vezes, não 

conseguiu dar a melhor resposta aos espaços existentes, de modo a 

proporcionar um ambiente e condições excelentes para a lecionação das aulas. 

De facto, existe pouco material de qualidade em algumas modalidades para dar 

resposta a duas turmas em simultâneo, pois acabavam por utilizar material 

danificado, inviabilizando em parte o sucesso das atividades. Um exemplo 

prática foi o caso do Badminton com a utilização de volantes muito danificados. 

Outra situação foi o caso da Ginástica que, efetivamente, existiram poucos 

colchões para uma turma grande. 

 Apesar destas pequenas restrições, salvaguardo que o material 

existente não comprometeu efetivamente a prática da EF, porque os 

professores foram bastantes flexíveis nestas situações, que acabavam por 

chegar a um acordo, adaptando um deles a sua aula. 

 

3.2. O meu grupo de trabalho 

 Antes da divulgação das colocações das escolas, já pensava 

ansiosamente quem faria parte do meu NE e se seriam bons colegas de 

trabalho. Este pensamento pairava na minha cabeça devido aos relatos 

ouvidos de colegas dos anos transatos. Estes afirmavam que ter um bom NE é 

vantajoso a vários níveis pois partilham conhecimentos, ajudam e apoiam-se 
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nos momentos mais difíceis, trabalham com e para o grupo, respeitam e 

aceitam divergências e acima de tudo são amigos.  

 O meu NE é constituído por quatro elementos, dois rapazes e duas 

raparigas. Apesar de termos frequentado o 1º ano de mestrado na mesma 

instituição, não tive contacto com nenhum deles porque pertencíamos a turmas 

diferentes. Na minha opinião, este fator permitiu criar uma melhor relação entre 

todos porque estávamos todos na mesma situação. Este grupo foi responsável 

por grande parte do meu percurso que considero rico porque aprendemos e 

ensinamo-nos mutuamente, desde expor ideias e opiniões distintas, dialogar 

sobre diferentes temas relativos ao contexto escolar e até partilhar 

conhecimentos pessoais das áreas desportivas mais especializadas. Assim, 

considero que tive um ótimo NE e saliento que foi imprescindível para melhorar 

a minha formação enquanto docente. Porque “o agir profissional do professor 

não pode ser, na atualidade, realizado apenas em situação de isolamento. A 

complexidade dos problemas exige trabalho em equipa decorrente da 

assunção de projetos comuns” (Alarcão & Tavares, 2003, p. 132). 

 

3.3. A minha turma 

 Para o professor ter êxito no processo de ensino é fundamental ter 

conhecimento sobre os pressupostos relacionados com os alunos, com o 

objetivo de proporcionar situações de aprendizagem saudáveis e adequadas às 

características da turma. Os fatores físicos, psicológicos, sociais e hábitos do 

quotidiano são alguns fatores importantes que devem ter em consideração. 

 Tal como afirma Bento (1986, p. 49) “a variedade da atividade de 

aprendizagem resulta das condições objetivas e subjetivas, em que é realizada, 

tais como: situação na turma ou classe; reportório de experiências dos alunos; 

nível de desenvolvimento mental, motor e socioafetivo dos educandos; grau e 

tipo de diferenças interindividuais”. 

 A distribuição das turmas foi feita pelo PC logo após a saída dos 

horários. As variáveis para a sua atribuição consistiram na comparação das 

características das turmas com as características individuais de cada PE. No 

meu caso, a minha forte presença e o constante entusiasmo presentes na 
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minha personalidade, foram as características fundamentais que se 

adequavam para alcançar o objetivo da minha turma, motivá-los para a prática. 

 A pedido do PC, o NE elaborou uma ficha de caracterização do aluno 

com o objetivo de recolher informações pertinentes para conhecer melhor a 

turma. Os dados recolhidos centraram-se na identificação pessoal, nos dados 

familiares, nos dados relativos à prática desportiva e à escola. 

Foi-me atribuída uma turma do 11º ano, inserida no Curso de 

Cientifico-Humanístico de Artes Visuais. A carga horária semanal para as aulas 

de EF do 11º ano são 150 minutos divididos por dois blocos, um de 100 

minutos e um de 50 minutos. A turma era constituída por 25 alunos, mais 

precisamente por 21 raparigas e 4 rapazes, com idades compreendidas entre 

15 e 19 anos. A maioria da turma situava-se numa faixa etária de 16 anos, 

tendo 6 alunos que já reprovaram. No que toca ao local de residência, todos 

faziam parte do concelho de Gondomar, distribuindo-se por três freguesias: 

Fânzeres, Rio Tinto e Baguim do Monte. Apesar de pertencerem todos ao 

mesmo concelho, o meio de transporte diferenciava para cada aluno. Foram 

enumerados três meios de transporte diferentes: carro, transportes públicos 

(autocarro e metro) e a pé. É de salientar que 7 alunos usam o transporte ativo 

para a escola, contribuindo assim para uma maior atividade física total e 

consequentemente potenciando os seus benefícios para a saúde. Ao nível da 

saúde, apenas dois alunos indicaram que tinham problemas (bronquite e 

impossibilidade de realizar exercício físico por recomendação médica). 

Quanto a estes aspetos referidos, devo ter em consideração os 

seguintes: a heterogeneidade da faixa etária da turma que poderia provocar 

desacatos e criação de grupos, devido às características comuns nessas 

idades; viverem relativamente perto da escola, o que se tornou uma vantagem 

para prevenir atrasos e faltas; por fim conhecer os problemas de saúde dos 

alunos para prevenir o seu aparecimento ou agravamento durante as minhas 

aulas. 

Quanto aos pais, as idades compreendidas situam-se entre 33 e 67. No 

que concerne às habilitações literárias da mãe, houve maior predominância de 

mães com habilitações até ao 4º ano e até ao 12º ano e quatro possuíam um 
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curso superior. Relativamente aos pais, a maioria não ultrapassou o 12º ano 

(22 pais) e apenas dois tinham um curso superior. Houve maior predominância 

de pais com habilitações até ao 9º ano. 

Estas informações permitiram-me verificar que os pais devem 

encontrar-se num nível socioeconómico médio-baixo e por isso tive em atenção 

todos os comportamentos e necessidades dos alunos fora do contexto de aula. 

Na preferência das disciplinas, a EF foi considerada uma das preferidas 

com 32%. Dentro das modalidades preferidas dos alunos, as mais 

mencionadas foram o Voleibol (29%) e o Basquetebol (25%). O Futebol (34%), 

a Dança (21%) e Ginástica (21%) foram apontadas como modalidades 

preteridas. Quanto à participação no DE, a maioria da turma (83%) respondeu 

que nunca participaram, contudo quatro alunos participaram no DE das 

seguintes modalidades: Badminton, Basquetebol, Dança e Voleibol. No que 

toca ao interesse em querer experimentar alguma modalidade que não esteja 

no programa curricular, a maioria da turma (88%) afirmou que não gostava de 

praticar novas modalidades. Porém três alunos sugeriram o Boxe e o Rugby 

como possíveis modalidades. 

 Estes resultados tiveram como objetivo dinamizar e adequar as aulas de 

acordo com as preferências apresentadas. Nas modalidades preferidas, 

aproveitei esse facto para colocar os alunos a trabalharem de forma mais 

autónoma, com responsabilidades acrescidas aliando sempre o fator da 

competição para acender a chama que há dentro deles. Nas modalidades 

preteridas, tentei mostrar que a modalidade é interessante e que eram capazes 

de fazer, de evoluir e de superar dificuldades. Constatei que a maioria da 

turma, não é praticante de nenhuma modalidade fora da escola e que não têm 

vontade para tal. Neste sentido, a minha atuação teve de ser forte e cativante 

para mostrar que fazer desporto é interessante e viciante, faz bem à 

autoestima e desenvolve competências (pessoais, social, motoras e 

cognitivas). 

 Ao nível motor, a turma era bastante homogénea, encontrando-se na 

sua globalidade no nível introdutório. Em contexto de aula, esta apresentou um 

bom comportamento, empenho, interesse e dedicação durante as aulas. As 
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minhas aulas tinham como objetivo principal envolver, motivar e encorajar a 

turma para criar momentos de alegria, satisfação e prazer pelo sucesso 

alcançado.   

 Após esta análise, permitiu-me conhecer um pouco mais cada um deles 

individualmente, de modo a proporcionar boas aulas para otimizar o processo 

de ensino-aprendizagem. 
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4. A viver a realização do sonho 

 

 Para contar uma história é necessário vivenciar os acontecimentos! 

  

 O EP foi o caminho onde desenrolei a minha formação enquanto PE. 

Teve como objetivo principal proporcionar uma integração progressiva da 

atividade de docente em contexto real, aplicando os conhecimentos teóricos 

adquiridos na formação académica, corrigindo lacunas que vão surgindo, 

aprendendo novas perspetivas de ensino e refletindo sobre todas as ações, 

decisões e contratempos de acordo com as Normas Orientadoras do Estágio 

Profissional. 

 De acordo com o mesmo autor, esta vivência desenvolve um conjunto 

de competências profissionais, que promove nos docentes, a capacidade de 

responder aos desafios e exigências da profissão através da sua reflexão 

crítica, com o intuito de promover um ensino de qualidade. 

 É neste capítulo que vou relatar de forma pessoal e fundamentada a 

minha experiência vivida referindo as aprendizagens, as dificuldades sentidas, 

as estratégias utilizadas e os momentos passados durante este ano letivo. O 

processo de reflexão foi crucial para expor as minhas ideias, debater pontos de 

vista e adquirir novos conhecimentos, compreendendo realmente o que é ser 

professor. Como é expectável, não é possível expor todas as minhas vivências 

e todos os meus sentimentos vividos, logo apresento os principais momentos 

do meu percurso. 

 

4.1. A conceber e planear a aventura 

 

"Todo o projeto de planeamento deve encontrar o seu ponto de partida na 

conceção e conteúdos dos programas ou normas programáticas de ensino, 

nomeadamente na conceção de formação geral, de desenvolvimento 

multilateral da personalidade e no grau de cientificidade e relevância 

prático-social do ensino" (Bento, 2003, p. 7). 
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 Partindo desta afirmação, a conceção foi uma tarefa fundamental para 

prever a minha ação através da análise dos documentos integrantes da escola 

(projeto educativo, projeto curricular e regulamento interno da escola) para 

conhecer o contexto social em que estive inserida. Além disso, permitiu-me 

contextualizar quais os princípios, metas e objetivos delineados para esta 

instituição, bem como todo o funcionamento da escola que auxiliaram na minha 

organização pedagógica. Outro documento que foi alvo de uma análise 

pormenorizada foi o programa nacional de EF porque segundo Jacinto et al. 

(2001, p. 20) “constitui-se como um documento orientador, de referência para 

as práticas individuais e coletivas, visando a transformação positiva dos alunos 

e das condições de realização da Educação Física”. Apesar do programa já ter 

sido alvo de análise pelo grupo de EF para a elaboração do planeamento 

anual, ao longo do ano fui analisando-o com o objetivo de orientar e adaptar os 

conteúdos à minha turma. Tal como afirma Bento (2003), o programa deve 

fornecer aos professores informação orientada para a planificação do ensino.   

 A minha análise recaiu sobre o 11º ano visto que foi o ano 

correspondente à minha turma. Desde o primeiro contacto com o programa, já 

tinha uma ideia formada acerca dos objetivos planeados para cada ano de 

ensino. Enquadrando com a realidade escolar, foi possível verificar que os 

requisitos técnico-táticos contemplados para cada modalidade eram surreais 

isto porque derivam de vários fatores tais como: a baixa capacidade motora 

dos alunos, o escasso interesse pela disciplina, mas principalmente devido às 

aprendizagens adquiridas nos anos anteriores que condicionam o cumprimento 

dos conteúdos previstos. Neste sentido, foi necessário ter em consideração 

este último aspeto com o intuito de combater esta tendência e tentar cumprir o 

programa por forma a adaptar à realidade da minha turma. 

 Após conhecidas e analisadas as características da instituição e o 

contexto da comunidade escolar, dou seguimento à organização do ensino 

através do processo de planeamento. 

 O planeamento caracteriza-se por adequar os nossos conhecimentos e 

os conteúdos de ensino às condições existentes, tendo em consideração os 

alunos, de modo a sintetizar as matérias, os métodos e os objetivos de ensino. 
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Para reforçar esta ideia Bento (2003, p. 15) salienta que “planear as 

componentes do processo de ensino e aprendizagem nos diferentes níveis da 

sua realização; significa apreender, o mais concretamente possível, as 

estruturas e linhas básicas e essenciais das tarefas e processos pedagógico”. 

Bossle (2002) afirma que o planeamento é preparado pelos professores com o 

intuito de organizar e direcionar para uma prática pedagógica coerente e com 

objetivos definidos.  

 Devido a uma exigência incluída no processo educativo, existe uma 

relação entre os objetivos, o conteúdo e o método. A definição de objetivos é 

um ponto fundamental para criar estruturas coordenadoras de matéria e 

estabelecer linhas estratégicas para a organização do processo pedagógico 

(Bento, 2003). Assim, os objetivos delineados durante o planeamento 

tornam-se essenciais para o sucesso do processo pedagógico porque 

organiza, sintetiza e facilita a aplicabilidade dos métodos e estratégias de 

ensino nas aulas.  

 Deste modo o planeamento converte-se no elo de ligação entre as 

exigências inerentes ao sistema de ensino e aos programas e a sua realização 

prática (Bento, 2003). 

 O meu planeamento iniciou-se com a elaboração dos três níveis, 

nomeadamente, o plano anual, a unidade didática (UD) e o plano de aula. 

  

4.1.1. Plano anual 

 

 O plano anual corresponde ao primeiro nível do planeamento, tendo 

como finalidade situar e realizar o programa de ensino no local e nas pessoas 

envolventes. É definido como um plano global sem pormenores da atuação ao 

longo do ano (Bento, 2003). 

 Seguindo esta ideia, este foi o primeiro documento que elaborei porque 

contém informações gerais para a organização anual do ensino. Parte deste 

processo já tinha sido produzido pelo grupo de EF, pois definiram quais as 

modalidades e os conteúdos programáticos a lecionar para cada período, tendo 

por base o programa nacional de EF, bem como o número de blocos 



20 
 

destinados para cada modalidade. Neste sentido, foi-me facultado esse 

documento para fazer uma análise pormenorizada com o objetivo de conhecer 

quais as modalidades escolhidas e qual o grau de relevância dado a cada uma 

através do número de aulas definido. Segundo Bento (2003), o plano anual 

subdivide-se em períodos com diferentes modalidades. A duração de cada 

modalidade depende do volume e da dificuldade das tarefas de ensino e 

aprendizagem impostas pelos processos psicopedagógicos e 

didático-metodológicos. 

 Para a elaboração do meu planeamento anual tive em consideração 

todas as variáveis subjacentes (documento elaborado pelo grupo de EF, 

roulement e horário da turma). Após conhecer o horário da turma, verifiquei que 

tinham destinado três blocos de 50 minutos para EF, dos quais dois foram 

unidos, perfazendo em duas aulas semanais, uma de 100 e uma de 50 

minutos. Segui uma organização simples, referindo a data, o número de blocos 

temporais, o número da aula, a modalidade e atividades relevantes. Tal como 

refere Bento (2003, p. 17) “o plano visa a preparação e realização racionais do 

ensino e, por isso, deve conter tomadas de posição ou decisões acerca das 

componentes mais relevantes da atuação didática e metodológica do professor: 

objetivos, conteúdo ou matéria de ensino, formas de trabalho, atividade de 

grupos, meios, etc”. 

 Quanto à escolha e à organização das modalidades, não tive 

oportunidade de escolher visto que já tinham sido definidas pelo grupo de EF, 

contudo a forma de organização podia ser alterada se assim entendesse. 

Deste modo, as modalidades ficaram distribuídas da seguinte forma: no 

primeiro período lecionei Futebol, Badminton, Atletismo (Velocidade, Salto em 

comprimento e Lançamento do peso) e Ténis, no segundo trabalhei 

Basquetebol e Ginástica Acrobática e no terceiro Voleibol. 

 Neste sentido, este plano foi fundamental para o processo de ensino 

porque serviu como base para facilitar a elaboração das restantes fases do 

planeamento, através da construção dos objetivos e da organização dos 

conteúdos necessários para orientar o caminho exequível do sucesso dos 

alunos. De acordo com Bento (2003) para organizar o ensino, no sentido da 
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realização dos objetivos, é extramente útil a construção de um mapa com o 

registo dos roteiros principais. A sua construção, o tempo despendido para 

cada roteiro, as etapas intermédias e os momentos altos devem ser claros para 

alcançar a meta final, o sucesso do processo ensino-aprendizagem.   

 

4.1.2. Modelo de Estrutura do Conhecimento (MEC) 

 

 O planeamento é o meio fundamental para prepararmos bem a nossa 

ação. Assim, para cada modalidade utilizei o MEC proposto por Vickers (1990). 

Este modelo enfatiza o conhecimento como base para a sua elaboração, 

através dos conteúdos. Deste modo, durante a sua construção, interroguei-me 

várias vezes quais os conteúdos a abordar. Após ter-me deparado com esta 

situação, considero que o conhecimento é uma vantagem para o professor, 

visto que devo ser uma especialista na matéria de ensino para operacionalizar 

este modelo para o meu ensino. 

 O MEC é considerado um guia utilizado durante todo o planeamento, 

baseado no processo e no conhecimento. É composto por 8 módulos, que 

demonstram como se pode criar um corpo de conhecimento estruturado e 

interdisciplinar para uma modalidade e depois usá-lo como uma base para 

estruturar um modelo de ensino. Este modelo é dividido em três fases: a fase 

de análise que engloba os módulos 1, 2 e 3; a fase de decisão que contém os 

módulos do 4 ao 7 e, por fim, a fase de aplicação composta pelo módulo 8.

 O módulo 1 (Estrutura do conhecimento) permitiu-me definir uma 

hierarquia das categorias interdisciplinares relativas à modalidade a ensinar, 

adquirindo o conhecimento necessário a transmitir aos alunos. Foi 

extremamente útil porque obrigou-me a investigar sobre todas as áreas da 

modalidade resultando num documento riquíssimo de conhecimento específico 

sobre a modalidade em questão. No módulo 2 (Análise do envolvimento e do 

contexto) realizei uma análise do meio e do ambiente onde iria ensinar, 

conhecendo as infraestruturas, o material disponível e a segurança. No módulo 

3 (Análise dos alunos) analisei de uma forma específica a minha turma com o 

objetivo de conhecer as características dos alunos e classificá-los tendo em 
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conta o nível de ensino de cada modalidade, através da avaliação diagnóstica 

(AD) que irei falar mais à frente.  

 Passando para a fase de decisão, o modulo 4 diz respeito à “Extensão e 

sequência dos conteúdos”. É neste módulo que surge o segundo nível de 

planeamento, a UD. É na elaboração da UD que se decide o quê e qual a 

sequência de matéria a abordar tendo em conta os objetivos, os conteúdos, o 

programa nacional e o plano anual. Esta construção garante organizar uma 

sequência lógica e metodológica da matéria com o objetivo de contribuir para a 

aprendizagem dos alunos (Bento, 2003).  

 Em todas as UD, a primeira aula era destinada à AD. Esta aula estava 

incluída porque tinha como finalidade realizar uma apreciação das capacidades 

dos alunos, de modo a conhecer e enquadrar o seu nível de desempenho. 

Após esta aula, estava em condições para a elaboração da UD porque 

adequava as variantes subjacentes ao nível dos alunos, tendo como intuito 

promover o desenvolvimento positivo dos mesmos. A ambição e o receio foram 

sentimentos que senti durante o planeamento da UD, porque, por um lado, não 

sabia se os alunos conseguiam alcançar às minhas expectativas e por outro 

lado não sabia se as minhas expectativas estavam abaixo das suas reais 

capacidades. Neste sentido, tive de refletir sobre as características dos alunos 

e sua predisposição para a prática, sobre as minhas capacidades de ensino 

para motivá-los para a prática e sobre as variáveis subjacentes (material, 

número de aulas, métodos e estratégias de ensino). Tal como refere Bento 

(2003, p. 78) “o planeamento da unidade temática não deve dirigir-se 

preferencialmente para a matéria «em si mesma» (...) mas sim para o 

desenvolvimento da personalidade (habilidades, capacidades conhecimentos, 

atitudes) dos alunos, pelo que deve, sobretudo, explicitar as funções principais 

assumidas naquele sentido por cada aula”. 

 A introdução constante de novos conteúdos e pouco tempo de 

exercitação poderá levar à desmotivação e à ausência de aprendizagens 

significativas nos alunos. Então, a minha estratégia passou por trabalhar 

menos conteúdos e despender mais tempo de exercitação em cada habilidade 

com o intuito de promover uma maior evolução nos alunos, e, se eles 



23 
 

sentissem que estavam a evoluir estariam mais envolvidos e motivados para as 

aulas. Segundo Bento (2003) existem alguns casos que são caracterizados 

pela predominância da utilização da mesma função didática “introdução de 

conteúdos”, que acabam por descorar das funções de “aplicação”, “repetição” e 

“sistematização”. Seguindo esta lógica, o planeamento consiste apenas na 

distribuição dos conteúdos pelo tempo disponível, reservando pouco tempo de 

prática, tendo como consequência uma fraca aquisição das habilidades e por 

sua vez, um baixo desenvolvimento das capacidades. Efetivamente, um 

planeamento adequado da UD além de distribuir os conteúdos pelas diversas 

aulas, deve ser uma base para a qualidade e eficácia do processo de ensino. 

 Apesar desta preocupação constante, ao longo de cada unidade, foram 

realizados alguns ajustes para proporcionar os melhores momentos de 

aprendizagem. 

 Seguindo para o módulo 5 (Definição dos objetivos), defini quais os 

objetivos apropriados ao aluno e à situação, conforme cada conteúdo, com o 

intuito dos alunos conseguirem atingi-los com sucesso no final da UD. Não 

senti dificuldades nesta tarefa porque como tinha desenvolvido uma boa 

estrutura do conhecimento (módulo 1) com todas as componentes críticas de 

cada conteúdo, tive apenas de reformular essas componentes para o formato 

de objetivo. O módulo 6 (Configuração da avaliação) pode definir-se como um 

processo para determinar se os objetivos educacionais foram alcançados pelos 

alunos. Neste sentido, refleti e tomei decisões acerca do tipo de avaliação a 

adotar. Após definido o tipo de avaliação permitiu-me fixar quais os critérios 

que correspondiam ao sucesso e que seriam alvo de avaliação, e determinei as 

linhas orientadoras para todo o meu processo de ensino-aprendizagem. O 

módulo 7 (Progressões de ensino) teve como objetivo selecionar as atividades 

de aprendizagem (exercícios) que melhor se adaptavam aos objetivos e às 

estratégias de avaliação. Foram organizados por conteúdos e por grau de 

dificuldade para dar uma melhor resposta às capacidades dos alunos. Este 

leque de exercícios foi uma mais-valia para a construção do plano de aula, 

porque como já tinha analisado exercícios adequados para os objetivos 

delineados, rentabilizei o tempo despendido para a sua elaboração. 
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 Por fim, a fase da aplicação é constituída pelo módulo 8 (Aplicação). 

Neste módulo apliquei os conhecimentos adquiridos nos outros módulos, em 

contexto real, através do plano de aula.  

 

4.1.3. Planos de aula 

 

 Após a elaboração dos documentos anteriores, chega agora o último e 

importantíssimo nível de planeamento, o plano de aula. É considerado uma 

ferramenta muito influente para sintetizar o processo de planeamento, 

funcionando como um guião da aula, dando origem à ligação entre o 

planeamento e a ação do professor. Para Bento (2003) a aula constrói-se 

através da ligação do pensamento e da ação do professor, sendo definida 

como a unidade pedagógica e organizativa essencial para o processo de 

ensino. 

 O plano de aula deve comtemplar várias informações que enquadrem as 

condições e os meios disponíveis, tais como: a data, o número de alunos, o 

espaço e material disponível, o tempo da aula, a modalidade e o número da 

aula referente à UD. Seguidamente, estão presentes os aspetos mais 

relevantes e fundamentais, nomeadamente os conteúdos, os objetivos, os 

exercícios adequados ao nível dos alunos, as estratégias de organização e 

gestão da aula e as componentes críticas. 

Durante a sua elaboração, as minhas decisões foram tomadas tendo em 

conta os aspetos acima referidos, com o intuito de promover uma aula 

interessante, entusiasta e motivadora para proporcionar um bom clima de 

aprendizagem para os alunos. Neste sentido, afirmo que a sua construção foi 

um dos maiores desafios, porque incluiu as minhas decisões e estratégias para 

dar resposta às necessidades dos alunos, promovendo evolução na 

aprendizagem. De acordo com Bento (2003, pp. 102-104) “antes de entrar na 

aula o professor tem já um plano da forma como ela deve decorrer, uma 

imagem estruturada, naturalmente, por decisões fundamentadas. Tais são, por 

exemplo, decisões sobre o objetivo geral e objetivos parciais ou intermédios, 

sobre a escolha e ordenamento da matéria, sobre os pontos fulcrais da aula, 
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sobre as principais tarefas didáticas, sobre a direção principal das ideias e 

procedimentos metodológicos”. A meu ver, o plano foi fundamental para 

proporcionar o sucesso na minha ação enquanto professora e por sua vez para 

o desenvolvimento das competências dos alunos. Neste sentido, teve como 

principais objetivos, esquematizar os conteúdos através da definição de uma 

organização didático-metodológica adequada às necessidades dos alunos; 

apresentar métodos e estratégias para colocar todos os alunos envolvidos nas 

tarefas; orientar as minhas preocupações, sintetizando e clarificando a minha 

instrução através da definição de objetivos claros e da escolha das 

componentes críticas de acordo com as dificuldades apresentadas.  

 Contudo, este é o nível de planeamento que está mais sujeito a 

alterações devido a fatores externos ou imprevistos que ultrapassam o 

professor, como é o caso das condições climatéricas e da falta de comparência 

ou de dispensa de alguns alunos. É neste momento que surge a capacidade de 

improvisação. Tal como refere Bento (2003, p. 120) “a categoria didática 

«métodos de ensino» prende-se com a totalidade das leis, particularidade e 

condições do processo concreto de ensino, dependendo não apenas do 

objetivo e da matéria, mas também de fatores pessoais, situacionais e locais. 

Isto quer dizer que os métodos de ensino não podem ser concebidos e 

escolhidos numa atitude isolada, abstraindo da constelação de fatores e 

condições intervenientes no processo de ensino”. Uma das características da 

minha turma foi a imprevisibilidade dos alunos participarem na aula, pois existia 

alguém que faltava ou por algum motivo não podia fazer aula devido a dores de 

cabeça, a dores no joelho, a dores de barriga ou doença. Por esta razão nunca 

soube com quantos alunos podia contar para a aula. Então, no início do ano 

letivo, estes imprevistos deixaram-me confusa porque tive de fazer constantes 

adaptações aos exercícios e aos grupos de trabalho, perdendo algum tempo de 

aula devido à minha inexperiência. Com as aprendizagens que fui adquirindo, 

permitiu-me criar estratégias para rentabilizar o tempo de aula, tais como: no 

momento de planear a aula, pensava nas várias soluções possíveis de gestão 

e organização da aula, caso tivesse um determinado número de alunos; no ato 
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da aula, distribuía os grupos como planeado e os restantes inseria-os nos 

grupos já em atividade. 

 A improvisação depende da experiência do professor e do conhecimento 

da matéria de ensino. Então, como não tinha muita experiência tornou-se 

fundamental conhecer bem a matéria de ensino para resolver estes imprevistos 

e assim alcançar o sucesso no processo de ensino-aprendizagem. 

 Na construção do plano de aula, as minhas dificuldades iniciais 

passaram pela adequação dos exercícios às necessidades dos alunos, pelo 

tempo destinado para cada exercício incluindo a instrução e organização do 

mesmo e pela escolha das componentes críticas. Deste modo, para constatar 

estas dificuldades, transcrevo alguns sentimentos vividos durante este ano: 

 

“Começando pelo planeamento da aula, senti algumas dificuldades 

na elaboração e seleção de exercícios adequados para a minha 

turma, isto porque foi a primeira aula após a AD. No entanto, apesar 

de ter uma breve avaliação sobre cada um, não sabia até que ponto 

os exercícios poderiam resultar. Desta forma, durante a elaboração 

do mesmo, surgiram-me bastantes dúvidas e incertezas. Então com 

as sugestões do meu PC e dos meus colegas estagiários consegui 

elaborar um plano adequado para o nível da turma”. 

Reflexão da aula nº 4 e 5 (25-09-2013) – UD de Futebol 

  

“Quanto à situação 2x1, inicialmente não correu bem porque os 

alunos não conseguiram perceber a organização do exercício e 

sentiram-se um pouco desorientados. Desta forma, para minimizar a 

distração e confusão, alterei a sua organização e separei a turma 

para locais distintos, montando duas balizas orientadas para a 

parede. Após essa alteração, o exercício começou a ter mais 

dinâmica, no entanto poderia ter optado por outras soluções”. 

Reflexão da aula nº 7 e 8 (2-10-2013) – UD de Futebol 
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“Senti dificuldades (...) na organização dos espaços, pois demorei 

algum tempo na montagem dos campos, criando algum tempo de 

espera. (...) senti que os meus feedbacks, nem sempre surtiam 

efeito nos alunos”. 

Reflexão da aula nº 4 e 5 (25-09-2013) – UD de Futebol 

 

“Outra dificuldade foi devido à transição elevada dos exercícios, 

faltando estratégias para colmatar esse problema”. 

Reflexão da aula nº 6 (27-09-2013) – UD de Futebol 

  

 Ao longo do ano, com a ajuda do PC e NE e com as aprendizagens 

adquiridas nas aulas, fui aumentando a qualidade das aulas através da 

otimização do tempo de instrução, organização e exercitação. Após o 

desenvolvimento destas capacidades, este documento tornou-se simples de 

elaborar visto que durante a lecionação de uma aula, conseguia planear rápido 

e mentalmente a próxima. Esta aprendizagem está explícita no seguinte 

momento de reflexão:  

 

“Nesta fase da unidade o planeamento é feito mentalmente durante 

a lecionação das aulas anteriores, isto porque vou refletindo sobre 

cada exercício que idealizo facilmente quais as minhas 

preocupações para as próximas aulas. Este trabalho mental é 

fundamental para o nosso processo enquanto professores reflexivos 

porque constatamos que a reflexão está nitidamente presente nas 

aulas pelo que refletimos na ação e sobre a ação. Este aspeto 

permite otimizar o nosso processo de planeamento tornando-o mais 

simplificado”. 

Reflexão da aula nº 84 (16-05-2014) – UD de Voleibol   

  

 Deste modo, a construção, a realização e a reflexão sobre o plano de 

aula estiveram sempre presentes durante todo o ano letivo, permitindo-me 

evoluir enquanto professora tornando-me mais segura, confiante e eficaz. 
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4.2. A realizar o sonho 

 A realização do processo de ensino-aprendizagem baseia-se em 

“conduzir com eficácia a realização da aula, atuando de acordo com as tarefas 

didáticas e tendo em conta as diferentes dimensões da intervenção 

pedagógica” (Matos, 2013, p. 4). 

 Então, chega agora o momento de colocar em prática tudo o que foi 

concebido e planeado. Neste sentido, o presente capítulo remete-nos 

fundamentalmente para a lecionação das aulas referindo quais os problemas 

encontrados, quais as estratégias utilizadas, quais as decisões tomadas e 

quais os resultados obtidos. 

 O principal objetivo da minha ação passou pela maximização do tempo 

útil de aula, com o intuito de proporcionar um ambiente agradável para a 

realização das aulas e para a aprendizagem e evolução dos alunos nos vários 

domínios (motor, cognitivo e social). Para a concretização deste objetivo, ao 

longo do ano, senti intensamente que o trabalho de um professor não é tarefa 

fácil e necessita de um esforço constante para superar as adversidades que 

vão surgindo a cada aula.   

 Tal como afirma Bento (2003, p. 101) "uma aula é um trabalho duro para 

o professor. Significa cinquenta minutos de atenção concentrada e de esforço 

intenso. Requer emprego das forças volitivas para levar por diante o conceito 

planeado, mas também mobilidade, flexibilidade de reação, adaptação rápida a 

novas situações”. 

 

4.2.1. Começo atribulado 

 

Saber que ia iniciar as aulas com a modalidade de Futebol deixou-me 

reticente, quanto à minha atuação e à minha entrada na turma como 

professora, porque era a modalidade que tinha mais dificuldades e menor 

domínio técnico. Por esta razão, senti momentos de incerteza quanto à minha 

capacidade de intervenção para identificar e corrigir o erro, assim como tive 

receio que, para os alunos, transparecessem as minhas dificuldades e pontos 
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fracos da modalidade, dificultando assim o ganho de respeito e confiança da 

turma.  

 O primeiro contacto com a turma ocorreu na primeira aula prática de 100 

minutos. Estava nervosa e ansiosa por conhecer os meus alunos e, quando 

chegaram, deparei-me com uma turma calma, serena e sem comportamentos 

desviantes. Este aspeto destacou-se desde o início, tendo assim um ponto a 

favor para a minha intervenção. Esta aula foi dividida em duas partes, numa 

primeira fase fiz a minha apresentação, depois os alunos fizeram uma breve 

apresentação e por fim falei sobre a disciplina. Como estas apresentações 

foram breves, rentabilizei o tempo de aula realizando a AD de Futebol. Para 

evitar a manifestação das minhas dificuldades nesta modalidade, fui confiante 

para esta aula, levando expetativas exequíveis para os alunos. Contudo, as 

expectativas foram demasiado altas quanto à capacidade motora e psicológica 

dos alunos, visto que mostraram dificuldades na manipulação da bola e na 

interpretação da organização dos exercícios. Neste sentido, trabalhar com 

pessoas é muito difícil devido à imprevisibilidade e desconhecimento das 

respostas físicas e psicológicas face às tarefas de aula. Assim, a função do 

professor é muito exigente e acarreta muita responsabilidade, porque tem de 

adequar a sua intervenção às necessidades da turma e se possível à de cada 

aluno. 

 Apesar da presença deste obstáculo chamado Futebol, consegui em 

pouco tempo ser considerada a professora da turma pois alcancei o respeito 

deles através da observação, do cumprimento das tarefas pedidas e de rotinas 

de aula implementadas. 

 

4.2.2. Controlar a turma 

 

 Numa primeira fase, existem muitos domínios pedagógicos 

fundamentais que devemos ter em consideração para a concretização de uma 

aula. O controlo da turma foi o primeiro que trabalhei pelo facto de aplicar 

desde o início as rotinas de aula.  



30 
 

 Este domínio foi facilmente alcançado devido à postura calma e 

empenhada da turma, o que permitiu existir uma rápida adaptação, passando o 

controlo da turma a ser parte integrante e característico nas aulas. Implementei 

vários tipos de rotinas com o objetivo de rentabilizar o tempo de aula na 

organização da turma, na instrução e na transição entre exercícios. A citação 

seguinte descrimina algumas das rotinas aplicadas ao longo do ano: 

 

“Implementei algumas rotinas de aula desde o início do ano, tais 

como: a regra dos 5 segundos para juntar a turma; quando falo, 

estão calados; arrumar o material e ajudar a montagem dos 

campos”.  

Reflexão do 1º Período (28-12-2013) 

 

 Confrontando com a literatura, segundo Oliveira (2001) o controlo 

disciplinar baseia-se num conjunto de processos, atividades ou sanções que 

têm como objetivo provocar alguma influência nos alunos, de modo a prevenir 

o incumprimento das regras e garantir a estabilidade na aula.  

 Esta ideia leva-nos a afirmar que as posturas/atitudes dos alunos são as 

causas que influenciam o ambiente da aula e a atuação do professor. Assim, 

nos dias de hoje, a base para o sucesso educativo consiste na aplicação de 

técnicas bem direcionadas e contextualizadas para proporcionar o 

envolvimento gradual nas atividades e o desenvolvimento de competências 

motoras e sociais (cooperação, entreajuda, superação, entre outras). Neste 

sentido, Rosado e Ferreira (2011, p. 189) referem que “as rotinas permitem aos 

praticantes conhecer os procedimentos a adotar na diversidade de situações 

de ensino e treino, aumentando o dinamismo da sessão e reduzindo 

significativamente os episódios e os tempos de gestão”.  

  Assim, ter um bom controlo sobre a turma permitiu otimizar o tempo útil 

de aula, tornando-se fundamental para a criação de um bom clima, de modo a 

proporcionar momentos ricos de aprendizagens motoras, psicológicas e 

sociais. 

 



31 
 

4.2.3. Gerir a aula 

 

 A gestão da aula não é meramente cumprir os tempos destinados para 

cada exercício, é muito mais que isso. A gestão é um domínio constituído por 

vários aspetos importantíssimos que ajudam para a eficácia do processo de 

ensino-aprendizagem. Para Rosado e Ferreira (2011, p. 189) “um plano de 

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

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

índices de envolvimento, através da redução da indisciplina e fazendo uso 

eficaz do tempo“. Neste sentido, a gestão de uma aula engloba a gestão do 

tempo, dos espaços, do material e dos próprios exercícios. 

No início deste percurso, esta gestão foi um dos problemas explícitos nas 

minhas aulas, devido às lacunas existentes nos vários aspetos constituintes do 

processo. A origem do problema estava no excesso de tempo despendido para 

a instrução e organização (espaço e tempo) dos exercícios, que, por 

consequência prejudicava o restante processo de ensino, através da 

diminuição do tempo de exercitação e de transmissão de feedbacks. 

Ocasionalmente os tempos entre os exercícios não eram cumpridos devido ao 

meu entusiasmo em querer ensinar e corrigir os alunos. Para contextualizar 

estas ideias, apresento alguns excertos onde refleti sobre este problema com 

possíveis estratégias de intervenção. 

 

“(...) excedi um pouco o tempo no primeiro exercício, roubando 

tempo de jogo. Nestas situações, devo ter mais controlo, porque o 

jogo é fundamental para a observação dos comportamentos dos 

alunos, assim como é o jogo que os motiva para a sua prática”.  

Reflexão da aula nº 18 (25-10-2013) – UD de Badminton 

 

“Não consegui cumprir totalmente o plano porque me estendi no 

tempo do primeiro exercício. Isto porque senti que os alunos 

necessitavam de mais tempo de exercitação, para os corrigir e 

observar melhorias. Logo, optei por descurar a realização do 
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exercício seguinte da corrida de velocidade pois já estava a ser 

trabalhado autonomamente pelo outro grupo de alunos”. 

Reflexão da aula nº 34 e 35 (4-12-2013) – UD de Atletismo 

 

“A minha dificuldade foi na organização do espaço pois não 

rentabilizei o que tinha disponível. Isto porque o grupo da corrida de 

velocidade terminava a corrida perto do grupo do lançamento, 

chocando e desviando-se muitas vezes dos colegas. Para prevenir 

esta situação, podia muito bem ter organizado ao longo do campo de 

Ténis, realizando as corridas nesse corredor”.  

Reflexão da aula nº 34 e 35 (4-12-2013) – UD de Atletismo 

  

“(...) perdi algum tempo na transição dos exercícios, devido à 

montagem dos mini campos e à divisão das equipas. Uma solução 

eficaz para resolver estes problemas consiste na atribuição de 

tarefas na divisão dos grupos. Por exemplo colocar num papel ou 

escrever no quadro a constituição dos grupos e a turma vai-se 

organizando (vestindo os coletes), enquanto estou a montar os 

campos (transição entre os exercícios). Outra solução passa por 

montar os campos no decorrer do exercício anterior e depois ir 

distribuindo os coletes para cada grupo”. 

Reflexão da aula nº 6 (27-09-2013) – UD de Futebol 

 

“(...) acho que fiz uma boa organização e transição de exercícios 

pois recorri à estratégia de elaborar um papel com as equipas 

previamente estabelecidas e atribui a tarefa de distribuição a um 

aluno, enquanto organizava o próximo exercício”. 

Reflexão da aula nº 7 e 8 (2-10-2013) – UD de Futebol 

 

“(...) tentei rentabilizar ao máximo o tempo de empenhamento motor, 

realizando sempre transições rápidas pedindo ajuda aos alunos na 
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montagem e desmontagem dos exercícios, bem como no auxílio da 

medição dos saltos e alisamento da areia no salto em comprimento”.  

Reflexão da aula nº 28 e 29 (20-11-2013) – UD de Atletismo 

 

 Refletir sobre este domínio permitiu-me concluir que gerir bem a aula de 

EF ajuda na otimização do processo ensino-aprendizagem. Assim, ser boa 

gestora torna-se num meio facilitador para alcançar os objetivos previstos, 

atingindo com eficácia o sucesso do processo de ensino, através da 

rentabilização/transformação do tempo perdido em tempo útil. Neste sentido, 

com o passar das aulas colmatei facilmente estas dificuldades, pois acabei por 

adquirir uma espécie de relógio biológico. Este controlo natural do tempo 

estava de tal forma aprimorado que, quando olhava para o relógio, acertava 

quase sempre na hora de alterar o exercício. Esta sensação foi sendo 

adquirida porque senti que, durante cada exercício, deve existir tempo para os 

alunos exercitarem, evoluírem e sentirem prazer pela prática, assim como 

tempo para a professora intervir, demonstrar, observar, corrigir erros e motivar 

para a prática. Assim, as atitudes e predisposição dos alunos para o exercício e 

a minha intervenção devem ser tidos em conta para nos guiarmos na duração 

dos exercícios.  

 Confrontando com a literatura, concordo com a ideia de Januário (1996) 

que afirma que a qualidade e a quantidade das vivências proporcionadas aos 

alunos dependem da forma como o tempo é organizado pelo professor. Essa 

capacidade pretende minimizar os tempos mortos e aumentar o tempo em 

empenhamento motor, com o intuito de proporcionar mais tempo útil e 

disponível para a aula, resultando num ensino mais eficaz.  

 Assim, como forma de conclusão, esta frase resume a importância da 

gestão para o sucesso da aula de EF: “a eficácia do ensino na promoção de 

ganhos de aprendizagem depende muito da capacidade do docente em 

transformar o tempo de aula em potenciador da aprendizagem” (Januário, 

1996, p. 107). 
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4.2.4. Que instrução aplicar? 

 

 Instruir não é meramente o meio de comunicação entre o professor e o 

aluno, é muito mais do que isso. A instrução é essencial para ajudar no 

desenvolvimento da aprendizagem dos alunos porque é a forma de informá-los 

sobre: a matéria, os conhecimentos, as tarefas e as estratégias de ensino. 

Assim, esta competência torna-se fundamental para a eficácia dos profissionais 

da educação, pois é através desta, que podemos partilhar os nossos 

conhecimentos com os alunos e ouvir as suas opiniões, desabafos e os 

sentimentos.  

 De acordo com Rosado e Mesquita (2011) a transmissão de informação 

é uma competência essencial para os professores, revelando-se importante na 

aprendizagem dos alunos. O processo de comunicação abarca transmissão, 

receção e compreensão de informações entre indivíduos, apresentando várias 

funções: informação (transmitir informações simples para melhorar a sua 

aprendizagem), controlo (intervir nos momentos desviantes para controlar o 

comportamento da turma), motivação (incentivar para a prática através da 

apresentação dos objetivos e desafios) e expressão emocional (mostrando 

satisfação e felicidade através de comunicação verbal e não-verbal). Deste 

modo, Graça e Mesquita (2006, p. 211) definem a instrução como “ações 

intencionais do professor que têm por objetivo levar o aluno a compreender 

novos conceitos ou procedimentos, ou a reformular conceitos e procedimentos 

inadequados ou ineficientes, fazendo uso de exposições e interações verbais, 

demonstrações e exemplificações”.  

 Na fase inicial do EP a minha instrução não foi a mais clara devido à 

falta de estratégias, dificuldade de síntese e de concentração no essencial. A 

minha preocupação centrava-se na transmissão verbal de todos os aspetos do 

exercício, desde os objetivos, passando pela organização e terminando nos 

critérios de êxito. Esta falta de clareza e ausência de escolha de preocupações, 

levou a um tempo de instrução excessivo, à dificuldade de identificar as 

informações importantes, à distração dos alunos e ao esquecimento das 

primeiras informações transmitidas.  
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“No 1º exercício estendi-me no tempo de instrução porque optei por 

passar os pesos pelos alunos com o intuito da familiarização da 

pega. Deste modo, devia ter destinado esse tempo apenas à 

instrução das componentes críticas importantes para a sua 

realização. Para posteriormente, durante o 2º, observar e corrigir 

esse aspeto, rentabilizando assim o tempo de empenhamento 

motor”. 

Reflexão da aula nº 33 (29-11-2013) – UD de Atletismo 

 

 Para Rosado e Mesquita (2011) longas instruções não são muito úteis 

porque gastam tempo útil de aula, provocam aborrecimento e geram 

comportamentos de desatenção. Além disto, os alunos não distinguem os 

aspetos mais relevantes dos menos relevantes transmitidos pelo professor. De 

acordo com Rink (1993), a clareza da apresentação é um fator preponderante 

para melhorar a atenção e a comunicação entre professor-alunos.  

 

 Desta forma, com as dificuldades sentidas durante as aulas e com os 

conselhos do PC e NE senti necessidade de melhorar a clareza na instrução 

recorrendo ao questionamento, à demonstração, à aplicação de palavras-chave 

e à comunicação não-verbal como estratégias de resolução. 

 Começando pelo questionamento, a literatura refere que é um dos 

métodos mais utilizados pelos professores porque servem para vários objetivos 

educativos (Rosado & Mesquita, 2011). A sua utilização serve para verificar o 

grau de conhecimento e compreensão dos alunos sobre a matéria instruída, 

desenvolver a capacidade de argumentação e reflexão, melhorar a relação 

entre o professor-alunos, aumentar o nível de motivação e o clima de aula, 

otimizar a instrução, a gestão e a disciplina. O questionamento, se aplicado de 

forma constante, torna-se num instrumento de avaliação não só dos alunos 

mas também do ensino, da atuação do professor e dos contextos apresentados 

(Rosado & Mesquita, 2011). “O questionamento é, também, decisivo porquanto 

permite verificar o estado em que se encontram relativamente aos objetivos 
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pedagógicos, nomeadamente, os de carácter cognitivo e socioafetivo” (Rosado 

& Mesquita, 2011, p. 102).  

 Pegando nesta citação, as minhas reflexões também afirmam a mesma 

ideia. 

 

“Quanto à instrução foi feita para toda a turma através da aplicação 

do questionamento com o objetivo de colocar à prova as suas 

capacidades cognitivas, mostrando os seus conhecimentos sobre a 

técnica de cada disciplina”. 

Reflexão da aula nº 34 e 35 (4-12-2013) – UD de Atletismo 

 

“Continuei a aplicar a estratégia do questionamento com o intuito de 

desenvolver as capacidades cognitivas dos alunos e ao mesmo 

tempo de relembrar as componentes críticas”. 

Reflexão da aula nº 43 e 44 (15-01-2014) – UD de Basquetebol 

 

 O questionamento foi um grande aliado no processo de ensino porque 

ao invés de instruir exercícios de aulas anteriores ou falar sobre um gesto 

técnico transversal às modalidades, questionava os alunos sobre isso, 

obrigando-os a testar os seus conhecimentos e a simplificar a instrução. Assim, 

esta estratégia permitiu desenvolver a capacidade cognitiva e socioafetiva dos 

alunos e verificar se a minha atuação estava adequada à turma.  

 A demonstração é um grande apoio para os professores na instrução 

porque permite a visualização dos movimentos a executar de acordo com as 

tarefas e exigências pedidas. Esta estratégia é uma mais-valia para a 

diminuição do tempo de instrução porque como o ditado diz “uma imagem vale 

mais do que mil palavras”. Confrontando com a literatura, a instrução em 

conjunto com a demonstração torna-se num papel fundamental para o 

processo de ensino-aprendizagem, uma vez que possibilita a visualização dos 

movimentos a realizar pelos alunos (Darden, 1997; Rink, 1994). A 

demonstração permite que os alunos observem as tarefas e movimentos de 

modo a organizarem e memorizarem a informação necessária para a sua 
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realização (Graça & Mesquita, 2006). Um dos receios para este estágio foi a 

aplicação da demonstração porque tinha medo de errar, e por isso não ser 

vista como uma professora confiante. Após vários conselhos do PC e NE, 

aprendi que podia aplicar várias estratégias para rentabilizar este recurso, tais 

como: demonstrar o gesto sem material, realizar a várias velocidades, utilizar 

os alunos para demonstrar e recorrer a vídeos ou imagens. Neste sentido, 

apresento algumas reflexões que transcrevem a aplicação de algumas destas 

estratégias ao longo do ano: 

 

“Nos momentos de instrução, utilizei quase sempre a demonstração 

visto que foi fundamental perceberem qual o movimento a executar”.  

Reflexão da aula nº 28 e 29 (20-11-2013) – UD de Atletismo 

 

“Uma estratégia que recorri foi à demonstração de um aluno num 

exercício da técnica de corrida, de modo a demonstrar o que lhes foi 

pedido e ao mesmo tempo sensibilizar a turma que o exercício não é 

difícil e que conseguem executar”.  

Reflexão da aula nº 28 e 29 (20-11-2013) – UD de Atletismo 

 

“Para a demonstração do lançamento do peso, utilizei a seguinte 

estratégia: inicialmente executei de forma lenta e sem lançar, para 

perceberem o movimento pretendido, depois à velocidade normal 

mas sem lançamento, para compreenderem a velocidade que têm 

de imprimir no corpo para lançarem o peso. Após a observação dos 

alunos, utilizei os melhores alunos para a demonstração correta do 

lançamento, de modo à proporcionar aos restantes alunos, uma 

motivação em querer fazer como eles e ao mesmo tempo estava a 

desafiar os melhores alunos para melhorarem o seu desempenho”. 

Reflexão da aula nº 33 (29-11-2013) – UD de Atletismo 

 

“Em conjunto com a instrução verbal, demonstrei, sem bola, os 

movimentos pretendidos para cada exercício, com o intuito de 
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facilitar a sua compreensão, quer para a sua dinâmica, quer para os 

gestos técnicos implícitos”. 

Reflexão da aula nº 40 e 41 (8-01-2014) – UD de Basquetebol 

 

 Rosado e Mesquita (2011) aconselham que a demonstração deve ser 

feita pelos alunos, com o objetivo de gratificar o aluno pela sua atuação e ao 

mesmo tempo criar um bom clima relacional proporcionando uma proximidade 

entre os alunos e de incentivo para os restantes. Além disso, permite que o 

professor esteja mais concentrado na transmissão dos aspetos relevantes, 

complementando a demonstração com informação verbal. Por outro lado, 

afirmam que o professor também deve fazer demonstrações constantes com a 

finalidade de criar uma imagem positiva sobre si e sobre a modalidade em 

questão. 

 As estratégias utilizadas seguiram uma sequência lógica de 

procedimentos. Caso utilizasse um aluno como modelo, escolhia um bom 

executante que conseguisse transmitir uma ideia global e correta dos 

movimentos pretendidos, garantindo a qualidade da demonstração; depois 

garantia o contexto da demonstração colocando o executante no local e 

condições do exercício e a restante turma numa organização específica em 

função da demonstração; de seguida transmitia uma breve informação antes da 

demonstração, com o intuito de orientar a atenção para as componentes 

críticas e durante a demonstração complementava com o recurso de 

palavras-chave, para salientar os aspetos mais importantes para o sucesso do 

movimento. Caso fosse eu a demonstrar, aplicava os mesmos procedimentos, 

mas com algumas variantes para salvaguardar as minhas capacidades e a 

minha credibilidade enquanto professora. Tal como apresentei nos excertos de 

reflexões das aulas, algumas variantes passaram por demonstrar com e sem 

material, mas sem finalizar e em diferentes velocidades. 

 Com o passar das aulas, a demonstração passou a ser a minha aliada 

em quase todas as instruções porque os alunos compreendiam mais 

rapidamente as tarefas pedidas, assim como estavam mais atentos às 

informações transmitidas.  
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 Relativamente às palavras-chave, estas são um complemento para a 

demonstração se tornar eficaz e uma forma de focar a atenção dos alunos 

sobre as componentes críticas da tarefa. A sua aplicação enriquece a 

qualidade de instrução e da intervenção do professor otimizando o seu 

processo de ensino-aprendizagem. De acordo com McCullangh e Meyer (1997) 

a comunicação verbal que acompanha a demonstração é um fator que interfere 

positivamente na aprendizagem dos alunos, sendo atribuído um papel 

relevante às palavras-chave. Estas são definidas por expressões claras e 

curtas que incluem, normalmente, uma a duas palavras com o intuito de centrar 

as atenções dos alunos nesses aspetos críticos (Landin, 1994). 

 

“(...) fui clara e sucinta, indicando apenas os aspetos essenciais e 

completei com a aplicação de uma demonstração”. 

Reflexão da aula nº 18 (25-10-2013) – UD de Badminton 

 

“Nas minhas explicações e transmissão de feedbacks tentei ser o 

mais clara possível e transferir apenas as componentes críticas 

principais para facilitar a compreensão nos alunos”.  

Reflexão da aula nº 46 (24-01-2014) – UD de Basquetebol 

 

“Tentei ser bastante simples na instrução recorrendo à 

demonstração com a ajuda de um aluno, complementando-a através 

da aplicação de palavras-chave”. 

Reflexão da aula nº 49 (31-01-2014) – UD de Basquetebol 

  

 O recurso às palavras-chave foi a estratégia que adquiri mais tarde 

comparativamente às outras, porque foi necessário algum tempo de adaptação 

para criar rotinas instrucionais e para conhecer as características dos alunos 

através da proximidade criada entre professora-alunos. Depois desta 

adaptação, fui capaz de manipular e adequar as palavras-chave transmitidas 

consoante a modalidade, os conteúdos e os alunos. Assim, ao longo do ano, 

esta estratégia tornou-se fundamental para o sucesso dos alunos porque 
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permitiu a concentração e memorização do essencial. Foi também fundamental 

para o sucesso da minha intervenção, enquanto PE, pois otimizou a minha 

atuação no que diz respeito à sintetização de informação e à rentabilização do 

tempo útil de aula. 

 “A comunicação não-verbal deverá ser particularmente cuidada, 

entendendo-se por mensagens não-verbais, as expressões faciais, a voz, os 

gestos e as posturas, o contacto físico, os modos de vestir, a ornamentação, 

etc. Estas mensagens, muitas vezes não intencionais, podem ser instrumentos 

poderosos de comunicação, nomeadamente na área das relações 

interpessoais” (Rosado & Mesquita, 2011, p. 95). 

 A comunicação não-verbal por vezes é esquecida pelos professores 

porque não é uma estratégia que compromete o sucesso de uma aula. 

Contudo, a sua utilização é excelente para melhorar a idealização mental das 

habilidades motoras nos alunos e para otimizar a relação professor-alunos. 

 

“Se explicar os exercícios e corrigir erros recorrendo a gestos, 

manipulações e contato físico entre os alunos, proporciona uma 

maior afetividade entre o professor-aluno, que por sua vez motivarão 

os alunos para a prática”. 

Reflexão da aula nº 7 e 8 (2-10-2013) – UD de Futebol 

 

 Desta forma, ao longo do ano, senti necessidade de criar estratégias 

para me aproximar da turma. Estes comportamentos não intencionais 

passaram a ser fundamentais para criar uma boa relação com a mesma e 

otimizar o processo de ensino-aprendizagem.  Para terminar, os alunos que 

usufruem de explicações verbais e demonstrações completas acompanhadas 

com palavras-chave, são mais bem-sucedidos na aprendizagem porque 

apresentam melhores técnicas de execução, realizam com eficácia as 

habilidades motoras e lembram-se mais facilmente da informação transmitida e 

demonstrada (Kwak, 2005). 

 A solução passou por definir bem as minhas preocupações e as minhas 

estratégias para cada aula, tornando a minha instrução mais fluída, clara e 
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sucinta. Deste modo, este conjunto de estratégias foram fundamentais para 

garantir o sucesso dos alunos e promover aprendizagens significativas. Como 

foram fáceis de aplicar, tornaram a minha instrução mais eficaz.  

 

4.2.5. Adaptar o feedback 

 

 O feedback é um conjunto de informações específicas transmitidos pelo 

professor, em resultado das performances observadas nos alunos no decorrer 

dos exercícios, tendo como finalidade melhorar o seu desempenho motor. De 

acordo com Rosado e Mesquita (2011) é um comportamento de reação do 

docente face aos resultados motores dos alunos, tendo como objetivo transmitir 

informações claras que alterem os seus resultados, melhorando as suas 

habilidades. Esta dimensão torna-se importantíssima para qualquer professor 

porque ajudará no processo pedagógico. 

 Como já referi noutros capítulos, iniciei a minha prática pedagógica com 

a modalidade que menos gosto, o Futebol. Desta forma, as minhas dificuldades 

iniciais passaram pela qualidade e quantidade dos feedbacks transmitidos, isto 

porque sentia-me insegura quanto à minha qualidade de intervenção e pela 

perceção dos erros observados, pois não conseguia perceber qual o erro a 

corrigir e optava por transmitir feedbacks mais próximos desse erro.  

 

“A minha dificuldade nesta aula foi na transmissão de feedbacks 

prescritivos que dei mais atenção a uns do que a outros, provocando 

algumas falhas nas correções. Nas próximas aulas tentarei ser mais 

clara e precisa nos feedbacks, ou seja, irei intervindo quando achar 

pertinente nos momentos certos, aplicando os termos corretos”. 

Reflexão da aula nº 7 e 8 (2-10-2013) – UD de Futebol 

 

“Os feedbacks transmitidos foram eficazes e percetíveis, pois 

observou-se melhorias após a sua transmissão. No que toca à 

quantidade, fiquei um pouco aquém, porque senti efetivamente que 

poderia ter apoiado mais a turma em algumas situações”. 

Reflexão da aula nº 40 e 41 (8-01-2014) – UD de Basquetebol 
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“A minha dificuldade foi arranjar uma estratégia para corrigir o erro, 

pois consegui identificar e transmitir feedbacks mas não consegui 

arranjar uma estratégia para corrigir”. 

Reflexão da aula nº 33 (29-11-2013) – UD de Atletismo 

 

“As minhas preocupações foram ser o mais clara possível nas 

correções e participar nas figuras para detetar facilmente o erro”.  

Reflexão da aula nº 55 e 56 (19-02-2014) – UD de Ginástica 

 

 De facto, estas dificuldades foram sentidas e refletidas como aspetos a 

melhorar devido à importância para a aprendizagem dos alunos. Defendo que 

os feedbacks devem estar sempre presentes nas aulas como auxiliares de 

memória para os alunos, com o objetivo de aprimorar as suas capacidades 

concentrando-se no essencial. Durante a minha experiência, percebi 

claramente que transmitir feedbacks frequentes é uma vantagem significativa 

para os alunos aprenderem mais facilmente as habilidades, perceberem a 

importância da sua correta execução e para atingirem mais rapidamente os 

resultados pretendidos. Assim, concordo com a literatura pois refere que os 

feedbacks devem ser transmitidos frequentemente a todos os alunos, de modo 

receberem uma quantidade adequada de informação acerca da sua prestação 

(Rosado & Mesquita, 2011). 

 Quanto à deteção dos erros, esta foi uma dificuldade persistente durante 

esta experiência porque a inexperiência falou por si. O facto de não perceber 

qual o erro a corrigir, tentar corrigir mas não alterar o comportamento, é uma 

sensação horrível. Então, com os conselhos do PC e NE, fui percebendo que é 

importante selecionar as preocupações (componentes críticas) que quero 

trabalhar para facilitar a minha intervenção durante a instrução e transmissão 

de feedbacks. A partir daí, é possível estar bem preparada para as aulas, pois 

torna-se mais claro e eficaz quais os movimentos a observar e de que forma os 

vou corrigir. Confrontando com a literatura, Rosado e Mesquita (2011, p. 83) 

declaram que “uma das maiores lacunas na qualificação do feedback situa-se 

na dificuldade de os agentes de ensino diagnosticarem as insuficiências dos 
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praticantes”. Os mesmos autores referem que a aplicação correta do feedback 

depende de duas fases: diagnóstico (deteção do erro) e prescrição 

(organização do feedback). Desta forma, na fase de diagnóstico é necessário 

detetar dos erros, organizar os erros conforme o grau de dificuldade ou de 

importância e analisar a sua origem. Na fase de prescrição pretende-se 

organizar estratégias que combatam com sucesso os erros diagnosticados. 

 Após colmatadas estas dificuldades, senti necessidade de adaptar o 

feedback a cada situação em função do tipo e direção. Ao longo das aulas, 

constatei que podia rentabilizar o tempo de aula, poupar a minha voz e otimizar 

o processo de aprendizagem da turma aplicando estratégias para a 

transmissão dos feedbacks. Nada melhor do que mostrar através das reflexões 

algumas estratégias aplicadas:  

 

“Incidi na manipulação dos alunos nos momentos oportunos 

juntamente com a transmissão dos feedbacks prescritivos essenciais 

para a compreensão dos exercícios e nos feedbacks positivos e 

motivadores. Constatei que responderam positivamente, a nível 

motor ao que pedia e mostraram interesse e motivação na aula”. 

Reflexão da aula nº 13 e 14 (16-10-2013) – UD de Futebol 

 

 “A minha intervenção centrou-se principalmente na correção técnica 

das figuras, aplicando feedbacks prescritivos claros através da 

transmissão das componentes críticas”. 

Reflexão da aula nº 54 (14-02-2014) – UD de Ginástica 

 

“Um aspeto importantíssimo que devo dar atenção diz respeito à 

priorização dos feedbacks no que toca à técnica, ou seja, por vezes 

devo focar-me em aspetos técnicos dos batimentos e não nas suas 

trajetórias. Isto porque é através das falhas técnicas que os alunos 

não conseguem enviar o volante com a trajetória correta”.  

Reflexão da aula nº 16 e 17 (23-10-2013) – UD de Badminton 
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 “Transmiti maioritariamente feedbacks em grupo complementando 

com os individuais, isto porque as dificuldades eram comuns nas 

aulas iniciais, aproveitando assim para observar mais”.  

Reflexão da aula º 10 e 11 (9-10-2013) – UD de Badminton 

 

“Quanto aos feedbacks transmitidos, estive sempre interventiva e 

corrigia no momento o aluno (individual) através de feedbacks 

prescritivos e motivadores juntamente com demonstração”. 

Reflexão da aula nº 30 (22-11-2013) – UD de Atletismo 

 

“Apliquei o questionamento de forma individual, perguntando qual o 

erro que faziam obrigando-os a pensar e a idealizar o movimento a 

realizar”. 

Reflexão da aula nº 34 e 35 (4-12-2013) – UD de Atletismo 

 

“Durante a situação de jogo, fui bastante interventiva parando muitas 

vezes o jogo com o intuito de insistir nos conteúdos pretendidos, 

através da manipulação dos alunos e do questionamento. Verifiquei 

que ser interventivo traz muitas vantagens para as aprendizagens 

dos alunos pois obriga-os a concentrarem-se nas tarefas pedidas e 

evoluem mais rápido. Caso contrario, estarei sempre a parar o jogo, 

coisa que eles detestam pois o que mais gostam de fazer é jogar”. 

Reflexão da aula nº 46 (24-01-2014) – UD de Basquetebol 

 

“Estive sempre a transmitir feedbacks individuais e para a turma. 

Quanto aos feedbacks individuais, tive a preocupação de ser o mais 

concreta e simples possível para facilitar a compreensão dos alunos. 

Depois completava com feedbacks motivadores e positivos através 

de gestos, expressões faciais e verbais. Quando reunia a turma, 

exemplificava os batimentos corretos recorrendo a um aluno”.  

Reflexão da aula nº 37 e 38 (11-12-2013) – UD de Ténis 
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“Notei um grande entusiasmo quando observava o sucesso dos 

alunos através de aplausos, sorrisos e palavras encorajadoras. Após 

cada congratulação, os alunos sentiam-se muito felizes com o seu 

sucesso e com o facto de ter visto e ter enfatizado o seu sucesso”. 

Reflexão da aula nº 50 e 51 (5-02-2014) – UD de Basquetebol 

 

 De acordo com estas vivências, os feedbacks utilizados basearam-se 

nos feedbacks descritivos e prescritivos como forma de explicar aos alunos o 

que estavam a fazer e como deviam fazer, e nos feedbacks positivos como 

forma de os incentivar para a prática e mostrar que acreditava nas suas 

capacidades. A aplicação do questionamento foi uma estratégia enriquecedora 

ao obrigá-los a refletir, pensar e idealizar para tentar resolver os seus próprios 

erros, passando a ser utilizado de forma frequente visto que obtinham mais 

rapidamente os resultados pretendidos. Um grande complemento à otimização 

do feedback foi o recurso à demonstração como forma de contextualizar as 

correções e facilitar a sua compreensão, tornando-se um grande aliado para 

sintetizar a sua transmissão através de comunicação não-verbal (gestos, 

expressões e movimentos). Segundo a literatura, o feedback necessita de 

possuir diversas características para se tornar eficaz, tais como a frequência, a 

especificidade e a forma. Quanto à especificidade, os feedbacks descritivos 

servem para os alunos receberem informações claras e precisas acerca 

daquilo que realizaram e os feedbacks prescritivos servem para receberem 

informações sobre como devem realizar para melhorarem. Estes feedbacks 

contribuem efetivamente para a aprendizagem dos alunos porque transmitem 

informações pertinentes sobre os conteúdos de ensino. Em relação aos 

feedbacks corretivos, podem ser de carácter positivo ou negativo. Os 

feedbacks positivos transmitem palavras de incentivo e encorajamento para 

melhorar a sua performance, elogios pelas boas prestações realizadas e 

reforço dos aspetos positivos das prestações. Assim, permite melhorar a 

execução técnica das habilidades assim como melhorar o clima de 

aprendizagem (Rosado & Mesquita, 2011). Relativamente à forma de 

transmissão, pode ser dirigida ao aluno, ao grupo e à classe. O feedback 
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individual é utilizado em todas as aulas porque é necessário atender às 

necessidades de cada aluno através de correções específicas. Contudo, para 

níveis de desempenho idênticos e erros comuns, os feedbacks mais 

adequados são dirigidos ao grupo ou à classe, com o intuito de rentabilizar o 

tempo de aula nos momentos de transições de exercícios e nos momentos de 

pausa (Rosado & Mesquita, 2011). 

 De acordo com Rosado e Mesquita (2011, p. 102) “o feedback 

interrogativo pode ser uma excelente forma de motivar os alunos para a 

necessidade de, também eles, tratarem a informação que recebem das suas 

próprias execuções, permitindo o desenvolvimento da capacidade de avaliação 

das suas execuções e facilitando a sua descrição verbal”. 

 As correções devem ser complementadas com recurso à demonstração 

(movimentos e gestos). Assim os feedbacks caracterizam-se como verbais, 

visuais e cinestésicos porque além dos alunos ouvirem a informação verbal, 

veem as demonstrações e sentem as manipulações corporais realizadas pelo 

professor (Rosado & Mesquita, 2011). 

 Após estas vivências sentidas e refletidas, concluo que os feedbacks 

tornaram-se os meus aliados na otimização do meu processo de 

ensino-aprendizagem. A clareza da informação, as estratégias de 

aprendizagem (demonstração e questionamento) e a criação de um bom clima 

de aula foram algumas vantagens adquiridas pela aplicação dos feedbacks. 

Assim, com o passar das aulas e com a passagem pelas diferentes 

modalidades proporcionou-me maior capacidade e confiança para intervir, 

adequando os feedbacks ao contexto e situação, de forma clara, sucinta e 

eficaz. 

 

4.2.6. Proximidade da turma 

 

 A proximidade da turma foi construída com o passar do tempo através 

de conversas, desabafos, brincadeiras, toques e abraços, criando assim uma 

boa relação entre professora-alunos. Contudo o bem-estar dos alunos não 

dependeu só da boa relação comigo, dependeu também da relação entre a 
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turma e entre as atividades desportivas. Então para conseguir um equilíbrio 

entre estas relações, o meu papel pedagógico foi fundamental para conseguir 

promover um bom clima de aprendizagem. Através da criação de situações de 

trabalho de grupo promovi a cooperação, a superação, a entreajuda e a 

responsabilidade desenvolvendo assim a relação entre a turma. Para a relação 

com a matéria de ensino, proporcionei tarefas motoras realizáveis mas 

desafiantes e diferentes para promover a motivação e a vontade de superar 

desafios. Quanto à relação entre professora-alunos mostrei que gostava do que 

estava a fazer, partilhava os meus conhecimentos com eles, que podiam 

confiar nas minhas palavras e que tratava todos por igual tentando ser coerente 

em todas as situações. Consegui transmitir que para além de ser professora 

era uma boa amiga pois interessava-me e acreditava nas suas capacidades. 

Concordo plenamente com a ideia de Onofre (1995) quando afirma que o clima 

de aprendizagem é caracterizado com uma boa relação entre o 

professor-alunos. No entanto, não dependem só das relações deles próprios, 

dependem das relações entre a turma e entre a matéria de ensino que também 

condicionam para o bom clima de aula. Assim, estas dependem 

fundamentalmente da atuação do professor para promover um bom clima entre 

as três relações (alunos, alunos-professora e alunos-matéria). 

 Do ponto de vista do clima relacional entre os alunos, a minha 

intervenção enquanto professora baseou-se na tentativa de transformar os 

pequenos grupos existentes num grupo apenas, incutindo atividades propícias 

para o reconhecimento de valores importantes para o seu desenvolvimento 

pessoal tais como: a cooperação, a entreajuda, a superação, a tolerância e a 

aceitação de diferenças. Esta ideia está bem explícita nas palavras de Bento 

(2005, pp. 41-42) “a prática desportiva deve ser perspetivada como uma 

resposta à necessidade de incrementar e inovar o progresso comportamental e 

assim deve ser orientada pelo propósito de construção do carácter”. Para estas 

condições serem aplicadas foi necessário colocá-los a trabalharem em grupo. 

Então, tal como salienta Onofre (1995, p. 93) “a base desta estimulação é o 

trabalho com referência ao grupo. Só se aprende as vantagens de trabalhar e 

conviver em grupo, vivendo situações de trabalho e convivência em grupo”.  
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 Quanto ao clima relacional entre o professor-alunos, a minha 

intervenção consistiu em transmitir entusiamo constante para cativar a 

confiança dos alunos, para mostrar que acreditei nas capacidades deles e que 

me preocupei com eles para além do contexto de aula. Confrontando com a 

literatura, Onofre (1995, p. 94) refere que os princípios de intervenção 

pedagógica centram-se em “garantir que os alunos sintam que o professor 

gosta do que ensina; suscitar a confiança dos alunos no professor; garantir que 

os alunos sintam que o professor se interessa por eles e acredita na 

capacidade de aprendizagem destes; garantir que os alunos sintam que o 

professor trata todos os alunos do mesmo modo; garantir que os alunos sintam 

que o professor está atento aos seus interesses pessoais; garantir que os 

alunos não vejam o professor como um juiz permanente da sua atividade”. 

 Ao longo do ano fui-me adaptando às personalidades dos alunos de 

forma a criar uma empatia entre todos sem exceção, uma vez que cada um 

tem as suas características pessoais. A forma positiva que me levou à rápida 

aproximação da turma foi através do meu entusiasmo natural que transmitia, 

quer para os alunos quer para a própria aula. Esta característica permitiu criar 

um ambiente agradável e propício à afetividade entre alunos, entre 

professora-alunos e entre alunos-matéria. Este bom ambiente relacional foi 

uma grande vantagem para o processo educativo porque influenciou 

positivamente para o aumento do empenho, motivação, desempenho motor e 

socioafetivo e partilha de conhecimentos, contribuindo para um ensino mais 

eficiente e eficaz. Assim, a minha intervenção consistiu numa constante 

transmissão de alegria e entusiasmo através de comunicação verbal e 

não-verbal. A entoação, a expressividade verbal e facial, os gestos e as 

movimentações foram algumas estratégias que mostraram a minha forma de 

atuação enquanto professora. O meu objetivo principal era motivar e contagiar 

a turma para trabalhar continuamente para atingir o êxito. Assumir esta postura 

permitiu-me atingir facilmente a liderança da turma visto que consegui 

transmitir uma presença forte sendo considerada pelos alunos a professora da 

disciplina e para os de fora, facilmente percebiam quem liderava aquela turma. 

Segundo Leitão (1986), o entusiasmo define-se como um conjunto de atitudes 
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que promovem um maior envolvimento e uma maior participação ativa dos 

alunos, nomeadamente: as variações de voz, os gestos, as expressões 

corporais, a forma como se desloca entre outras. São estas atitudes que 

traçam o perfil do professor dependendo da sua aplicação, ou seja, caso não 

apliquem estes comportamentos são considerados professores passivos, por 

outro lado caso apliquem são definidos como professores que contagiam, 

estimulam e agarram a turma com toda a dedicação.   

 Relativamente à relação dos alunos com a matéria de ensino, a minha 

intervenção teve como objetivos promover o gosto pela prática da disciplina e o 

gosto de querer aprender. Assim, a minha função dividiu-se em duas 

preocupações, a primeira diz respeito à forma como as tarefas foram 

organizadas e a segunda ao acompanhamento prestado face aos alunos e as 

tarefas. Desta forma, a minha intervenção consistiu na diversificação dos 

exercícios de forma a enriquecer o processo de ensino-aprendizagem, tendo 

em consideração o nível de capacidade dos alunos. No entanto, os exercícios 

eram realizáveis mas desafiantes, ou seja, possuíam alguns obstáculos mas 

eram possíveis de concretizar, com o objetivo de motivar os alunos para a 

prática e de mostrar que são capazes de ultrapassar as suas dificuldades. 

Relativamente à minha atuação, assumi uma postura ativa e entusiástica com o 

intuito de transmitir a minha disponibilidade em ajudar em todas as situações 

para os ver a evoluir. De acordo com Onofre (1995) as atividades devem ser 

diversificadas e adequadas ao nível de desempenho dos alunos. Quanto os 

exercícios devem ser desafiantes tendo como objetivo promover novas 

aprendizagens, pois os alunos só aprendem quando ainda não sabem fazer. 

No entanto, estes devem ser exequíveis com o intuito de promover o aumento 

da autoestima mostrando que são capazes de atingir os objetivos pretendidos, 

alcançando assim o sucesso educativo. O professor deve manter entusiasmo 

durante a sessão, enfatizando nos momentos de aperfeiçoamento dos alunos. 

 Apresento dois excertos de reflexões que revelam a minha atuação e a 

minha satisfação pelo trabalho desenvolvido: 
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“A minha atuação permaneceu semelhante às aulas anteriores, 

bastante interventiva, sempre muito atenta a toda a turma e muito 

focada na constante motivação dos alunos. Tenho procurado que a 

turma se entusiasme com o trabalho que estão a desenvolver e, de 

facto, tenho vindo a conseguir. Uma vez mais, dei por mim a sentir 

prazer em observar o trabalho que os meus alunos estavam a fazer 

de forma autónoma: um empenho constante e um completo 

envolvimento durante a aula”.  

Reflexão da aula nº 64 (14-03-2014) – UD de Ginástica 

 

“No decorrer das apresentações senti-me realizada, orgulhosa e 

surpreendida com os meus alunos pelos excelentes resultados 

alcançados. Neste sentido, as principais razões para esse sucesso 

resultou do trabalho, dedicação e empenho contínuo feito pela 

turma, do meu tipo de atuação (interventiva, manipuladora, 

entusiástica, motivadora e amiga) e da minha disponibilidade em 

ajudar em todos os problemas apresentados. No final senti que todo 

o meu trabalho e dedicação para esta modalidade foi a chave para o 

sucesso dos grupos”. 

Reflexão da aula nº 73 (4-04-2014) – UD de Ginástica 

 

 Tal como já fui referindo ao longo do capítulo, o entusiasmo foi a 

característica-chave, fruto da minha personalidade, que me ajudou a criar um 

bom clima de aprendizagem adequado à turma e acima de tudo a definir o meu 

perfil enquanto professora. Concluo este capítulo com uma frase que me fez 

ver o quão importante é ser interventiva fazendo tudo o que podemos e não 

podemos para o sucesso dos alunos. 

 

“Um professor que viva intensamente com a resolução das 

dificuldades da turma, é meio caminho para o sucesso”. 

Reflexão da aula nº 73 (4-04-2014) – UD de Ginástica 
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4.2.7. Modelos de ensino 

 

 Ao longo deste ano, o modelo de ensino aplicado foi o Modelo de 

Instrução Direta (MID). A minha experiência com este modelo foi bastante 

enriquecedora porque em todas as aulas refletia e aprendia algo novo. Fui 

responsável por tomar as decisões relativas aos aspetos constituintes da aula, 

desde a organização dos alunos, a aplicação de rotinas de gestão de aula, as 

estratégias de intervenção, o controlo do tempo despendido para cada 

exercício, até à forma de instrução e transmissão de feedbacks. Como é 

normal, no início não consegui gerir na íntegra todos os aspetos de forma 

eficaz devido à minha inexperiência, mas através das experiências vividas, dos 

conselho do PC e NE e das reflexões de aula, permitiram-me evoluir 

gradualmente alcançando assim o resultado pretendido. O meu objetivo foi 

criar um método de ensino com diversas estratégias adequadas aos alunos, de 

modo a promover uma ligação forte entre todos os intervenientes, para se 

ajudarem entre si e ao mesmo tempo rentabilizar o tempo de aula. A certa 

altura os alunos já conheciam de tal forma as minhas estratégias e formas de 

trabalhar, que se ofereciam para ajudar nas montagens dos campos, que se 

organizavam rapidamente para jogar, que percebiam quais as preocupações a 

ter nos exercícios, entre outras. Durante o ano, isto foi sendo adquirido através 

de um constante trabalho de todos os intervenientes. 

 Assim, de forma resumida e de acordo com o que foi dito anteriormente 

nos capítulos anteriores, a minha intervenção passou por instruir cada exercício 

transmitindo os aspetos fundamentais para a sua compreensão, recorrendo a 

estratégias de instrução (demonstração, palavras-chave e questionamento). 

Ainda, na instrução preocupei-me com a contextualização dos conteúdos 

abordados nas aulas anteriores, com o objetivo de fazer um encadeamento do 

ensino, tornando-se mais percetível a importância da relação entre conteúdos. 

Durante cada exercício, tive a preocupação de colocar todos em envolvimento 

motor e controlar o tempo de exercitação necessário para existir evolução, com 

o intuito dos alunos alcançarem mais rapidamente o sucesso pretendido. A 

minha constante intervenção foi outro aspeto que teve sempre presente, 
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através da transmissão de feedbacks prescritivos, para compararem o que 

fizerem com o que deviam fazer e, ao mesmo tempo, feedbacks positivos para 

motivá-los para a prática afirmando que são capazes e que acredito nas suas 

capacidades e para congratular o seu êxito.  

 Como é óbvio, sempre que fosse adequado consoante a modalidade e 

exercício, fui trabalhando com a turma os aspetos socioafetivos como a 

cooperação, a autonomia, a superação, a entreajuda e a responsabilidade. 

Esta preocupação teve como o objetivo dotar as suas competências sociais 

que são importantes para a aula de EF no sentido de promover um melhor 

relacionamento e clima entre a turma, sendo indispensáveis para a sua vida 

futura. Um exemplo claro deste trabalho foi ao longo da unidade de Ginástica 

Acrobática. 

 

“São estas atitudes que tenho de incutir mais afincadamente nos 

alunos para desenvolver as suas capacidades cognitivas e 

psicossociais, tais como a cooperação e entreajuda, a 

responsabilidade, a autonomia, a criatividade, a motivação e a 

superação”. 

Reflexão da aula nº 54 (14-02-2014) – UD de Ginástica 

 

“A autonomia, a cooperação e a entreajuda já estão adquiridas nos 

grupos, visto que já perceberam que são fundamentais para 

alcançarem o sucesso”. 

Reflexão da aula nº 60 (28-02-2014) – UD de Ginástica 

 

“Assim, posso dizer que nos conceitos cognitivos desenvolveram a 

autonomia, a responsabilidade, o empenho e criatividade e nos 

conceitos socioafetivos desenvolveram a cooperação, a entreajuda e 

o respeito”. 

 Reflexão da aula nº 73 (4-04-2014) – UD de Ginástica 
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 Recorrendo à literatura, posso dizer que concordo plenamente com a 

teoria, pois o MID é caracterizado por dar ao professor quase todas as 

decisões sobre o processo de ensino-aprendizagem dos alunos. É ele que faz 

o controlo da aula, determina as rotinas de gestão e a ação dos alunos com o 

intuito de produzir a máxima eficácia nas tarefas desenvolvidas na mesma. 

Para isso acontecer é preciso ser eficaz na gestão do tempo para cada 

exercício, resultando num elevado tempo em empenhamento motor para a 

turma (Mesquita & Graça, 2011). Durante a aula de EF, Rosenshine (1983) 

afirma que o professor realiza obrigatoriamente quatro tarefas essenciais, 

nomeadamente: rever a matéria aprendida anteriormente, apresentar as novas 

habilidades a ensinar, monitorizar os alunos em atividade motora e avaliar e 

corrigir de forma sistemática os alunos tendo como referência os objetivos 

pretendidos.  

 Relativamente à primeira tarefa tem como funções principais: recordar 

nos alunos a matéria anterior para conseguirem criar uma relação entre a 

matéria antiga e matéria nova; ajudar o professor a compreender o que os 

alunos aprenderam anteriormente; criar um clima de aprendizagem motivador 

para dar continuidade às tarefas (Mesquita & Graça, 2011). 

 No que toca à apresentação da nova habilidade, antes do início do 

exercício, o professor procede à explicação e demonstração, tendo como 

objetivo mostrar a sua correta execução aplicando estratégias de intervenção 

capazes de otimizar a clareza dos movimentos (Rink, 1994). Cutton e Landin 

(1994) afirmam que para uma instrução ser eficaz é necessário recorrer a 

várias estratégias não existindo nenhuma considerada fundamental. No entanto 

destacam-se as explicações e as demonstrações com a ajuda das 

palavras-chave com o objetivo de focar a atenção do aluno para o essencial, 

tornando-se assim a apresentação das tarefas mais eficaz.  

 Na terceira, a preocupação do professor baseia-se na manutenção da 

tarefa através do controlo constante da atividade e da transmissão de 

feedbacks corretivos até que os alunos alcancem uma taxa de sucesso elevada 

consoante os critérios de êxito (Mesquita & Graça, 2011). Por outras palavras, 

“o professor mantém um controlo estreito da atividade motora dos alunos, 
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sendo ele que decide o tempo de prática e/ou mesmo o número de repetições” 

(Mesquita & Graça, 2011, p. 49). 

 Quanto à avaliação e correção dos alunos, consoante as observações 

feitas pelo professor, os alunos terão as suas correções. Assim o professor 

deve transmitir muitos feedbacks e correções aos alunos durante a sua prática 

e entre cada exercício para clarificar as suas dúvidas e tentar promover uma 

maior evolução motora (Cutton & Landin, 1994).  

 

 Neste sentido, o MID foi adequado à minha turma porque atendeu às 

suas necessidades uma vez que foram visíveis evoluções significativas e acima 

de tudo consegui promover um enorme envolvimento e empenho da mesma, 

durante todo o ano. 

 O baixo nível de desempenho motor, a fraca autonomia da turma e a 

necessidade de ter alguém a orientar o seu processo de ensino-aprendizagem 

levaram a que não optasse por outros modelos de ensino. Penso que se lhes 

passasse essa autonomia para gerir os exercícios, o tempo despendido para 

transição seria maior e o tempo útil não era totalmente rentabilizado ao nível do 

empenhamento motor, provocando assim menores aprendizagens 

significativas. Pegando no exemplo do Modelo de Educação Desportiva, 

segundo Carlson e Hastie (1997) uma característica específica deste modelo é 

a atribuição de tarefas de ensino e de gestão aos alunos, com o intuito de 

desempenharem seriamente estas tarefas de modo a criar um maior 

comprometimento com as atividades desenvolvidas e com os resultados 

obtidos. Assim, de acordo com Mesquita e Graça (2011) será oferecida uma 

elevada autonomia aos alunos na organização e realização dos exercícios 

durante as aulas. 

 Além destas razões, a existência de pequenos grupos fixos e 

inseparáveis na minha turma acontecia devido à rivalidade existente entre 

alguns alunos. Em algumas situações fazia questão de evitar a mistura de 

grupos de trabalho e de colocar os grupos rivais em equipas opostas durante o 

jogo, com o intuito de manter os alunos empenhados e envolvidos dentro de 

um bom clima de aula.  
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 Apesar de ter aplicado apenas o MID, não quer dizer que este seja o 

mais válido, isto porque o professor tem que adaptar as características do 

modelo à sua turma, razão pela qual apresento outros possíveis modelos. 

 

Modelo de competência nos jogos de invasão 

 O ensino deste modelo parte das formas básicas do jogo, onde encontra 

as dificuldades mais evidentes dos alunos e a partir daí passa para as formas 

parciais e depois para as tarefas baseadas no jogo, retornando depois às 

formas básicas de jogo. Neste sentido, este modelo enfatiza o jogo como forma 

de delimitar e encontrar os problemas, contextualizando os objetivos de 

aprendizagem, de modo a encontrar as soluções para os problemas presentes 

no ataque e na defesa (Graça et al., 2013). Foi criado para os alunos 

desenvolverem dois tipos de competências, competência como jogador e 

competência em funções de apoio e coordenação. Assim aprendem não só 

através das formas de jogo como desempenham funções de treinadores, 

capitães, árbitros, entre outras (Graça & Mesquita, 2011).  

 Quanto aos três tipos de aprendizagem, parte-se das formas básicas de 

jogo que consistem em situações mais simples do que o jogo formal, por forma 

a atender às necessidades dos alunos para trabalharem as suas competências. 

Estas formas básicas possuem as mesmas estruturas globais, conservando a 

relação entre cooperação/oposição, o normal fluxo de jogo incluindo o 

ataque/defesa e os objetivos de finalizar/impedir finalização. Assim, para 

trabalhar esta forma de jogo basta reduzir o número de aluno no jogo (3x3), por 

exemplo. Quando as formas básicas não estão a promover evoluções para os 

alunos, passa-se para as formas parciais de jogo. Esta forma pretende facilitar 

as situações de aprendizagem de uma das partes do jogo (ataque ou defesa), 

focando-se nos problemas apresentados e nas tarefas de execução, sem 

descontextualizar as estruturas do jogo. Assim, a superioridade numérica é o 

aspeto fulcral para as tarefas utilizadas (3x2, 3x1) com o objetivo de facilitar um 

deles para tentar resolver e perceber mais facilmente o problema. Caso, as 

formas parciais não estejam a resolver os problemas apresentados, utiliza-se 

as tarefas baseadas no jogo. Estas tarefas pretendem solucionar os problemas 
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através de exercícios mais restritivos, ou seja, elaboram tarefas simples e 

especificas para a situação particular do jogo, como por exemplo, trabalhar o 

lançamento da passada após passe e receção (Graça & Mesquita, 2011). 

 Relativamente às funções de apoio e coordenação pretendem promover 

a autonomia e a responsabilidade dos alunos através da atribuição de funções 

tais como: capitão de equipa, árbitros, juiz de mesa, treinador e até 

responsável pelo material e espaço de jogo (Graça & Mesquita, 2011).  

 

Modelo de abordagem progressiva ao jogo  

 O modelo foi criado pelos docentes da FADEUP através da disciplina da 

didática do desporto – Voleibol (Mesquita et al., 2013). Neste modelo o ensino 

da técnica fica subordinado ao ensino da tática, existindo uma interação entre 

eles em consonância com o jogo, de modo a aprender os conteúdos através do 

jogo. A linha de ideias para concretizar este modelo parte da necessidade de 

desenvolver situações que trabalhem a dimensão motora (aprender as 

competências técnicas, táticas e físicas do jogo), cognitiva (compreender as 

componentes e a forma de jogo) e social (ter a mesma oportunidade de 

participar e jogar) (Graça & Mesquita, 2011). 

 Assim, Mesquita (1998) apresenta uma proposta pedagógica para o 

ensino do Voleibol, onde primordialmente faz sinalizações para a utilização do 

jogo, por ser um instrumento fundamental para a aprendizagem, devido a 

fatores como o prazer e motivação que proporciona. Porém, a autora destaca 

que o jogo realizado na iniciação não deve ser o formal de 6x6, pois há uma 

constante quebra na sua sequência, devido à dificuldade de manutenção da 

bola no ar, tornando o número de contactos do aluno muito pequeno, 

constituindo-se um fator prejudicial para a aprendizagem. Para a autora, uma 

estratégia consiste em aplicar "jogo reduzido", diminuindo o espaço de jogo e o 

número de jogadores. Os "jogos reduzidos" poderão variar de 1x1, 2x2, 3x3 e 

4x4 possibilitando maiores contactos dos alunos com a bola, menores 

percursos da mesma, sequência das ações do jogo e interação entre os 

elementos da equipa. Neste sentido proporcionará o aumento da motivação e 

de melhores condições para realização de gestos técnicos e ações coletivas. 
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Deste modo, o modelo integra quatro etapas de aprendizagem do Voleibol que 

devem ser adequadas e seguidas corretamente para desenvolver melhor o 

processo de ensino-aprendizagem. A primeira etapa designa-se por “enviar a 

bola por cima da rede” e o jogo aplicado é o 1x1. A segunda tem como nome 

“coloca-te para receber e reenvia de seguida” e é aplicado o jogo 2x2. A 

terceira é definida como “recebe e vai atacar” e recorre-se ao jogo 3x3. Por 

último, a quarta etapa define-se como “diferencia a defesa próxima da defesa 

afastada da rede” e aplica-se o jogo 4x4. 

 Para trabalhar as três dimensões são aplicadas várias estratégias. Para 

as dimensões motoras e cognitivas são trabalhadas através do processo de 

instrução aplicado. Apesar da transmissão normal das tarefas de 

aprendizagem, caracteriza-se por promover autonomia na tomada de decisão 

tática do jogo. Assim, os alunos devem analisar, compreender e agir nos erros 

para os aniquilar rapidamente. Logo, é aplicado a estratégia do questionamento 

para os obrigar a trabalhar o seu domínio cognitivo e assim corrigirem e 

melhorarem o seu desempenho motor. A dimensão social é trabalhada através 

da inclusão da turma, aplicando situações que promovam a cooperação, a 

superação e a entreajuda. Para trabalhar estes conceitos deve existir um 

equilíbrio entre as equipas de modo a não excluir ninguém e ao mesmo tempo 

ajudarem-se mutuamente, corrigindo erros técnicos e táticos, tentar anular os 

erros dos colegas no jogo, incentivar e congratular o êxito alcançado. 

 

 Apesar de não ter aplicado efetivamente outros modelos, apliquei, de 

forma indireta, algumas características destes, em duas modalidades.  

 No caso do Basquetebol, retirei do modelo de competência para os 

jogos de invasão algumas características que implementei na minha turma. As 

minhas aulas basearam-se efetivamente no jogo reduzido 3x3 parando as 

vezes que fossem necessárias para tentarem compreender a dinâmica do jogo. 

Após verificar quais os principais erros, trabalhei aspetos de orientação 

espacial em igualdade numérica (formas básicas de jogo) e aspetos da 

finalização através de situações mais analíticas orientadas para resolver 

determinado problema (tarefas baseadas no jogo). Outro aspeto que apliquei 
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foi a atribuição de árbitros durante os jogos com o objetivo de enriquecer a sua 

cultura desportiva. No entanto, esse aspeto ficou um pouco aquém devido à 

falta de autonomia dos alunos e falta de confiança para se assumirem como 

líderes.  

 No modelo de abordagem progressiva ao jogo retirei características para 

a modalidade de Voleibol. De facto, a estrutura do jogo foi reduzida às 

capacidades dos alunos, recorrendo ao 2x2, 3x3 e 4x4 (para alguns alunos). 

Quando introduzia conteúdos aplicava situações mais analíticas, contudo para 

a sua exercitação e otimização apliquei sempre o jogo reduzido como forma de 

contextualizar a importância da sua correta utilização. Consoante a evoluções 

dos alunos ia introduzindo novos conteúdos de acordo com as etapas de 

aprendizagem. Para desenvolver a dimensão cognitiva apliquei o 

questionamento e resultou perfeitamente porque esta estratégia foi sendo 

aplicada ao longo do ano. Nesta modalidade pretendi colocar equipas 

equilibradas com o intuito dos melhores alunos ajudarem os colegas a superar 

as suas dificuldades e assim trabalhava o desenvolvimento da coesão entre 

equipa através da cooperação e entreajuda dos alunos. A atribuição de funções 

de árbitros não aconteceu efetivamente, colocando apenas alunos a fazer a 

contagem dos pontos.  

 Mesmo não tendo cumprido criteriosamente os modelos anteriores, 

consegui enriquecer a aprendizagem dos alunos porque simplifiquei a 

compreensão dos conteúdos necessários para saberem jogar. Para mim, 

tornaram-se bastante práticos porque sintetizaram e orientaram o processo de 

ensino em relação ao objetivo final, saber jogar. 

 

4.3. A tarefa mais difícil – Avaliar 

 “Conjuntamente com a planificação e realização do ensino, a análise e 

avaliação são apresentadas como tarefas centrais de cada professor” (Bento, 

2003, p. 174). 

 Depois da planificação e realização do ensino, vem a componente mais 

temida por todos os PE, a avaliação.  

 Estas componentes estão intrinsecamente ligadas ao processo de 

ensino. Para realizar é necessário planear, para melhorar a nossa realização é 
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necessário analisar e avaliar para reformular o nosso planeamento. Neste 

sentido, podemos dizer que estas componentes não podem ser separadas, sob 

risco de não existir evolução nem otimização da eficácia do ensino. Tal como 

refere Bento (2003, p. 175) “a análise e avaliação ligam-se, em estreita 

retroação, à planificação e realização. Nenhuma destas três atividades é 

dispensável, se o professor pretender assumir corretamente as suas funções”.  

 A avaliação não serviu simplesmente para avaliar as capacidades dos 

alunos e determinar notas, serviu para avaliar se, ao longo das aulas, o método 

de ensino estava adequado às necessidades dos alunos. Deste modo, 

podemos dizer que tem um duplo papel, pois transmite feedbacks não só ao 

professor, como também aos alunos, contribuindo para o crescimento de 

ambos. O professor, no momento de avaliação do desempenho de cada aluno, 

analisa se houve ou não evolução e, por sua vez, reflete sobre a adequação ou 

não das metodologias e estratégias utilizadas no processo de ensino. 

Relativamente ao aluno, o conhecimento das informações resultantes de uma 

avaliação têm um grande efeito na consciência do nível de desempenho em 

que se encontra, pois consegue contextualizar as suas potencialidades e 

dificuldades.  

 Assim, durante o EP, tive de avaliar se o processo de 

ensino-aprendizagem foi eficaz verificando se o meu método de ensino esteve 

adequado aos objetivos propostos e se os alunos alcançaram os resultados 

esperados. Sem dúvida, a avaliação foi a tarefa mais difícil visto que tive de 

refletir constantemente sobre estes dois aspetos para perceber se as decisões 

tomadas, as estratégias aplicadas e soluções escolhidas eram as mais corretas 

e adequadas para o processo de ensino ser eficaz. De acordo com Bento 

(2003) se não existir um trabalho contínuo de reflexão por parte do professor, 

não é possível fazer uma avaliação dos alunos e muito menos da sua 

intervenção pedagógica. Assim, na ausência de controlo sob a qualidade de 

ensino, o professor não poderá garantir a eficácia e melhoria da sua atuação. 

Desta forma, Bento (2003, p. 175) constata que “sem uma reflexão posterior 

acerca das aulas, sem uma avaliação crítica do próprio trabalho, verifica-se 

imediatamente um retrocesso dos resultados em todos os aspetos do ensino: 
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da aprendizagem, da docência, da sua planificação, preparação e realização”. 

Para evitar esta situação, Rosado et al. (2002) afirmam que a avaliação deve 

estar sempre presente visto que não podemos deixar de nos questionar 

constantemente acerca do valor que transmitimos e aplicamos.  

 Neste sentido, a avaliação foi uma ferramenta fundamental, utilizada em 

diferentes momentos, nomeadamente a AD, a avaliação formativa (AF) e a 

avaliação sumativa (AS). Inicialmente foi complicado o seu planeamento e 

aplicação, mas com o passar do ano, tornou-se bastante útil em muitas 

situações. 

 Começando pela AD, caracteriza-se por recolher informações sobre o 

nível dos alunos numa dada modalidade, com o objetivo de planear essa UD, 

tendo em conta a análise dos resultados observados. De acordo com Carrasco 

(1989) a AD serve como um guião para o professor planificar o processo de 

ensino através do conhecimento exato do nível de cada aluno, das suas 

aptidões e personalidade. Para Gonçalves et al. (2010, p. 47) “a avaliação 

diagnóstica, como o próprio nome indica, não é formular um juízo mas recolher 

informação para estabelecer prioridades e ajustar a atividade dos alunos ao 

sentido do seu desenvolvimento”. 

 Em quase todas as modalidades apliquei a AD, à exceção do Atletismo 

visto que tinha apenas 7 blocos de 50 minutos para o ensino da matéria. 

 Começando pelo caso do Atletismo, o planeamento da UD dividiu-se nas 

seguintes disciplinas: Corrida de Velocidade, Salto em Comprimento e 

Lançamento do Peso. A sua elaboração surgiu segundo as opiniões e decisões 

do PC. Assim a sua planificação ficou ligeiramente diferente pois não 

contemplou nenhum momento de avaliação, decisão plenamente 

fundamentada pelo PC. Quanto à exclusão da AD, o PC explicou que os alunos 

nunca tinham praticado o Lançamento do Peso; no Salto em Comprimento 

garantiu que possuíam algumas bases do ensino básico. Assim, parti do 

pressuposto que a turma se encontrava no nível introdutório e que não possuía 

conhecimentos, nem capacidades motoras para a sua correta realização. Na 

Corrida de Velocidade, facilmente se verificava o nível de corrida através dos 

aquecimentos realizados ao longo das aulas. Relativamente à exclusão da AS 
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o PC lembrou que a turma não iria desenvolver grandes aprendizagens nem 

iriam ser visíveis grandes evoluções devido ao escasso tempo destinado para 

cada disciplina. Neste sentido, a avaliação desta UD foi feita através de uma 

avaliação contínua, efetuando registos pós-aula com o intuito de verificar no 

final da unidade quais as evoluções de cada aluno. Assim, por questões de 

tempo, a minha atenção focou-se nas alterações do desempenho dos alunos, 

de forma reajustar o processo de aprendizagem se assim o entendesse. Penso 

que esta foi a decisão mais adequada às características específicas da 

situação alvo. 

 Passando para as restantes UD, realizava a AD atempadamente com o 

objetivo de planear adequadamente a UD de acordo com a observação das 

capacidades globais da turma e ao mesmo tempo refletia sobre a sua possível 

evolução nessa modalidade para alcançar os objetivos predefinidos pelo núcleo 

de EF. Numa primeira fase senti dificuldades na observação porque queria 

analisar demasiados aspetos, não conseguindo sintetizar os mais importantes 

e básicos para a sua caraterização global. Posteriormente, colmatei essas 

dificuldades, através da seleção cuidada dos conteúdos basilares da 

modalidade que permitiram verificar de forma global as suas potencialidades e 

dificuldades.  

 

“Para a AD optei por recorrer ao 1x1 e 2x2 com o objetivo de 

proporcionar um maior envolvimento motor e ao mesmo tempo 

diminuir o grau de dificuldade/complexidade. Através destas 

situações de jogo foi mais fácil observar se os conteúdos 

técnico-táticas estão adquiridos e consolidados. Após a minha 

avaliação, constatei que a turma tem grandes possibilidades de 

evoluir devido à presença de diferentes níveis de desempenho 

técnico-tático. Assim, através da ajuda dos colegas mais evoluídos, 

a restante turma irá ser capaz de desenvolver mais as suas 

capacidades”. 

Reflexão da aula nº 71 e 72 (2-04-2014) – UD de Voleibol 
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 No que toca à AF caracteriza-se pela análise e reflexão durante toda a 

unidade com o intuito de perceber até que ponto os objetivos estão a ser 

alcançados e, se for necessário, adaptar as tarefas de aprendizagem, 

realizando alterações que permitam uma maior adaptação e evolução nas 

mesmas. Assim, a avaliação contínua, formativa e sistemática, permite 

acompanhar todo o processo de ensino-aprendizagem através da observação 

da evolução dos alunos a cada aula.  

 Segundo Carrasco (1989) a AF permite ao professor um controlo do 

processo de ensino-aprendizagem com o objetivo de ajustar e reformular 

consoante as necessidades dos alunos, o que estava planeado inicialmente. 

Esta apresenta um carácter contínuo pois identifica as estratégias mais ou 

menos adequadas para o desenvolvimento dos alunos. Rink (1993) conclui que 

a AF serve para fazer ajustes no processo de aprendizagem.  

 Ao longo do ano, fui assumindo uma observação contínua durante as 

aulas com o objetivo de registar diariamente ou semanalmente as evoluções 

dos alunos, de modo a criar um documento orientador que clarificasse o nível 

global atingido. Assim, durante a AS tive apenas de confirmar e esclarecer 

dúvidas. Concordo com Carrasco (1989, p. 32) quando refere que “a avaliação 

contínua não é mais do que uma técnica que substitui o exame final do ano e o 

introduz ao longo do tempo letivo”. Para Rosado et al. (2002, p. 27) “a 

avaliação contínua constitui-se como uma ação de acompanhamento do 

processo de ensino-aprendizagem de forma regular”.  

 Chega agora a famosa AS, que corresponde à verificação se os 

objetivos planeados foram ou não alcançados, recolhendo, se necessário, às 

últimas informações para a sua confirmação e permite atribuir a classificação 

final dos alunos na respetiva UD. De acordo com Ribeiro e Ribeiro (1990) a AS 

serve para acrescentar novos dados aos recolhidos durante a AF, de modo a 

avaliar de uma forma mais equilibrada e justa sobre o trabalho desenvolvido. 

Rink (1993) acrescenta que a AS serve para conferir o êxito alcançado pelos 

alunos. 

 Contextualizando para a minha prática pedagógica, apercebi-me que 

avaliar é sem margem de dúvidas a tarefa mais difícil para qualquer professor. 
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A minha primeira AS foi um grande desafio devido à inexperiência nesta área, à 

incerteza do instrumento a utilizar, às dúvidas da seleção dos conteúdos a 

avaliar, ao grau de importância para cada conteúdo, ao tempo de avaliação, ao 

número de alunos e à diferenciação entre os alunos.  

 Durante esta avaliação o método escolhido não foi o mais adequado 

porque incluía um elevado grau de subjetividade e complexidade nos 

conteúdos que selecionei avaliar. Assim, entre o NE, procedemos à alteração 

do método, com o intuito de clarificar e simplificar os conteúdos sujeitos à 

avaliação. Com essa alteração, o método tornou-se mais eficaz e simples de 

utilizar, no entanto, não quer dizer que passei a gostar dessa tarefa crítica. Este 

próximo excerto reflete claramente o meu sentimento e melhorias no âmbito da 

avaliação.  

 

“Mais uma vez afirmo que detesto avaliar os alunos no momento de 

diferenciá-los através da classificação de uma nota, visto que é um 

processo bastante subjetivo o que leva a ponderar hipóteses e ao 

aparecimento de incertezas. Assim, o meu trabalho passa por 

pensar muito bem em todas as hipóteses e em esclarecer todas as 

dúvidas para conseguir ser o mais justa para todos com a finalidade 

de cada um ter a nota merecida. Afirmando assim até parece fácil 

mas não é, prefiro mil e uma vezes ensinar do que avaliar e 

classificar”. 

Reflexão da aula nº 52 e 52 (12-02-2014) – UD de Basquetebol  

 

 Todas estas dificuldades foram em parte consequência do meu estatuto 

de PE. Neste momento a componente de avaliação, implícita no processo de 

ensino-aprendizagem, já não é tão assustadora como a vivi durante a fase 

inicial deste percurso. Ao longo desta experiência fui utilizando estratégias para 

combater a exigência desta componente através de registos diários, 

observações sistemáticas e questionamento dos alunos sobre os seus 

conhecimentos. Em suma, afirmo que a avaliação dos alunos deve ser 

contínua com o intuito de utilizar o momento de AS para alterar e confirmar os 
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registos feitos ao longo de todas as aulas e assim a avaliação tornou-se mais 

acessível e deixou de ser o bicho-de-sete-cabeças. 
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5. Eu, os alunos e a escola  

  

 De acordo com as Normas Orientadoras do EP, Matos (2013, p. 6) esta 

área “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 da ligação entre a escola e o meio”. A mesma autora 

refere ainda que tem como objetivo “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”. 

 O EP foi uma experiência bastante completa e enriquecedora porque, 

para além de vivenciarmos em contexto real a lecionação das aulas, tivemos a 

oportunidade de aprender, realizar e participar em atividades diferentes em 

contexto escolar. Assim, segundo Batista e Queirós (2013) a aprendizagem 

não se adquire apenas nas aulas, daí a importância de colocar os 

estudantes-estagiários no contexto real do ensino para conhecer a comunidade 

educativa que é constituída não só pelos alunos da turma, mas também pelos 

professores, funcionários, outros alunos, psicólogos, pais e auxiliares, que 

fazem parte da escola. 

 Para além da prática pedagógica realizada ao longo do ano, neste 

subcapítulo estão inseridas as atividades desenvolvidas pelo NE e as 

atividades relativa ao plano anual de atividades da escola.  

 

5.1. O meu contributo para a escola 

 Quanto às atividades relativas ao plano anual de atividades, o NE 

participou no torneio Street Basket 3x3 e no corta-mato. 

 

 O torneio Street Basket aconteceu no último dia de aula do 1º período, 

17 de dezembro, no pavilhão gimnodesportivo nº1 da escola.  
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 O seu planeamento foi realizado pelos professores do grupo de EF, não 

sendo distribuída nenhuma tarefa de planeamento ao NE. A nossa contribuição 

passou por fazer parte da gestão e organização do torneio, desempenhando 

funções específicas conhecidas no dia anterior. 

 A minha intervenção centrou-se na colaboração da montagem dos 

campos (linhas) e na função de árbitro, ficando responsável pela arbitragem de 

todos os jogos realizados num campo específico. Esta função foi um desafio 

visto que nunca tinha arbitrado nenhuma modalidade coletiva em contexto de 

torneio. Arbitrar requere um conhecimento pormenorizado das regras 

específicas de Basquetebol para ser o mais correta e justa para as equipas. A 

meu ver, acho que desempenhei corretamente esta função, superando com 

sucesso este desafio. Relativamente ao planeamento e aspetos organizativos, 

já possuía algumas vivências passadas na licenciatura e no mestrado, que 

facilitaram o processo, tais como: recursos materiais e humanos, inscrições, 

quadros competitivos e modos competitivos. Neste sentido e com as tarefas 

que me foram solicitadas, compreendo melhor as funções de ser árbitro e como 

é difícil por vezes decidir no momento sem recurso a meios audiovisuais. A 

nível organizativo, esta atividade não me proporcionou nenhuma aprendizagem 

significativa. 

 A meu ver, acho que esta atividade correu como planeado não existindo 

qualquer problema que comprometesse o seu sucesso.  

  

 Contextualizando a atividade do Corta-mato escolar, devo referir que 

esta não decorreu nas instalações da escola, mas sim no parque da Quinta das 

Freiras, localizado a 2km da escola, aproximadamente. Este acontecimento 

ocorreu dia 22 de janeiro, tendo início pelas 10h e término pelas 12h30. 

 O corta-mato escolar foi planeado e organizado pelos professores do 

grupo de EF, não sendo imposta, mais uma vez, nenhuma tarefa de 

planeamento aos PE. O nosso contributo centrou-se no auxílio da organização 

e gestão durante toda a atividade, sendo atribuída a cada PE tarefas 

específicas, conhecidas no próprio dia.  
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 Quanto à minha intervenção, atribuíram-me três tarefas: fiz a distribuição 

dos dorsais do escalão juvenil masculino e feminino, fiquei responsável por 

reunir os dorsais pela devida ordem de chegada na meta e encaminhar os 

resultados de cada escalão ao professor responsável das classificações, para 

inserir no sistema informático. Posso dizer que gostei imenso das tarefas que 

desempenhei e de toda a gestão da atividade, pois desconhecia alguns 

aspetos organizativos fundamentais para o seu sucesso, como por exemplo: o 

número de professores necessários para a organização e distribuição de 

tarefas. Antes da realização do corta-mato, imaginei que seria mais simples de 

realizar, mas como foi efetuado noutras instalações, a sua organização teve de 

ser muito bem pensada. Isto porque a visibilidade dos participantes durante a 

corrida era mais reduzida, logo foram necessários mais professores nos vários 

pontos do percurso para supervisionar possíveis desvios de percurso ou 

intencionalidade de prejudicar algum colega. Outro fator importante foi a 

colocação estratégica da zona informática, do som e da alimentação em 

relação à meta, com o intuito dos participantes e dos professores terem um 

rápido acesso a essas zonas. 

 A meu ver, esta atividade não correu como planeado e não superou as 

minhas expectativas porque apesar de desconhecer alguns processos de 

planeamento, podiam ter recorrido a estratégias simples para evitar algumas 

situações desagradáveis. O maior problema esteve na contagem das voltas. 

Num dos escalões, a hesitação dos professores a indicarem se já tinham 

concluído a prova ou não, levou a alguns terem de dar mais uma volta ao 

percurso. Isto originou a quebras de ritmo pelo esforço reservado para a última 

volta e por sua vez a alterações nas posições dos alunos. Este problema 

provocou alguma confusão porque, efetivamente, houve alterações nas 

posições do pódio devido a este contratempo. A meu ver, uma simples 

estratégia que evitava esta situação passava pela entrega de fitas aos 

participantes a cada volta e assim aniquilava a possibilidade de hesitação. 

 

 Passando agora para as atividades organizadas pelo NE, realizamos 

uma aula de Zumba/Spartans e a atividade Let’s dance, let’s move. 
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 A atividade Zumba/Spartans decorreu no dia 26 de março pelas 8h30 

no espaço G4 tendo uma duração de 85 minutos. Esta consistiu numa mega 

aula de fitness dividida em duas partes, Zumba e treino funcional ou crossfit 

designado por Spartans. Foi elaborada por mim e por uma colega do NE, com 

o objetivo de abranger várias turmas naquele horário, sendo que as nossas 

tinham obrigatoriamente de estar presentes.  

 Esta atividade surgiu da ideia da minha colega do núcleo querer dar uma 

aula diferente à sua turma. Assim, lembrou-se da possibilidade de dar a 

conhecer aos seus alunos o que é um treino de Spartans. Então, em conversa 

com o NE, surgiram ideias e sugestões para dinamizar esse dia. As ideias 

principais foram abranger mais turmas em simultâneo, juntar a minha turma 

visto que têm EF no mesmo dia e diversificar a aula com mais modalidades 

(Zumba). Após estas ideias, chegamos à conclusão que seria interessante 

aproveitar todas as ideias para se tornar numa atividade marcante para os 

alunos.  

 Também aqui o PC foi fundamental na organização e concretização da 

atividade, porque foi o nosso porta-voz nos pedidos e autorizações necessárias 

e esteve sempre disponível para ajudar. 

 Durante o planeamento, tive a preocupação de ter conhecimento se as 

autorizações foram feitas, se as alterações de horários foram aceites e se o 

pedido do material foi confirmado. Neste sentido, não tive dificuldades em 

nenhum momento do planeamento porque o PC esteve sempre a auxiliar-nos e 

a alertar-nos para estes procedimentos. Na preparação da minha aula de 

Zumba, não tive qualquer dificuldade visto que já dou este tipo de aulas há dois 

anos, logo planeei-a rapidamente. Relativamente à minha atuação, senti-me 

confiante e tranquila pelo mesmo motivo e assumi uma postura divertida, 

alegre e encorajadora para colocar os participantes mais à vontade para a 

realização da mesma. 

 Tudo se desenrolou conforme o planeado. Cumprimos com tudo pois 

conseguimos gerir bem o tempo de aula, as transições entre modalidades, as 

paragens entre blocos e as pausas para descansar com a ajuda dos nossos 

colegas de núcleo. Nitidamente, esta atividade alcançou um grande sucesso 
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visto que originou um grande impacto nas turmas e na escola. Foi visível a 

felicidade expressada nos rostos dos alunos participantes, a vontade em fazer 

a aula e os comentários positivos acerca da mesma. Os alunos que 

compareciam nos intervalos, observavam e questionavam se podiam participar 

e porque desconheciam esta atividade. Após estas constatações, no final da 

atividade sugerimos ao PC qual a possibilidade de realizarmos outra atividade 

aberta a toda a comunidade no último dia de aulas. O professor mostrou-se 

interessado que afirmou que iria falar com a direção sobre o sucesso desta 

atividade e da nova proposta.   

 Para terminar, constato saudosamente que adorei ter feito parte desta 

atividade pois tive a possibilidade de proporcionar momentos felizes aos alunos 

e demonstrar que o NE de EF é um grupo ativo e disposto a promover 

atividade física para toda a escola. 

 

 A atividade Let’s dance, Let’s move decorreu no último dia de aulas (4 

de abril) pelas 8h30 no espaço G4 com a duração de 2h30m. Consistiu numa 

mega aula de fitness dividida em duas partes, Zumba e Treino de Spartans e 

numa demonstração de um esquema de Ginástica Acrobática elaborado pelo 

NE. Esta atividade foi organizada pelo NE com o intuito de proporcionar aos 

alunos a possibilidade de realizar atividade física através de modalidades de 

fitness e mostrar que a Ginástica Acrobática é uma modalidade bonita e 

interessante de praticar. 

 O aparecimento desta atividade surgiu do enorme sucesso alcançado na 

atividade Zumba/Spartans. Em conversa com o PC, o núcleo sugeriu a 

realização da mesma atividade mas com ligeiras alterações, nomeadamente: 

realizar a atividade aberta à comunidade escolar e mostrar o nosso esquema 

elaborado na Ginástica Acrobática no intervalo com maior duração. 

 Relativamente ao planeamento, foi semelhante à atividade anterior. A 

diferença passou por elaborar um cartaz para divulgação da atividade, a pedido 

do PC. Cada PE elaborou um cartaz e depois fizemos a escolha através de 

votação, sendo o escolhido o da minha colega. A elaboração do cartaz foi um 

desafio porque tenho dificuldades em trabalhar com programas de edição de 
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fotos. Investiguei e experimentei algumas ferramentas, acabando assim por 

ganhar algumas competências nessa área. O esquema de Ginástica Acrobática 

foi elaborado com o intuito de motivar os alunos para a sua prática, através da 

demonstração das nossas capacidades. Durante a sua preparação, quis treinar 

muitas vezes porque tive receio que não estivéssemos preparados para o 

apresentar. No momento da apresentação, senti-me nervosa porque tive medo 

de falhar e ao mesmo tempo ansiosa para mostrar o nosso trabalho aos 

alunos. Quanto à minha aula, mais uma vez afirmo que não tive dificuldades 

devido à minha experiência na área. 

 Esta segunda atividade permitiu-me ganhar aprendizagens e 

competências para aplicar autonomamente em futuras atividades. Para mim, o 

planeamento teve um papel fundamental para o sucesso das atividades porque 

foi aqui que se definiu todo o processo administrativo, financeiro, recursos 

humanos e materiais. Então, torna-se necessário definir um projeto geral 

incluindo todas as fases essenciais para a sua concretização, desde a 

definição dos objetivos, passando pela elaboração do cronograma, pela lista 

dos recursos humanos e materiais, pelas estratégias de divulgação, pelos 

pedidos de autorizações terminando com a lista de encargos. Após ser aceite, 

o projeto torna-se num guião importante para orientar os organizadores nas 

tarefas necessárias para a sua preparação e consequentemente para a sua 

realização.  

 Seguindo a ordem do planeamento, posso afirmar que cumprimos com 

todos os aspetos organizacionais, desde a gestão do tempo, as transições 

entre as modalidades e paragens para descansar. Apesar da atividade ser 

aberta à comunidade escolar e comparando com a atividade anterior, esta ficou 

aquém das nossas expectativas visto que não alcançou a adesão que 

tínhamos idealizado. Mesmo assim foi visível um grande envolvimento dos 

alunos participantes, mostrando sorrisos, vontade e interesse durante a aula. 

 Mais uma vez constato que gostei muito de realizar este tipo de 

atividades porque conseguimos proporcionar experiências diferentes e ao 

mesmo tempo socializamos com os alunos como forma de melhorar a 

integração com a comunidade escolar. 
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 Devido à minha grande vontade de dar a oportunidade de vivenciarem a 

minha modalidade à minha turma e a pedido de alguns deles, planeei uma aula 

de Bitoque Rugby. 

 Na seleção e organização dos exercícios tive em consideração os 

seguintes aspetos: ser o 1º contacto com a modalidade; realizar exercícios 

simples e eficazes para a sua rápida aprendizagem; selecionar e sintetizar os 

conteúdos fundamentais para conseguirem desenvolver jogo. Assim, a 

organização dos contextos trabalhados foram a manipulação da bola, a técnica, 

a tática e por fim o jogo. 

 A meu ver, a aula correu muito bem porque cumpri com os meus 

objetivos e transmiti os meus conhecimentos acerca da modalidade. Consegui 

promover um bom envolvimento na turma, transparecendo a sua motivação, 

alegria e vontade em querer praticar através de expressões faciais (sorrisos), 

corporais (atitude enérgica) e verbais. O espaço disponível (2/3 do campo de 

futsal) foi uma mais-valia pois tornou-se numa aula mais dinâmica e com um 

maior empenhamento motor. Caso contrário, não conseguia ver tão rápido os 

resultados e evoluções pois não estariam constantemente em envolvimento 

motor. 

 Nos alunos, o gosto por esta aula foi visível através das atitudes e 

comportamentos que tiveram e alguns afirmaram que gostavam de ter mais 

aulas.  

 No meu caso, nada melhor que relatar todos os meus sentimentos 

vividos. No final da aula senti-me: orgulhosa e satisfeita por toda a minha 

dedicação e trabalho feito para o sucesso e felicidade deles; maravilhosa e feliz 

por poder dar uma aula da minha modalidade preferida à minha turma; 

surpreendida com as capacidades alcançadas em apenas uma aula. 

 Termino afirmando que nós, professores de EF, temos a 

responsabilidade de inovar e permitir novas experiências aos nossos alunos 

para diversificar e enriquecer a nossa disciplina. Nada melhor que aproveitar 

este ano para mostrar as nossas potencialidades e conhecimentos, com o 

intuito de proporcionar momentos inesquecíveis e de provar que a disciplina de 

EF é também uma “escola para a vida”, ajudando na formação do aluno ao 
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nível social, pessoal, profissional e desportivo para o seu futuro enquanto 

indivíduo. 

 

5.2. Desporto Escolar 

 Como é de conhecimento geral, nem todos os alunos têm possibilidades 

de praticar atividade física fora da escola. É aqui que entra o DE como uma 

entidade aberta a todos os alunos com o intuito de proporcionar momentos de 

prática de atividade física ou desportiva, promover a integração e inclusão e 

criar hábitos desportivos. Assim, segundo a GCDE (2013, p. 8) a missão do DE 

é “proporcionar o acesso à prática desportiva regular de qualidade, 

contribuindo para a promoção de sucesso escolar dos alunos, dos estilos de 

vida saudáveis, de valores e princípios associados a uma cidadania ativa”. 

Logicamente quanto maior for a oferta de modalidades desportivas maior será 

a probabilidade de adesão de mais alunos (os que procuram a modalidade 

preferida ou uma que nunca experimentaram ou onde têm maiores 

dificuldades).  

 A escola assume-se assim como o espaço de eleição para a 

transmissão dos valores associados à prática da atividade física. Na verdade, 

“a escola é um espaço amplo, entre muitos, onde o desporto é praticado na 

sociedade em que vivemos, mas também que ela tem um papel especial: 

transmitir esta prática social às gerações futuras” (Stigger, 2001, p. 54). 

 Na minha opinião, se as escolas investissem mais na diversificação das 

modalidades no DE podiam ganhar mais participantes através da possibilidade 

de responder a todas as preferências dos alunos. Conseguir recrutar mais 

participantes trará maior impacto social para a escola visto que será dada uma 

maior importância ao Desporto no sentido de tentar valorizar e reforçar as 

vantagens da prática desportiva. 

 Inicialmente a minha escolha recaiu para o grupo de Natação do DE 

porque era uma modalidade onde tenho muita experiência porque a pratiquei 

durante muitos anos. Em conversa com o PC, aconselhou-me para pensar 

numa modalidade que gostasse mas onde pudesse aprender mais. Assim, 

decidi alterar a minha escolha passando a integrar a equipa de Voleibol 
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feminino. Quando iniciei os treinos fiquei surpreendida com a quantidade de 

alunas presentes assim como as suas posturas e atitudes durante os treinos. A 

entrega e dedicação eram completamente diferentes em relação ao contexto 

de aula de EF. É normal que esses comportamentos sejam notórios porque o 

DE é opcional, logo os alunos estão extremamente motivados e apreciam muito 

a modalidade.  

 

“Durante o período, não me foi incutido obrigação de presenças nos 

treinos, mostrando-se flexíveis quanto a esse aspeto. Assim, 

promoveu a criação do meu próprio compromisso com o DE, mas 

sempre que possível, estava presente nos treinos”.  

Reflexão do 1º Período (28-12-2013) 

 

 Seguindo a lógica desta reflexão, não me foi atribuída nenhuma função 

específica para os treinos. Deram-me a liberdade de colaborar durante todo o 

treino com correções técnicas, chamadas de atenção e em alguns casos 

instrução de exercícios. Relativamente ao material necessário, ajudava apenas 

na arrumação do mesmo (desmontagem da rede e reunir as bolas) porque a 

montagem era feita pelas alunas que chegavam sempre mais cedo que o 

horário previsto. Quanto aos aspetos táticos, não tive a autonomia para 

selecionar e organizar as alunas de acordo com as posições, visto que não 

conhecia as suas potencialidades. 

 Relativamente aos jogos, também não tive nenhuma tarefa específica. 

Acompanhava a equipa como treinadora adjunta e durante os jogos, sempre 

que necessário, corrigia e ajudava as jogadoras e ao mesmo tempo 

incentivava-as para aumentar a motivação e vontade de ganhar.  

Esta experiência permitiu aumentar o desenvolvimento dos meus 

conhecimentos técnicos acerca da modalidade assim como foi um contributo 

essencial para a minha formação enquanto PE. Apresento no parágrafo 

seguinte mais um excerto da reflexão do 1º período que reforça esta ideia. 
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“É uma mais-valia enquanto PE participar e intervir no DE (treinos e 

jogos) porque assim desenvolvo e adquiro um maior conhecimento 

sobre a modalidade enriquecendo o meu processo de 

ensino-aprendizagem”.  

Reflexão do 1º Período (28-12-2013)  

  

 Este capítulo mostrou-me que o trabalho de um professor é muito mais 

do que dar aulas às suas turmas. A participação no DE traz um maior 

conhecimento sobre a área enriquecendo a sua formação, permite um maior 

envolvimento com a comunidade escolar, proporciona momentos de partilha, 

superação, entreajuda, cooperação e alegria entre os alunos e mostra o outro 

lado do desporto – o treino e competição. 
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6. Estou sempre a aprender  

 

6.1. Refletir para evoluir 

 O ato de refletir é um dos aspetos obrigatórios e básicos a desenvolver 

no EP, visto que é considerado uma competência fundamental para o professor 

desenvolver o seu processo de ensino de forma eficaz e eficiente.  

 Refletir não é mais que pensar de uma forma pertinente sobre os seus 

pensamentos, observações, decisões e ações. Caracteriza-se numa 

capacidade que se desenvolve gradualmente, durante a nossa intervenção, 

através das experiências vividas. Neste sentido, a reflexão serve para dar 

sentido ao nosso pensamento, tornando-se num fio condutor para o sucesso da 

nossa prática enquanto professores. 

 De acordo com Alarcão (1996b), refletir implica ser-se persistente e 

rigoroso nos conhecimentos que acreditamos, nos conteúdos que aplicamos, 

na justificação das nossas decisões e ações e na resolução de problemas que 

surgem dessa prática. Assim, Alarcão (1996b, p. 175) afirma que “ser-se 

reflexivo é ter a capacidade de utilizar o pensamento como atribuidor de 

sentido”. Garcia (1999) afirma que para o processo de ensino, a reflexão 

assume um papel fundamental. Através dela podemos tirar conclusões sobre a 

nossa intervenção pedagógica, verificando e justificando o que está certo e 

errado sobre a sua prática. Todo este trabalho quando refletido, permite 

adquirir competências fundamentais para enriquecer a sua prática pedagógica, 

tornando-a mais eficaz.  

 A reflexão foi uma tarefa que me acompanhou sempre durante este 

percurso, desde a análise dos programas, passando pelo planeamento do ano 

letivo, UD, planos de aula, reflexões de aula até à avaliação. Confesso que a 

minha maior dificuldade para a concretização deste EP foi criar hábitos de 

reflexão, o que era notório na redação dos textos, por ter algum défice na 

capacidade de escrita. Era pouco clara e sucinta, tinha uma linguagem pouco 

cuidada e tinha dificuldades em articular as ideias.  

 Contextualizando agora a minha experiência enquanto professora 

reflexiva, numa fase inicial apresentava reflexões predominantemente 
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descritivas, referindo apenas o que foi realizado e se correu bem e mal, mas 

não explicava o porquê de isso acontecer e não conseguia identificar qual o 

erro a corrigir. Como não retirava ilações sobre as situações da aula, não 

conseguia definir bem os objetivos para a próxima aula para dar resposta às 

dificuldades observadas. Ao longo do ano fui melhorando gradualmente as 

minhas reflexões devido às preciosas indicações dadas pelo PC e NE e devido 

às situações práticas que foram surgindo. Assim, as reflexões começaram a 

atingir o seu verdadeiro objetivo e deixaram de ser descritivas, passando a ser 

pertinentes, focando os aspetos mais importantes da aula (estratégias 

adotadas, justificar exercícios que não tiveram sucesso, apresentar soluções 

para os problemas observados e explicar a minha intervenção). 

 Ao longo da minha experiência, verifiquei que era importante refletir na 

ação, sobre a ação e sobre a reflexão na ação. Assim, segundo Alarcão 

(1996a) existem três tipos de reflexão tendo em conta o momento em que se 

encontra.  

 O primeiro tipo de reflexão - “reflexão na ação” - acontece durante a 

prática. Aqui o professor vai analisando e refletindo sobre a sua prática e sobre 

o que observa, de modo a reajustar, no momento, as situações aos objetivos 

definidos (Alarcão, 1996a). Durante a minha prática, quando surgiam 

imprevistos tinha de refletir e atuar de imediato para não comprometer o 

sucesso da aula.  

 Relativamente à “reflexão sobre a ação” pretende-se procurar as 

respostas para os acontecimentos, não descurando no pensamento de 

estratégias alternativas. Assim, partindo dessas respostas, podemos organizar 

o nosso pensamento para melhorar a nossa intervenção (Alarcão, 1996a). De 

facto, após as aulas e até mesmo durante, dava por mim a observar os 

exercícios, tendo em conta o objetivo pretendido e o que estava a acontecer, 

com o intuito de conseguir perceber se o processo estava adequado ou não às 

necessidades dos alunos. Pensava nas estratégias aplicadas, nos exercícios 

elaborados e até mesmo na forma como intervinha. Este tipo de reflexão foi o 

mais importante para o desenvolvimento do meu perfil enquanto professora 

porque foi através da reflexão das aulas que fui detetando os meus problemas 
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para os quais fui encontrando soluções para otimizar o processo de 

ensino-aprendizagem. 

 Quanto à “reflexão sobre a reflexão na ação” diz respeito ao processo 

que permite o desenvolvimento profissional do professor com o objetivo de 

construir a forma de pensar. Trata-se de uma retrospetiva sobre a reflexão na 

ação, de modo a ajudar no futuro para a determinação de novas decisões, a 

compreensão e resolução dos problemas e ter novas formas de pensar 

consoante as reflexões efetuadas sobre a ação (Alarcão, 1996a). Este tipo de 

reflexão aconteceu durante as reflexões feitas sobre as UD. Aqui refletia sobre 

o que correu bem ou não, sobre a adequação das estratégias aplicadas e 

sobre a minha intervenção com o objetivo de fazer um transfere dessa 

modalidade para melhorar e otimizar para a próxima UD.  

 Assim, posso constatar que o professor aprende e evolui enquanto 

profissional de educação através da reflexão. Assim a noção que se aprende 

com a experiência está incompleta, porque se refletirmos constantemente 

sobre a nossa prática tornamo-nos cada vez melhores, pois estamos sempre 

em constante evolução. Para além disso a prática de algo errado não melhora, 

por si só a nossa competência. A próxima afirmação traduz claramente a minha 

opinião sobre as aprendizagens da reflexão para o professor. “A reflexão 

permite ao professor inovar, evitando a rotina. Não é com a experiência que se 

aprende; mas com a reflexão sistemática sobre a experiência” (Infante et al., 

1996, p. 157).   

 O ato de refletir foi, sem dúvida, uma tarefa essencial para alcançar o 

sucesso no EP porque proporcionou alterações positivas durante o meu 

processo de ensino, tornando-o mais eficaz. Ajudou-me a definir a minha 

identidade profissional porque se não refletirmos sobre a nossa prática, não 

conseguimos evoluir. Além disso, enriqueci a forma como vejo as coisas no 

meu dia-a-dia, pois percebi que se observar e refletir o porquê das coisas 

acontecerem, poderei viver melhor com e em sociedade. 
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6.2. Estudo de Investigação-ação  

 

Perceção e intervenção nas causas que levam ao incumprimento 

dos hábitos de higiene nas aulas de Educação Física. 

 

Andreia Sousa1, Elisa Marques2 
1
Faculdade de Desporto da Universidade do Porto 

2
Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, Gabinete de Pedagogia do Desporto 

 

RESUMO 

Ter higiene é sinonimo de ter saúde, onde a prática de uma boa higiene leva à 

prevenção do aparecimento de doenças e à manutenção da saúde. Os hábitos 

de higiene pessoal são considerados um meio promotor para atingir o 

bem-estar físico e psicológico dos indivíduos. Mais que nunca, na escola é 

importante transmitir a criação de bons hábitos, mas infelizmente esses hábitos 

nem sempre são valorizados nem praticados pelos alunos nas aulas de 

Educação Física. Este estudo teve como objetivos caraterizar os hábitos de 

higiene pessoal no dia-a-dia, após a aula de Educação Física e nas práticas 

desportivas fora da escola, conhecer os motivos que justificam os hábitos de 

higiene na escola, alertar os alunos para a importância desses hábitos através 

de ações de sensibilização e por fim verificar se existiram alterações nas 

atitudes dos alunos após as ações de sensibilização. A amostra foi constituída 

por 65 alunos, 40 do sexo feminino e 25 do sexo masculino, do 11º ano de 

escolaridade. Como instrumentos de pesquisa foram utilizados dois 

questionários e uma apresentação oral (ação de sensibilização). Os principais 

resultados demonstraram que a maioria dos alunos não toma banho após a 

aula de Educação Física na escola. As causas mais apontadas para esse 

incumprimento foram a falta de tempo para tomar banho e a falta de condições. 

Após a intervenção, 4 alunos alteraram positivamente os hábitos de higiene. 

Este estudo permitiu comprovar que é possível alterar comportamentos de 

higiene dos alunos na escola, de uma forma gradual através de intervenções 

práticas do professor de Educação Física. 

PALAVRAS-CHAVE: HÁBITOS DE HIGIENE, AULA DE EDUCAÇÃO FÍSICA, 

DUCHE, IMCUMPRIMENTO, MOTIVOS  
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INTRODUÇÃO 

 Na Escola constato facilmente que existem alunos que não cumprem 

com os hábitos de higiene após as aulas de Educação Física (EF). Esta 

perceção é ainda mais evidente nos meus alunos. Percebo que, enquanto 

professora de EF, é minha obrigação educar os alunos também para um 

cuidado com a sua saúde, onde se incluem os hábitos diários de higiene. Se 

conseguir conhecer quais os motivos que levam a esse suposto 

incumprimento, poderei então intervir adequadamente.  

 Para contextualizar o tema, a relação da saúde com a higiene é 

amplamente conhecida. A World Health Organization (2014) afirma que a 

saúde não é apenas definida pela ausência de doença ou indisposição, mas 

sim, por um estado completo de bem-estar físico, psicológico e social. De 

acordo com Carvalho e Carvalho (2006) a saúde está dependente de quatro 

variáveis, nomeadamente: da biologia humana (alterações genéticas, 

envelhecimento natural), do meio ambiente (poluição global – poeiras, gases, 

contato físico), do estilo de vida (hábitos de higiene) e do sistema de saúde 

(quantidade e acessibilidade das infraestruturas de saúde). Seguindo esta 

ideia, a higiene é um dos fatores que leva para a manutenção da saúde. Logo, 

a World Health Organization (2014) define que a prática de uma boa higiene 

ajuda a manter a saúde e a prevenir o desenvolvimento de doenças. Costa e 

López (1998) partilham da mesma ideia afirmando que a higiene é importante 

para a saúde uma vez que previne as doenças, tornando-se num meio para 

atingir o bem-estar físico e psicológico. Por outro lado, indivíduos com maus 

hábitos de higiene, não conseguem encontrar-se num completo bem-estar 

físico, psicológico e social, visto que não praticam um dos quatro pilares da 

saúde, ficando assim mais vulneráveis ao aparecimento de doenças. Nunes 

(2002) defende também que a higiene previne o aparecimento de doenças 

contribuindo assim para a promoção de saúde. 

 Posto isto, a higiene não deve ser desvalorizada, pois está diretamente 

relacionada com a saúde. 

 Os hábitos de higiene pessoal consistem na aplicação correta de regras 

não clínicas fundamentais para a vida dos indivíduos contribuindo para a 
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manutenção da sua saúde. Essas regras permitem proteger o desenvolvimento 

normal do organismo, mantendo-o saudável e prevenindo-o das doenças 

(Silver et al., 1983). Para Ferreira (1990) os hábitos de higiene pessoal 

baseiam-se na prática constante de comportamentos que promovem benefícios 

para saúde dos indivíduos, nomeadamente: lavar as mãos, tomar banho, usar 

roupas limpas, lavar os dentes e cortar e manter limpas as unhas e cabelos. 

Neste sentido, esses comportamentos ajudam na prevenção de doenças e no 

bem-estar individual e coletivo. Assim, atribui à higiene o significado de 

limpeza. 

 Direcionando agora para a higiene do corpo, esta tem um elevado grau 

de importância porque a sua prática ou falta dela irá determinar as condições 

de saúde (Braga, 2011). Na verdade, “o organismo humano está sujeito a 

sofrer, ao contato do meio ambiente em que vive, a ação de numerosas causas 

de poluição de origem exógena e endógena e os efeitos dos fatores 

climatéricos e traumáticos” (Ferreira, 1963, p. 90). O mesmo autor refere que a 

limpeza corporal aparece como solução para a limpeza do corpo e para 

prevenir as contaminações. Assim, um dos objetivos para a prática da higiene 

pessoal é prevenir a contaminação dos microrganismos patogénicos que 

provocam a doença. Essa contaminação pode ser proveniente do próprio 

indivíduo, de outro indivíduo ou do meio ambiente, pois no organismo humano 

existem microrganismos residentes e transitórios. Os residentes são bactérias 

produzidas na pele, folículos sebáceos e mucosas que não são causadoras de 

doenças quanto se encontram em equilíbrio. Já os transitórios são bactérias 

produzidas do meio ambiente, das pessoas e dos objetos que podem ser 

causadoras do aparecimento de doenças (Gomes, 2011). 

 É aqui que entra o hábito do banho, como forma de cuidar a higiene 

corporal. Dito isto, o banho é considerado uma necessidade humana essencial 

para limpeza do corpo (Martins, 2009), tendo como objetivo expelir da 

superfície da pele os diferentes agentes nocivos (células mortas, transpiração, 

poeiras, areias, entre outras) (Nunes, 2002). Uma função da pele é proteger a 

entrada de sujidade, considerando-se assim uma barreira defensiva para esses 

agentes externos. Para a sua preservação é necessário lavar para ficar limpa e 
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para se defender através do banho (Vigarello, 1985). Neste sentido, a pele 

possui milhões de glândulas que produzem suor e substâncias gordurosas e se 

por algum motivo não tomar banho, existe uma acumulação dessas 

substâncias às quais se juntam as sujidades provocadas pelos agentes 

externos (poeiras, terra e areia). Isto provoca, para além do odor desagradável, 

consequências como o aparecimento de doenças aumentando o risco de 

contágio de doenças infeciosas (infeções, vermelhidão na pele, piolhos e 

micoses) (Ferreira, 1990).  Desta forma, a limpeza do corpo deve ser feita 

diariamente através de lavagens com água e sabão de forma a tentar abranger 

todo o corpo. O banho ou duche torna-se na medida mais correta para 

combater e expulsar os agentes nocivos, considerando a água como a solução 

para os eliminar (Ferreira, 1990; Vigarello, 1985). 

 Enquadrando agora a higiene na escola, a Direção Geral da Educação 

(2014) afirma que educar para a saúde tem como objetivo transmitir aos jovens 

conhecimentos, atitudes e valores para os ajudar a fazerem opções e tomarem 

decisões adequadas à sua saúde e ao seu bem-estar físico, psicológico e 

social. É através da educação que podemos aprender formas para melhorar a 

qualidade de vida dos indivíduos, adotando comportamentos saudáveis que 

promovam a saúde. Assim, como a escola é um dos principais agentes da 

educação, deve promover momentos de aprendizagem, referindo os hábitos de 

higiene pessoal como aspetos fulcrais para a manutenção da saúde. É aqui 

que entra a intervenção dos professores através da promoção de condições 

propícias ao desenvolvimento dessas competências nos alunos, com o intuito 

de serem capazes de tomar as suas próprias decisões responsabilizando-se 

pelas mesmas, no que diz respeito aos seus estilos de vida incluindo os hábitos 

de higiene (Braga, 2011). É fundamental que devam promover estas situações 

na escola porque é na infância que as crianças devem desenvolver e ter 

consciência dos bons hábitos de higiene. Uma vantagem é a grande 

recetividade das crianças à informação transmitida, visto que estão numa idade 

que aceitam desafios sem algum constrangimento, devido à simplicidade e 

curiosidade em conhecer coisas novas (Pontanel & Giudicelli, 1993). Assim, se 

a informação for transmitida de uma forma clara e eficaz e os alunos 
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perceberem a importância da sua prática para a saúde e a fundamentação 

teórica é meio caminho para colocarem em prática. Isto porque quando alguém 

percebe que os hábitos de higiene são benéficos para a sua vida, deverá estar 

plenamente motivado para as colocar em prática (Braga, 2011). 

 Toda a informação acima referida torna-se tão ou mais importante 

quando aplicada no contexto da aula de EF. Isto porque é um hábito 

imprescindível a necessidade de um banho após a aula de EF, que permita 

eliminar os produtos de transpiração resultantes das atividades desportivas e 

que permita à pele e aos seus componentes a continuação da sua função 

protetora (Almeida, 1988). 

Neste contexto, este estudo de investigação-ação teve como objetivos 

caraterizar os hábitos de higiene pessoal no dia-a-dia, após a aula de EF e nas 

práticas desportivas fora da escola, conhecer os motivos que justificam os 

hábitos de higiene na escola, analisar e comparar os resultados obtidos em 

função do género, alertar os alunos para a importância desses hábitos através 

de ações de sensibilização e por fim verificar se existiram alterações nas 

atitudes dos alunos após as ações de sensibilização. 

 

METODOLOGIA 

 

Caracterização da Amostra 

 Para a determinação da amostra, foi utilizado o método de amostragem 

não-probabilístico, através da amostragem de conveniência. 

 Na fase inicial do estudo a amostra era constituída pelos alunos de 

quatro turmas do 11º ano, com idades compreendidas entre os 15 e 19 anos, 

perfazendo num total de 67 alunos. Durante a aplicação do estudo verificou-se 

uma morte experimental de 2 sujeitos por abandono da disciplina, sendo que 

na fase final (aplicação do questionário final) a amostra foi constituída por 65 

alunos.  
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Instrumentos 

 Os instrumentos escolhidos para o desenvolvimento deste estudo foram 

os questionários e as ações de sensibilização. Estes foram desenvolvidos 

inteiramente pelo responsável do estudo e pensados para conseguir dar 

respostas mais concretas ao problema. 

 

Questionários   

 Ao longo deste estudo, foram aplicados dois questionários distintos. 

Para diferenciá-los foram utilizadas nomenclaturas diferentes: questionário 

inicial e questionário final. 

Questionário inicial 

 Este foi elaborado para a recolha dos dados acerca dos hábitos de 

higiene dos alunos. Era constituído por uma área de identificação do aluno e 

por três blocos sobre os hábitos de higiene (bloco 1 – no dia-a-dia, bloco 2 – na 

escola, bloco 3 – no treino). Incluía apenas respostas fechadas e estruturadas 

de forma ordinal (escala de Likert) e nominal (sim/não ou seleção da resposta) 

exceto numa questão (identificação das razões pelas quais não tomam banho 

na escola após as aulas de EF). 

Questionário final  

 A sua elaboração serviu para verificar se existiram alterações de 

comportamento nos alunos através do aumento do número de respostas 

positivas quanto ao tomar banho na escola após a aula de EF, após a fase de 

intervenção. Era constituído por uma área de identificação do aluno e por um 

bloco sobre a ação de sensibilização e os hábitos de higiene na escola. 

Envolvia respostas fechadas de carácter nominal (sim e não) e uma questão de 

resposta aberta (indicar qual a alteração dos hábitos de higiene na escola, se 

fosse o caso). 

 

Ações 

 As ações realizadas serviram de estratégia de intervenção para 

modificar algum comportamento ou pensamento dos alunos. Foram realizadas 

numa aula teórica dividida em duas partes: expositiva com recurso a 
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apresentações com data show e um vídeo de sensibilização e depois um 

debate para expor as diferentes opiniões. A apresentação foi organizada em 

três partes distintas: numa primeira fase foram transmitidos os principais 

resultados do questionário inicial referentes à percentagem de alunos que 

tomam banho na escola e as razões mais apontadas para não tomarem banho, 

para contextualizar esta intervenção; seguidamente foi apresentado de forma 

sucinta o conceito de saúde relacionando com a prática de bons e maus 

hábitos de higiene referindo, respetivamente, os seus benefícios e 

consequências como forma de os sensibilizar; por fim, foi especificado o caso 

do banho, indicando a sua importância para a saúde contextualizando para as 

aulas de EF. 

 

Procedimentos  

 A entrega dos questionários nas várias turmas foi realizada na mesma 

semana (2º período). Após 6 semanas foi realizada a ação (separadamente a 

cada turma) também na mesma semana (3º período). Três semanas após as 

ações, concluiu-se com uma avaliação através da aplicação de um novo 

questionário com o objetivo de verificar o seu efeito na opinião e 

comportamento dos alunos. 

 

Análise de dados 

 A análise dos dados foi feita através do programa SPSS. Recorreu-se à 

análise descritiva e inferencial com o intuito de sintetizar, analisar e comparar 

os dados recolhidos. 

 Na estatística descritiva foi realizada uma análise de frequência 

apresentando os resultados em forma de tabelas, permitindo clarificar a 

informação de forma a ter uma fácil interpretação e compreensão dos 

resultados. 

 Para a estatística inferencial recorreu-se ao teste de U de Mann-Whitney 

para a comparação de grupos independentes, dado que as variáveis em 

análise eram nominais e ordinais. 
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RESULTADOS 

 Nesta primeira fase, começa-se pela apresentação dos resultados do 

questionário inicial dividindo em três partes: hábitos de higiene pessoal no 

dia-a-dia, hábitos de higiene pessoal após aula de EF e hábitos de higiene 

pessoal nas práticas desportivas fora da escola. 

 

Hábitos de higiene pessoal no dia-a-dia 

 Neste grupo pretendeu-se conhecer e caracterizar os hábitos de higiene 

dos alunos no seu dia-a-dia. Foram feitas 6 questões e os resultados estão 

sumariados no quadro 1. 

 Em relação à quantidade de vezes que tomam banho por semana 

contata-se que 77,6% dos alunos tomam banho mais de quatro vezes por 

semana. Embora seja uma percentagem pequena, é de salientar que 6% dos 

alunos afirmam que tomam banho 1 a 2 vezes por semana.  

 Na questão ‘quando lavas o cabelo?’ verifica-se que 38 alunos lavam o 

cabelo quando tomam banho; 22 afirmam lavar o cabelo todos os dias. Existe 

uma minoria (9%) que afirma lavar o cabelo 1 a 2 vezes por semana e apenas 

um aluno que lava quando está sujo.  

 Relativamente à questão sobre a troca de roupa interior observa-se 

quase uma unanimidade de resposta, ou seja, 65 alunos mudam todos os dias 

e apenas 2 alunos mudam quando está suja. 

 Na frequência do uso do desodorizante observa-se novamente 

resultados quase uniformes, tendo 65 alunos a usarem desodorizante todos os 

dias de manhã e após banho e apenas 3 alunos utilizam quando transpiram.  

 Sobre a limpeza oral foi questionado quantas vezes lavam os dentes e 

verifica-se que 62,7% lavam de manhã e à noite e 35,8% lavam de manhã, 

após refeições e à noite. 

 No que respeita à questão da lavagem das mãos constata-se uma 

divisão maioritária das respostas entre duas opções, tendo 25 alunos a lavarem 

quando vão comer e 39 a lavarem sempre que se justifique. 
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Quadro 1 - Questões relativas aos hábitos de higiene no dia-a-dia 

Tomas banho?  n (%) 

1 a 2x por semana 4 (6%) 

3 a 4x por semana 11 (16,4%) 

Mais de 4x por semana 52 (77,6%) 

Lavas o cabelo?  n (%) 

Quando tomas banho 38 (56,7%) 

Quando esta sujo 1 (1.5%) 

1 a 2x por semana 6 (9%) 

Todos os dias 22 (32,8%) 

Mudas de roupa interior?  n (%) 

Todos os dias 65 (97%) 

Quando esta suja 2 (3%) 

No fim de semana 0 (0%) 

Usas desodorizante?  n (%) 

Todos os dias (manhã e após 

banho) 
64 (95,5%) 

Sempre que transpiro 3 (4,5%) 

Quando sinto que estou a 

cheirar mal 
0 (0%) 

Lavas os dentes?  n (%) 

Nunca lavo 0 (0%) 

De manhã e à noite 42 (62,7%) 

De manha ou à noite 1 (1,5%) 

De manha, após refeições, 

noite 
24 (35,8%) 

Lavas as mãos?  n (%) 

Sempre que comes 25 (37,3%) 

Sempre que se justifique 39 (58,2%) 

De manhã e à noite 3 (4,5%) 

 

Hábitos de higiene pessoal após aula de EF 

 Este grupo foi organizado com várias questões relacionadas com a 

higiene pessoal após a aula de EF (quadro 2). Através delas pretende-se 

conhecer, caracterizar e perceber os seus pontos de vista e decisões dos 

alunos em relação aos hábitos de higiene na escola.   
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 Como se pode verificar no quadro 2, relativamente à questão “Após as 

aulas de EF, o que costumas fazer?” constata-se que maioritariamente os 

alunos usam desodorizante (95,5%) e lavam as mãos (94%) e verifica-se que 

apenas 19,4% dos alunos tomam banho na escola.  

 

Quadro 2 - O que costumam fazer após aula de EF 

Após as aulas de EF, o que costumas fazer? n (%) 

 Tomas banho 

completo? 

Lavas o 

cabelo? 

Usas 

desodorizante? 

Lavas as 

mãos? 

Trocas de roupa 

interior? 

Sim 13 (19,4%) 19 (28,4%) 64 (95,5%) 63 (94%) 35 (52,2%) 

Não 54 (80,6%) 48 (71,6%) 3 (4,5%) 4 (6%) 32 (47,8%) 

 

 Tal como indicado no quadro 3, em relação à última vez que tomaram 

banho nos balneários da escola verifica-se que 44,4% dos alunos nunca 

tomaram banho num balneário de escola e apenas 9,3% tomaram banho este 

ano. 

 

Quadro 3 - Última vez que tomaram banho num balneário da escola 

Última vez que tomaste banho nos 

balneários da escola? n (%) 

Este ano 5 (9,3%) 

No ano passado 6 (11,1%) 

Na preparatória 19 (35,2%) 

Nunca 24 (44,4%) 

  

 No que toca às causas pelas quais não tomam banho na escola 

constata-se que a falta de tempo para tomar banho e a falta de condições 

foram as causas mais concordantes para os alunos. Isto porque, como se pode 

ver no quadro 4, somando as percentagens das opções de resposta concordo 

e concordo plenamente, a falta de tempo reúne 70,4% e a falta de condições 

64,8%. A falta de água quente e ter vergonha foram consideradas causas 

indiferentes e discordantes para justificar a ausência do banho.  
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Quadro 4 - Causas possíveis para não tomarem banho 

Porque não tomam banho na escola? n (%) 

 
Falta de 

água quente 

Tenho 

vergonha 

Vou para 

casa 

Falta de 

tempo para 

banho 

Falta de 

condições 

Discordo Totalmente 3 (5,6%) 11 (20,4%) 34 (63%) 1 (1,9%) 3 (5,6%) 

Discordo 14 (25,9%) 4 (7,4%) 0 (0%) 4 (7,4%) 2 (3,7%) 

Indiferente 23 (42,6%) 29 (53,7%) 4 (7,4%) 11 (20,4%) 14 (25,9%) 

Concordo 9 (16,7%) 9 (16,7%) 6 (11,1%) 19 (35,2%) 21 (38,9%) 

Concordo Totalmente 5 (9,3%) 1 (1,9%) 10 (18,5%) 19 (35,2%) 14 (25,9%) 

 

 Dentro desta questão, foram distinguidas as respostas entre rapazes e 

raparigas para verificar se existem diferenças. No quadro seguinte apresenta 

essa distinção.  

 

Quadro 5 - Comparação por frequência das causas possíveis entre género 

Porque não tomam banho na escola? n (%) 

 Falta de água 

quente 

Tenho 

vergonha 
Vou para casa 

Falta de tempo 

para banho 

Falta de 

condições 

 M F M F M F M F M F 

DT 2 

(12,5%) 

1  

(2,6%) 

5 

(31,3%) 

6 

(15,8%) 

14 

(87,5%) 

20 

(52,6%) 

0  

(0%) 

1  

(2,6%) 

1 

(6,3%) 

2 

(5,3%) 

D 3 

(18,8%) 

11 

(28,9%) 

2 

(12,5%) 

2 

(5,3%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

4  

(25%) 

0 

(0%) 

2 

(12,5%) 

0 

(0%) 

I 8 

(50%) 

15 

(39,5%) 

9 

(56,3%) 

20 

(52,6%) 

0 

(0%) 

4 

(10,5%) 

2 

(12,5%) 

9 

(23,7%) 

8 

(50%) 

6 

(15,8%) 

C 1 

(6,3%) 

8 

(21,1%) 

0 

(0%) 

9 

(23,7%) 

1 

(6,3%) 

5 

(13,2%) 

5 

(31,3%) 

14 

(36,8%) 

5 

(31,3%) 

16 

(42,1%) 

CT 2 

(12,5%) 

3  

(7,9%) 

0 

(0%) 

1 

(2,6%) 

1 

(6,3%) 

9 

(23,7%) 

5 

(31,3%) 

14 

(36,8%) 

0 

(0%) 

14 

(36,8%) 

 

 Para comparar estes resultados foi realizado o teste de U de 

Mann-Whitney. Como indicado no quadro 6, em três causas verifica-se 

diferenças significativas nomeadamente: ter vergonha (p=0,019), vou para casa 

(p=0,022) e falta de condições (p<0,001). 
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Quadro 6 - Comparação pelo teste de U de Mann-Whitney das causas possíveis entre género 

Causas P 

Falta de água quente 0,639 

Tenho vergonha 0,019 

Vou para casa 0,022 

Falta de tempo para banho 0,329 

Falta de condições <0,001 

 

 No que respeita à escolha de apenas uma causa comprova-se que a 

falta de tempo para banho (44,4%) e a falta de condições (29,6%) foram as 

principais causas para não realizarem os seus hábitos de higiene (quadro 7).  

 

Quadro 7 - Escolha de uma causa 

Escolhe apenas uma causa n (%) 

Falta de água quente 2 (3,7%) 

Tenho vergonha 4 (7,4%) 

Vou para casa 8 (14,8%) 

Falta de tempo para banho 24 (44,4%) 

Falta de condições 16 (29,6%) 

 

 Na pergunta relativa à existência ou não de falta de condições nos 

balneários observa-se que as opiniões foram divididas, ou seja, 28 dos alunos 

afirmaram que os balneários têm falta de condições e por outro lado os 

restantes 26 alunos indicaram o contrário. 

 Dos 28 alunos que afirmaram existir falta de condições, questionamos 

quais eram as razões. De acordo com o quadro 8, constata-se que a falta de 

limpeza e as infiltrações foram as principais causas indicadas pelos alunos. 

 

Quadro 8 - Razões possíveis para a existência de falta de condições 

Qual é a razão? n (%) 

 Falta de privacidade Falta de água quente Falta de limpeza Infiltrações 

Sim 4 (14,3%) 6 (21,4%) 15 (53,6%) 15 (53,6%) 

Não 24 (85,7%) 22 (78,6%) 13 (46,4%) 13 (46,4%) 
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 Na questão “se as condições dos balneários melhorassem viriam a 

tomar banho”, verifica-se que 12 alunos responderam sim e os restantes 16 

responderam que não. 

 No que respeita à questão sobre quais os cuidados de higiene que os 

alunos têm após uma aula de EF em que não tomam banho, observa-se que a 

utilização do desodorizante (94,4%) e lavar a cara e as mãos (81,5%) foram os 

cuidados que os alunos mais realizam após uma aula de EF. É de realçar que 

9 alunos passam o cabelo por água depois da aula. De seguida, o quadro 9 

refere todos os cuidados de higiene utilizados pelos alunos. 

 

Quadro 9 - Cuidados de higiene após aula de EF 

Que cuidados de higiene tens depois de uma aula de EF em que não tomas 

banho? n (%) 

 Utilizo 

desodorizante 

Utilizo 

toalhetes 

Passo o cabelo 

por água 

Lavo a cara e 

mãos 

Nenhuns 

Sim 51 (94,4%) 29 (53,7%) 9 (16,7%) 44 (81,5%) 0 (0%) 

Não 3 (5,6%) 25 (46,3%) 45 (83,3%) 10 (18,5%) 54 (100%) 

 

Hábitos de higiene pessoal nas práticas desportivas fora da escola 

 Neste grupo pretende-se conhecer se os alunos que praticam atividades 

desportivas tomam banho após treinos ou jogos. 

 Em relação ao praticar alguma modalidade fora da escola constata-se 

que 28 alunos praticam atividade desportiva e os restantes 26 não praticam.  

 Dos 28 alunos que realizam atividades desportiva fora da escola, 

questionou-se se tomam banho após os treinos ou jogos. Maioritariamente 

responderam que tomavam banho e apenas 2 alunos admitiram que não o 

faziam.  

 

Avaliação após intervenção 

 Quanto ao questionário final, os resultados apresentados dizem respeito 

às 5 questões feitas sobre a ação de sensibilização e sobre os hábitos de 

higiene na escola. Está apresentado no quadro 10 os resultados obtidos em 

todas as questões. 
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 Relativamente à questão sobre o conhecimento das informações 

transmitidas, verifica-se que a maioria (90,8%) tinha conhecimento sobre a 

temática abordada. Contudo, é de salientar que 6 alunos desconhecem o que 

foi tratado.  

 Na segunda questão, se ficaram sensibilizados com a apresentação, 

salienta-se que 21,5% dos alunos não ficaram sensibilizados.  

 No que toca à questão principal deste estudo, “alteraste algum hábito de 

higiene na escola após esta apresentação”, constata-se que 4 alunos alteraram 

os seus hábitos de higiene na escola, passando assim a tomar banho.  

 Seguidamente para saber quantificar o número de alunos que tomam 

banho na escola após aula de EF, questionou-se se tomavam banho na escola. 

Verifica-se que grande parte continua sem tomar banho na escola (48 alunos) e 

apenas 17 alunos tomam banho na escola. 

 No que respeita à última questão, dos 48 alunos que não tomam banho 

na escola, questionou-se quando chega a casa após aula de EF, toma banho, 

comprova-se que 46 praticam os seus hábitos de higiene em casa e apenas 2 

alunos não o fazem. 

 

Quadro 10 - Questões relativas ao questionário final 

Tinhas conhecimento sobre a informação transmitida? n (%) 

Sim 59 (90,8%) 

Não 6 (9,2%) 

Ficaste sensibilizado com a apresentação? n (%) 

Sim 51 (78,5%) 

Não 14 (21,5%) 

Alteraste algum hábito de higiene na escola, após a apresentação? n (%) 

Sim 4 (6,2%) 

Não 61 (93,8%) 

Após a aula de EF, tomas banho na escola? n (%) 

Sim 17 (26,2%) 

Não 48 (73,8%) 

Quando chegas a casa tomas banho? n (%) 

Sim 46 (95,8%) 

Não 2 (4,2%) 
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DISCUSSÃO 

 Neste estudo os principais objetivos foram perceber os motivos que 

justificam a ausência dos hábitos de higiene pessoal na escola, concretamente 

o caso do banho e verificar se existiram alterações nas atitudes e 

comportamentos após intervenção. 

Contextualizando a prática de hábitos de higiene pessoal em casa, na 

escola e nas atividades desportiva, através dos resultados obtidos, verificou-se 

que na primeira temática “Hábitos de higiene pessoal no dia-a-dia” os alunos 

possuem na globalidade bons hábitos de higiene pessoal em todos os aspetos, 

sendo assim considerados indivíduos saudáveis. De acordo com Ferreira 

(1990), os hábitos de higiene pessoal não consistem apenas num único 

comportamento para promover o seu bem-estar, é constituído por um conjunto 

de comportamentos que se complementam, tais como: tomar banho, cuidar do 

cabelo, lavar as mãos, usar roupas limpas e lavar os dentes. Contudo, no 

nosso estudo algumas das respostas devem ser tidas em consideração, pois 4 

alunos só tomam banho 1 a 2 vezes por semana, 6 alunos só lavam o cabelo 1 

a 2 vezes por semana, 3 alunos só mudam de roupa quando está suja, 3 

alunos só colocam desodorizante quando cheiram mal e 3 alunos só lavam as 

mãos de manhã e à noite. Deste modo, Costa e López (1998) afirmam que a 

prática de maus hábitos de higiene pessoal leva ao aparecimento de doenças, 

logo estes alunos não estão a prevenir a sua saúde porque não conseguem 

atingir o bem-estar físico, psicológico e social. Na atualidade é difícil de 

perceber as razões para estes resultados, pois a falta de acesso a instalações 

sanitárias não é motivo, uma vez que na escola os alunos têm à disposição 

essas mesmas instalações. Pressupõe-se então, numa possível criação de 

hábitos em casa transmitidos pelos progenitores que são de tal forma 

adquiridas, que torna-se muito difícil alterar essa situação. Assim, foi 

importante conhecer os seus hábitos em casa, para perceber se a ausência de 

banho na escola provinha de rotinas implementadas em casa ou de algum 

motivo da escola. 

 Quanto à segunda temática “Hábitos de higiene pessoal após a aula de 

EF” verificou-se efetivamente que a maior parte dos alunos não toma banho e 
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apenas 13 afirmam que o fazem. Estes resultados são preocupantes porque 

mais de 80% dos alunos não cumprem os seus hábitos imediatamente após a 

aula de EF, logo a probabilidade de ficarem doentes é maior. Como em 

qualquer aula de EF há produção de suor, e basta apanhar um resfriado para 

ficarem constipados ou correr maior risco de algum agente bacteriano se alojar 

no organismo para contraírem alguma infeção ou alergia. Neste sentido, 

Martins (2009) afirma que o banho é uma necessidade humana fundamental 

para a limpeza corporal. O seu objetivo consiste em extrair da superfície da 

pele todos os agentes nocivos (Nunes, 2002). Como a pele produz suor e 

substâncias gordurosas, se não for limpa haverá uma acumulação dessas 

substâncias com agentes nocivos provenientes do exterior (poeiras, terra e 

areia) que provocará o aparecimento de doenças como infeções, vermelhidão 

na pele e micoses (Ferreira, 1990). 

 Para perceber este mau comportamento, os alunos indicaram quais as 

causas mais relevantes. Das causas apresentadas, as mais concordantes 

foram a falta de tempo para o banho e a falta de condições, perfazendo num 

total de 70,4% e 64,8% respetivamente. Efetivamente, estas causas podem 

estar intimamente relacionadas com o facto de terem aulas ou não após EF, 

isto porque, se tiverem aulas podem ter pressa para trocar de roupa e querer 

lanchar (falta de tempo), por outro lado, se não tiverem aulas podem ir para 

casa e eventualmente tomam banho em casa. De facto, as causas apontadas 

como principais são de carácter externo, ou seja, dependem de terceiros 

(professor e escola). Relativamente ao tempo destinado para tomar banho, é 

uma norma da escola pelo que terá de ser aceite pelos alunos e os professores 

devem cumprir afincadamente o tempo de aula, visto que os alunos têm direito 

a usufruir desse tempo. A única solução passa pelos alunos arranjarem uma 

estratégia para gerir bem o tempo disponível de modo a conseguirem fazer a 

sua higiene pessoal e depois alimentar-se antes da próxima aula. Quanto à 

falta de condições, este é o fator que poderá ser melhorado gradualmente pela 

escola. Contudo, dos 28 alunos que referenciaram que os balneários tinham 

más condições, mais de metade (57%) afirmaram que mesmo melhorando as 

instalações, não passariam a tomar banho. Então, esta razão não é realmente 
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relevante para alterarem os seus hábitos, caso contrário esta resposta teria 

100% de respostas positivas. Desta forma, como a escola não tem motivos 

credíveis e exorbitantes para melhorarem as condições dos balneários, não 

necessita de ser alvo de melhoria. Apesar dos alunos não tomarem banho na 

escola, afirmaram que praticam outros cuidados de higiene pessoal. Os 

cuidados mais utilizados pela maioria dos alunos é a utilização do 

desodorizante (94,4%) e lavagem das mãos e cara (81,5%). É de ressalvar que 

mesmo não sendo a melhor solução para a saúde, preocupam-se com a sua 

higiene.  

 Na terceira temática “Hábitos de higiene nas práticas desportivas fora da 

escola” o hábito do banho teve resultados opostos, pois dos 28 alunos 

praticantes de atividades desportivas, verificou-se que apenas 2 alunos não 

tomam banho. No entanto, não se pode comparar efetivamente com o hábito 

na escola ou em casa porque a construção da questão no questionário não 

permitiu esta identificação. Teoricamente, a prática do banho após atividade 

desportiva pode acontecer nas instalações desportiva devido à presença de 

melhores condições do que as da escola e pelo facto de terem mais tempo 

para tomar banho, assim como pode acontecer em casa, partindo do 

pressuposto que vão diretamente para casa. Contudo, no presente estudo 

apenas se pode afirmar que a maioria dos alunos toma banho após prática 

desportiva independentemente do local. 

 A ação de sensibilização foi estruturada de forma a que a sua 

apresentação fosse clara e marcante, enfatizando os aspetos mais importantes 

relativos ao tema. O objetivo foi sensibilizar e promover reflexão sobre a prática 

individual dos hábitos de higiene na escola, mais especificamente o hábito do 

banho. Após a implementação da ação e da entrega de um segundo 

questionário, foram analisados os novos resultados para conhecer as possíveis 

alterações provenientes dessa ação. Esta ação conseguiu sensibilizar um total 

de 51 alunos, no entanto para 21,5% dos alunos esta ação não teve qualquer 

efeito. Esta percentagem transmite um desinteresse sobre a sua higiene 

pessoal e sobre a sua saúde. Neste sentido, a escola assume um papel 

determinante, mais especificamente do professor de EF, devendo procurar 
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sensibilizar os alunos para a importância desse hábito e quem sabe alterar os 

seus comportamentos na sua aula. Tal como refere a Direção Geral da 

Educação (2014) educar para a saúde pretende transmitir conhecimentos e 

informações que ajudem os alunos a tomarem as suas decisões e opções 

acerca da sua saúde e bem-estar. Segundo Braga (2011) a escola é um agente 

da educação, cujos transmissores dessa educação é feita pelos professores, 

através da promoção de momentos de aprendizagem sobre os hábitos de 

higiene pessoal. Estas intervenções pretendem criar situações de reflexão com 

o objetivo de desenvolver competências nos alunos de tal forma que sejam 

capazes de tomar as suas próprias decisões acerca dos seus hábitos de 

higiene. Assim, contextualizando para a aula de EF, Almeida (1988) declara 

que o banho é um hábito imprescindível após a aula pois permite eliminar a 

transpiração resultante da atividade realizada e permite à pele continuar a 

desempenhar a sua função de protetora. 

 A análise mais esperada deste estudo foi, efetivamente, verificar se a 

intervenção provocou alguma alteração nos comportamentos dos alunos. De 

facto, verificou-se que esta ação provocou alteração dos hábitos de higiene em 

4 alunos no que diz respeito ao tomar banho na escola após aula de EF. Isto 

confirma que é possível alterar, em contexto escolar, os hábitos de higiene dos 

alunos. Parece ser essencial ser-se um professor otimista, credível, criativo, 

claro e sucinto nas estratégias aplicadas, com o objetivo de mostrar que a 

informação transmitida é realmente importante que facilmente provocam 

alterações de comportamento. Braga (2011) afirma que se a clareza da 

informação transmitida for eficaz e os alunos compreenderem a importância 

dessa informação, é meio caminho para colocarem em prática. Teoricamente, 

basta alguém perceber que, ter uma boa prática dos hábitos de higiene traz 

benéficos para a sua vida, que estará totalmente motivado para as alterar. 

 Apesar de ter provocado alterações de comportamento em 4 alunos, 

verifica-se que a maioria continua sem tomar banho na escola e que dos 65 

alunos constituintes da amostra, apenas 17 tomam banho. Assim, 

relativamente aos 48 alunos, foi questionado se tomam banho quando chegam 

a casa. Segundo os resultados, comprova-se que quase todos praticam bons 
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hábitos de higiene pessoal, só que o fazem em casa. Contudo, 2 alunos 

admitiram que também não tomam banho em casa, sendo um aspeto que deve 

ser tido em conta pois podemos estar na presença de situações de prática de 

maus hábitos de higiene. 

 

CONCLUSÕES 

 Este estudo permitiu-me concluir que, numa primeira fase do estudo, os 

alunos não possuíam uma boa prática de higiene pessoal na escola devido a 

causas de carácter externo, nomeadamente falta de tempo para tomar banho e 

falta de condições. Relativamente à segunda parte do estudo, a minha 

intervenção não teve uma repercussão elevada mas foi efetiva porque 

consegui alterar o comportamento de alguns alunos. Apesar de ter constatado 

que os alunos não praticam bons hábitos na escola, nesta segunda fase 

verifiquei que, efetivamente, possuem bons hábitos de higiene mas praticam-no 

quando chegam a casa.  

 A realização deste estudo permitiu-me retirar várias aprendizagens. 

Relativamente ao papel do professor, se este efetuar intervenções pertinentes 

e claras é possível alterar os hábitos de higiene pessoal dos seus alunos de 

forma gradual. Contudo, o seu papel pode ficar limitado devido ao tipo de 

causas apontadas, como por exemplo situações estruturais da escola. Quanto 

à forma de intervenção, existem inúmeras formas de cativar a atenção dos 

alunos e de transmitir a informação pretendida. Deve-se selecionar e organizar 

cuidadosamente o quê e como transmitir, com o intuito de provocar uma certa 

indecisão e incómodo no pensamento dos alunos sobre o tema.  

 Numa perspetiva global, algumas estratégias para tentar minimizar este 

problema poderão incluir a elaboração de apresentações (incluindo vídeos) e 

de momentos de debate. Este tipo de intervenções deve ser feito o mais cedo 

possível durante a infância dos alunos e periodicamente com o intuito de 

relembrar e enfatizar a importância da sua prática. Daí a necessidade de 

implementar no projeto educativo mais concretamente no programa de EF, e 

reforçar estas intervenções periodicamente todos os anos. De acordo com as 

causas indicadas (questões estruturais das instalações), as soluções não 
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passam apenas pelo esforço do professor, pois não conseguem mudar por 

iniciativa própria. Logo, as alterações têm fundamentalmente de partir da 

escola. Deste modo, o que se pode fazer é tentar abordar o coordenador e a 

direção sobre esta problemática com o objetivo de promover o arranque 

necessário para as devidas alterações. 

 Em suma, este estudo permitiu-me concluir que é possível alterar os 

comportamentos de higiene dos alunos na escola, de uma forma gradual 

através de intervenções práticas pertinentes. 
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7. Conclusões e as principais aprendizagens desta aventura 

 

 Por mais fácil ou difícil, curta ou longa que seja uma história, todas 

transmitem vivências e aprendizagens que reunidas originam num desfecho 

com uma moral da história.  

 Após cinco anos chegou ao fim mais uma etapa de estudos, dos quais 

retirei constantes aprendizagens em todos os anos. A principal aventura 

aconteceu durante o quinto ano através do EP, que se caracteriza na 

possibilidade de aplicar todas as aprendizagens adquiridas durante os anos 

anteriores em contexto real. E assim começou a minha aventura. 

 Foram imensos os momentos vividos e as aprendizagens adquiridas ao 

longo deste ano que jamais seria possível escrever e refletir tudo no papel. Mas 

no meu coração estarão presentes, todos os momentos deste percurso até aos 

mais pequeninos pormenores.  

 Quando chegou o temível momento de terminar esta aventura, foi com 

muita tristeza e sofrimento que disse um adeus a essa realidade, mas saí uma 

pessoa plenamente realizada, uma vez que vivi diariamente e intensamente 

todos os momentos proporcionados por este percurso. De tal forma, que 

felicito-me por sentir que concluí a concretização deste sonho de uma forma 

intensa e aproveitada ao máximo, sem deixar de lado nenhum momento 

importante. A entrega, a dedicação, o trabalho árduo, as rotinas diárias, o 

acreditar, a vontade e o querer foram características que estiveram sempre no 

meu pensamento com o objetivo de construir momentos inesquecíveis, 

promover a minha identidade profissional e pessoal e adquirir novas 

aprendizagens para assim me tornar numa professora de qualidade.  

 Ser professor é uma profissão bastante exigente e complexa porque, em 

primeiro lugar, é lidar com indivíduos tendo como objetivo dotá-los e formá-los 

para a vida. Em segundo lugar, é um trabalho contínuo que necessita de 

constantes alterações para otimizar a eficiência e eficácia do seu processo de 

ensino.  

 Assim, o que mais saliento neste estágio foi a necessidade de refletir e 

analisar as todas as situações, de modo a adaptá-las com o objetivo de 
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alcançar o sucesso educativo. Aprender com a experiência não significa 

evolução, mas sim refletir sobre as nossas decisões, opções e atuações 

(Infante et al., 1996). Deste modo, saliento o processo de reflexão como o 

veículo fundamental para a evolução do professor. Questionar, analisar e 

refletir sobre a nossa prática torna-nos mais competentes, pois somos capazes 

de alterar e adaptar métodos já trabalhados e criar novos métodos e 

estratégias com o objetivo de promover a otimização e melhoria do processo 

de ensino-aprendizagem.  

 Como foi apresentado ao longo deste relatório, o EP permitiu adquirir 

muitas aprendizagens, ultrapassar dificuldades e viver muitas experiências e 

momentos únicos que contribuíram para o desenvolvimento da minha 

identidade profissional, criando o meu perfil enquanto professora. Apesar de ter 

aprendido imenso, ainda há muito para aprender e conquistar. A própria vida 

encarregar-se-á de promover novas vivências e experiências que nos levarão a 

aprender novas estratégias, modificar ideias e adaptar exercícios, concluindo 

assim que o ensino não é um conceito estanque.  

 A concretização desta aventura não poderia ser feita sozinha. Nesta 

aventura, o PC, a orientadora de estágio, o NE e os alunos foram os 

intervenientes que tornaram este sonho realidade, pois foram pilares 

fundamentais para me ajudarem a crescer e a tornar-me quem sou hoje. 

 Termino com a moral da história, a base para o sucesso consiste numa 

entrega total do nosso trabalho através de uma constante reflexão. 
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