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Resumo
O estágio profissional assume-se como ponto auge da formação
académica, ocorre durante um ano letivo consecutivo e é a unidade curricular
que requer um maior número de horas semanais de todo o Mestrado de Ensino
de Educação Física nos ensinos Básico e Secundário. Este ano de estágio é
encarado como o primeiro confronto autêntico com a realidade para a qual os
estudantes se preparam no decorrer de cinco anos de formação, com especial
enfoque nos dois últimos. Neste conflito com a autenticidade do mundo do
ensino despontam uma série de dificuldade provenientes do contexto concreto
onde decorre a nossa atuação, dificuldades essas às quais procuramos
desenvolver um conjunto de estratégias, fundamentadas numa panóplia de
saberes, e nas quais esperamos encontrar a superação desses mesmos
obstáculos. Adjacente a este procedimento surge um carácter eminentemente
reflexivo que acompanha todo o ano de estágio. Esta capacidade de reflexão
sobre as nossas próprias práticas consubstancia-se no principal instrumento
que nos permite superar a condição de professores iniciantes e adquirir os
atributos de um profissional pedagogicamente competente, capaz de
providenciar um ensino eficiente e adaptado a qualquer contexto de trabalho.
O Relatório de Estágio espelha precisamente todo o campinho
percorrido no alcance dessa competência profissional. Refletindo o contexto da
prática de ensino na Escola EB 2,3 de Rio Tinto, este relatório contempla
diversos capítulos e subcapítulos que ostentam as vivencias, as adversidades
e as estratégias recorrentes para o sucesso da minha atuação. Estas
particularidades revertem-se à caraterização pessoal; ao enquadramento da
prática; ao processo de organização e gestão do ensino, nomeadamente, a
conceção, o planeamento, a realização e a avaliação; à integração e
participação na escola e, por fim, ao tributo que é tornar-me professora e mais
ainda se professor com o contributo imenso dos meus alunos.
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Abstract

The professional internship is the Pinnacle of the academic formation, it
occurs during a full academic year and is the course that requires the greater
number of hours per week of the Physical Education for Basic and Secondary
Education Master’s Degree. This professional internship is faced as the first real
life challenge for which the students prepare over five years of training, with
particular focus on the last two years. In a conflict with the authenticity of the
education world, a series of difficulties arise from the specific context in which
we work, difficulties which we develop a set of strategies, based on a range of
knowledge on which we hope to find a solution to overcome these obstacles.
Adjacent to this procedure come a reflective character that accompanies us
during the internship year. This ability to reflect on our own practices reveals
itself as the main tool that allows us to overcome the condition of beginner
teacher. This ability to reflect on our own practices embodied in the main tool
that allows us to overcome the condition of beginning teachers and also acquire
the attributes of a professional competent teacher, capable to provide effective
education and adapted to any work context.
The Internship Report accurately reflects the entire path to the
achievement of professional competence. Reflecting the context of teaching
practice at the School EB 2, 3 in Rio Tinto, this book includes several chapters
and subchapters of my livings, adversity and recurrent strategies for being
successful in my actions. These particularities revert to my personal
characterization; the practice circumstances; the process of organization and
management of education, namely, the conception, planning, implementation
and evaluation; the integration and participation in school and, finally, the joy of
becoming a teacher with the immense contribution of my students.

KEY-WORDS: PLANNING, STRATEGIES, SKILLS, ACCOUNTABILITY, BE A
TEACHER
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1. INTRODUÇÃO
“Quando alguém quer ser apenas o que é e abdica da aventura e do risco,
nunca chega a ser ninguém”
Pascual de Maragall (cit. por Bento, 2004)

O documento que aqui se apresenta diz respeito ao Relatório de Estágio
Profissional (RE) e foi concebido no âmbito do Estágio Profissional (EP) I e II,
inserido no plano de estudos do Mestrado de Ensino da Educação Física nos
Ensinos Básicos e Secundário (MEEFEBS) da Faculdade de Desporto da
Universidade do Porto (FADEUP). A elaboração deste livro foi preconizada
sobre a orientação do Professor Orientador (PO) Rui Garganta e da Professora
Cooperante (PC) Felismina Pereira.
O EP distingue-se como a última etapa da nossa formação inicial, é um
verdadeiro evento culminante de todas as aprendizagem assimiladas até então.
O confronto com a realidade profissional é a temática mais apregoada na
compilação de definições deste momento. De facto numa formação inicial
predominantemente teórica, em que a componente prática não está
completamente ajustada à realidade, a entrada no EP “ (…) oferece aos futuros
professores a oportunidade de imergirem na cultura escolar nas suas mais
diversas componentes (…) ” (Batista e Queirós, 2013, p. 33). As autoras
adiantam que a formação dos professores no contexto de prática, devido à sua
complexidade, não é encarada como um momento simples e claro. Mas é
neste enfrentar de adversidades que o recurso à componente teórica desponta
e nos permite criar soluções eficazes para derrubar os nossos obstáculos.
Entendemos por isso que o EP é o palco principal que permite dar início ao
desenvolvimento profissional dos professores estagiários, possibilitando-lhes
um crescimento profissional que advém da sua experiência e análise
sistemática da prática (Marcelo, 2009).
Este RE define-se, inteiramente, como o espelho do crescimento
profissional que fiz proliferar ao longo deste ano de estágio. Aqui são
espelhadas as vivências que mais marcaram este ano, desde os momentos
épicos às angústias e às estratégias que apliquei para as superar.
1

Começamos então pela minha caraterização pessoal, onde é retratado
todo um passado que fundamentou a minha presença neste EP. Aqui reflito
sobre a essência das minhas potencialidades, dificuldades e a repercussão das
mesmas nesta atividade, não podendo esquecer as expetativas criadas para
esta etapa. De facto “os candidatos que chegam às instituições de formação
inicial de professores não são recipientes vazios” (Marcelo, 2009, p.8), trazem
em consigo valores próprio, ideais, conceções, que determinam uma parte
significativa do seu potencial.
Posteriormente à minha caraterização pessoal segue-se a caraterização
do contexto em que decorre a prática. Este deve ser entendido como um
contexto bastante abrangente que aglomera não só a escola onde se
desenvolveu o EP mas também a própria definição do estágio na sua vertente
legal e institucional. Neste capítulo não poderia deixa de falar dos vários
intervenientes que se demonstraram determinantes para a minha prática.
Começo por destacar o contributo da minha PC, considerando-a como o
catalisador de toda a minha evolução. De facto uma supervisão pedagógica
deve configura-se como um “ (…) processo humanista e desenvolvimentista, de
natureza

essencialmente

relacional,

cuja

essência

se

traduz

no

estabelecimento de relações facilitadoras do desenvolvimento dos futuros
educadores/professores, baseadas em atitudes de ajuda, disponibilidade
autenticidade, encorajamento e empatia dos supervisores, as quais se
constituem, afinal, como fatores de promoção do crescimento e da
aprendizagem dos formandos” (Gonçalves cit. por Gonçalves, 2009, p. 29),
sendo este o tipo de supervisão que sempre me acompanhou ao longo do ano.
Resta-me destacar os colegas de núcleo com quem a partilha de
experiências, de receios e colaboração potenciaram um ambiente de trabalho
fascinante. O último destaque vai para a minha turma, que se constitui como o
principal motivo da minha ação.
Os capítulos seguintes expressam toda a dinâmica da ação que para
mim foi ser professor. De um modo geral vinculam as principais adversidades
que me fizeram frente, ressaltando daqui as reformulações e estratégias a que
recorri na tentativa de as superar.
Numa primeira instância são abordadas as quatro chaves do ciclo de
ação de um professor, designadamente, a conceção, o planeamento, a
2

realização e a avaliação. De facto ao longo do EP parte significativa da minha
ação girou em torno desta quatro tarefas que decorriam, exatamente como um
ciclo.
O trabalho de um professor não se reverte apenas à ação didática e
pedagógica. O professor é um membro ativo da comunidade escolar e, como
tal, a sua participação na escola é imprescindível. Nesta medida o capítulo
seguinte reflete precisamente sobre a forma como a minha integração e
participação na escola foi preconizada.
O estudo de investigação ação deste RE incide numa das problemáticas
mais apregoadas na minha prática, nomeadamente no início do estágio. Esta
relaciona-se com as dificuldades sentidas ao nível da preparação dos planos
de aula, que se tornavam bastante extensos ocasionando o incumprimento de
parte daquilo que era planeado.
Por fim, o último capítulo foca-se na essência do ser professor,
nomeadamente, no seu conhecimento, nas suas competências e na
contribuição que os meus alunos providenciaram na vinculação desta
identidade profissional. De um modo geral este capítulo vincula aquilo que para
mim foi ser professora ao longo deste ano.
Em suma este documento reflete todo o caminho percorrido nesta última
etapa final de formação. Aqui descrevo detalhadamente os momentos que me
ajudaram acrescer e a afirmar a minha a competência profissional.

3
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2. DIMENSÃO PESSOAL
“Ao longo dos últimos anos, temos dito (e repetido) que o professor é a pessoa,
e que a pessoa é o professor. Que é impossível separar as dimensões
pessoais e profissionais. Que ensinamos aquilo que somos e que, naquilo que
somos, se encontra muito daquilo que ensinamos.”
(Nóvoa, 2009)

A identidade pessoal é algo que nos acompanha ao longo de toda a vida
e nos distingue como seres únicos e inigualáveis. Ela pode ser equiparada à
semente que desencadeia toda a originalidade com que cada individuo atua ao
nível profissional, relacional e social.
Este conceito é o principal catalisador do tato pedagógico que engloba
em si a capacidade de relação e de comunicação sem as quais o ato de educar
não se concretiza (Nóvoa, 2009). Neste sentido, com base no enunciado pelo
autor, é fácil percecionar que a profissão docente não carece apenas de um
conhecimento aprofundado daqueles que instruímos e da matéria que
lecionamos, nem tão pouco de um domínio acentuado da cultura profissional,
sendo determinante para todo este processo o cruzamento das dimensões
profissionais e pessoais do professor.
Na abordagem a este conceito é fundamental acrescentar que a
identidade não deve ser equiparada a um produto nem ser identificada como
um dado adquirido, “ (…) não é algo que se possui, mas sim algo que se
desenvolve ao longo da vida” (Marcelo, 2009, p. 12). Ela é fruto de todas as
vivências que decorrem ao longo da vida do professor, tanto profissionais como
pessoais. Este processo envolve a aquisição de princípios valores e
conhecimentos transmitidos pela família e pela sociedade a que pertence.
Nesta perspetiva da formação importa referenciar as conceções ou o
sistema concetual do professor. De acordo com Albuquerque (2003) uma
orientação

conceptual

relaciona-se

com

as

perceções

de

ensino

e

aprendizagem e uma teoria de como aprender a ensinar, sendo que estas
perceções devem

direcionar as atividades práticas da formação de

professores.
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Segundo o entendimento de Feiman-Nemser (1990, p. 220) “uma
orientação refere-se a um conjunto de ideias acerca das metas da formação de
professores e dos meios para as alcançar. Estas conceções deveriam orientar
as atividades práticas da formação de professores, tais como a planificação do
programa, o desenvolvimento dos cursos, o ensino, supervisão e avaliação.”
O modo com vivenciamos as nossas aulas enquanto alunos influenciam
a nossa atitude como professores, sendo plausível afirmar que "uma matriz de
crenças e pressupostos acerca da natureza e propósitos da escola, do ensino,
dos professores e da sua formação, que dão características específicas à
formação de professores" (Zeichner, 1983, p.3)
Importa ressaltar que o conceito de conceção é distinto do de crença, o
que nem sempre é tido em consideração por todos os autores. Uma crença é
uma reprodução social que não se questiona, enquanto uma conceção é
sempre acompanhada de uma justificação, sendo caraterizada pela sua
plasticidade, isto é, pela sua capacidade de modificação/ alteração, na medida
em que se altera em conjugação com a alteração do nosso entendimento sobre
determinados conceitos.
Esta pequena dissertação permite-nos concluir que a dimensão pessoal
do professor é preponderante para consecução da sua atividade profissional,
justificando igualmente a pertinência do capítulo seguinte que descreve
sucintamente o meu percurso académico e pessoal, assim como as minhas
experiências e decisões que suportaram a escolha pela docência da Educação
Física (EF).

2.1 DEFINIÇÃO DO MEU EU
“Torna-te naquilo que és, para fazeres aquilo que só tu podes fazer!”
Nietzsche (cit. por Bento, 2012, p.32)

Desde sempre que o desporto faz parte da minha vida. Com apenas 3
anos iniciei a minha atividade desportiva de eleição, a natação pura desportiva
(NPD). A partir daí seguiram-se anos de prática, tornando-me nadadora
6

federada aos nove anos. Inevitavelmente e por motivos extrínsecos a prática
de natação pura desportiva de competição terminou aos 15 anos. Entre este
período e o momento de ingresso na faculdade cheguei a participar no
desporto escolar de natação de forma bastante esporádica.
A devoção pela modalidade não se ficou pelo espetro de praticante e por
isso a minha especialização de licenciatura foi em teoria e metodologia do
treino desportivo na opção natação. Graças a isto tive a oportunidade de
estagiar num escalão de competição no clube onde nadei durante anos, o
Futebol Clube do Porto (FCP). Esta experiência foi única e bastante
gratificante, na medida em que me proporcionou a oportunidade de vivenciar o
“outro lado” do clube, neste caso o da equipa técnica, onde sempre nadei e
apenas vivenciei a experiência como nadadora. Foi igualmente muito
interessante poder estagiar e aprender com profissionais que me conhecem
desde que tenho noção da minha existência, alguns dos quais acompanharamme diretamente nos níveis inicias de aprendizagem da modalidade, nos
escalões de competição e no próprio estágio.
Torna-se importante destacar que o FCP enquadra-se nos melhores
clubes de natação a nível nacional, é constituído por técnicos bastante
qualificados e experientes e com os quais aprendi muito daquilo que sei e
aplico no ensino da natação.
Na atualidade e desde o término da licenciatura, sou professora de
natação nas Piscinas Municipais de Gondomar. A vertente competitiva não
existe nesta instituição, ficando à minha responsabilidade os níveis iniciais de
aprendizagem, nomeadamente adaptação ao meio aquático, com crianças na
faixa etária dos 4 aos 5 anos. Apesar de ser bastante diferente do conceito
competitivo no qual estagiei, esta experiência tem-se tornado muitíssimo
enriquecedora

tanto

ao

nível

profissional

como

pessoal.

É

deveras

reconfortante o prazer que sinto em cada aula que leciono, a vitória que para
mim representa ver uma criança a superar os medos de “saltar como um
golfinho e mergulhar tocar com a mão no chão”, de “deitar de barriga para
baixo como se tivesses deitado na cama”, de “saltar para a piscina como se
fosses o homem mais forte do mundo”, e ainda disfrutar da alegria mais
genuína do mundo espelhada nas suas caras cada vez que ultrapassam a sua
maior dificuldade.
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Pelo descrito previamente logo se denota que a prática de NPD,
nomeadamente num clube tão bem referenciado, influenciou fortemente a
minha decisão profissional. Pelo facto de praticar desde muito cedo e durante
muito tempo NPD, não tive qualquer vivência desportiva noutras modalidades,
o que destaco como um aspeto negativo a minha formação. Apesar de
reconciliar a prática de natação com outras atividades, como é o caso da
música e teatro, a segunda com menos predominância que a primeira,
considero que uma prática desportiva mais diferenciada contribuiria de forma
relevante para aperfeiçoar a minha formação. Aliado a esta situação, o facto de
ter deixado a natação aquando da entrada na adolescência possibilitava-me,
perfeitamente, a prática de outra modalidade, o que não aconteceu. Dado que
atualmente e, praticamente desde a minha entrada na faculdade, participo no
grupo académico de ginástica Flyers Desportus, o inicio desta atividade num
momento mais precoce, poderia ter propiciado o alcance de uma performance
mais evoluída.
Apesar da minha prática desportiva ser muito direcionada, sempre
desenvolvi um fascínio especial pela atividade desportiva, nomeadamente ao
nível da disciplina de EF. O facto de ter dois irmãos que também eram bastante
ativos contribuiu, de certo modo, para esta tendência, pois muitas das nossas
brincadeiras aconteciam no pátio com bola, bicicleta e várias correrias. Daqui
ressalta o peso da educação que os nossos Pais nos transmitiram, atribuindo
sempre grande importância ao desporto, não se limitando somente a permitir a
prática desportiva mas também a incentiva-la de sobremaneira e torna-la como
uma prioridade.
No seguimento do relatado previamente facilmente encontramos
justificação para minha opção de estudos no ensino superior. Apesar de no
momento de tomada de decisão sentir alguma incerteza quanto a opção a
tomar, uma vez que esta era uma decisão determinante para o meu futuro,
desporto sempre manteve um lugar de destaque no meu leque de opções. Esta
decisão adquiriu um suporte cada vez mais fortificado com a entrada na
faculdade e consequente confronto real com o curso em si.
Aquando a minha entrada na faculdade o curso de desporto tinha
acabado de sofrer alterações drásticas com a entrada do tratado de Bolonha. A
ideia inicial que detinha quando tomei a opção de enveredar em desporto era
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de que formação como professor de educação física estaria sempre implícita,
necessitando somente de escolher uma opção de licenciatura que, conforme o
referido logo inicialmente, seria natação.
Apesar de não ambicionar ser Professora de EF, esta hipótese nunca foi
posta de parte e com a alteração do plano de estudos de licenciatura perdeu-se
uma grande componente referente ao saber ensinar, as didáticas, que só
estavam implícitas no Mestrado de Ensino de Educação Física nos Ensinos
Básico e Secundário (MEEFEBS). Embora as expetativas de me vir a tornar
uma Professora de EF permaneçam, na atualidade, muito improváveis, devido
a todas as implicações relacionadas com a colocação nas escolas, o
MEEFEBS permitirá alargar a minha formação profissional, sendo esta
formação extensível a diferentes áreas que não só a de Professora de EF,
como é o caso atividade profissional que detenho no momento.
As vivências desportivas anteriormente reportadas marcaram não só
minha decisão profissional como também a minha definição pessoal. A noção
de esforço e dedicação permanentes, a superação individual constante, a
incidência nos pormenores, a procura incessante de melhores resultados que
só dependem de nós próprios, fazem parte do reportório pessoal de um
nadador e vinculam um forte traço da minha personalidade, podendo ser
encarados como uma das minhas potencialidades pessoais. Durante todos os
anos que pratiquei natação os resultados escolares eram muito satisfatórios,
melhores até dos que alcancei depois de abandonar esta prática. A
reconciliação dos estudos com os treinos exigia uma super organização e
empenho, sem nunca me impedir de disfrutar de tempos de lazer.
Ainda dentro das potencialidades mas também podendo ser encarada
como aspeto menos positivo, considero-me uma pessoa perfecionista e
exigente comigo própria, não gosto de cometer sistematicamente os mesmos
erros e quando não consigo ultrapassar as dificuldades, mesmo sendo um
processo que comummente demore algum tempo, não costumo encara-lo com
normalidade.
Considero-me uma pessoa com uma boa capacidade de adaptação,
integração e relacionamento em novos ambientes, o que potencializa o
estabelecimento de uma boa relação e interação com os alunos, assim como
uma integração eficaz na comunidade escolar.
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No que concerne a aspetos negativos, o facto de ser perfecionista faz
com que tenha, na maioria das vezes, consciência dos meus erros e pontos
fracos no desempenho em cada tarefa, nomeadamente ao nível prático. Isto
faz com que por vezes não me sinta à vontade e me retraia. Ainda na temática
das dificuldades considero não ter grande capacidade de modificação /
adaptação momentânea, na medida em que demoro algum tempo a ponderar a
melhor opção de ação e não tenho por hábito por em prática situações com as
quais não tenha garantia de que resultem, ou seja, não tenho por hábito o
“arriscar” nas tomadas de decisão, destacando-se esta caraterística como uma
das quais a melhoria se torna preponderante.
Com esta abordagem posso concluir que todos os momentos de
formação e todas as vivências pessoais que marcaram a minha existência
acabam por se repercutir em toca a minha atuação.

2.2 EXPETATIVAS DE UM CAMINHO

“In 20 years, you will be more disappointed by what you didn’t do than by what
you did.”
Mark Twain (s.d)

O Estágio Profissional (EP) constituiu-se como o verdadeiro evento
culminante de toda a minha formação inicial, caraterizando-se como um
momento prolongado onde todas as capacidades e competências adquiridas
nessa formação foram postas em prática e confrontadas com a realidade. Este
confronto com a realidade não se compôs somente com uma simples
replicação daquilo que aprendi na teoria mas antes com uma aplicação
baseada no conhecimento que detinha, no contexto com que me deparei bem
como na personalidade e nas conceções que possuía. Posto isto rapidamente
se depreende que as expetativas desenvolvidas para este desafio foram
elevadíssimas.
Perante esta jornada, a questão que inicialmente me causou maior
desassossego focou-se na turma que iria ficar ao meu abrigo. Uma das razões
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que me levou a selecionar o ensino básica como primeira opção de realização
do EP relacionou-se com a preferência de docência a escalões etários mais
baixos, nomeadamente, quinto e sexto ano. Contrariamente a esta esperança
e/ou expectativa as turmas que estavam propostas para os estudantes do
núcleo de estágio eram do 9º ano, portando logo de inicio me deparei com uma
pequena adversidade.
Passada esta fase de conhecimento do ano letivo que ia lecionar surgem
as expectativas relacionadas com a turma propriamente dita. À semelhança de,
muito provavelmente, todos os Professores Estagiários, o meu desejo inicial
referente aos alunos era que estes fossem disciplinados, empenhados,
colaborativos, que manifestem interesse pelas minhas atividades e pela EF no
geral, estando sempre ciente que a responsabilidade em proporcionar
situações de aprendizagem que fomentassem todas características acima
referidas era, fundamentalmente, minha. Acima de tudo esperava conseguir
adaptar-me à turma e, com todo o trabalho necessário, potencializar a máxima
aprendizagem e crescimento dos alunos não só em termos de conteúdos
disciplinares mas também em termos pessoais.
Claro está que os momentos iniciais não foram “canja laranja”, foi
necessário conhecer a turma e as particularidades de cada elemento que a
constitui, tornando possível a interpretação correta das suas atitudes, a
adequação das regras, rotinas e tarefas, entre os vários fatores que tornam
possível a consecução de uma aula e o decorrer de um processo de ensino
aprendizagem eficaz. Este arrecadar de conquistas relativas à turma permiteme sentir que as expetativas criadas para este parâmetro foram cumpridas, a
relação criada com os alunos foi extraordinária e todo o trabalho e colaboração
que obtive da parte deles foi excecional.
Outro parâmetro que me manteve bastante expectante foi a organização
e gestão do processo de ensino e aprendizagem, dado que o meu
conhecimento e afinidade com as diversas modalidades não era irredutível e a
formação que tive neste sentido parecia sempre ser muito escassa. Estas
expetativas foram-se mantendo ao longo do ano, à medida que a abordagem
às diversas modalidades se ia concretizando. Parte delas acabaram por se
concretizar na medida em que, efetivamente, existiram modalidades que se
demonstraram mais fáceis de lecionar, nomeadamente as de cariz individual,
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fruto da minha formação inicial. Por outro lado sinto que consegui contornar as
dificuldades contrapostas nas modalidades com as quais estava menos
familiarizada através de um trabalho mais acrescido de planeamento, o que
evidencia uma nova superação.
Partindo agora para um carácter mais geral, as expetativas para este
último ano de formação eram de que o trabalho árduo estaria sempre presente
tal como a superação constante e a busca incessante pelo mais e melhor. Era
a reta final onde o dar tudo por tudo, as glórias e as angústias tinham lugar
cativo. Tal como refere a frase de abertura deste capítulo, o ano de estágio
permite que seja testado, experimentado e vivenciado um sem número de
práticas que futuramente nos ajudam a optar pela melhor caminho,
contribuindo de sobremaneira para o enriquecimento pessoal e profissional. É
neste campo que sinto que as minhas perspetivas iniciais não foram
completamente superadas. Sinto que deveria ter testado, experimento e
vivenciado ainda mais um sem número de práticas mas ao mesmo tempo
também sinto que lutei pelo meu melhor e que naqueles momentos, aquilo que
concretizava, parecia do mais alto nível.
Por último, mas não menos importante, as expetativas presentes tanto
no núcleo de estágio como na PC também se enquadraram com a realidade.
No que respeita ao núcleo de estágio a existência de um bom
relacionamento entre todos assim como a entreajuda e partilha de
conhecimentos e experiências contribuiu para uma aprendizagem cooperativa
e para desenvolver novas perspetivas. Relativamente à PC, sempre
acompanhou todo o meu percurso e manifestou a máximo disponibilidade para
me auxiliar. A partilha de conhecimento, o apoio nas tomadas de decisão e
opiniões foi algo igualmente importante e sempre presente no decorrer de todo
o ano, assim como a valorização dos desempenhos positivos e correção das
ações de menos êxito. Destaco pela positiva a oportunidade e liberdade que a
PC sempre me proporcionou aplicação dos meus métodos e estratégias de
trabalho, dispondo, em todas as ocasiões, do seu apoio.
Este concretizar de perspetivas também foi extensível ao Grupo de EF
que desde de logo me fez sentir como pertencente a este grupo de trabalho,
partilhando de informação e experiência, apoiando e valorização das minhas
tomadas de decisões e opiniões. O mesmo se repercute para a restante
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comunidade escolar, restantes docentes, auxiliares de ação educativa dos
quais obtive todo o apoio, valorização e contribuição positiva para o meu
sucesso profissional e pessoal.
No desfecho final deste balanço posso concluir que no início deste ano
se prometia um percurso repleto de sentimentos de stresse, de angústia, de
euforia, de alegria, de responsabilidade, de compromisso, de dar o melhor que
tinha, de pensar que podia ser ainda melhor, entre muitos outros sentimentos
vividos, uns tal e qual como pensava, outros completamente inesperados e foi
assim que percorri esta caminhada.
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3. ENQUADRAMENTO DA PRÁTICA PROFISSIONAL
“A situação de estágio, em contexto real de prática profissional, constitui uma
peça fundamental da estrutura formal de socialização inicial da profissão, isto
é, no processo pelo qual os candidatos à profissão vão passando de uma
participação periférica para uma participação mais interna, mais ativa e mais
autónoma, no seio da comunidade docente, através de um processo, que ser
quer gradual e refletido, de imersão na cultura profissional e de configuração e
reconfiguração das identidades profissionais”
Batista e Queirós (2013)

3.1 ESTÁGIO PROFISSIONAL, UM ANO DE EMOÇÕES AO RUBRO

O EP constitui-se como a unidade curricular de maior predominância no
plano de estudos do MEEFEBS, prova disto é evidenciada na carga horária
que lhe é atribuída e no próprio envolvimento que os estudantes desenvolvem,
quando em comparação com as restantes unidades curriculares do plano de
estudo deste mestrado. O EP caracteriza-se como o culminar de um processo
de formação que possibilita o domínio das competências que a profissão
docente

solicita,

promovendo

a

formação

da

própria

profissão,

especificamente, de professor de EF (Cunha, 2012).
Este entendimento é reflexo das normas da unidade curricular do EP,
onde o mesmo se entende como um projeto de formação do estudante com a
integração do conhecimento proposicional e prático necessário ao professor,
numa interpretação atual da relação teoria prática e contextualizando o
conhecimento no espaço escolar (Matos, 2012a). Este projeto de formação tem
como objetivo a formação do Professor Profissional, promotor de um ensino de
qualidade. Um professor reflexivo que analisa, reflete e sabe justificar o que faz
em consonância com os critérios do profissionalismo docente e o conjunto das
funções docentes entre as quais sobressaem funções letivas, de organização e
gestão, investigativas e de cooperação. O EP visa também a integração no
exercício da vida profissional de forma progressiva e orientada, em contexto
real, desenvolvendo as competências profissionais que promovam nos futuros
15

docentes um desempenho crítico e reflexivo, capaz de responder aos desafios
e exigências da profissão (Matos, 2012a).
Atendendo ao facto de a formação inicial dos Professores incidir
predominantemente em aspetos ideais e teóricos e que a componente prática,
apesar de existir, não é significativa nem completamente ajustada à realidade,
o EP pode ser caraterizado como um “choque com a realidade” (Veenman,
1984). Este choque é representativo do sentimento pelo qual os professores
passam quando iniciam a sua atividade, confrontando-se com os problemas
reais da profissão docente e procurando a melhor estratégia que procure dar a
resposta mais eficaz a esses problemas. A dificuldade desta tarefa reside no
facto de os problemas serem diferentes em cada situação e a solução eficaz
aplicada na situação de hoje, pode não ser a solução eficaz a aplicar na
situação de amanhã, uma vez que as situações raramente se repetem e se
conseguem antecipar, tal como elucida Bento (1995, p. 64) “ (…) as situações
pedagógicas são únicas, não há para elas receitas que possam ser guardadas
como soluções para futuras situações, nem estas, porque são concretas,
podem ser antecipadas."
Nesta medida o EP funciona como um programa de indução ”que tem
como objetivo ajudar os professores principiantes a desenvolver a sua
identidade profissional, a elaborar um reportório de ações apropriado e a
estruturar o seu autodesenvolvimento profissional” (Fernandes, cit. por Braga,
2001, p. 69). De acordo com o autor este programa fornece informação e
aconselha o professor permitindo-lhe alcançar os objetivos de desenvolvimento
relacionados com a autonomia e inovação, funcionado como base na sua
formação pessoal e no conhecimento da cultura escolar.
Ao pensamento enunciado no parágrafo antecedente Garcia (1992)
acrescenta que a fase de transição de estudante para Professores caraterizase como um tempo de tensões, aprendizagens intensivas, em contextos
desconhecidos, durante o qual os Professores principiantes têm o dever de
adquirir conhecimentos profissionais sempre alicerçados na manutenção do
equilíbrio.
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3.2 ENQUADRAMENTO LEGAL

Em termos legais o EP da FADEUP que se encontra em vigor no
presente ano letivo de 2012/2013, está circunscrito pelas Normas Orientadoras
e pelo Regulamento da unidade curricular de EP. De acordo com o Artigo 1º do
Regulamento previamente mencionado “A Iniciação à Prática Profissional do
Ciclo de Estudos conducente ao grau de Mestre em Ensino de Educação Física
da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto (FADEUP) integra o
Estágio Profissional – Prática de Ensino Supervisionada (PES) e o
correspondente

Relatório

(RE),

rege-se

pelas

normas

da

instituição

universitária e pela legislação específica acerca da Habilitação Profissional
para a Docência. A estrutura e funcionamento do Estágio Profissional (EP)
consideram os princípios decorrentes das orientações legais nomeadamente as
constantes do Decreto-lei nº 74/2006 de 24 de março e o Decreto-lei nº
43/2007 de 22 de fevereiro e têm em conta o Regulamento Geral dos segundos
Ciclos da UP, o Regulamento geral dos segundos ciclos da FADEUP e o
Regulamento do Curso de Mestrado em Ensino de Educação Física” (Matos,
2012b, p. 2)
De acordo com o disposto no Artigo 3º do Decreto-lei nº 43/2007 de 22
de fevereiro “A habilitação profissional para a docência num determinado
domínio é condição indispensável para o desempenho da atividade docente
nas áreas curriculares ou disciplinares por ele abrangidos”. No mesmo decreto
o Artigo 17º, referente à concessão do grau de mestre, certifica que este grau é
“conferido aos que obtenham número de créditos fixado para cada ciclo de
estudos de mestrado, através: da aprovação em todas as unidades curriculares
que integram o plano de estudos do mestrado; e da aprovação no ato público
de defesa do relatório da unidade curricular relativa à prática de ensino
supervisionada”.
Segundo o postulado no Artigo 2º do Regulamento do EP da FADEUP, o
EP tem como objetivo o desenvolvimento de competências profissionais
associadas ao ensino da Educação Física e Desporto de qualidade,
reportando-se ao Perfil Geral de Desempenho do Educador e Professor
disposto no Artigo 4º do Decreto-lei nº 240/2001 de 17 de agosto. Este perfil é
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determinado por varias dimensões, designadamente, a dimensão profissional,
social e ética; a dimensão do desenvolvimento do ensino e da aprendizagem; a
dimensão de participação na escola e relação com a comunidade e, por fim, a
dimensão de desenvolvimento profissional ao longo da vida.
Nos termos do artigo previamente citado “Às instituições formadoras
compete definir os objetivos dos cursos de formação inicial que preparam para
a docência, bem como organizar e desenvolver o ensino, a aprendizagem e a
avaliação necessárias à formação dos futuros docentes, cabendo-lhes,
igualmente, certificar a habilitação profissional dos seus diplomados, garantindo
que estes possuem a formação necessária ao exercício da docência”.
A coordenação, orientação e organização do EP encontram-se descritas
no Artigo 4º do Regulamento enunciando que esta unidade curricular está
superiormente enquadrada pela Comissão Cientifica do Curso de Segundo
Ciclo de Estudos conducente ao grau de Mestre de Ensino da Educação Física
nos Ensinos Básico e Secundário, presidia pela Diretor do Curso.
A organização do EP é da responsabilidade do Professor regente, em
estreita relação com a Comissão Científica e a Comissão de Acompanhamento
do Curso de Mestrado em Ensino e a sua orientação é assegura por um
docente da FADEUP, adiante denominado orientador da FADEUP, nomeado
pelo órgão competente, ouvido o Professor regente da unidade curricular
Estágio Profissional e pelo PC, escolhido pela comissão científica, ouvido o
Professor regente da unidade curricular EP. A orientação do RE é realizada
pelo Professor Orientador (PO) da FADEUP designado para supervisionar a
PES.
No que concerne ao número de estagiários por escola cooperante, este
depende da especificidade de cada escola e do PC, conforme o estabelecido
no Protocolo celebrado entre a Escola e a FADEUP.
Relativamente às atividades do EP, o artigo 4º do Regulamento enuncia
que estas decorrem na escola cooperante e na FADEUP e podem ser
individuais ou de grupo. O Artigo nº 3 do mesmo regulamento acrescenta que
estas atividades englobam a PES e atividades de observação e colaboração
em situações de educação e ensino, nas áreas de desempenho referidas no
artigo 2º.
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Referem-se ainda as atividades letivas e não-letivas realizadas na
Escola que “respeitam as orientações da Escola cooperante, nomeadamente o
Projeto Educativo de Escola, o Projeto Curricular de Escola, o Projeto do
Departamento em que se insere o Grupo de EF, o Projeto Curricular de EF e
Projeto do Desporto Escolar e o Projeto Curricular de Turma”, assim como “as
atividades de ensino-aprendizagem consistem na regência de aulas pelo
estudante estagiário com as respetivas atividades de planeamento, realização
e avaliação; na observação de aulas ministradas pelo professor cooperante,
colegas estagiários ou outros professores e realização ou colaboração em
tarefas definidas pelos orientadores como fundamentais para a formação
profissional do estudante estagiário” (Matos, 2012b, p.3), os ciclos de
formações realizados na FADEUP e, por fim, o RE.
Os termos da avaliação do EP encontram-se disposto no Artigo 10º do
regulamento. De acordo com os seus objetivos esta avaliação privilegia “ (…)
as competências pedagógicas, didáticas e científicas, associadas a um
desempenho profissional crítico e reflexivo, apoiado numa ética profissional em
que se destaca a disponibilidade para o trabalho em equipa, o sentido de
responsabilidade, a assiduidade, a pontualidade, a apresentação e conduta
pessoal adequadas na Escola. (…) A classificação do Estágio Profissional é a
expressão da avaliação realizada pelos professores orientadores do núcleo de
estágio, orientador da FADEUP e professor cooperante, sob proposta do
orientador da FADEUP e ouvido o Coordenador do Departamento Curricular da
Escola onde decorre o EP” (Matos, 2012b, p.7).
Em suma, estas são as diretrizes legais pelas quais o EP se rege,
consubstanciando-se, de um modo geral, na concretização da PES do RE,
sempre sobre o apoio e orientação do PC e PO.

3.3 ENQUADRAMENTO INSTITUCIONAL

O EP é uma unidade curricular do segundo ciclo de estudos conducente
ao grau de Mestre em Ensino de Educação Física da FADEUP e decorre nos
terceiro e quarto semestres do ciclo de estudos. Apesar de dividido em dois
semestres, o EP é contemplado como um ano letivo, correspondendo na
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totalidade a 120 ECTS (European Credit Transfer System - Sistema Europeu
De Transferência De Créditos). Os ECTS consistem num sistema de descrição
de um ciclo de estudos que associa a cada uma das suas unidades
curriculares um valor (o número de créditos) fixado com base no trabalho que o
estudante deve realizar nessa unidade. Este sistema foi criado pela Comissão
das Comunidades Europeias, com o objetivo de gerar procedimentos comuns
que garantissem o reconhecimento da equivalência académica dos estudos
efetuados noutros países.
De acordo com as normas orientadoras do EP este contempla as quatro
áreas de desempenho previstas no Regulamento de Estágio Profissional,
sendo que as áreas 2 e 3 se encontram agregadas numa só. Deste modo a
Área 1 corresponde à “Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem”,
as Áreas 2 e 3 à “Participação na Escola e Relações com a Comunidade” e a
Área 4 ao “Desenvolvimento Profissional”.
Na especificação de cada área de desempenho são contemplados os
seguintes aspetos: âmbito, objetivo geral, competências gerais a desenvolver
pelos estudantes-estagiários e tarefas gerais a realizar.
Posto isto a Área 1 engloba todo o trabalho de conceção, planeamento,
realização e avaliação do ensino, tendo por objetivo a construção de uma
estratégia de intervenção, orientada por objetivos pedagógicos, que respeite o
conhecimento válido no ensino da EF e conduza com eficácia pedagógica o
processo de educação e formação do aluno na aula de EF.
As Áreas 2 e 3 englobam 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, tendo como
objetivo contribuir para a promoção do sucesso educativo, no reforço do papel
do Professor de EF na escola e na comunidade local, bem como da disciplina
de EF, através de uma intervenção contextualizada, cooperativa, responsável e
inovadora.
Por último a área 4 abrange atividades e vivências importantes na
construção

da

competência

profissional,

numa

perspetiva

do

seu

desenvolvimento ao longo da vida profissional, promovendo o sentido de
20

pertença e identidade profissionais, a colaboração e a abertura à inovação e o
seu propósito foca-se na perceção que o estudante estagiário desenvolve
sobre a necessidade do desenvolvimento profissional partindo da reflexão
acerca das condições e do exercício da atividade, da experiência, da
investigação e de outros recursos de desenvolvimento profissional. Investigar a
sua

atividade

em

toda

a

sua

abrangência

(criar

hábitos

de

investigação/reflexão/ação).
Este documento tem como preocupação a adequação ao novo estatuto
do estudante-estagiário e manutenção do fundamental do modelo do Estágio
Pedagógico da FADEUP.

3.4 À DESCOBERTA DA “HERANÇA DA ESCOLA”

A realização do EP encontra o seu verdadeiro sentido no contexto
concreto onde se desenvolve, tal como referem as normas orientadoras do EP
"A natureza complexa, unitária e integral do processo de ensino e
aprendizagem, bem como as características gerais da atividade do professor
que decorre num contexto balizado pelas condições gerais do sistema
educativo, pelas condições locais das situações de educação e pelas
condições mais próximas da relação educativa, obrigam a uma tentativa de
integração e de interligação das várias áreas e domínios a percorrer no
processo de formação e, em particular, no Estágio Profissional, de forma a
retirar o formalismo das realizações e a promover as vivências que conduzem
ao desenvolvimento da competência profissional” (Matos, 2012a, p.2)
A importância atribuída ao contexto em que decorre o estágio é, desde
logo, evidenciada no momento da candidatura às escolas onde pretendemos
concretizar esta última etapa da nossa formação. Esta escolha é condicionada
por uma série de critérios que consideramos mais vantajosos e que nos pode
favorecer.
Na fase posterior à candidatura, ou seja, a colocação nas instituição de
ensino, é crucial perceber que a escola é, atualmente, encarada como o
principal meio de socialização e promoção do desenvolvimento individual,
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evidenciando os valores que orientam a sociedade e que esta quer transmitir.
Deste modo surge uma cultura escolar, entendida como um conjunto de
aspetos transversais, que caraterizam a escola como instituição, constituindose como um fator preponderante no funcionamento da mesma (Carvalho,
2012).
A cultura de uma instituição pode ser definida como um padrão de
pressupostos básicos, inventados, descobertos ou desenvolvidos por um
grupo, à medida que aprendeu a lidar com os seus problemas de adaptação
externa e de integração interna, que funcionou bem o suficiente para ser
considerado válido, permitindo aglomerar os membros da instituição na
formação de uma identidade partilhada e distinguir cada instituição das demais.
(Schien, cit. por Carvalho, 2012).
No seguimento do apresentado no parágrafo anterior Elias (2008)
acrescenta que a organização escolar possui especificidades e não pode ser
entendida como uma entidade estática e neutra, mas antes como fruto de
dinâmicas societais, em que as particularidades da escola provêm das suas
caraterística como realidade social, como comunidade e como organização.
Nesta medida é crucial que o estudante estagiário desenvolva, desde o
primeiro contato com a escola, estratégias que lhe permitam dominar
profundamente as condições em que a sua prática se irá desencadear, uma
vez que a criação de ambientes adequados de aprendizagem exige uma
análise dos alunos e dos professores, bem como da sua interação nos
contextos de ensino (Rosado e Ferreira, 2011).
Posto isto, o contexto de uma escola é definido por diversos aspetos,
dos quais se salientam, a experiência e a estabilidade do corpo docente, o
modo como os pais interagem com a instituição, o quadro político
administrativos em que a instituição funciona (por exemplo, se existe uma
escolha livre das instituições pela família), a estrutura de apoio existente, a
localização do edifício (num determinado país, num determinado tipo de zona –
urbana, suburbana, ou rural), a fase de escolaridade ou nível de ensino
ministradas, a possibilidade de a escola tirar partido de iniciativas de
financiamento desenvolvidas nível nacional, regional ou local, o grau de
competição existente entre as instituições na sua área de localização. A
constituição geral do corpo discente é outro parâmetro que deve ser
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considerado, relacionando-se com a percentagem de alunos com capacidades
elevadas, ou de estatuto socioeconómico superior; num determinado ano de
escolaridade, ou na escola tomada no seu todo (Lima, 2008).
Adicionalmente um dos fatores contextuais mais importantes é a
“herança” da escola, identificada como a “mistura de personalidades e de
atitudes” que determinam em que ponto de partida uma instituição se encontra,
relativamente à mudança (Gray et al. Cit. por Lima, 2008).
Torna-se claro que a análise e caraterização do contexto em que
decorre o EP é um tarefa inevitável, tendo sido este o primeiro trabalho
realizado deste ano.

3.5 AVERT NO 2º CICLO E NO ESTÁGIO PROFISSIONAL – DUAS
PERSPETIVAS
A escola EB 2,3 de Rio Tinto é a escola sede do Agrupamento Vertical
de escolas de Rio Tinto (AVERT). O agrupamento é composto por onze
escolas, destas onze, incluindo a escola sede, seis são escolas do 1º ciclo e
quatro são jardim-de-infância. Para além da oferta das escolas o agrupamento
fornece também diversos cursos para adultos.
Importa destacar que a escola sede foi a primeira a ser construída em
Rio Tinto, destacando-se como uma escola de referência para a cidade. Para
mim esta escola tem igualmente um significado muito especial pois foi nela que
frequentei o 2º ciclo de ensino básico.
De acordo com o último recenseamento (2011), residem em Rio Tinto 50
713 habitantes. Estes dados evidenciam também que a cidade de Rio Tinto é,
no concelho de Gondomar, a que apresenta maior população absoluta e
relativa, revelando uma das maiores taxas de crescimento demográfico,
situação que se verifica pelo menos desde 1940. Suportados nesses dados,
22736 da população eram homens e 24959 eram mulheres.
Importa salientar a falta de iniciativas e de espaços com vista à
ocupação dos tempos livres dos jovens, canalizando a sua energia para o bem
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próprio e da comunidade, sendo despejada nas escolas a responsabilidade da
consecução da programação cultural concelhia.
A nível desportivo, é de salientar o parque desportivo da “Quinta das
Freiras”, as piscinas municipais e os ginásios, recentemente abertos, que
vieram preencher uma lacuna na diversidade de ofertas desportivas da cidade
que, apesar do número elevado de pequenas coletividades, se restringe quase
exclusivamente à prática do futebol.
Relativamente à comunidade escolar, no caso particular da escola sede
existem 863 alunos, 404 do sexo feminino e 456 do sexo masculino,
apresentando uma percentagem de 4,9% de reprovações e de 4,1% com
necessidades

educativas

especiais.

O

grupo

de

alunos

é

bastante

heterogéneo, existindo alunos com um nível de desempenho bastante positivo,
alunos enquadrados na norma e alunos abaixo da norma de desempenho.
Com a análise do meio envolvente onde se situa a escola é possível afirmar
que a generalidade dos alunos que a frequentam pertence à classe-média.
O grupo disciplinar de EF é constituído por um total de oito Professores,
quatro do sexo feminino e quatro do sexo masculino e quatro Professores
estagiários, três do sexo feminino e um do sexo masculino.
No que concerne ao espaço físico e equipamentos a escola foi sujeita a
remodelações muito recentemente, com a exceção do pavilhão desportivo que
ainda se encontra com as mesmas condições estruturais iniciais e com um
pavilhão adjacente (módulo B) que fazia parte da estrutura da escola antiga.
Deste modo existe um edifício único onde se encontram todos os
serviços e onde se desenvolve todo o funcionamento da escola com a exceção
da disciplina de EF. Importa referir que apesar da estrutura principal ser
recente

a

maioria

dos

equipamentos

existentes

permanece

idêntica,

apresentando problemas de desgaste devido a utilização prolongada. Isto faz
com que determinados espaços permaneçam com as mesmas dificuldades de
funcionamento existentes anteriormente, como é o exemplo dos laboratórios de
ciências naturais e ciências físico-químicas.
A disciplina de EF dispõe de um pavilhão polidesportivo e um espaço
exterior (campo) localizado em frente ao pavilhão. O pavilhão polidesportivo
tem as dimensões de um campo de andebol/ futsal que, dividido em três
partes, permite a permanência de três turmas em simultâneo. No espaço
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exterior disponível, o pavimento é de alcatrão, tem as dimensões adaptadas de
dois campos de futsal e está demarcado com as linhas de um campo de futsal,
andebol e basquetebol. A volta do campo existe uma pista de atletismo com
três corredores, existe ainda uma caixa de areia com um corredor de corrida
em dois dos lados da caixa. Devido às obras para remodelação da escola
foram retiradas as balizas e as tabelas de basquetebol e as linhas delimitadas
no pavimento encontram-se muito pouco visíveis. Em termos de material o
escola encontra-se bem equipa, com todos os materiais necessários para
abordagem às diferentes modalidades, embora apresentem algum desgaste.
A escola providência ainda o funcionamento de uma séries de clubes e
atividades, relacionados com as várias áreas disciplinares, assim como o
desporto escolar, abrangível apenas à modalidade de natação, iniciativas que
permitem completar a educação e desenvolvimento dos alunos que frequentam
a instituição. Neste parâmetro importa destacar que dois dos clubes são
dinamizados pelos estagiários, designadamente, o Clube de Lutas e os Super
Acrobatas. Também o grupo de docentes responsável pelos alunos com
Necessidades Educativas Especiais (NEE) colabora afincadamente no
desenvolvimento de iniciativas que potenciem a aprendizagem e evolução
destes alunos, enquadrando-se devidamente com as normas estabelecidas
pelas Nações Unidas sobre a Igualdade de Oportunidades para Pessoas com
Deficiência das Nações Unidas que enaltecem “não só a igualdade de direitos
para todas as crianças, jovens e adultos com deficiência à educação mas
também determina que a educação deve ser garantida em estruturas
educativas e em escolas regulares.”.
De 2000, primeiro ano em que frequentei a escola no quinto ano de
escolaridade, até agora esta instituição evidenciou uma alteração e evolução
bastante positivas. Claro está que as perspetivas são completamente distintas,
uma vez que há treze anos atrás era uma aluna quase que no início da
escolaridade e agora sou estudante / Professora estagiária e já me encontro
término da minha formação académica. De ambas as partes, como aluna e
Professora, esta escola proporcionou-me momentos inesquecíveis que sempre
contribuíram para a minha formação académica e pessoal. No meio deste
cruzamento do passado e do presente destaco com alguma nostalgia as
“coisas” e as pessoas que permanecem iguais e aquelas que ainda existem
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tais como os funcionários do buffet, “do telefone”, da papelaria, da cantina, do
pavilhão, as mesas e cadeiras das salas de Educação Visual e Tecnológica, a
Diretora de Turma, o Professor de EF, o bloco B com a minha sala do 5º ano e
com o cheiro exatamente igual ao da escola daquela altura e, entre muitas
outras, o pavilhão desportivo que permanece igual a sempre.

3.6 A MINHA PROFESSORA COOPERANTE, UMA SUPERVISORA DE
EXCELÊNCIA

A formação inicial pressupõe a existência de um agente que nos
direcione para os caminhos certos e que funcione como a bússola de todo o
nosso percurso. Este agente é considerado um Professor, à partida, mais
experiente e mais informado que deve orientar um outro Professor ou
candidato a Professor no seu desenvolvimento humano e profissional, a isto
chamamos supervisão. Este processo decorre ao longo de um determinado
período de tempo, que tem como objetivo o desenvolvimento profissional do
professor e por se situar no âmbito da orientação de uma ação profissional é
designada de orientação para a prática pedagógica. A prática pedagógica
incide diretamente no processo de ensino aprendizagem que deve facilitar o
desenvolvimento do aluno e professor em formação (Alarcão e Tavares, 1987,
2003).
No mesmo sentido Duff (1988) designa a supervisão como um processo
de trabalho com professores de modo a promover a sua instrução e o seu
crescimento profissional.
Como complemento destes pontos de vista acrescenta-se que “A
supervisão deve consistir, pois, numa visão de qualidade, inteligente,
responsável, experiencial, acolhedora, empática, serena e envolvente de quem
vê o que se passou antes, o que se passa durante e o que se passará depois,
ou seja, de quem entra no processo para compreender por fora e por dentro.”
Esta definição enquadra-se perfeitamente na atitude que a PC sempre manteve
no EP, permanecendo presente em todos os momentos e contribuindo
positivamente para a melhoria da minha atuação. Por este motivo e
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corroborando o entendimento de Alarcão e Tavares (1987), o meu EP também
pode ser designado como um processo de resolução de problemas, na medida
em que o trabalho com a PC me ensinou a resolver tarefas e problemas mais
ou menos específicos através do recursos a estratégias psicopedagógicas e
técnico-didáticas adequadas.
Numa visão mais metafórica Sergiovanni e Starrtt (cit. Machado, 2010, p.
44) afirmam que “Os modelos de ensino na supervisão são muito semelhantes
a janelas e muros. Como janelas ajudam a expandir a visão das coisas, a
solucionar problemas e a fornecer respostas, dando-nos as bases necessárias
para funcionarmos como investigadores profissionais da prática. Como muros,
estes mesmos modelos servem para nos limitar para nos obstruir a visão das
outras perceções e de outras alternativas.” Posto isto não restam dúvidas de
que a supervisão do meu EP foi uma autêntica janela. A liberdade de ação
proporcionada permitiu um crescimento profissional muito mais autêntico uma
vez que as dúvidas e problemas partiam sempre da minha atuação e daquilo
que fazia. Tenho bem presente as palavras que, em diversas ocasiões, a PC
sempre me dizia, “Arrisca, experimenta, só assim sabes se corre bem ou mal”,
isto funcionou como uma descoberta guiada, tornando a minha aprendizagem
muito mais significativa pois acabava por aprender com os meus próprios erros
e, com isto, as minhas dificuldades tornaram-se num verdadeiro mecanismo de
formação e crescimento quer profissional, quer pessoal.
Em jeito de súmula a minha PC demonstrou-se, ao longo deste ano
árduo, um profissional experiente, que possibilitou a prática e o confronto com
problemas reais que conduziram à ação reflexiva, ao levantamento e
verificação de hipóteses, à experiência alcançada pelos erros cometidos, à
consciencialização da necessidade do espírito de entre-ajuda e ao próprio
aperfeiçoamento, procurando desenvolver a minha capacidade de tomar
decisões apropriadas que potenciassem a aprendizagem dos alunos
autonomamente, estando estas características enquadradas com as aptidões
que Alarcão (1996) e Alarcão et al. (1987) definem existir num supervisor de
excelência.
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3.7 NÚCLEO DE ESTÁGIO, TODOS JUNTOS SOMOS MUITOS

No presente ano letivo o núcleo de estágio (NE) do AVERT foi
constituído por quatro estudantes estagiários. Deste quatro elementos uma
pertencia a um dos grupos de amigos com os quais convivo todas as sememas
desde a entrada na faculdade. Apesar disto, e mesmo sendo da mesma turma
durante os cinco anos de formação, foram muito esporádicas as ocasiões em
que trabalhamos em conjunto. Com os restantes colegas a situação não era
muito semelhante, em termos de trabalho conjunto e a amizade e proximidade
que mantinha com eles era quase inexistente.
Com esta apresentação logo se denota que os momentos iniciais
ficaram sujeitos a um reconhecimento e adaptação tanto em termos pessoais
como em termos profissionais. No que respeita relacionamento e convívio,
estes parâmetros foram rapidamente superados de forma positiva, tendo
sempre mantido um ótimo relacionamento com o grupo. No que concerne aos
métodos e estratégias de trabalho, assim como às singularidades que cada um
de nós conservava, estes passaram por um processo de adaptação
ligeiramente mais demoroso precisamente pelo facto de, como já refiro
inicialmente, nunca nenhum de nós ter trabalho ou participado em alguma
atividade em conjunto, ainda assim este pequeno contratempo foi superado
com sucesso.
Face o exposto facilmente se depreende que o trabalho em conjunto foi
uma constante neste núcleo, indo ao encontro do que Nóvoa (1992) como
sendo o contributo para a conceção de espaços coletivos de trabalho que se
constituem como um excelente instrumento de formação.
Acresce ainda o facto, segundo o mesmo autor, que as práticas de
formação que se fundamentam em dimensões coletivas contribuem para a
emancipação profissional e para a consolidação de uma profissão que é
autónoma na produção dos seus saberes e valores, o que é confirmado pela
minha experiência que partilhei com o NE.
Como conclusão deste ponto, distingo as palavras de Garcia (1992) sobre
o trabalho colaborativo donde se destaca a partilha de ideias, de conselhos, de
conceções, de destruição de medos e de construção de novas perspetivas.
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Estas

competências

estiveram

presentes

no

NE

e

originaram

num

enriquecimento pessoal e profissional para ambos, sublimando a comunicação
e partilha de ideias como aspeto fulcral.

3.8 9ºD, A RAZÃO DE TODAS AS ANGÚSTIAS E DE TODOS OS
MOMENTOS ÉPICOS

Os Professores mais eficazes assumem que os alunos têm capacidades
de aprender e garantem que a sua grande responsabilidade é ajuda-los a
aprender. Desta forma, “o acúmulo de tempo ou de oportunidades de
exercitação por si só não é decisivo, é importante saber em busca de quê se
ocupa o tempo (…) ” por isso “(…) a exercitação deve ser ajustado ao objetivos
de aprendizagem e a cada aluno” (Graça e Mesquita, 2006, p. 208), posto isto,
um Professor que conhece os seus alunos conseguirá, certamente, adequar
com mais eficácia todo o processo de ensino aprendizagem.
É crucial reconhecer que o delineamento do processo de ensinoaprendizagem, nomeadamente as metodologias e os conteúdos a lecionar,
deve ser precedido de um conhecimento do aluno, das suas experiências,
motivações e dificuldades (Rosado e Mesquita, 2011).
Deste modo, a caraterização da turma e o conhecimento das
particularidades dos alunos que dela fazem parte é um procedimento
fundamental para a atuação de qualquer Professor. A escola na qual estagiei
valoriza bastante a importância desta atuação, de tal modo que no início do
ano letivo os diretores de turma devem entregar um questionário destinado aos
alunos e aos encarregados de educação, dispondo de prazos de entrega da
sua análise. Posto isto, após a análise o questionário entregue pelo diretor de
turma, optei por realizar outro questionário mais direcionado para a disciplina
de educação física e prática desportiva dos alunos, dado que estes parâmetros
não

vinham

contemplados

no

primeiro

questionário.

Deste

modo

a

caraterização da turma foi feita através do cruzamento de dados dos dois
questionários. Da análise destes dados extraí as informações que considerei
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mais relevantes para o conhecimento da turma e os resultados são expostos
posteriormente.
A turma é bastante homogénea uma vez que existe um número similar
de rapazes e raparigas, dez (56%) e oito (44%) respetivamente, perfazendo um
total de dezoito. A generalidade dos alunos encontra-se dentro da faixa etária
recomendável para o nono ano de escolaridade que corresponde aos
indivíduos nascidos no ano de 1998. No entanto existem quatro alunos, dois
rapazes e duas raparigas, do ano de nascimento 1997, sendo que três deles
reprovaram uma vez. Do ano de nascimento 1996 salienta-se apenas uma
aluna que ficou retida por duas vezes no segundo ano de escolaridade. Importa
destacar que no início do ano, mais concretamente a meio do 1º período, uma
aluna abandou a turma, pois a sua família imigrou e quase de imediato um
aluno reingressou na turma pois fazia parta da mesma no ano transato mas
não tinha iniciado este ano letivo nesta escola.
O número de alunos existentes na turma é relativamente reduzido uma
vez que esta contempla dois alunos com NEE de carater permanente sendo
integrados na educação especial. Um deste alunos apresenta baixa visão
necessitando de adequação nos processos de avaliação – provas ampliadas –
e de tecnologias de apoio – software de ampliação de carateres, lupa de mão,
candeeiro de luz fria). Ao nível da EF o aluno não apresenta cuidados muito
específicos. O restante aluno apresenta hiperatividade, detém currículo
especial e individual e frequentará somente determinadas aulas, entre as quais
as de EF. Ao nível desta disciplina não necessita de cuidados específicos.
No que se refere aos dados escolares, em relação às retenções a
maioria da turma, quinze alunos (83%), não apresenta nenhuma retenção,
somente três alunos (16%) reprovaram duas vezes e um reprovou duas vezes.
As disciplinas em que os alunos evidenciaram mais dificuldade no ano transato
foram matemática, língua portuguesa e geográfica, cada uma com uma
negativa e ciências da natureza com duas negativas. Também em relação ao
ano transato cinco alunos necessitaram de plano de recuperação e nenhum
necessitou de plano de acompanhamento. O desempenho médio da turma
enquadra-se no nível 3.
Como justificação das informações descritas anteriormente surgem os
dados relativos ao estudo que os alunos desenvolvem, os quais evidenciam
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que somente seis alunos (33%) estudam diariamente, a maioria dos alunos,
oito alunos (44%), estudam nas vésperas dos testes e quatro alunos (22%)
assumem estudar raramente. No que respeita ao cumprimento dos trabalhos
de casa metade dos alunos (nove) faz sempre os trabalhos de casa. Dos
restantes, oito alunos (44%), afirmam fazer os trabalhos de casa “às vezes” e
um aluno (6%) nunca faz os trabalhos de casa. Estes resultados evidenciam
logo à partida que a uma percentagem elevada da turma não se demonstra
muito dedicada nem cumpridora.
Ainda na temática do estudo importa salientar que cinco alunos (28%)
têm apoio escolar extra curricular. Sendo que desses cinco alunos, quatro
frequentam uma sala de estudo / ATL e um tem o apoio de um familiar.
No caso particular da EF toda a turma assumiu gostar da disciplina, o
que, logo de início, é um excelente informação. Na análise do desempenho
específico da disciplina verifiquei que nenhum aluno teve nível de desempenho
negativo em nenhum dos anos letivos anteriores e que o desempenho dos
mesmos no 2º ciclo e 3º (7º e 8º ano) foi bastante similar. Analisando
aprofundadamente o ano letivo anterior é possível constatar que seis alunos
(40%) obtiveram o nível de desempenho 3, cinco (33,33%) o nível de
desempenho 4 e quatro (26,67) o nível 5. Estes resultados permitem
perspetivar o desenvolvimento de um trabalho bastante positivo.
Em relação às modalidades em que os alunos assumem ter mais
dificuldades o voleibol destaca-se como a modalidade mais difícil para a turma,
seguindo-se a ginástica, com particular destaque para os saltos no boque e
plinto, e, por último, o atletismo, especificamente o salto em altura. Importa
destacar que um aluno assume não evidenciar dificuldades em nenhuma
modalidade.
Relativamente à modalidade mais apreciada pelos alunos, destaca-se o
futebol com a votação de sete alunos (38,89%), seguindo-se o atletismo, com
quatro votos (22,22%), com particular incisão no salto em altura, a ginástica,
com o salto no plinto, e por fim o basquetebol. As duas últimas evidenciaram
uma votação de um aluno (6,25%) cada.
No que respeita à modalidade menos apreciada e pelos alunos o
voleibol acarreta cinco votos (27,78), igualmente selecionada como a
modalidade com mais dificuldade para a turma, seguindo-se o atletismo e o
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futebol com dois votos (11,11%) e, por fim, o basquetebol e badminton com um
voto apenas (6,25%). Destaco pela positiva o facto de três alunos (16,67%)
assumirem não deterem qualquer modalidade que gostem menos. Estes
resultados foram relevantes aquando da preparação de cada unidade de
trabalho referente às várias modalidades lecionadas, uma vez que, à partida se
os alunos não gostavam de uma modalidade a sua motivação e empenho
nestas aulas era logo reduzida e portanto a preparação das mesmas deveria
ter estes fatores em consideração.
Em contradição com os resultados bastantes positivos evidenciados pela
turma na EF, a sua prática desportiva, tanto extra curricular como na escola,
assume contornos nada positivos. Somente quatro alunos (22%) praticam
atividade física extracurricular, deste quatro, três (75%) praticam futsal com
uma frequência entre uma, duas e três vezes por semana e com a duração de
cada sessão entre uma hora a uma hora e meia. A outra aluna pratica natação
somente uma vez por semana e com uma duração da sessão é de quarenta e
cinco minutos. De entre os alunos referidos três são federados, sendo estes os
três que praticam futsal.
Em relação à prática desportiva disponibilizada pela escola doze alunos
(67%) participaram nas atividades propostas no ano letivo anterior. Destas
atividades as que manifestaram mais interesse nos alunos foram o corta-mato
com a participação de quatro alunos, seguindo-se o meeting de atletismo e o
clube de futsal com a participação de três alunos em cada e por fim dois alunos
participaram no Desporto Escolar de Natação. Os seis alunos (33%) que não
participaram nas atividades justificaram a sua não participação com o facto de
não terem tempo e de não se interessarem pelas atividades. Estes resultados
solicitam desde logo um apelo à motivação dos alunos para a prática de
exercício físico, sendo isto alvo do meu empenho no decorrer deste ano letivo.
Os problemas de saúde destacam-se como um parâmetro que carece de
elevada atenção, especialmente no âmbito da EF. Neste sentido, dezasseis
(89%) dos alunos não apresenta qualquer problema de saúde. Dos restantes
dois alunos apresentam problemas visuais e um aluno apresenta asma de grau
I. Os cuidados a ter nas aulas eram ligeiramente mais acentuados com um dos
alunos com NEE, designadamente o que manifesta hiperatividade, uma vez
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que o seu nível de atenção era bastante reduzido especialmente nos
momentos de instrução, necessitando de uma supervisão mais intensiva.
O contexto familiar que envolve os alunos é determinante para o seu
desempenho e progresso. Um aluno que possua um acompanhamento familiar
adequado às suas necessidades certamente terá mais hipóteses de sucesso
que outro que não disponha das mesmas condições. Por este motivo a
caraterização da turma também incidiu em determinados aspetos relacionados
com encarregados de educação (EE). Nesta medida, todos os alunos têm
como representante do EE o Pai ou a Mãe sendo que para quatro dos alunos
este representante é o Pai e para os restantes catorze a Mãe. No que respeita
aos familiares com quem os alunos vivem, treze dos alunos (72%) vivem com o
Pai e a Mãe. Somente três alunos (17%) vivem sem o Pai e dois alunos (11%)
vivem sem a Mãe. A média de idades dos EE situa-se no escalão etário dos 40
anos. Importa destacar a acentuada discrepância entre o limite máximo de
idade e o mínimo, respetivamente 69 e 32 anos.
No que concerne às habilitações académicas, o grau mais baixo de
habilitações reserva-se ao 1º ciclo completo, com um total de sete EE – cinco
Pais e duas Mães. A licenciatura constitui o grau de habilitações mais elevado,
sendo representativo de somente um encarregado de educação, neste caso
uma Mãe. O 3º ciclo completo é o grau de habilitação académico que tem
maior representatividade entre os encarregados de educação, com um total de
nove elementos, quatro Pais e cinco Mães.
Em relação à situação profissional 63,9% dos EE encontram-se
empregados. Contudo existe ainda uma percentagem significativa de EE
desempregados, mais especificamente 27,8% e cerca de 8,3% estão
reformados.
Relativamente à participação na escola a maioria dos EE (94%) costuma
ir à escola e somente 6% não o faz. Dos que responderam positivamente 65%
afirma ir à escola sempre que considera necessário e 35% quando é chamado
pelo diretor de turma ou direção. Em analogia com o referido previamente, no
que concerne à participação nas atividades da escola, 89% dos EE afirma não
participar nas atividades propostas pela escola e somente 11% assume faze-lo.
A última questão solicitada aos alunos foi referente às expetativas
profissionais/ escolares que estes detinham perante o futuro. As respostas não
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foram muito diversificadas, dez dos alunos (56%) pretendem concluir um curso
superior, sete (39%) pretendem completar a escolaridade obrigatória e uma
alunos (5%) quer frequentar um curso superior. Entre as profissões assinaladas
pelos alunos como de interesse para o seu futuro destaco: bióloga, feirante,
bombeiro, historiadora, engenheiro mecânico, engenheiro informático, médico,
cabeleireira e auxiliar de ação médica.
A caraterização inicial da turma foi uma tarefa basilar que me permitiu
fazer

deduções

e

tirar

conclusões

sobre

determinados

aspetos

e

comportamentos dos alunos. No entanto, não menosprezando de forma
alguma a importância desta caraterização inicial, foi nas aulas que o
conhecimento e o envolvimento com os alunos se potencializaram. A fase
inicial não foi fácil, foi necessária uma adaptação mútua pois o entendimento
das formas de estar, de falar e até mesmo das atitudes não era, de forma
alguma, tão perspicaz como o que é neste momento. Esta adaptação e
conhecimento mútuo foi fruto de um trabalho, não só meu mas também da
turma e o resultado final culminou num ambiente de aprendizagem bastante
enriquecedor tanto para os alunos como para mim.
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4. AS QUATRO CHAVES DE UM CICLO DE AÇÃO

4.1 CONCEBER, COMPREENDER E CRIAR

“As conceções que os professores possuem acerca dos conteúdos de ensino e
acerca dos alunos com quem trabalham refletem-se no modo como pensam e
desenvolvem as suas práticas de ensino.”
Graça (2001, p. 110)

A conceção corresponde a mais uma das tantas tarefas que os
Professores devem desenvolver na sua atuação. De facto as suas funções vão
muito além da “simples” transmissão e planeamento da matéria de ensino e
para que essas tarefas decorram com êxito, existe todo um processo anterior
que a sustenta.
Etimologicamente esta ação relaciona-se com a arte de conceber,
compreender e criar. É um facto que ninguém constrói nada no vazio, do
mesmo modo que a construção de uma aprendizagem proficiente só acontece
quando é bem preparada, sendo a conceção um dos passos obrigatórios dessa
preparação.
De acordo com as normas do EP a conceção tem como objetivo
“Projetar a atividade de ensino no quadro de uma conceção pedagógica
referenciada às condições gerais e locais da educação, às condições imediatas
da relação educativa, à especificidade da Educação Física no currículo do
aluno e às características dos alunos, através da: analise dos planos
curriculares, nomeadamente as competências gerais e transversais expressas;
analise dos programas de Educação Física articulando as diferentes
componentes: finalidades, objetivos, conteúdos e indicações metodológicas;
utilização dos saberes próprios da Educação Física e os saberes transversais
em Educação, necessários aos vários níveis de planeamento; tendo em conta
os dados da investigação em educação e ensino e o contexto cultural e social
da escola e dos alunos, de forma a construir decisões que promovam o
desenvolvimento e a aprendizagem desejáveis” (Matos, 2012a, p. 4).
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Nesta perspetiva a consecução de todo o planeamento inicia-se na
conceção e nos conteúdos dos programas ou normas programáticas de ensino
(Bento, 2003).
O autor acrescenta ainda que o programa de ensino de uma
determinada disciplina adota um “carácter de lei” e destaca-se entre o conjunto
de documentos necessários para o planeamento e preparação do ensino. No
entanto este documento não é o único que se constitui como referência para a
realização do ensino, sendo completado e interpretado por uma sequência de
documentos e materiais que auxiliam o professor a aplicar e adaptar as
exigências centrais às condições locais e situacionais da escola e da turma em
questão. Esta tarefa é demasiado complexa e requer a consideração e ajuste
mútuo de dois níveis de indicação, designadamente, o nível das indicações
gerais e centrais e o nível das indicações locais, relacionadas com cada escola
em particular. Deste modo os programas ilustram as exigências do nível
central, ao passo que os restantes documentos como o projeto educativo da
escola, regulamento interno, etc. correspondem ao nível das indicações locais.
A articulação destes dois níveis deve ser potencializada, estando o
sucesso da programação dependente “do modo como as indicações,
elaboração, realização e controlo do programa são entendidos e utilizados
uniformemente como um todo eficaz e da medida em que existem, nos órgão
de direção e professores,

preocupações de planificação consistente,

responsável e criativa” (Knappe, cit. por Bento 2003).
Posto isso, mesmo com as exigências particulares de cada um dos
níveis, deve ser mantida entre eles uma estreita relação de concordância.
Tanto a programação (nível central) como a planificação do ensino (feita pelo
professor) formam um processo unionista que deve recair na realização de um
ensino eficaz (Bento, 2003).
Neste sentido, e corroborando o entendimento de Graça (2001), a forma
como o professor analise/modifica o conhecimento é a forma que este tem de
justificar e dar suporte à sua ação.
O primeiro passo neste campo desenvolveu-se com trabalho de
caraterização e análise do contexto escolar. As dificuldades sentidas neste
campo reportam-se ao facto de os documentos da escola que nos orientaram
neste processo, nomeadamente Projeto Educativo da Escola, não estarem
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atualizados.

Determinados

aspetos

da

caraterização

conseguiram

ser

colmatados pelo facto de ser residente do local onde a escola se situa e de
igualmente a ter frequentado no 2º ciclo, apesar das diferenças desde então
serem abismais.
A análise dos documentos específicos da disciplina de EF demonstrouse, analogamente, preponderante para a contextualização da minha ação. Esta
tarefa abarcou principalmente os documentos sobre conteúdos e competências
para cada ciclo, tendo realçado particularmente a análise dos do 3º ciclo, bem
como os critérios e as metas de avaliação. A consulta destes documentos
demonstrou particular importância em todo o processo de planeamento. Outro
documento crucial e alvo de uma análise detalhada foi o regulamento da
disciplina. Esta tornou-se imprescindível na medida em que me possibilitou
uma atuação sempre dentro das conformidades estabelecidas.
Como consumação destas tarefas destaco a análise da turma. Esta
abrangeu diversos parâmetros imprescindíveis a uma caraterização da turma e
outros que, apesar de deterem um carácter mais secundário, possibilitaram um
conhecimento mais profundo dos meus alunos.
Para finalizar a análise desta componente importa fixar que todo o
processo de ensino engloba as diferentes fases de criação, de imaginação, de
criatividade e de operacionalização é, em si mesmo, parte integrante do
processo de ensino, existindo uma ideia que depois se ramifica em várias
estabelecendo assim “raiz” para o crescimento da “árvore” do processo de
ensino-aprendizagem (Batista, 2012).

4.2 A SEMENTE DO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM

“Esforce-se por ligar o «programaticamente necessário e exigido» com o
«subjetivamente possível», definindo assim um nível tal de exigências
concretas de modo a que estas apresentem uma unidade e uma medida
elevada de fidelidade ao programa e de fomento do desenvolvimento dos
alunos!”
(Bento, 2003, p. 37)
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O ato de planear constitui-se como uma das ferramentas mais
elementares que o Professor deve possuir, podendo ser-lhe atribuída uma
importância quase tão acrescida como o próprio ato de respirar. Segundo
Mesquita e Graça (2011, p. 51) “não é possível aprender tudo de uma só vez,
sob pena de se incorrer no risco de nada aprender”, nesta perspetiva o
planeamento assume um papel importantíssimo e constitui-se como uma janela
estrategicamente privilegiada para contemplar o ensino (Graça, 2001, p. 108).
A qualidade do ensino é tanto melhor quanto mais elevado for o seu
nível de planeamento e preparação, sendo a procura de melhores resultados
uma consequência direta do confronto com os problemas teóricos e práticos do
quotidiano (Bento, 2003). Este confronto de problemas, num estádio inicial do
estágio, era predominantemente teórico, na medida em que a minha
experiência prática era bastante abreviada. No entanto, o confronto com a
realidade prática, logo nas primeiras aulas, foi suficiente para começar a cruzar
informação com a teoria, providenciando várias melhorias na minha ação e,
sobretudo, otimizando a ação de planear. Nesta linha de pensamento é
impensável que as decisões tomadas em relação ao planeamento e a qualquer
intervenção pedagógica não estejam devidamente enquadradas como a
realidade em que decorrem (Bento, 2003). As provas mais fidedignas desta
situação surgem com as adaptações que realizava ao planeamento
concretizado em conjunto com o núcleo de estágio, designadamente, os
modelos

de

estrutura

de

conhecimento

(MEC).

Estas

adaptações

relacionavam-se sobretudo com as habilidades a lecionar, com os critérios de
avaliação e também com os exercícios propostos para as progressões. Estes
parâmetros oscilavam, naturalmente, em função das características e do nível
de desempenho da turma.
Para

conceber

um

processo

de

ensino

aprendizagem

efetivo,

enquadrado com objetivos específicos, o Professor deve planear e auto avaliar
a sua aplicação, logo, estes dois processos estão integralmente relacionados.
Enquanto o planeamento decorre antes do processo de ensino aprendizagem e
estabelece os objetivos e os procedimentos específicos que possibilitam o
alcance dos objetivos, a avaliação ocorre durante e depois desse processo,
averiguando em que medida os objetivos estão a ser alcançados e os
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procedimentos de aplicação estão a ser eficazes (Rink, 1993). Este processo
de avaliação foi preponderante, não só para a adequação das aprendizagens,
mas também melhoria da minha performance nesta tarefa de planeamento.
Deste modo Bento (2003) refere que a planificação e análise/ avaliação
do ensino constituem-se como necessidades e momentos desencandadores de
reflexão acerca da teoria e prática do ensino, permitindo aumentar a
competência didática-metodológica e criar segurança na ação. Assim o
planeamento para além de adquirir apetrechos de uma atividade racional, alivia
o Professor de certas preocupações, permitindo que a sua atenção se
direcione mais para os alunos. Esta foi fortemente visível na minha prática à
medida que o planeamento, nomeadamente, dos planos de aula, se foi
tornando mais adaptado às circunstâncias com que me deparava. O autor
acrescenta ainda que esta ferramenta de atuação é ainda considerada como
um “assunto didático” uma vez que se dedica a regular as relações entre o
ensino e a aprendizagem.
De um modo sucinto, e atendendo à perspetiva do autor citado
anteriormente, um plano assume as funções de motivação e estimulação,
orientação e controlo, transmissão de vivências e experiências e racionalidade
de ação. Neste espetro de ações cabe ao professor estipular quais os objetivos
a alcançar bem como justificar a necessidade de despender tempo no alcance
dos mesmos. A justificação de todo o tipo de planeamento concretizado foi uma
tarefa que acompanhou o EP do início ao fim. Esta “imposição” veio a tornar-se
numa mais-valia que me permitiu ir ao cerne da questão, me ensinou a analisar
as diversas possibilidades e me deu confiança em avançar com a uma dada
opção, na medida em que esta era uma decisão sempre fundamentada.
Dadas as evidências, a planificação do ensino é um processo
verdadeiramente complexo que deve atender às indicações gerais e centrais
do processo educativo bem como às especificidades locais onde o mesmo
decorre (Graça, 2001). Nesta medida esta ação é identificada como o “elo de
ligação entre as pretensões imanentes aos sistemas de ensino, aos programas
das respetivas disciplinas e a sua realização prática” (Bento, 2003, p.15). Desta
forma este autor defende que o sucesso da planificação é garantido se for
entendido como um processo unitário que considera todos os momentos e
aspetos do sistema de ensino em perfeita inter-relação. Esta adequação das
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orientações macro ao contexto micro foi uma tarefa concretizada, na
generalidade das situações, em coletivo com o núcleo de estágio e/ou grupo de
edução física, abrangendo na maioria decisões respeitantes às metas e
critérios de avaliação.
Mais importante que qualquer indicação de ordem central ou local é o
papel que o professor desempenha na consecução desta ação. Ele é o
principal responsável pelas tarefas de planificação, as quais não podem ser
incumbidas a outras pessoas (Bento, 2003). A sua participação é determinante
neste sistema pois mais ninguém consegue orientar o seu processo de ensino
aprendizagem de forma tão eficaz, na medida em que os princípios e objetivos
que sustentam este processo foram preconizados por ele próprio. Este
sentimento de responsabilidade pelo êxito e pelo insucesso de uma ação e
tomada de decisão esteve sempre presente, fruto da completa autonomia que
me foi depositada, tendo contribuindo de sobremaneira para o acréscimo da
minha competência profissional.
Um aspeto a reter nesta temática do planeamento é que um ensino
eficaz tem como propósito o desenvolvimento de conhecimentos e capacidades
dos alunos, aproveitando o parco tempo disponível e deve, inevitavelmente,
centrar-se no essencial (Bento, 2003). Este aspeto suscitou uma das maiores
dificuldades sentidas por mim no âmbito do planeamento, nomeadamente, dos
planos de aula onde o número de exercícios propostos inicialmente era
excessivo acabando por desencadear o incumprimento do planeado e refletirse numa gestão da aula pouco eficaz, como vermos seguidamente.
Mesmo contemplando todos os prossupostos anteriormente descritos
nenhum planeamento é imutável e a imprevisibilidade contextual é o grande
potencializador desta sua caraterística. Isto vai de encontro ao postulado de
que “o ensino é criado duas vezes: primeiro na conceção e depois na
realidade” (Bento, 2003, p. 16). O contexto real em que decorre o ensino
impossibilita a previsão de todos os panoramas possíveis com o professor se
poderá

deparar,

sendo

a

versatilidade

e

capacidade

de

adaptação

caraterísticas preponderantes que o próprio detém para atuar em situações de
imprevisto. Apesar deste enunciado vários são os acontecimentos que podem
ser antecipados com um planeamento eficaz. Na medida em que a minha
capacidade de decisão momentânea e de resolução de imprevistos resultantes
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da prática se constituir como uma das grandes dificuldades que ostentavam a
minha atuação, o planeamento que concretizava era bastante cuidado e
minucioso na tentativa de conseguir prever e/ou erradicar essas situações
desfavoráveis. Confesso que a concretização deste “super planeamento” possa
ter dificultado a superação desta dificuldade na medida em que diminuía a
probabilidade de estes incidentes acontecerem e só no confronto consecutivo
com estas situações é que a minha capacidade de tomada de decisão se
desenvolveu.
“ (…) os incidentes desta aula foram superados com alguma
facilidade, na medida em que situações semelhantes já decorreram
em aulas anteriores e a reflexão das mesmas permitiu-me apropriar
a resposta a estes acontecimentos.” (Excerto da Reflexão nº5 9 e
60, de 22 de fevereiro)
No seguimento desta análise “a lógica de realização progressiva do
ensino, da sua perspetiva sistemática e de continuidade, do seu carácter
processual e do seu decurso temporal, aponta a necessidade de diferentes
momentos e níveis das tarefas de planeamento e preparação do ensino pelo
professor (…) ” (Bento, 2003, p.59). Posto isto é possível considerar a
existência de três níveis de planeamento, designadamente, o plano anual, os
planos periódicos/ unidades didáticas (UD) e o plano de aula (Bento, 2003 e
Rink, 1993). A concretização de qualquer um destes níveis de planeamento
requer um domínio dos conhecimentos específicos e competências didáticometodológicas assim como uma acrescida responsabilidade por parte do
Professor. Os mesmos encontram-se inter-relacionados e são considerados
como etapas intermédias e imprescindíveis na melhoria da conceção posterior
realização do ensino (Bento, 2003).
No que respeita ao plano anual, este traça uma perspetiva global de
modo a permitir adaptar os programas nacionais ao contexto particular onde se
irá desenvolver o processo de ensino aprendizagem, não contempla
pormenores de atuação mas requer uma análise introdutória e avaliações a
longo prazo (Bento, 2003). Como acrescenta o autor este plano carateriza-se
como um plano global, integral e realista, sendo a partir dele que se definem e
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estipulam os aspetos particulares do planeamento, permitindo que este
acarrete as caraterísticas de uma atividade contínua e sistemática.
De acordo com o autor citado previamente, a elaboração do plano anual
é sustentada por uma necessidade real e objetiva, portanto esta tarefa não
deve ser a cópia do programa ou a concretização de mais um plano, devendo
ser uma ação refletida e que norteie todo um ano escolar que se insere num
contexto particular. Com isto depreende-se que as indicções programáticas
devem ser modificadas, reformuladas e concretizadas em função da realidade
contextual em que decorre o ensino.
No caso específico do planeamento anual, a minha tomada de decisão
não foi tão acrescida como nos restantes níveis. Na verdade este planeamento
já estava decidido para todos os anos de escolaridade. Esta situação é o
reflexo de um grupo disciplinar que, na generalidade, já trabalha em conjunto
há vários anos e, por isso, há decisões implementadas, que caso sejam
positivas, passam automaticamente de um ano para o outro. Neste sentido o
trabalho desenvolvido na planificação geral restringiu-se a estipulação do
número de aulas para cada modalidade e ao estabelecimento de uma ordem
de lecionação das mesmas para que a utilização dos espaços e materiais não
fosse feita por vários professores em simultâneo.
Por seu turno as UD correspondem a um nível de planeamento que
providencia uma sequência metodológica dos conteúdos e organiza as
atividades, tanto do Professor como dos alunos, de modo a constituir e orientar
a ação pedagógica e tornar favorável o desenvolvimento dos mesmos (Bento,
2003). Este nível de planeamento corresponde a uma subdivisão do plano
anual em determinados períodos sendo que estes, por sua vez, servem de
base para a preparação das aulas.
Deste modo, e vivificando o entendimento do autor anteriormente
mencionado, as unidades didáticas têm como objetivo proporcionar uma
sequência logica e metodológica da matéria de ensino, orientar a ação
pedagógica e regular as atividades do professor e dos alunos, fomentando, em
cada aula, o seu desenvolvimento. Com base nestas indicações atribui-se a
cada aula os seus objetivos específicos ficando esta enquadrada numa
sequência lógica.
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É importante reforçar que o planeamento de uma UD não se concerne
apenas à distribuição da matéria de ensino pelas diversas aulas, estas devem
contemplar a formação e desenvolvimento de habilidades, capacidades e
conhecimentos, bem como, todos os domínios do desenvolvimento da
personalidade dos alunos, desta forma “ (…) é possível estabelecer
inequivocamente os pontos fulcrais de tratamento do conteúdo nas diferentes
aulas e é possível delinear mais concretamente as atividades dos alunos.”
(Bento, 2003, p. 78), nomeadamente associar a aplicação da matéria de ensino
com o desenvolvimento de objetivos ligeiramente independentes da mesma,
promovendo assim o crescimento de relações sociais e espírito crítico e
criativo. Estes propósitos estiveram sempre presentes na realização de todas
as unidades didáticas, como veremos no ponto seguinte as várias estratégias
instrucionais que aplicava no decorrer das aulas apelavam fortemente a uma
diversidade

de

conceitos

psicossociais

sempre

enquadrados

com

o

desenvolvimento das habilidades motoras e cultura desportiva.
Nesta abordagem ao planeamento da UD importa destacar que uma das
principais dificuldades sentidas se relacionou com o número reduzido de aulas
de cada unidade didática, sendo que o número máximo de aulas entre estas foi
de doze. Aqui era confrontada com a necessidade de simplificar, sem
empobrecer, a abordagem a determinadas matérias.
“ (…) neste sentido a bordagem das diferentes fase do salto em
comprimento decorreu de uma forma ligeiramente superficial na
medida em que o número de aulas não permitia o aprofundamento
das mesmas.” (Excerto da Reflexão da aula nº 90 e 92, de 24 de
maio)

No início do estágio, pelo facto de as UD serem tão reduzidas, o
planeamento das mesmas não era completamente adequado, sendo
necessários vários ajustes. Esta adaptação/ simplificação não era assegurada
com a máxima eficácia sendo mesmo necessário proceder a vários ajustes nas
UD, no entanto, a melhoria das técnicas de planeamento, fruto do confronto
com os problemas da prática e com pesquisa teórica sobre a temática, assim
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como o conhecimento dos próprios alunos, culminou na elaboração de UD
mais enquadradas com a realidade em que seriam aplicadas.
“No balanço que faço das aulas lecionadas desta modalidade
apercebo-me de que as alterações preconizadas ao planeamento
inicial, quer da unidade didática quer dos planos de aula, foram bem
mais reduzidas comparativamente com a modalidade de andebol,
lecionada no inico do período.” (Excerto da Reflexão da aula nº 69 e
70, de 15 março)

Tendo em conta o referido neste último parágrafo, e conforme refere
Bento (2003), a utilização racional do tempo de ensino destaca-se como um
parâmetro essencial, na medida em que para cada aula é importante saber
aquilo em que nos vamos centrar e o que devemos alcançar, trata-se portando
de uma adequação da matéria e do tempo. A simplificação didática é um dos
meios mais importantes de filtrar a matéria e de focar no essencial, permitindome dominar esta problemática da matéria-tempo.
Por último, resta-me refletir sobre o planeamento da aula propriamente
dito. Neste nível é possível afirmar que de todos os momentos do processo de
ensino aprendizagem é na aula que o Professor é confrontado com a eficácia
do planeamento, aqui ele lida com a necessidade de aplicar um plano B ou
adequar o mesmo. Nesta etapa toda a sua ação e conhecimento são postas à
prova, tanto no sentido do domínio do conhecimento do conteúdo como na
resposta que promove ao desempenho e comportamento dos alunos, ou seja,
“A aula é realmente o verdadeiro ponto de convergência do pensamento e da
ação do Professor” (Bento, 2003, pp.101).
Posto isto, este nível de planeamento baseia-se nos anteriores,
atendendo também aos conteúdos, aos alunos e ao contexto de ensino, deve
conter objetivos mais amplos formulados em situações de aprendizagem
específica (Bento, 2003). No entendimento deste autor cada aula disponibiliza
um contributo totalmente específico e por isso deve ser intimamente preparada
e confrontada com as questões que se relacionam com a sua realização.
É inconcebível que um professor, quer experiente quer inexperiente,
avança para uma aula sem o seu planeamento prévio. O pormenor e os
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cuidados a ter com o planeamento dependem, claro está, da experiência que o
professor comporta.
Tal como nos níveis de planeamento anteriormente expostos, a
formação dos alunos deve ser preconizada em todos os momentos do plano,
estes devem ser estimulantes e motivantes, envolvendo os alunos ao máximo
nas atividades, devendo também garantir “ (…) horas felizes para o professor,
proporcionando-lhe alegria e satisfação renovadas na sua profissão.” (Bento,
2003, p. 101).
Este foi o tipo de planeamento com o qual travei mais batalhas.
Inicialmente era interminável o tempo que demorava com a concretização de
um plano de aula. As incertezas eram sempre muitas e quase sempre
relacionadas com a escolha dos exercícios, com o facto de ser plausível ou não
repetir o mesmo exercício de aula para aula ou até mesmo selecionar o
número de repetições num dado exercício, bem como o número de vezes que
um dado exercício devia ser repetido. Aliado a esta situação, uma das grandes
dificuldades

sentidas,

repercutindo-se

igualmente

num

dos

principais

problemas que absorveu a minha prática pedagógica, que se refletiu no tempo
estipulado para cada tarefa da aula e no número de exercícios previstos. Esta
situação, como já reportado anteriormente, fazia com que os planos de aula se
tornassem, quase sempre, ambiciosos, conduzindo ao incumprimento do
planeamento e, consequentemente, ao aparecimento de problemas de gestão
do tempo.
“Uma das derradeiras dificuldades sentidas no 1º período, neste
parâmetro, relacionou-se com a estipulação do tempo de exercitação
de cada tarefa nos planos de aula, que era muitas vezes insuficiente,
e também com o número de exercício propostos para cada aula que
eram excessivos. Os planos de aula eram bastante ambiciosos o
que dificultava o cumprimento de todas as tarefas propostas.”
(Excerto da Reflexão final do 2º período)

A resolução destas adversidades foi gradual e passou por alterar a
minha visão e postura aquando da realização dos planos de aula, tornando-me
muito mais concisa. Neste aspeto a escolha dos exercícios era determinante,
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pois num só exercício precisava de reconciliar aquilo que fazia em dois. Para
tal era fundamental o domínio do conhecimento do conteúdo de cada
modalidade, sendo isto, obviamente, mais fácil em determinadas modalidades
com as quias estava mais familiarizada. No entanto com o decorrer do EP e
com o meu desenvolvimento quer prático quer com o aprofundar de
conhecimento teórico, os resultados começaram a ser abrangíveis a todas as
modalidades.
“Uma parte significativa desta melhoria está relacionada com o
planeamento concretizado para cada modalidade lecionada, com
particular destaque na preparação das aulas, onde de aula para aula
tentava focar nos aspetos essenciais a lecionar. Esta incidência
focada e distribuída na abordagem de cada modalidade permitiu-me
desenvolver uma intervenção mais pertinente em cada sessão.”
(Excerto da Reflexão final do 2º período)

4.2.1 MODELO DE ESTRUTURA DO CONHECIMENTO, O VERDADEIRO
SUPORTE DE UMA ATUAÇÃO FUNDAMENTADA
Em tempos a EF e Desporto eram encaradas como áreas que não
ostentavam qualquer base de conhecimento definido, no fundo a atividade
física era única e exclusivamente retratada por atletas (Vickers, 1990). Na
atualidade estes fundamentos já se encontram completamente ultrapassados e
prova disso são os programas de EF que visam proporcionar experiências
educacionais decorrentes num ensino constante, onde são aplicados valores
importantes para a sociedade, possibilitando o desenvolver de atitudes
positivas sobre a atividade física no que respeita à saúde e bem-estar ao longo
da vida. Com isto, é potenciado o sentimento de que os alunos estão a ser
educados numa disciplina e numa área do conhecimento que os valoriza,
devendo esta ser ensinada num ambiente formal na escola.
Nesta perspetiva foi concebido o Modelo de Estrutura do Conhecimento
(MEC), criado por Vickers, que providencia a solução para este dilema. Este
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modelo promove o conhecimento para o ensino e treino do desporto e da
atividade física, sendo unicamente concebido para o ensino de atividades
desportivas. Os princípios de instrução e planeamento formulados são comuns
a todos os desportos e atividades, sendo este modelo preconizado para os três
contextos, escola, treino e recriação, existindo aspetos que vão ser realçados e
inibidos dependendo do contexto.
O MEC ganha importância, pois funciona como um meio de simplificar
informação para gerar novas afirmações e aumentar a possibilidade de
manipulação de um corpo de conhecimentos (Bruner, cit. por Silva, 2011). É
constituído por categorias do conhecimento que derivam da análise profunda
de uma dada modalidade, sendo baseadas em fundamentos transdisciplinares,
isto é, refletem um pensamento transdisciplinar que identifica as habilidades
técnicas e táticas de uma modalidade e mostra como conceitos das ciências do
desporto influenciam o processo de ensino.
Desta feita, este modelo pretende ligar o conhecimento de uma matéria
com a metodologia e as estratégias que promovem o seu ensino ou treino,
evidenciando o modo como a matéria é estruturada, identificando essa
estrutura e servindo-se dela como guião para o ensino / treino (Vickers, 1990).
Esta análise é baseada no conhecimento das habilidades, técnicas e táticas,
sendo estes conceitos dispostos numa estrutura hierárquica de conhecimentos.
Segundo a autora deste modelo, o cerne desta técnica de planeamento
é o conhecimento, ou seja, centra-se no conteúdo. Nesta perspetiva, este
modelo preocupa-se com a natureza da matéria e com o que ensinar, ao
contrário de outros modelos de instrução que se baseiam no processo, ou seja,
preocupam-se com o como ensinar.
O MEC engloba dois tipos de conhecimentos, o conhecimento
declarativo, que se baseia na análise específica das modalidades, refletindo as
categorias transdisciplinares e o conhecimento processual que se fundamenta
nas estratégias, na metódica, no como ensinar e no planeamento propriamente
dito.
Para além dos diferentes tipos de conhecimento este modelo é
igualmente composto por várias fases, designadamente, a fase de análise, de
tomada de decisão e de aplicação. A primeira fase engloba a análise de uma
modalidade através de um conhecimento estrutural hierarquizado, a análise
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dos estudantes e do ambiente de ensino e de treino. A fase da tomada de
decisão tem por objetivo determinar uma esfera de ação e sequência
apropriadas, traçar objetivos, estruturar um sistema de avaliação e preparação
de progressões no ensino e treino. Por último, a fase de aplicação, introduz os
instrumentos de planificação básicos usados em todo o ensino e treino,
nomeadamente, a planificação de aulas e unidades, planificação sazonal e
anual, currículo completo, programas de desenvolvimento e técnicas para o
ensino individualizado.
A cada uma das fases do MEC anteriormente apresentadas corresponde
uma série de partes, constituindo um total de oito módulos. Neste sentido a
fase de análise engloba os três primeiros módulos. O módulo 1 tem como
intuito primordial a organização do conhecimento. Deste modo procura analisar
a modalidade desportiva ou atividade em estruturas de conhecimento. Requer
a

escolha

hierárquica

de

análise

transdisciplinar

das

categorias

do

conhecimento. Contém as habilidades, estratégias e conceitos de ciência do
desporto a serem ensinados ou treinados. A concretização deste módulo
envolveu uma forte pesquisa, no entanto este trabalho permitiu-me ampliar o
domínio

de

conhecimento

proporcionou-me

uma

das

maior

diferentes

confiança

da

modalidades
ação,

lecionadas

especialmente

e
nas

modalidades com as quais estava menos familiarizada.
O módulo 2 inclui uma análise do ambiente de aprendizagem e ensino, isto
é análise das condições ambientais e constrangimentos, o seu objetivo
é compreender o ambiente de treino ou de ensino. O módulo 3 requer a
análise dos alunos e pretende determinar o nível de entrada, caraterísticas dos
alunos,

classificá-los

como

iniciantes,

intermédios

ou

avançados.

A

concretização deste módulo envolveu um trabalho de análise exímio,
particularmente, dos alunos e dos seus níveis iniciais em cada modalidade. Por
este motivo este módulo destaca-se como passo determinante para todas as
fases que se seguem.
Por seu turno a fase de decisão engloba os seguintes três módulos. o
módulo 4 indaga sobre a tarefa de decidir a extensão e a sequência dos
conteúdos a lecionar para uma unidade ou época. As dificuldades sentidas
módulo já foram assinaladas no capítulo anterior e como já verificado estas
prendiam-se com a adaptação da quantidade de matéria ao número total de
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aulas, mas o confronto do problemas que emergiam da prática com as
orientações de elaboração deste módulo permitiram-me melhorar bastante a
minha atuação.
O módulo 5 determina a definição de objetivos, usando a tarefa de decidir
e sequenciar como um guia. A principal dificuldade sentida na realização deste
módulo prendeu-se com a minha capacidade de centrar no essencial. Os
objetivos eram bastante abrangentes, dificultando posteriormente a definição
dos critérios de avaliação. Com as vivências que a prática me proporcionou, a
concretização dos objetivos passou a estar mais adequada à realidade,
facilitando as seguintes fases do planeamento, nomeadamente a definição dos
critérios de avaliação.
O módulo 6 estabelece a avaliação dos alunos relativamente às
habilidades motoras, ou seja, apresenta o esquema de avaliação global sendo
apresentados modelos de avaliação formativa e sumativa em função dos
objetivos determinados no módulo 5. Parte das dificuldades sentidas neste
módulo foram já reportadas no parágrafo anterior, sendo que as melhorias
desse módulo se repercutiram neste.
O módulo 7 determina o desenho das atividades de aprendizagem, bem
como a seleção das progressões para as mesmas. Estas atividades são
selecionadas para ajudar os alunos a alcançar os objetivos e níveis de
avaliação definidos. A incongruência entre o realizado e a prática que
desenvolvia foi um incidente constante, vários exercícios contemplados no
MEC acabavam por não serem aplicados nas aulas. Esta questão retoma
novamente a necessidade de centrar o planeamento no essencial. Claro está
que as melhorias preconizadas neste aspeto se fizeram sentir a partir do
momento em que, no confronto com a prática, as minhas ideias sobre este
parâmetro do planeamento começaram a estar em perfeita conformidade com
a realidade.
Por fim, a fase de aplicação restringe-se ao módulo 8, este subentende as
aplicações ao mundo real, tais como, a conceção e execução de planos de
aula e da unidade, planos anuais, programas individuais, isto é, um número de
meios de organizar e de identificar o conhecimento.
Após esta análise do MEC é possível afirmar que este modelo se
constitui como um verdadeiro guiam de toda a atuação do Professor. Por este
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motivo, na minha prática pedagógica, a aplicação do MEC foi extensiva a todas
as modalidades lecionadas, podendo mesmo afirmar que sem o recurso a este
modelo a minha atuação não se teria processado da mesma forma, estando o
sucesso da mesma fortemente comprometido.

4.3 ESTRATÉGIAS DE UMA REALIZAÇÃO BEM-SUCEDIDA

“ (…) a criação de ambientes adequados de aprendizagem exige uma análise
das agendas dos alunos e dos professores e da sua interação nos contextos de
ensino.”
Rosado e Ferreira (2011, p. 185)

A realização destaca-se como o ponto de convergência de todas as
ações desempenhadas anteriormente, designadamente, a conceção e o
planeamento. Esta ação em particular remete-nos para a condução eficaz de
uma aula, pressupondo uma atuação que vá de encontro às tarefas didáticas e
contemple as várias dimensões da intervenção pedagógica (Matos, 2012a).
Deste modo é legítimo afirmar que é no campo da realização que somos
confrontados com a realidade, aqui surgem as respostas dos alunos a todo o
processo alicerce que antecede uma determinada atuação. É neste confronto
com a realidade que nos apercebemos do sucesso e da adequação de todo o
procedimento de análise e planeamento, concretizados previamente.
Neste campo de ação distingo três aspetos fulcrais de intervenção de
qualquer professor, a instrução, a gestão e o controlo. Estas três dimensões da
intervenção pedagógica são identificadas, de um modo bastante peculiar, como
os “Ingredientes para um cozinhado à moda do Processo de Ensino
Aprendizagem” (Oliveira, 2011). Esta visão metafórica, tal como nos elucida o
autor, induz-nos em duas visões distintas, a que não deve ser um exemplo a
seguir e a que deve ser encarada como correta. Neste sentido o processo de
ensino aprendizagem não pode ser entendido como um receita que se aplica
em qualquer contexto e mediante qualquer situação, com uma mistura das três
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dimensões acima mencionadas. As situações de aprendizagem devem ser
sempre adequadas à realidade onde decorrem, sendo sempre acompanhadas
de uma intervenção eficaz ao nível da instrução, da gestão e do controlo da
aula.
O parâmetro da realização destacou-se como o responsável pelas
principais lutas do meu EP. Estas estenderam-se a várias áreas de intervenção
da prática, tendo optado por agrupa-las nos três sistemas de tarefas que tão
bem se interrelacionam, são eles o sistema de gestão do ambiente instrucional,
o sistema de gestão das tarefas e o sistema social dos alunos (Siedentop, 1991
& Siedentop e Tannehill, 2000). De acordo com os autores supracitados o
sistema de gestão de tarefas refere-se aos aspetos organizacionais e
comportamentais da EF, o sistema de gestão do ambiente instrucional referese aos comportamentos que os professores e alunos assumem e que dizem
respeito aos conteúdos de aprendizagem, por fim, o sistema social do alunos
encontra-se totalmente direcionado para os mesmos e relaciona-se com a
relação que estes estabelecem entre si, com o professor, bem como com o
ambiente social onde decorre o processo de ensino-aprendizagem.
A análise destes sistemas será desenvolvida seguidamente, sempre
enquadrada com o contexto real da minha prática, sendo destacadas com
especial satisfação as estratégias que apliquei e que me permitiram vencer as
dificuldades e o meu crescimento profissional.

4.3.1 SISTEMA INSTRUCIONAL
“ (…) no processo de ensino-aprendizagem a instrução ocupa um lugar nobre
ao referenciar-se à informação diretamente relacionada com os objetivos da
matéria. Por tal motivo, está conotada como a “chave” da estruturação e
modificação das situações de aprendizagem (…) “
Rosado e Mesquita (2011, p. 69)

A instrução carateriza-se como um dos parâmetros de ensino que
preenchem o reportório de ação do professor e lhe permitem transmitir a
informação diretamente relacionada com os objetivos e conteúdos do ensino
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(Siedentop, 1991). Deste modo a comunicação revê-se como uma componente
fulcral para o decorrer de qualquer processo de ensino aprendizagem,
destacando-se a transmissão de informação como uma competência
fundamental dos professores (Rosado e Mesquita, 2011). Tão importante como
transmitir é igualmente perceber a informação que nos é transmitida caso
contrário a comunicação não se processa. Neste parâmetro importa ter em
atenção que as informações não são apenas transmitidas verbalmente, mas
também detetadas através da observação dos comportamentos que os alunos
assumem.
Posto isto, um dos aspetos a que o professor deve atender na
otimização da comunicação é o nível de atenção que os alunos apresentam.
Na realidade, existem diferenças entre aquilo que os professores pretendem
dizer e aquilo que efetivamente dizem, também existem diferenças entre aquilo
que o aluno ouve e o que compreende, assim como aquilo que este
compreende, muitas vezes não é retido ou executado (Rosado e Mesquita,
2011). Por este motivo a gestão da ambiguidade torna-se uma dimensão
decisiva na otimização do processo de ensino aprendizagem, pressupondo
uma transmissão clara e explícita das tarefas a realizar de modo a promover
uma maior compreensão e participação por parte dos alunos (Hastie, cit. por
Rosado e Ferreira, 2011).
Este campo da comunicação das tarefas foi bastante trabalhado na fase
inicial do estágio, uma vez que os meus alunos, frequentemente, evidenciavam
dificuldades em perceber aquilo que lhes transmitia, sendo isto visível no
momento de iniciar a exercitação das tarefas. Numa primeira instância assumi
a responsabilidade desta falha e logo tentei melhorar a minha atuação através
de uma preparação detalhada da informação a transmitir à turma na
apresentação das tarefas.
“ (…) no exercício de aquecimento os alunos não entenderam na
totalidade a sua execução, em parte porque, ao tentar tornar a
explicação da tarefa mais rápida, acabei por não recorrer a todos os
aspetos essenciais de apresentação da tarefa (…)”(Excerto da
Reflexão da aula nº 6, de 21 de setembro)
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“No seguimento dos incidentes que mais marcaram aula encontra-se
a dificuldade de perceção das tarefas por parte dos alunos.” (Excerto
da Reflexão da aula nº 43 e 44, de 11 de janeiro)

Deste modo a minha intervenção passou a nortear-se pelos seguintes
pontos: “orientar o praticante para o objetivo da tarefa; dispor a informação
numa sequência lógica; apresentar exemplos corretos e errados; personalizar a
apresentação, repetir assuntos difíceis de compreender; recorrer a expressões
pessoais dos atletas (Transfer); utilizar o questionamento e apresentar a tarefa
de forma dinâmica” (Rosado e Mesquita, 2011).
Com o propósito de melhorar ainda mais esta minha capacidade várias
foram as estratégias a que recorri e que me permitiram otimizar o processo de
instrução. Começando pela exposição e preleção das tarefas. Estas constituem
tudo aquilo que o professor diz e que torna possível aos alunos construírem
uma compreensão significativa de novos conceitos, procedimentos ou relações,
tornando igualmente possível a reformulação de conhecimentos já adquiridos
bem como o desfazer de confusões (Graça, 1997). Neste campo devem ser
reforçadas

as

preleções

breves

e

focadas

nos

objetivos

da

aula,

disponibilizando mais tempo para a atividade física e possibilitando uma
compreensão profunda da informação transmitida (Rosado e Mesquita, 2011).
Estes pressupostos passaram, desde o confronto com as primeiras dificuldades
do processo instrução, a ser considerados na apresentação das tarefas,
passando a evitar situações como as descritas posteriormente:
“No que respeita à minha intervenção pedagógica considero que

nesta aula evidenciaram-se com mais intensidade determinados
aspetos desfavoráveis. No caso da exposição das tarefas, apesar de
tentar sempre expor a informação de forma organizada por vezes
notava que inicialmente falava da organização do exercício depois
do “como fazer” o exercício e só no final referia objetivo do mesmo.
Acontecia

também

em

determinadas

situações

não

referir

determinados pormenores de execução que depois tinham que ser
transmitidos no final. Com isto concluo que mesmo não acontecendo
sempre estas falhas devo ter em atenção todos os aspetos e própria
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organização da exposição das tarefas.” (Excerto da Reflexão da aula
nº 7 e 8, de 28 de setembro)

Deste modo, a adoção desta estratégia permitiu melhorar a minha
intervenção rapidamente. Estes progressos também foram visíveis no
comportamento dos alunos, no entanto, em determinadas situações a presença
de uma exposição eficaz da tarefa não era suficiente, era necessária a
visualização dos movimentos a executar.

4.3.1.1 DEMONSTRAÇÃO
Como referem Rosado e Mesquita (2011) os alunos quando são
confrontados com demonstrações das tarefas a realizar, sendo estas
acompanhadas de palavras-chave, tornam-se mais eficazes na execução das
habilidades pretendidas e recordam melhor a informação transmitida. Apesar
destes benefícios, esta estratégia não esteve presente desde os primeiros
momentos da minha atuação.
“Uma das falhas cometidas nesta aula foi o não ter recorrido à
demonstração na tarefa de circuito. Com já referido em reflexões
anteriores (…) Com isto teria evitado que os alunos realizassem
incorretamente as tarefas solicitadas em cada estação. “ (Excerto da
Reflexão da aula nº 22, de 7 de novembro)

De facto, a demonstração em associação com a exposição assume no
âmbito das atividades desportivas um papel crucial pois proporciona ao
praticante a visualização daquilo que é suposto ele executar (Rink, 1985).
Nesta medida, o recurso a esta estratégia passou a ser sistemático ao
longo de todo o ano letivo, estando presente em todas modalidade lecionadas.
Quanto aos dois modelos de demonstração prevalecentes, designadamente o
modelo correto e o modelo de aprendizagem, o primeiro proporcionada ao
aluno a recolha de informação necessária para criar a representação cognitiva
da produção do movimento, mas não facilita a deteção dos erros. Por seu turno
o modelo de aprendizagem proporciona o contacto com os erros mas não
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garante o reconhecimento dos mesmos nem a representação cognitiva do
movimento correto (Rosado e Mesquita, 2011).
“Neste sentido não considero que seja sempre fundamental que o
executante seja perfeito mas antes que demonstre determinadas
falhas, se possível as mais evidenciadas na turma, para que os
alunos tenham noção do que não devem fazer. Deste modo
considero que é pertinente recorrer ca esta estratégia instrucional
com mais frequência, sobretudo aquando a realização de tarefas
novas para a turma.” (Excerto da Reflexão da aula nº 10, de 10 de
outubro).

Apesar do recurso a esta estratégia ser bastante benéfico, tal como
sucesso em todas as estratégias, não podemos simplesmente implementadas
sem verificar se estão asseguradas todas as condições que ocasionem o seu
êxito.
“Relativamente à demonstração, considerada como uma estratégia
promocional da aprendizagem dos alunos e à qual comecei a
recorrer com frequência, a sua aplicação nesta aula não decorreu de
forma positiva. (…) Nesta aula, tal como na anterior, solicitei aos
alunos que demonstrassem só que, apesar de explicar verbalmente
mais do que uma vez e de forma correta, a representação não foi
corretamente realizada o que comprometeu o realização do
exercício.” (Excerto da Reflexão da aula nº 13, de 12 de outubro)

Como já referi anteriormente existem dois modelos de demonstração,
ambos estiveram presente na minha atuação e com a aplicação dos mesmos
deparei-me com algumas situações desfavoráveis que me fizeram repensar e
adequar a sua implementação.
“Nesta aula em especial foi necessário o recurso à demonstração
realizada por mim sendo fundamental captar a atenção de todos os
alunos. Este último parâmetro referido foi onde senti mais
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dificuldade, pois por várias vezes tive que advertir os alunos para
prestarem atenção e se focarem apenas naquilo que eu dizia e
fazia.” (Excerto da Reflexão da aula nº 25, de 14 de novembro)

O descrito nos excertos anterior realça que para ambos os modelos
existem aspetos positivos e negativos que devem ser bem geridos. Mediante
as situações com que me deparava, selecionava os modelos de demonstração
que mais se adequavam às circunstâncias, mas sempre que possível
providenciava a representação dos dois modelos. Em determinadas situações
destacava um aluno que evidenciasse os erros mais comuns na turma e outro
que realizasse corretamente as tarefas, sendo que noutras eu própria
demonstrava aquilo que a generalidade da turma se encontrava a fazer e
seguidamente aquilo que era suposto concretizarem. Importa salientar que esta
situação era concretizada tendo sempre o cuidado de não expor os alunos de
forma que os mesmos se sentissem menosprezados.

4.3.1.2 PALAVRAS-CHAVE
No seguimento exposto até ao momento importa destacar que “a
eficácia dos dois modelos de demonstração não se confina à pertinência da
sua utilização per se. O suporte verbal que os acompanha surge como um
facto que interfere nos efeitos da demonstração em relação aos ganhos da
aprendizagem.” (Rosado e Mesquita, 2011, p. 98). Este suporte verbal é
comummente identificado como palavras-chave, sendo estas designadas como
conceitos que devem focar a atenção dos alunos nos aspetos essências da
tarefa. A presença das palavras-chave não se deve cingir aos momentos de
demonstração, devendo estar implícita nas correções proferidas aos alunos.
Esta estratégia naturalmente que também fez parte do reportório de ação no
decorrer ano de EP, no entanto, numa fase inicial da minha atuação este
parâmetro ainda estava longe de se encontrar otimizado, sendo melhorado,
sobretudo a partir do momento em que passei a focar os pontos de atuação
para cada aula.
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“À semelhança da tarefa anterior a instrução foi bem conseguida,
com explicação dos objetivos da tarefa, critérios de êxito e palavraschave. Tal como o que aconteceu nos exercícios anteriores e
mesmo nas aulas passadas, embora corrija os alunos bastantes
vezes, o recurso às palavras-chave foi muito reduzido.” (Excerto da
Reflexão da aula nº 54, de 6 de fevereiro)
Pelo descrito até ao momento é fácil constatar que as estratégias
mencionadas apresentam entre si uma estreita relação, na medida em que,
para uma atuação potencializada ao máximo, aplicação de uma estratégia é
completada pela aplicação de outra e assim sucessivamente.

4.3.1.3 QUESTIONAMENTO
Para a finalização deste ciclo de estratégias é importante não esquecer
o questionamento. Este parâmetro de intervenção permite verificar o grau de
compreensão da informação transmitida, relevando-se fundamental para todo o
processo de instrução (Rosado e Mesquita, 2011). Os autores acrescentam
ainda que esta estratégia pode ser um instrumento de avaliação não só dos
alunos como dos professores e dos contextos de ensino.
Existem duas formas distintas através das quais se torna possível aplicar
o questionamento. Podemos perguntar aos alunos se têm dúvida ou questionalos diretamente sobre determinados aspetos da informação transmitida. As
duas formas foram implementadas nas aulas e ambas alcançaram o sucesso
pretendido.
Com a aplicação destas estratégias a minha intervenção neste campo
melhorou, porém, em determinados momentos, os alunos continuavam a
evidenciar dúvidas quanto à execução correta do exercício no momento em
que iniciavam a exercitação. Isto acontecia mesmo nas situações em que o
processo de instrução decorria com a turma toda focalizada na minha ação. A
reflexão sobre este acontecimento levou-me a concluir que a turma, no geral,
tem um nível de atenção e concentração muito reduzido e que mesmo estando,
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aparentemente, atenta às minhas explicações a informação não é retida com a
eficácia desejada.
“À semelhança do que aconteceu em aulas anteriores, os alunos
após a explicação da tarefa não evidenciaram dúvidas mas quando
partiram para a execução da mesma manifestaram não saber
exatamente o que tinham que fazer. Com isto foi necessário repetir
determinadas informações para que a tarefa, efetivamente, pudesse
iniciar como o planeado.” (Excerto da Reflexão da aula nº 28, de 17
de novembro)
“Por vezes, mesmo com todos estes procedimentos de instrução
determinados alunos não conseguem perceber o que é para fazer
sendo necessária uma re-instrução a esses grupos de trabalho.”
(Excerto da Reflexão da aula nº 43 e 44, de 11 de janeiro)

Após me deparar com esta situação a minha estratégia de atuação
alterou-se, apesar de manter os cuidados da apresentação de tarefas descritos
anteriormente, estes momentos passaram a ser mais rápidos uma vez que
contava já com uma re-instrução após os alunos iniciarem a atividade. A reinstrução era sempre acompanhada de uma chamada de atenção ao
comportamento dos alunos, para que os mesmos tivessem consciência que
necessitavam de otimizar os níveis de concentração. A aplicação desta
estratégia

tornou-se eficaz,

embora

os resultados não

tenham

sido

instantâneos.
Ainda na temática a atenção dos alunos como nos refere Hastie, cit. por
Rosado e Ferreira (2011), a apresentação de tarefas e novas estratégias
permite cativar a atenção dos alunos e consequentemente facilitar o processo
de aprendizagem. Esta situação foi bastante frequente sempre que algo de
novo era apresentado, salientando-se como estratégia de primazia na turma.
“Deste modo optei por realizar um circuito composto por vários
exercícios, uns mais quotidianos, realizados pelos alunos em
diversas situações, sendo estes intercalados com exercícios mais
58

inovadores de forma a cativar os mesmo e a mante-los sempre
empenhados na tarefa.” (Excerto da Reflexão da aula nº 26 e 27, de
17 de novembro)

4.3.1.4 FEEDBACK
A

transmissão

de

feedback

entende-se

como

outro

campo

importantíssimo de intervenção do professor, distinguindo-se como uma das
variáveis com maior valor preditivo sobre os ganhos da aprendizagem
(Costa,1988 e Piéron e Graham, 1984).
Este

parâmetro

de

ação

pedagógica

é

entendido

como

um

comportamento do Professor que funciona como reação à resposta motora do
aluno, sendo o seu objetivo modificar essa resposta no sentido de aquisição ou
realização de uma habilidade (Fishman e Tobey 1978).
Essa reação à prestação do aluno envolve duas fases evidentemente
distintas, designadamente, a fase de diagnóstico e a fase de prescrição. A
primeira fase referida baseia-se na identificação do erro, na reflexão sobre a
sua natureza e na determinação das suas causas. Posto isto, o professor
procede a um processo de análise que resulta na identificação de diferenças
existentes entre a prestação desejada e a efetivamente realizada (Hoffman cit.
por Rosado e Mesquita, 2011).
A minha intervenção neste campo foi objeto de acrescidas melhorias,
uma vez que a prestação inicial padecia de algumas fraquezas. Estas
dificuldades foram mais evidentes em determinadas modalidades com as quais
não me encontrava tão familiarizada e sobre as quais o conhecimento do
conteúdo não era tão profundo. Isto vai de encontro ao postulado por Hoffman
cit. por Rosado e Mesquita (2011) quando afirma que uma reação eficaz ao
desempenho do aluno depende da competência de observação e identificação
de erros que o professor possui, assim como a capacidade de prever o impacto
sobre a sua performance futura, de encontrar as causas para os erros e de
prescrever os melhores meios de reduzir e anular as falhas identificadas. O
autor acrescenta ainda que os professores que não conseguem identificar os
erros dos seus alunos ou mesmo quando os identificam não conseguem
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interpretar a sua causa e significado tendem a cometer erros na fase de
prescrição.
“ (…) a pertinência e insistência do professor

no decorrer de toda a

aula são fundamentais para que os alunos evoluam. Não basta uma
boa exposição da tarefa com referência aos critérios de êxito,
palavras-chave e demonstração é necessário que ao longo de todas
as aulas insista com os alunos tanto na referência aos critérios de
êxito como na transmissão de feedbacks. Esta é uma das principais
dificuldades que manifesto, na medida em que não tenho tanta
facilidade em colmata-la como outros aspetos.” (Excerto da Reflexão
da aulaº 13, de 12 de outubro)

Desta feita, a melhoria desta capacidade foi alvo de uma intensa
dedicação e não decorreu tão rapidamente quanto desejava. A principal
estratégia a que recorri baseou-se numa análise profunda das modalidades
que lecionei em particular dos conteúdos específicos que introduzia de modo a
que a teoria fosse dominada por completo. Na prática o treino da observação
dos alunos foi a estratégia que me permitiu melhorar, sendo esta observação
focalizada nos conteúdos estipulados para cada aula. Como já referi as
melhorias foram graduais, sendo visíveis ao longo das unidades didáticas
postas em prática, uma vez que quando mudava de modalidade esta
dificuldade parecia recomeçar, mas também ao longo do ano pois na fase final
do EP a entrada numa nova modalidade já não envolvia dificuldades tão
acrescidas como no início, dado a capacidade de observação e o próprio
conhecimento dos alunos estarem já mais desenvolvidos.

4.3.2 SISTEMA DE GESTÃO DE TAREFAS
Um bom gestor da aula pode ser comparado a um maestro de uma orquestra
que deve coordenar muitos músicos em simultâneo com música, de forma a
atingir a harmonia desejada (Metzler, 2000)
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Os professores eficientes são, numa primeira instância, bons gestores
da aula. Ser um bom gestor é uma habilidade necessária, mas ainda assim não
suficiente, para se ser um professor totalmente eficiente (Rink, 1985;
Siedentop, 1991; Siedentop e Tannehill, 2000). Mesmo não sendo condição
exclusiva da eficiência do professor, uma boa capacidade de gestão
providência logo à partida uma forte oportunidade de nos tornamos professores
eficazes, bastando para isso recorrermos às nossas habilidades e motivações
de forma consistente (Siedentop e Tannehill, 2000). Daqui se depreende que
apesar de não ser exclusiva, a capacidade de gestão é uma condição
preponderante para um processo de ensino aprendizagem infalível e, por isso,
assume um lugar cativo no meu RE, apresentando neste ponto as várias
etapas conquistadas que me permitiram dominar esta dimensão do ensino.
Desta feita o sistema de gestão de tarefas é equivalente a um plano de
ação do professor que tem o desígnio de gerir o tempo, os espaços, os
materiais e os alunos, procurando obter elevados índices de envolvimento,
através da redução da indisciplina e do uso eficaz do tempo (Rosado e
Ferreira, 2011). Este tipo de gestão relaciona-se com a capacidade que o
professor tem de criar uma estrutura que permita organizar o ambiente da aula,
prever determinados comportamentos e manter um comportamento adequado
(Rink, 1985; Siedentop, 1991; Siedentop e Tannehill, 2000).
Por seu turno Metzler (2000) distingue dois tipos de gestão, a gestão do
tempo e a gestão da turma. A gestão do tempo refere-se à habilidade que o
professor tem de maximizar um dos mais importantes recursos de
aprendizagem que tem disponível, designadamente, o tempo de cada aula, ou
de uma forma mais minuciosa, cada episódio da aula É certo que os períodos
de gestão e transição são necessários para o decorrer das sessões, mas os
professores mais eficientes são aqueles que perdem menos tempo nestas
partes da aula e mantêm uma grande quantidade de tempo direcionado para a
aprendizagem. Na mesma linha de pensamento acrescenta-se que “Do ponto
de vista da gestão do tempo a agenda do professor orienta-se no sentido de
aumentar o tempo de atividade motora específica, garantindo tempo disponível
para a prática” (Rosado e Ferreira, 2011, p. 189)
Existem várias estratégias que os professores podem utilizar para
maximizar o tempo de aprendizagem dos alunos, umas são selecionadas
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durantes as sessões e outras aquando o planeamento da aula, sendo também
esta uma preocupação minha ao longo da EP.
“Em relação à gestão do tempo da aula, apesar de nas últimas
sessões esta temática ter sido relativamente bem controlada, nesta
última o tempo de exercitação da tarefa final foi novamente bastante
reduzido. Atendendo a que já não existe a problemática dos atrasos
considero que a falha se situa ao nível da planificação da aula.”
(Reflexão da aula nº 13)

Estas falhas ao nível do planeamento não se refletiram somente no
tempo estipulado para cada tarefa, sendo igualmente visível na escolha das
estratégias a aplicar.
“A grande falha organizacional que ressalta desta tarefa relaciona-se
com o facto os alunos permanecerem demasiado em tempo de
espera. A minha intenção era que a turma ouvisse as indicações e
correções que fazia aos alunos que realizavam o salto, uma vez que
era a primeira vez que os mesmos realizavam esta tarefa. Com esta
análise considero que o método ao qual recorri não foi o mais
correto, sendo mais favorável a aplicação do circuito previamente
planeado.” (Excerto da Reflexão da aula nº 20 e 21, de 2 de
novembro)

A evolução deste parâmetro fez-se sentir ao longo do ano, contudo,
ainda que mais escassos, alguns episódios ainda persistiam, obrigando-me a
refletir mais sobre esta temática.
“Como mencionado no parágrafo antecedente, de acordo com a
minha perceção foram os exercícios das pegas e dos contraequilíbrios que contribuíram de forma mais acentuada para o não
cumprimento do tempo planeado. Da análise que faço deste
incidente considero que o comportamento dispersante dos alunos,
em alguns momentos, pode ter ocasionado esta situação mas a
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situação potenciadora foi o planeamento inadequado do tempo para
estas tarefas, na medida em que pensava que estas demorassem
menos tempo a serem concretizadas.” (Excerto da Reflexão da aula
nº 72 e 73, de 5 de abril)

Dos excertos descritos previamente logo se denota que as falhas
provocadas ao nível da gestão do tempo, nomeadamente, no incumprimento
do tempo estipulado para cada tarefa, se relacionaram com um planeamento
inadequado das sessões. Estas situações de insucesso tornaram-se numa
mais-valia, pois obrigaram-me a repensar na minha atuação, a procurar
estratégias que a melhorassem e, sobretudo, fossem profícuas para os alunos.
“Posto isto, um dos aspetos que se demarcam pela positiva
relaciona-se com a gestão do tempo. Na aula anterior determinados
exercícios demoraram mais tempo do que o planeado acabando por
se repercutir no encurtamento das tarefas seguintes (…) Da análise
que efetuei desta situação conclui que o tempo planeado para
alguns exercícios não era indicado (…) o tempo planeado para a
hora de chegada dos alunos (contando já com o atraso que pudesse
acontecer), a montagem de todo o material e a explicação e
demonstração do exercício esteve sempre de acordo com o tempo
planeado.” (Excerto da Reflexão da aula nº 74, de 10 de abril)

4.3.2.1 REGRAS E ROTINAS
Um sistema de gestão de tarefas eficiente começa com o desenvolvimento das
rotinas e implementação de regras que garantem um ambiente apropriado na
sala de aula.
(Siedentop e Tannehill, 2000)

No que se refere à organização da turma Metzler (2000) refere que este
campo de ação é mais amplo que o anterior. Encontra-se direcionado para o
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número de decisões e habilidades de ensino que providenciam uma estrutura
facilitadora da aprendizagem e estabelecem um ambiente positivo de
aprendizagem para os alunos e professores. Também na mesma linha de
pensamento Rosado e Ferreira (2000) sugerem que uma boa gestão dos
aspetos disciplinares envolve a explicação e a justificação das regras, a sua
negociação e a implementação de procedimentos justos e razoáveis, num
ambiente simultaneamente exigente e tolerante. Posto isto, a apresentação e
criação das regras e rotinas foi desde logo implementada na primeira aula.
É importante reforçar a ideia da criação e não só da apresentação das
regras e rotinas uma vez que, apesar de existirem diretrizes gerais que devem
ser cumpridas, sendo estas simplesmente apresentadas à turma, como é o
caso da entrada no pavilhão, a ocupação dos espaços no balneário, o aguardar
pelo professor para entrar no espaço de aula, existem outras que surgem e que
estão intimamente relacionadas e adaptadas aos contextos em que as aulas
decorrem, seja no interior ou exterior, às diferentes modalidades lecionadas e
principalmente às características da turma e do professor. Estas, na minha
opinião, não são tão básicas e demoram mais tempo a serem enraizadas. Um
forte exemplo desta situação foi uma das regras estabelecidas por mim
aquando da explicação das tarefas em que os alunos tinham sempre que se
baixar, sentar ou colocarem-se de cocaras, para que fosse possível visualizar
toda a turma. Esta rotina foi difícil de implementar, primeiro porque a turma não
estava habituada a esta regra e depois era algo que não agradava muito a
generalidade dos alunos, sendo que, já no final do ano alguns ainda tentavam
arranjar desculpas para não terem que o fazer.
Tão importante quanto implementar as regras e rotinas é explicar o
propósito da sua aplicação, até porque os próprios alunos vão sempre
questionar o porquê da sua existência. O envolvimento e compreensão dos
alunos do sistema de regras e rotinas aplicadas são fundamentais para que a
sua participação na turma seja bem-sucedida. Este processo funcionada como
um “contrato social” estabelecido entre os professores e alunos, podendo ser
designado de gestão preventiva (Siedentop, 1991; Siedentop e Tannehill,
2000). Os autores acrescentam que esta gestão preventiva refere-se às
estratégias que os professores desenvolvem para orientarem as tarefas das
aulas de forma eficiente, acabando por despender menos tempos nas tarefas
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de gestão e mais tempo nas tarefas diretamente relacionadas com os
conteúdos de aprendizagem. Daqui de se depreende que antes de partimos
para

a

aplicação

das

estratégias

de

gestão

devemos

primar

pela

implementação de regras e rotinas. Não quero com isto dizer que uma coisa
ocorre separadamente da outra, mas que a consolidação das regras e rotinas
facilita, logo à partida, todos os processos.
O desenvolvimento de regras e rotinas com o 9ºD não foi, de todo, um
trabalho árduo. É certo que os primeiros momentos não foram fáceis. Para mim
estes eram os meus primeiros alunos, para eles eu era uma professora nova e,
certamente, os meus hábitos e formas de agir não eram exatamente iguais aos
dos professores anteriores, para além de que no início do ano há sempre
algumas regras/ rotinas esquecidas que só com uma certa insistência
começam a ser relembradas. O caso mais flagrante relaciona-se com a
montagem e arrumação do material. A primeira modalidade que lecionei foi o
voleibol e raramente solicitava aos alunos que me ajudassem com a colocação
do material pois preparava a aula com bastante antecedência. A segunda foi
atletismo, com o salto em altura, e na montagem e arrumação do material a
ajuda da turma era imprescindível. Numa fase inicial os alunos apenas
ajudavam quando solicitados e quando pedia a colaboração da turma, alguns
tentavam sempre escapar-se desta tarefa e outros reclamavam por serem eles
a ficar e os outros não. Esta situação é um forte exemplo da necessidade de
implementação de rotinas.
“Desta situação emerge a necessidade de trabalhar na criação de
rotinas por parte da turma, inicialmente com uma atuação mais
incisiva da minha parte para, posteriormente, os alunos trabalharem
de forma autónoma.” (Excerto da Reflexão da aula nº 19, de 31 de
outubro)

Assim uma das estratégias a que recorri foi a explicação à turma da
necessidade da sua colaboração para que as aulas decorressem da melhor
forma possível, sendo que deste modo os primeiros beneficiados seriam eles
próprios. Posteriormente para que este processo de montagem e arrumação do
material decorresse da forma mais organizada possível, tal como a transcrição
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anterior o descreve, comecei a estipular grupos de trabalho que atuavam
alternadamente. Apesar de necessitar sempre de supervisão, devido a certas
brincadeiras que por vezes decorriam, o trabalho da turma neste campo foi
exemplar,

e

a

colaboração

e

disponibilidade

dos

alunos

aumentou

significativamente. Esta situação enquadra-se na perfeição com o postulado de
que “Uma eficiente organização da turma nas aulas de educação física, não
ocorre simplesmente por si só.” (Siedentop e Tannehill, 2000, p.60)
“Importa destacar que para a arrumação do material optei por
selecionar e atribuir tarefas específicas a cada aluno ocasionando a
que esta tarefa decorresse de forma organizada, comparativamente
com a sessão anterior.” (Excerto da Reflexão da aula nº 22, 7 de
novembro)

4.3.2.2 ESTRATÉGIAS INSTRUCIONAIS
Estratégias instrucionais a vasta gama de operações que se destinam a
promover os resultados da aprendizagem.
(Metzler, 2000)

No decorrer do EP várias foram as estratégias a que recorri na tentativa
de rentabilizar ao máximo o tempo disponível para a aprendizagem dos
conteúdos, proporcionando deste modo um processo de ensino aprendizagem
mais expressivo.
Nesta linha de pensamento Siedentop (1991) sugere que o ensino é
mais eficiente quando os professores adaptam as estratégias instrucionais aos
contextos em que se desenvolve o processo de ensino-aprendizagem. A
seleção destas estratégias deve estar em conformidade com a personalidade e
preferências do professor, com as caraterísticas dos alunos em questão, com o
contexto em que decorrem e com as modalidades e conteúdos que se
encontram a ser lecionados.
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Desta forma, é importante reforçar que a aplicação das estratégias e
modelos nem sempre foi preconizada na íntegra, sendo selecionas partes ou
caraterísticas dos mesmos que mais se adequavam às circunstâncias vividas
em cada momento. A junção de mais do que um modelo ou estratégia foi
também muito evidente na minha atuação ao longo deste ano. Isto vai de
encontro ao postulado de que “não existe um modelo que faça tudo” e por isso
os professores que pretendem tornar os seus alunos pessoas fisicamente
educadas devem recorrer à utilização de vários modelos (Metzler, 2000, p.
159). Entre os modelos de instrução mais centrados na direção do professor e
modelos que proporcionam mais espaço à descoberta e à iniciativa dos alunos
é fundamental definir um equilíbrio entre as ações de direção e apoio e as
ações de estímulo da autonomia de forma a garantir uma vinculação
prolongada com a prática desportiva (Mesquita e Graça, 2011). Nesta
perspetiva optei por preconizar uma abordagem mais pronunciada aos modelos
que mais impacto evidenciaram na minha prática.

4.3.2.3 MODELO DE INSTRUÇÃO DIRETA
“ (…) embora o termo “Instrução Direta sugestione alguma passividade, a
eficácia deste modelo está associada à participação ativa, empenhada e
responsabilizada dos alunos”
Mesquita e Graça (2011, p. 51)

Posto isto o modelo mais recorrente e, consequentemente, aquele que
mais se combinou com restantes modelos e estratégias foi o modelo de
instrução direta (MID). Neste modelo todas as decisões acerca do processo de
ensino aprendizagem encontram-se centradas no professor, este realiza um
controlo administrativo da aula e estabelece as regras, rotinas, ação dos alunos
de forma a obter a máxima eficácia nas atividades desenvolvidas pela turma
(Rosenshine e Stevens, 1986; Siedentop, 1991; Mesquita e Rosado, 2011;).
A aplicação deste modelo envolve a presença de determinadas tarefas
que o professor deve realizar, designadamente, a revisão da matéria
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previamente aprendida, que se constitui como a primeira tarefa da sessão e
ajuda o professor a perceber o que os alunos retiveram da aula passada, assim
como permite ao aluno recordar a matéria e estabelecer relações entre o
aprendeu e o que vai aprender.
A apresentação de uma nova habilidade ou conteúdo em geral, que é
explicada e demonstrada pelo professor antes da prática motora e permite
esclarecer o aluno sobre o que vai aprender, quais os objetivos a alcançar e a
organização do exercício. Para a apresentação das habilidades o professor
deve recorrer às estratégias instrucionais anteriormente mencionadas.
A monitorização da atividade dos alunos é outra tarefa de aplicação do
MID e pretende assegurar que estes adquiram competências básicas através
do acompanhamento constante da sua prática.
Por último destaca-se a avaliação e correção sistemática em referência
aos objetivos definidos em que o professor deve imitir um elevado número de
feedbacks e correções aos alunos durante o tempo de prática. (Mesquita e
Graça 2011).
Esta panóplia de tarefas não é exclusiva do MID, estando igualmente
presentes noutros modelos.
Importa destacar que a aplicação do MID não pressupõe uma
intervenção rígida e imutável. Este modelo não tem o intuito de prescrever
comportamentos mas antes traçar princípios genéricos da atuação que
professor deve desenvolver atendendo ao contexto em que se insere,
estimulando a participação entusiasta dos seus alunos (Mesquita e Graça,
2011). Apesar de existirem modelos mais atuais e até bastante apregoados a
insegurança e a necessidade de sentir um controlo mais efetivo fez com que
este modelo fosse, sem dúvida, mais predominante.

4.3.2.4 MODELO DE EDUCÇÃO DESPORTIVA
“ (…) sendo o seu propósito formar a pessoa desportivamente competente,
desportivamente culta e desportivamente entusiasta.”
Mesquita e Graça (2011, p. 59)
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O Modelo de Educação Desportiva (MED) constitui-se um fiel exemplo
das estratégias mais implícitas, que proporcionam mais espaço à descoberta e
à iniciativa dos alunos.
Este modelo foi desenvolvido por Siedentop (1987),fundamenta-se na
educação lúdica e confere um cunho pessoal e efetivo às aprendizagens
(Mesquita e Graça, 2011). De acordo com este autores o MED salienta as
componentes afetivas e pessoais na formação do aluno pois permitem que os
níveis de motivação das alunos aumentem assim como o desenvolvimento do
gosto por uma vida ativa.
A aplicação do MED não contempla abordagens descontextualizadas,
procurando estabelecer um ambiente propiciador de uma experiência
desportiva autêntica através da criação de um contexto desportivo significativo
para os alunos (Mesquita e Graça, 2011).
Os fundamentos principais do MED baseiam-se “ (…) nos objetivos da
reforma educativa da Educação Física Atual: o da competência desportiva, o
da literacia desportiva e o do entusiasmo e pelo desporto (…) ” (Mesquita e
Graça, 2011). Ao nível da competência pretende-se que o aluno domine as
habilidades de um modo suficientemente satisfatório para garantir a sua
participação numa competição, conhecendo, compreendendo e adotando um
comportamento adequado da prática. Relativamente ao culto, o aluno deve
diferenciar as boas e as más práticas desportivas, bem como conhecer e
valorizar as principais tradições desportivas. Ao nível do entusiasmo, este
modelo pretende desenvolver a motivação pela prática desportiva.
No que se reporta à aplicação do MED nas minhas aulas, tal como já
referenciado anteriormente, apenas foram aplicadas partes do modelo que
melhor se adequaram às exigências da aprendizagem.
Neste sentido a sua aplicação foi visível em várias modalidades, com
especial prevalência na ginástica acrobática e basquetebol. Os alunos
trabalharam sempre em grupo definidos no início do ensino da modalidade,
estes grupos mantinham-se ao longo da UD. As várias atividades realizadas
nas aulas estimulavam o trabalho de equipa, a cooperação, sendo que os
alunos adquiriram diversas funções, tais como, praticante, árbitro, juiz (no caso
da ginástica).
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A aplicação deste modelo ocorreu predominantemente a partir do meio
do segundo período, uma vez que o conhecimento da turma já era mais amplo
e o domínio dos aspetos de gestão da aula já estavam mais desenvolvidos. Isto
acabou por facilitar, em grande parte, a adoção deste modelo. As dificuldades
sentidas reservaram-se ao entendimento por parte dos alunos, da função dos
mesmos em cada tarefa que realizavam. No entanto estes episódios eram
visíveis no início do ensino de uma modalidade, uma vez que posteriormente
as tarefas e funções eram repetidas.
A envolvência dos alunos nas tarefas foi o grande fator positivo da
adoção deste modelo, assim como o trabalho de equipa desenvolvido pelo
mesmo. É importante reforçar que este modelo tem uma forte base de
sustentação no modelo de aprendizagem cooperativa, sendo este desenvolvido
de seguida.

4.3.2.5 APRENDIZAGEM COOPERATIVA
O grupo só alcança os objetivos quando todos os membros o conseguirem
(Metzler, 2000)

Esta estratégia teve por base o reconhecimento de uma das exigências
mais em voga na sociedade atual, a necessidade de adaptação à diversidade e
ao trabalho com pessoas socialmente muito diferentes. (Rink, 1993)
Perante esta circunstância a aprendizagem cooperativa é aplicada com
o propósito de produzir resultados na aprendizagem dos alunos contribuindo,
simultaneamente, para potenciar o seu desenvolvimento social e afetivo.
(Siedentop, 1991; Rink, 1993).
Esta estratégia foi aplicada com elevadíssima frequência no decorrer do
EP, com particular incidência nas modalidades de cariz individual onde a
organização das tarefas era preconizada quase sempre através de estações ou
circuitos. De acordo com Siedentop (1991) uma estrutura de trabalho comum
na aprendizagem cooperativa é a formação de equipas e/ou grupos. Tal como
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refere o seguinte excerto, este permaneceu sempre presente neste tipo de
sessões.
“A turma foi dividia em grupos, cada grupo tinha um capitão de
equipa que detinha um papel com o percurso a realizar no circuito e
a estação onde iniciavam a tarefa. O capitão era também
responsável por mobilizar a equipa para o local de execução correto,
sendo também o principal responsável pela coesão do grupo e ajuda
dos restantes elementos que evidenciassem dificuldades, sendo
esta tarefa abrangente a todos os elementos da equipa. A atribuição
da função do capitão bem como a entrega da ficha de orientação
funcionou como meio de estimular o empenho e motivação dos
alunos para a prática da tarefa pelo que considero que esta
estratégia foi muito bem empregue.” (Excerto da Reflexão da aula nº
26 e 27, de 17 de novembro)

A formação dos grupos foi uma tarefa que, em certa medida, me
proporcionou várias “dores de cabeça”, sendo este aspeto considerado como
um dos mais importantes na aprendizagem cooperativa (Rink, 1993). A criação
de grupos de trabalho heterogéneos é crucial para o sucesso da aplicação
desta estratégia e a principal dificuldade residiu neste aspeto. Por esta razão
várias vezes foram necessários ajustes às equipas iniciais.
Esta dificuldade foi mais frequente no início do EP, sendo colmatada à
medida que o conhecimento dos alunos se foi tornando mais profundo.
“A formação dos grupos foi concretizada na própria aula no
momento em que apresentei a tarefa. Esta situação estava
estrategicamente planeada, umas vez que normalmente preparo
sempre os grupos em casa. Por este motivo estava um pouco
receosa mas a distribuição dos alunos foi bastante equilibrada e não
perturbou em nada a tarefa.” (Excerto da Reflexão da aula nº 42, de
9 de janeiro)
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Como refere Metzler (2000) a aprendizagem cooperativa não é um
modelo que age por si só. É antes uma estratégia que detém certos princípios
e o seu propósito máximo é juntar os alunos em equipas e definir valores e
objetivos que todos devem atingir.
“Nesta aula optei por recorrer à estratégia / estilo de ensino
reciproco/ cooperativo (…) As situações de aprendizagem foram
definidas pelo professor, os alunos passaram pelo papel de
executante e de observador, o que permitiu elevar o domínio
cognitivo da atividade.” (Excerto da Reflexão da aula nº 2, de 14 de
novembro),
“Neste sentido os alunos trabalharam sempre em pares, enquanto
um executava o outro supervisionava a execução e posteriormente
dirigia-se ao professor que registava as medições e supervisionava a
execução geral de toda a turma.” (Excerto da Reflexão da aula nº 4
e 5, de 21 de setembro)

Deste

modo

as tarefas selecionadas devem

providenciar uma

aprendizagem significativa dos conteúdos de ensino, estimulando o trabalho
cooperativo e responsabilidade. A consecução das tarefas deve solicitar a
interdependência do grupo mas também providenciar a responsabilidade
individual de cada membro dos grupos (Siedentop, 1991; Rink, 1993)
“Na tentativa de diminuir esta falta de acompanhamento nas
estações nas quais eu não estava, coloquei em cada estação a
ordem dos exercícios a realizar e os critérios de êxito em que os
alunos teriam que se focar. Isto permitia que estes recebessem
sempre informação sobre a correta execução das habilidades e
mesmo saber se a sua execução estava errada e o que tinham que
corrigir, pois com esta estratégia pretendia que os alunos
trabalhassem cooperativamente.” (Excerto da Reflexão da aula nº
31, de 28 de novembro)
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Os resultados são positivos quando os objetivos são significativos para
os alunos e o produto desta experiência de aprendizagem é evidente para os
mesmos. Importa reforçar que se o professor não está disposto a despender
tempo para ajudar os alunos a interagirem de forma positiva, a aprendizagem
cooperativa fica aquém das suas metas (Metzler, 2000).

4.3.2.6 RESPONSABILIZAÇÃO / ACCOUNTABILITY
“ (…) na ausência de sistemas de accountability, a prática motora pode resvalar
para algo desprovido de significado, onde as tarefas praticadas se desviam
substancialmente dos propósitos pedagógicos que as sustentam (…)”
Pereira (2009, p. 115)

A relação que os alunos estabelecem com as tarefas da aula,
particularmente na obrigatoriedade do cumprimento das mesmas, tem sido foco
de interesse dos estudos desenvolvidos no âmbito da eficácia do ensino. Caso
esta relação aluno - tarefa apresente resultados satisfatórios, o professor passa
a poder controlar o ambiente da aula de forma mais efetiva, bem como avaliar
o próprio processo de instrução (Rosado e Mesquita, 2011).
Neste

sentido emerge

um novo

conceito, a

accountability

ou

responsabilização, relacionada com a atribuição de um controlo efetivo e
mensurável do comportamento dos alunos numa determinada tarefa (Mesquita,
1998). Nesta estratégia os alunos realizam as tarefas de forma autónoma,
devendo estar sempre cientes dos objetivos a cumprir.
Consciente desta necessidade foi minha preocupação ao longo foi EP
que os alunos realizassem tarefas de forma responsável e até mesmo
autonomamente.
“Em relação à parte fundamental da aula a estratégia de ensino
utilizada foi, em analogia com as aulas anteriores, organização dos
alunos por estações onde para além de trabalharem autonomamente
as habilidades motoras, tinham também de observar e corrigir a
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execução dos colegas, guiando-se pelos critérios que lhes
disponibilizei para cada tarefa.” (Excerto da Reflexão da aula nº 32 e
33, de 30 de novembro)

Vários autores certificam que tarefas não suportadas por meios de
responsabilização tendem a ser alteradas por os alunos, comprometendo os
objetivos da sua realização (Doley, 1983). Por seu turno, Pereira (2009)
defende que a ausência destes sistemas de responsabilização pode traduzir-se
em tarefas que acabam por se declinar dos objetivos pedagógicos que as
suportam. Sem accountability os alunos ficam com uma capacidade decisional
bastante enfraquecida, tornando-se completamente dependentes das soluções
impostas pelos treinadores e, neste caso, professores. Acrescenta-se ainda
que sem responsabilização a consecução das tarefas fica fortemente
comprometida e o que acontece nas aulas fica unicamente dependente do
entusiasmo e da motivação dos alunos e da própria gestão da aula (Siedentop,
1991; Silverman et al 1995; Pereira, 2009; Rosado e Mesquita, 2011).
No caso particular da minha turma estas situações eram bastantes
evidentes, pois os alunos adotavam uma postura muito pouco dinâmica e
chegavam mesmo a dizer-me “Professor a, não gosto deste exercício”. Como é
óbvio estes não eram os feedbacks que gostava de receber dos meus alunos,
no entanto foram estas reações que muitas vezes me fizeram refletir sobre a
minha atuação e procurar estratégias que potenciassem o seu processo de
ensino aprendizagem.
Outra situação recorrente nas aulas era a alteração das tarefas
solicitadas por parte dos alunos. De acordo com Silverman et al (1995) a
realização de uma tarefa intermédia pode ocorrer por consequência de dois
motivos: o aluno não é responsabilizado pela tarefa ou esta apresenta
ambiguidade nos seus propósitos, provocada pela falta de clareza na
apresentação. Por seu turno, Mesquita (2005) afirma que a ocorrência de
desvios da tarefa não resulta somente de intervenções ineficazes do professor,
os alunos podem alterá-las mesmo quando a compreensão das mesmas é
assegurada. Esta situação foi visível em várias aulas.
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“Numa fase inicial da exercitação os alunos realizaram os
batimentos de acordo com a ordem que estipulei, no entanto com o
continuar da exercitação passaram a aplicar os batimentos que mais
lhe convinham. Foi necessário parar a tarefa e reforçar a importância
da ordem de batimentos estipulada.” (Excerto da Reflexão da aula,
nº 54, de 6 de fevereiro)

Deste modo é fundamental fazer com que os alunos percebam
exatamente o que se pretende em cada tarefa e também arranjar estratégias e
meios para que os mesmos cumpram com o desejado independentemente da
atividade a realizar se enquadrar ou não nos seus interesses, isto “passa
inequivocamente pela implementação de sistemas de accountability que
valorizem a auto-responsabilização dos praticantes pelo seu desempenho nas
tarefas aprendizagem.” (Pereira, 2009, p. 115)
Neste seguimento os meios de responsabilização podem ser formais ou
informais (Doyle, 1983 e Siedentop, 1991). Como responsabilização informal
entende-se a monotorização dos alunos, noutro espetro, uma situação de teste
com indicadores de performance já se enquadra na responsabilização formal.
Também o recurso à competição, ao reconhecimento público, à atribuição de
bonificações são situações muito semelhantes à responsabilização formal e
constituem-se estratégias bastante pertinentes para manter o aluno ativamente
empenhado e com um comportamento adequado (Siedentop 1991; Rosado e
Mesquita, 2011).
Assim, associado a outras estratégias, o uso ou recurso a sistemas de
responsabilização dos alunos está no centro do processo de ensinoaprendizagem, sendo-lhe concedido espaço para a problematização e
consequente desenvolvimento da autonomia decisional (Gréhaigne e Godbout
1995, Souza e Oslin, 2008). Nesta medida o professor é encarado como um
facilitador do processo de ensino aprendizagem e através do recurso a várias
estratégias, como o responsabilização, questionamento, entre outras referidas
previamente, tende a inibir os comportamentos reativos dos alunos e a
estimular os proactivos.
Tendo em consideração o descrito sobre esta estratégia não restam
dúvidas de que quando os alunos são ajudados, no sentido de serem
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responsabilizados nas tarefas podem atingir níveis de performance superiores
aos verificados pela ausência de meios de responsabilização, sendo
responsabilidade do professor a criação e desenvolvimento desta estratégia de
modo a potenciar a performance dos alunos e, consequentemente, elevar os
seus níveis motivacionais (Mesquita, 1998 e Siedentop; 2000).
De facto, esta foi uma preocupação presente ao longo do processo de
ensino aprendizagem, tal como é comprovado no seguinte excerto.
“Nesta aula os alunos foram novamente divididos em grupos, o
trabalho realizado ao longo da sessão teve como propósito a
aprendizagem dos conteúdos propostos bem como a preparação de
uma apresentação que cada grupo teria que realizar aos restantes
no final da aula. Nesta apresentação os grupos seriam avaliados
consoante os critérios estipulados por mim, sendo destacada a
equipa que aparentasse melhor classificação. A atividade de
apresentação, bem como as restantes tarefas da aula, despertou o
interesse e empenho de todos os alunos, sendo o balanço que faço
da mesma muito positivo.” (Excerto da Reflexão da aula nº 75 e 76,
de 12 de abril)

Apesar de estas estratégias serem muito produtivas não basta
simplesmente solicitar aos alunos a sua aplicação e esperar que tudo decorra
com eficácia. Conforme nos refere a literatura, a responsabilização dos alunos
em contextos de ensino de atividades desportivas assume mais dificuldades
quando comparada com outras disciplinas, uma vez que é difícil controlar todos
os procedimentos utilizados pelos alunos no cumprimento de uma dada tarefa
(Crouch et al (1997).
Uma situação frequente nas aulas de EF, e com a qual me deparei
diversas vezes, foi referente à performance dos alunos “Todos estão
efetivamente envolvidos em qualquer coisa relacionada com o basquetebol,
uma pequena parte está efetivamente a realizar a tarefa que foi atribuída, e
ainda uma parte mais pequena está a realizá-la com sucesso.” (Siedentop e
Tannehill, 2000, p. 50). Tal como refere o seguinte excerto esta situação
também foi visível nas minhas aulas.
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“Após alguns minutos a observar os grupos de trabalho verifiquei
que, mesmo estando todos a trabalhar, uns não estavam a realizar a
tarefa que apresentei e apenas uma pequena parte da turma
aplicava os critérios expostos para o exercício.” (Excerto da Reflexão
da aula nº 67, de 13 de março)

Esta situação realça a importância de uma supervisão pronunciada da
atividade dos alunos. A atividade em questão refere-se às práticas do professor
que permitem manter ao aluno na tarefa pretendida e com uma conduta
apropriada. Deste modo, facilmente se supõe que sem supervisão a aplicação
da accountability perde todo o sentido, portanto a supervisão e a
responsabilização constituem-se como habilidades fundamentais que um
professor eficiente deve dominar (Siedentop, 1991; Siedentop e Tannehill,
2000). Uma das principais dificuldades que senti na aplicação de várias
estratégias, designadamente as que envolviam a responsabilização, reportamse à capacidade de supervisão das mesmas.
Nesta perspetiva a supervisão é um pré-requisito que permite ao
professor antecipar e reagir às respostas que os alunos providenciam a uma
dada tarefa. Se este não supervisiona nem monitoriza de forma eficiente as
ações dos alunos, o processo de ensino aprendizagem é facilmente deturpado,
permitindo que os mesmos alterem as tarefas à vontade, chegando mesmo a
não cumpri-las. (Siedentop, 1991; Siedentop e Tannehill 2000). Os autores
acrescentam que num processo de ensino-aprendizagem bem supervisionado
os alunos alteram as tarefas no sentido da aumentar ou diminuir o seu grau de
dificuldade, mas o professor controla e define o limite dessa alteração. No
mesmo sentido quando a prática é bem conduzida os alunos entendem as
tarefas, corrigem os seus erros e desenvolvem uma prática independente,
sempre supervisionada pelo professor que monitoriza o seu progresso e os
mantem orientados para a tarefa.
As dificuldades manifestadas neste campo de intervenção englobaram
duas situações mais evidentes, o controlo a longa distância e o controlo de
toda a turma quando os alunos se encontravam divididos a realizarem
diferentes tarefas, como é o caso do trabalho em estações ou circuitos:
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“Destaca-se o facto de o controlo da execução dos exercícios ser
realizado sempre em grupos individuais, através da minha circulação
à volta do espaço onde os alunos realizam as tarefas. Apesar de não
ser uma má atuação, o controlo das tarefas não se devia limitar
apenas a esta forma. Uma supervisão a longa distância é também
elementar para uma intervenção eficaz pois desta forma, para além
de comunicar mais rápido com os alunos, estes sentem que, mesmo
não estando próximos deles, estão sempre a ser controlados.”
(Excerto da Reflexão da aula nº 14 e 15, de 19 de outubro)

Outra situação que ressalta desta prática relaciona-se com a
necessidade que senti em dividir a atenção pelos diferentes grupos de trabalho
e, em determinadas circunstâncias, focar a atenção em determinadas tarefas
como é o caso das situações em que introduzia novas variáveis de exercitação
numa dada estação.
“Em contrapartida a minha atenção teve que se dirigir para a estação
onde foram introduzidos novos conteúdos e exercícios e, por isso, a
correção das execuções técnicas nas restantes estações ficou
fortemente comprometida. Apesar de ajudar os alunos sempre que
eles se dirigiam a mim, chegando mesmo a deslocar-me para perto
das

outras

estações

em

determinadas

situações,

o

acompanhamento constante de todos os alunos em todas as tarefas
não foi possível, sendo o grande aspeto negativo que destaco nesta
aula.” (Excerto da Reflexão da aula nº 31, de 28 de novembro)

No sentido de melhorar a minha intervenção foram várias as estratégias
a que recorri, tais são expressas no seguinte excerto.
“Neste sentido uma das estratégias à qual recorri para melhorar a
supervisão foi a dividir numa primeira instancia a turma em dois
grandes grupos, um ficaria comigo na avaliação e no restante
(circuito) os alunos trabalhavam dois a dois de modo a facilmente
78

identificar quais os alunos que estavam a realizar a tarefa e quais os
que assumiam comportamentos desviantes, para além de diminuir a
interação entre eles pois trabalhavam em grupos muito pequenos.
Ainda a disposição das tarefas e do sítio onde me coloquei para
avaliar o grupo do solo permitia que conseguisse ter todos os alunos
no meu campo de visão.” (Excerto da Reflexão da aula nº 35 e 36, 7
dezembro)

A evolução neste campo processou-se gradualmente e a intervenção da
PC foi preponderante para que isso acontecesse. Como refere Metzler (1990) a
passagem de estudante a professor ocorre, provavelmente, através da
estrutura e natureza das experiências que o estudante professor tem, no
entanto, a função crucial da supervisão de um PC é promover uma
transformação positiva e de sucesso. Nesta perspetiva um PC que se mantém
envolvido na análise e refinamento do ensino dos seus estudantes estagiários
providencia supervisão favorável e consequente superação e progresso dos
mesmos (Goldsberry, 1988). Estas circunstâncias, já abordadas no terceiro
capítulo do RE, sempre me acompanharam e me permitiram aperfeiçoar
diversas dimensões da minha atuação:
“No seguimento do mencionado nas reflexões das aulas passadas a
supervisão e controlo de toda a turma era crucial para o decorrer da
aula uma vez que os alunos trabalharam por grupos e cada um fazia
diferentes tarefas. Este parâmetro foi novamente assegurado,
apesar de nesta sessão me ter focado nas estações dos saltos,
nomeadamente no mini-trampolim devido a avaliação sumativa,
tentei sempre controlar ao máximo as restantes estações e
considero que o meu desempenho foi positivo.” (Excerto da Reflexão
da aula nº 77, 12 de abril)
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4.3.3 SISTEMA SOCIAL
“A otimização de um sistema de aprendizagem exige a consideração do
sistema de relações entre o professor e o aluno, sendo um ambiente caloroso e
vivencial, de consideração e cuidado, uma orientação clara para o aluno, que
os níveis mais elevados de participação podem ser conseguidos.”
(Rosado e Ferreira, 2009)

O Desporto e a EF não produzem efeitos per si, a natureza das
interações sociais contribui sobremaneira para o alcance dos resultados
pretendidos (Rosado e Mesquita, 2011). Neste sentido o sistema social está
relacionado com o ambiente de aprendizagem que é propiciado para o bom
desenvolvimento do aluno, sendo este a figura central do processo de ensino
aprendizagem (Mesquita e Graça, 2004).
Nesta perspetiva, os alunos sempre foram considerados como a primeira
prioridade das minhas tomadas de decisão. Eles consagram-se como a razão
primordial de todo o trabalho que realizei no decorrer do EP, tanto ao nível da
conceção, do planeamento, da realização, da avaliação, entre várias
dimensões.
Grande parte das ações tomadas foram preconizadas e adequadas em
função das particularidades da turma e de cada aluno. Para tal, o
conhecimento afincado dos mesmos contribui de sobremaneira para o
desenrolar de todo este processo, sendo o estabelecimento de relações e laços
indispensável para esse conhecimento.
É importante reforçar que a otimização desse ambiente relacional deve
ser preconizada através outros espaços que não, o da sala de aula e da escola
ou terreno desportivo, favorecendo a transferência dessas competências para
outras competências da vida (Rosado e Ferreira, 2009).
O desenvolvimento deste sistema relacional com os alunos foi
francamente desenvolvido e otimizado desde cedo. Comparativamente com a
minha atuação nos restantes sistemas considero que este foi aquele em que as
dificuldades, apesar de muito diversificadas, foram contornadas rapidamente e
de uma forma mais acessível. É importante reforçar que a relação inicial foi um
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pouco atribulada, fruto do desconhecimento mútuo entre professor e alunos.
Apesar do início tempestuoso, uma vez que algumas atitudes da turma não
correspondiam às minhas expectativas, foi nesta fase que as conquitas neste
campo foram mais significativas, sendo que todas as que decorreram ao longo
do ano foram muito marcantes para o meu crescimento profissional e pessoal.
Deste sistema é possível acrescentar que o ambiente relacional é
determinante na satisfação pessoal dos professores e dos alunos ao nível da
manutenção da disciplina, do empenho despendido nas tarefas e do
crescimento individual e de grupo no domínio sócio-afetivo (Rosado e Ferreira,
2009).

4.3.3.1 PROFESSOR ATIVO, O COMBUSTÍVEL DE TODAS AS AÇÕES
O dinamismo da ação do professor é um motor de arranque para que
todos os sistemas anteriormente descritos funcionem com êxito. Um professor
ativo é aquele que acredita conseguir marcar a diferença com os seus alunos,
desenvolve um sistema de gestão que os ajuda a permanecer na tarefa e
implementa um programa instrucional que funciona como ação orientadora,
motivando os alunos, tornando-os responsáveis pelo desempenho. Tudo isto é
desenvolvido num clima de solidariedade e respeito (Siedentop, 1991;
Siedentop e Tannehill 2000).
A falta de dinamismo esteve incomodamente presente em alguns
momentos das minhas aulas. Em grande parte provocada pela falta de
confiança, esta situação repercutia-se também na atitude dos alunos, tal como
demonstro em seguida:
“Outra situação que se destaca pela negativa relaciona-se com a
forma pouco dinâmica com que os alunos realizam a aula. Aliado a
isto advém igualmente a minha atitude, que não é tão incisiva e ativa
quanto deveria, ainda mais numa turma com estas caraterística. O
que acontece é que à medida que vou circulando pelo espaço não
corrijo nem estimulo os alunos com a frequência correta. Apesar de
ainda não deter uma grande facilidade de, após a observação e
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identificação do erro, adequar e corrigir de imediato os aluno em
questão. Este pouco dinamismo e interação reflete-se na evolução
dos alunos. Como já referido em reflexões anteriores, por vezes
tenho a sensação de que os alunos pouco progrediram o que torna
um pouco frustrante.” (Excerto da Reflexão da aula nº14 e 15, de )

Como enunciado no excerto anterior, o caminho não foi fácil, as
dificuldades que enfrentei nesta vasta dimensão da realização deram
surgimento às variadíssimas estratégias que tive oportunidade de vivenciar e,
como consequência, saborear os resultados positivos que as mesmas
providenciaram no processo de ensino-aprendizagem dos meus alunos, bem
como na minha evolução como professor a. Estas conquistas permitiram-me
tornar numa professor a mais ativa, que estimula os alunos e os motiva para
alcançarem os objetivos pretendidos.

4.4 AVALIAÇÃO, UM PROCESSO REGULADOR
“Um “incómodo” necessário (…) a análise e avaliação são apresentadas como
tarefas centrais de cada professor.”
(Bento, 2003, p. 174)

Conforme refere o autor previamente citado, o processo de análise e
avaliação estabelecem uma estreita relação com a planificação e realização,
sendo todas estas atividades fundamentais para o sucesso profissional da
atividade do Professor.
As preleções sobre a avaliação aplicada à educação surgiram através de
Tyler (1949), considerado como o pai da avaliação educacional. O autor referese à avaliação como sendo uma comparação constante entre os resultados
e/ou desempenho dos alunos com os objetivos definidos, acrescentando que
esta tarefa se relaciona com o processo de determinação da extensão com que
os seus objetivos educacionais se realizam.
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Numa perspetiva semelhante Cardinet (1988) define a avaliação como
um processo de verificação de objetivos onde o desempenho dos alunos é
comparado com um modelo ideal. O autor acredita que o processo de
avaliação contribui para a eficácia do ensino uma vez que possibilita a
observação e interpretação dos seus efeitos. Com um ponto de vista similar
Bento (2003) identifica o processo de análise como um ponto delicado da
preparação do ensino, considerando-o como o mais difícil de todas as
dimensões da ação pedagógica, tornando-se crucial que o professor controle e
avalie os seus resultados pedagógicos.
É um fenómeno evidente que o processo de avaliação não é exatamente
igual em todas as escolas, nem em todas as turmas, nem para todas as
modalidades. Posto isto, é necessário, numa primeira instância, identificar as
necessidades educacionais e só depois elaborar programas de avaliação
centrados no processo educativo para que seja possível aperfeiçoa-lo
(Stufflebeam, cit por Rosado e Silva, 2010).
Neste sentido a avaliação é o resultado de um processo de descrição e
julgamento (Guba e Lincon, cit. por Rosado et al 2000) iniciando-se com uma
recolha de dados, passando pela formulação de um juízo de valor e terminando
com uma tomada de decisão (Miras e Solé, cit. por Rosado et al 2000).
No que respeita às funções e objetivos da avaliação, estes não se
prendem somente com a atribuição de uma classificação, permitindo apoiar o
aluno na sua aprendizagem, auxiliar o professor na avaliação do currículo e
tornar acessível a informação a todos os intervenientes no processo educativo.
Desta forma o objetivo da avaliação em EF é bem mais vasto do que a simples
intenção de atribuir uma nota ou uma classificação ao aluno, dedicando-se
fundamentalmente à melhoria do ensino (Barreiros e Sobral, 1980). Sendo
assim a avaliação não deve ser encarada uma simples recolha de informação,
mas antes como uma recolha de informação com o objetivo de especificar e
verificar problemas e ainda tomar decisões sobre os alunos (Salvia e
Ysseldyke, 1991).
Neste perspetiva, e corroborando o entendimento de Rosado et al
(2000), a avaliação das aprendizagens incide em duas funções, a pedagógica e
a social. Pedagogicamente, como já mencionado, a avaliação informa o
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professor sobre a eficácia a sua ação e informa o aluno sobre a sua evolução e
o nível alcançado.
Posto isto, torna-se fundamental destacar as funções que Natriello
(1987) atribui ao processo avaliativo, designadamente, a certificação, a
seleção, a orientação e a motivação. Deste modo, a certificação garante que o
aluno atingiu um determinado nível; a seleção certifica a identificação de alunos
para a entrada, o prosseguimento de estudos ou a vida ativa; a orientação
comunica aos alunos avaliados os resultados da avaliação, permitindo aos
avaliadores fazer diagnósticos ou planificações posteriores, por fim, a
apresentação dos resultados da avaliação assegura a motivação e o empenho
nas tarefas daqueles que estão a ser avaliados. A função social da avaliação
incide na importância de controlar o sistema educativo e a sua rentabilidade
social.
Na análise sobre o processo de avaliação é importante destacar o
parâmetro da frequência e regularidade, onde se destaca a avaliação contínua
e a avaliação pontual. Ambas desempenham uma função crucial e
indispensável no processo de ensino e aprendizagem e ambas estiveram
presentes na minha atuação ao longo do EP.
A avaliação contínua acompanha regularmente o processo de ensino
aprendizagem, no entanto, não deve ser encarada como uma avaliação
permanente, transmitindo a ideia de que estamos sempre a avaliar. Na verdade
esta continuidade está expressa no facto de a avaliação estar sempre presente
uma vez que é impossível não existir um questionamento constante sobre
aquilo que fazemos (Rosado et al 2000). Apesar do seu carácter permanente
esta avaliação não é suficiente para dar conta de todas as necessidades do
processo de ensino.
Deste modo surge a avaliação pontual, que tem um carácter isolado e
pode coincidir ou não com a avaliação final (Rosado, Dias e Silva, 2000). Os
autores revelam ainda que caso este tipo de avaliação seja frequente e bem
organizada pode perfeitamente traduzir-se numa autêntica avaliação contínua.
Importa frisar que a avaliação pontual pode corresponder a uma forma
de realizar um balanço no final de uma unidade de ensino, ao passo que a
avaliação contínua permite a recolha de informação para controlar e/ou otimizar
processo de aprendizagem durante essa unidade de ensino.
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Outro dos aspetos a considerar na avaliação refere-se aos níveis de
explicitação. Este parâmetro refere-se à formalidade da situação de avaliação e
ainda ao conhecimento que os avaliadores possuem da mesma (Miras e Solé,
cit. por Rosado et al 2000). Deste modo é possível considerar dois tipos de
avaliação, a explicita e a implícita. Na explícita a avaliação é encarada como
um momento formal, com critérios de avaliação explícitos, sendo reconhecida
pelos sujeitos como momento de avaliação. A avaliação implícita detém um
caracter informal, os critérios de avaliação não são evidentes, a situação de
avaliação não é definida como tal e os sujeitos não se apercebem que estão a
ser avaliados (Rosado e Silva, 2010).
No que se reporta à minha prática a avaliação pontual teve um carácter
implícito, decorrendo no início e final de cada UD. Por seu turno na avaliação
contínua era sempre explícita, permitia-me estabelecer um ponto de situação e
readequar as estratégias aplicadas.
A avaliação pode ainda ser caraterizada em função dos critérios a que
esta se referencia e, nesta perspetiva, existem dois tipos de avaliação a
referenciada à norma e ao critério.
Na avaliação que detém como padrão de referência a norma, o
desempenho dos alunos é comparado em função de uma norma, ou seja, a
avaliação é orientada por um conjunto de regras. Mais concretamente
determina-se o valor do aluno médio e os alunos são enquadrados na média ou
nos quadrantes acima ou abaixo desse valor (Rosado et al 2000). Este tipo de
avaliação reflete as diferenças dos alunos tendo como referência o grupo,
portanto o critério de avaliação não tem em conta o indivíduo avaliado nem as
condições de aprendizagem, ou seja, “(…) sempre que a avaliação é referida à
norma, o que interessa não é se o aluno atingiu este ou aquele objetivo, mas
em que posição se situa face aos resultados de um grupo que são
considerados como um referente importante.” (Valadares e Graça cit. por
Rosado et al 2000, p. 29). O recurso a este tipo de avaliação abrangeu
somente dois momentos, a corrida de resistência, sendo o termo de
comparação a média de voltas que a turma realizou, e a corrida de velocidade,
para a qual a comparação foi feita em função do tempo médio dos alunos.
Por seu turno a avaliação referenciada ao critério avalia o conhecimento
do aluno em função de um de critérios previamente estabelecidos com base
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nos objetivos de ensino, não recorrendo, necessariamente, à comparação entre
alunos. Este modelo, contrariamente ao anterior, tem em consideração as
individualidades dos alunos bem como o contexto em que decorre a
aprendizagem, apesar de existir uma tentativa de diminuir essa interferência.
Esta avaliação contempla ainda critérios de performance e de competência. “A
performance refere-se à avaliação de comportamentos observáveis, com
carácter quantitativo e transversal e presta-se à avaliação de objetivos
operacionais. A competência refere-se a capacidades de conservação e
transferência de aprendizagens, não se expressando, necessariamente, em
comportamentos observáveis, possuindo um carácter longitudinal e qualitativo
e prestando-se à avaliação de objetivos gerais, de formas superiores de
pensamento, de atitudes e valores.” (Rosado et al 2000, pp. 30). Este tipo de
avaliação teve uma representatividade muito mais expressiva. À exclusão dos
dois momentos de avaliação mencionados anteriormente todos os restantes
foram referenciados ao critério. Na minha opinião este tipo de avaliação é mais
justo e, sobretudo, valoriza a essência de cada aluno.
É ainda possível considerar a avaliação referida ao indivíduo que se
centra na evolução do mesmo, isto é, nos seus ganho ou retrocessos. A base
de comparação neste tipo de avaliação é o próprio indivíduo nos diferentes
momentos do processo aprendizagem.
No que respeita às modalidades de avaliação é possível distinguir três
variantes, designadamente, a avaliação diagnóstica, a formativa e a sumativa.
O caso específico da avaliação diagnóstica permite a apreciação dos
conhecimentos

e

aptidões

que

possibilitam

ao

aluno

iniciar

novas

aprendizagens. Esta avaliação compreende ainda dois tipos de avaliação
indispensáveis e distintos, a avaliação de pré-requisito que analisa as
aprendizagens anteriores

imprescindíveis para a aquisição de novas

aprendizagens e a avaliação dos níveis de entrada que verifica se o aluno já
detém conhecimentos sobre a matéria a ser lecionada (Rosado et al 2000).
Os autores citados previamente acrescentam ainda que a avaliação
diagnóstica não ocorre em momentos temporais estabelecidos, podendo
realizar-se no início do ano, no início de uma unidade de ensino e sempre que
se pretende introduzir uma nova aprendizagem.
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A aplicação desta e avaliação é crucial no início da aprendizagem de
uma modalidade, por este motivo o recurso à mesma foi permanente na
maioria dos desportos lecionados, no entanto quando as UD eram demasiado
pequenas o recurso a esta avaliação, pelo menos de um modo implícito, não
fazia muito sentido medida em que o tempo de exercitação ficaria muitíssimo
reduzido.
“Devido ao reduzido número de aulas estipulei apenas um momento
de avaliação no final, avaliação sumativa, que, naturalmente ocorre
na última aula.” (Excerto da UD de Badminton).

A ausência desta avaliação também foi evidente nas modalidades que a
turma nunca tinha praticado, como é o caso da ginástica acrobática.
“ (…) como os alunos nunca vivenciaram esta vertente da ginástica,
optei por não realizar a avaliação diagnóstica, iniciando o ensino da
modalidade com progressões muito elementares.” (Excerto da UD
de Ginástica Acrobática).

Em síntese a avaliação diagnóstica acaba por responder às seguintes
questões: “Que aprendizagens servem de base às que vamos ensinar?” e “Que
aprendizagens, das que vamos ensinar, já forma adquiridas pelos estudantes.”
(Mesquita, 2012).
Por seu turno, a avaliação formativa permite "informar o aluno e o seu
encarregado de educação, os professores e outros intervenientes, sobre a
qualidade do processo educativo e de aprendizagem, bem como do estado do
cumprimento dos objetivos do currículo. (…) Possui um carácter sistemático e
contínuo sendo da responsabilidade conjunta do professor, em diálogo com os
alunos e outros professores. (…) (Rosado e Silva, 2010, p.5) proporcionando a
adaptação do processo de ensino aprendizagem pelo professor.
Esta modalidade de avaliação permite a atribuição de importância ao
aluno, valorizando as suas motivações, o seu esforço e a própria forma como
este realiza as tarefas e resolve os problemas que lhe são impostos (Cardinet,
1993).
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Nesta perspetiva a avaliação formativa permite regular o processo de
ensino-aprendizagem, detetando e identificando metodologias de ensino mal
adaptadas ou dificuldades de aprendizagem nos alunos. Deste modo a
avaliação centra-se em pequenos segmentos de matéria, sobre objetivos
particulares e fazendo uma análise detalhada e em profundidade das
aprendizagens (Rosado et al 2000).
Importa acrescentar que não é aceitável a utilização da informação
retirada desta modalidade de avaliação para a classificação, reforçando que os
alunos, aquando da avaliação formativa, devem atuar sem serem confrontados
com a ameaça da classificação (Bloom, et al 1971)
Como síntese desta caracterização da avaliação formativa destaca-se
que esta deve acompanhar o processo de ensino aprendizagem, identificar as
aprendizagens bem-sucedidas e as dificuldades sendo realizada de acordo
com o plano de avaliação, onde todos os elementos importantes devem ser
avaliados, incidindo sobre um conjunto restrito de objetivos.Importa frisar que
reduzido número de aulas das UD impossibilitou a aplicação desta modalidade
de avaliação, tal como aconteceu, em determinadas situações para a avaliação
diagnóstica.
Por último, a avaliação sumativa "traduz-se num juízo globalizante sobre
o desenvolvimento dos conhecimentos e competências, capacidades e atitudes
do aluno. Tendo lugar, ordinariamente, no final de cada período letivo, no final
de cada ano e de cada ciclo de ensino, podendo, também, acrescentamos, ter
lugar no final de uma ou várias unidades de ensino que interessa avaliar
globalmente.” (Rosado e Silva, 2010, p. 7). Neste sentido a avaliação sumativa
acaba por se constituir como uma suma do desempenho do aluno, faz um
levantamento dos resultados no final de um determinado período de
aprendizagem e permite conhecer a forma como os objetivos foram
alcançados, assim como situar o aluno no final da aprendizagem (Heitmann e
Kneer, 1976). Por este motivo é o tipo de avaliação que permite descrever com
maior exatidão a progressão do aluno, o alcance dos objetivos e retenção ou
passagem de ano (Rosado e Silva, 2010).
De acordo com Rosado et al (2000) esta avaliação dedica-se à
classificação mas não se pode confundir com a mesma. Os autores referem
ainda que esta “pode assumir uma expressão qualitativa ou quantitativa” e que
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se constitui como uma balanço dos resultados após um período extenso de
ensino/aprendizagem. Apesar de acrescentar dados à avaliação formativa esta
acarreta uma visão mais global.
Uma

das

cateterísticas

fundamentais

desta

avaliação

é,

no

entendimento de Bloom et al (1971, p. 129), “O julgamento do aluno, do
professor ou do programa é feito em relação à eficiência da aprendizagem ou
do ensino uma vez concluídos."
No que respeita aos critérios de avaliação, esta avaliação incide sobre
um vasto conjunto de objetivos sendo estes criteriosamente selecionados.
Presta-se à classificação mas a sua finalidade é informar. É importante reforçar
que esta modalidade de avaliação teve presente me todos os desportos
lecionados.
O processo de avaliação não deixa de ser uma atividade subjetiva pois
envolve a atribuição de um valor tendo por base critérios que encerram
diversos problemas técnicos e éticos. Não é possível avaliar tentando pôr
completamente de parte as pessoas em causa, aliado a isto, os critérios de
avaliação não são absolutamente neutros e isentos, tornando impossível a
objetividade total do processo avaliativo (Rosado et al, 2000). Os autores
acrescentam que a avaliação está incumbida de uma função pedagógica e uma
função social. A primeira está associada ao desenvolvimento dos sujeitos e ao
aperfeiçoamento

do

processo

de

ensino,

a

segunda

associa-se

ao

enquadramento institucional, tendo por objetivo controlar a quantidade a
qualidade do ensino.
No entendimento dos autores referenciados anteriormente, a grande
dificuldade da ação de avaliar relaciona-se com a questão de todo o processo
se desenvolver num determinado contexto pedagógico, com uma grande
diversidade de fatores, onde o controlo e apreciação é extremamente difícil.
Aliado a esta adversidade, várias foram as dificuldades com que me deparei
neste campo de intervenção pedagógica.
“Uma das grandes dificuldades com que me deparo na avaliação
relaciona-se com o facto de ser necessário analisar o aluno mais de
que uma vez e não avaliar somente uma execução. Outra
problemática com a qual me deparo relaciona-se com o tempo que
89

disponho para observar e analisar o desempenho dos alunos de
forma a perceber se efetivamente eles cumprem ou não determinado
critério.” (Excerto da Reflexão da aula nº17 e 18, de 27 de outubro)

Associado

às

dificuldades

supracitadas,

outras

relacionaram-se

igualmente com o processo de escolha dos critérios e instrumentos de
avaliação e nomeadamente o próprio processo de avaliação.

4.4.1 CRITÉRIOS E INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO
“ para cumprir com a finalidade pedagógica da avaliação, os professores
dispõem de instrumentos que permitem controlar a eficácia dos conteúdos que
utilizam a partir da apreciação das modificações objetivas operadas no
comportamento dos alunos” (Barreiros e Sobral, 1980, pp. 9).

O objetivo da avaliação é de tomar uma decisão que tem por base
realização de um determinado objetivo. Por sua vez esse objetivo deve ser
precisado para se poder enunciar, nitidamente, quais são os critérios de
avaliação (Damas e Ketele, 1985). Nesta linha de pensamento os autores
acrescentam que a determinação das informações a recolher tem como
referência o objetivo pretendido e aos critérios considerados como sinais da
sua realização.
Este processo de determinação dos critérios de avaliação demonstrouse uma adversidade nos momentos iniciais do EP. De facto sentia uma certa
dificuldade em me centrar no essencial, o que acabava por se refletir numa
imensidão de critérios a observar no momento de avaliação, dificultando todo o
processo. Nesta situação o focar no essencial passou a ser a solução. Com
isto, aquando da definição dos critérios de avaliação, passei a focar-me, de
uma forma mais evidente, nos objetivos traduzindo-os em critérios eficazes,
que efetivamente me permitiam analisar os aspetos fundamentais, cumprindo
com o postulado de que “ (…) a avaliação polariza a sua atenção sobre os
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índices de comportamento que são os sinais da realização dos objetivos
procurados.” (Damas e Ketele, 1985, p.16)
Os autores mencionados referem que um conhecimento prévio dos
critérios a observar revela-se indispensável para o processo de avaliação. Esta
situação foi comprovada na minha atuação no momento em que os critérios da
avaliação diagnóstica foram exatamente iguais aos da avaliação sumativa,
sendo também os mesmos critérios de execução que solicitava aos alunos nas
várias tarefas das aulas. Isto permitiu uma maior familiarização com os critérios
de avaliação, facilitando de sobremaneira a sua observação.
“A familiarização com os critérios de avaliação foi crucial para este
processo, apesar de na avaliação da modalidade de basquetebol
sentir que esta afinidade com os critérios de avaliação foi maior, uma
vez que os apliquei duas vezes (avaliação diagnóstica e avaliação
sumativa).” (Excerto da Reflexão da aula nº 75 e 76, de 12 de abril)

No que se refere aos instrumentos de avaliação, estes evidenciam uma
importância acrescida na medida em que são eles que possibilitam a medição
das destrezas adquiridas pelos alunos. Neste sentido para que a recolha de
informação da avaliação seja válida e objetiva, os Professores devem saber
selecionar instrumentos de qualidade, que sejam adequados ao que se
pretende avaliar (Rosado et al 2000).
Dada a necessidade de rentabilizar ao máximo o tempo de prática, o que
passa pela escolha de instrumentos de observação que consumam um menor
tempo possível de aula, assim como proporcionar uma avaliação que se
enquadre com o ensino e com os seus objetivos, as técnicas de avaliação
qualitativa são as que me melhor se enquadram neste cenário (Rosado et al
2000).
“ (…) em conjunto com os colegas de núcleo de estágio e com a
professora cooperante, consideramos que o instrumento mais
adequado para a avaliação seria a lista de verificação.” (MEC de
voleibol).
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Pelas razões enumeradas previamente este foi o instrumento a que optei
por recorrer durante todo o EP para a avaliação do domínio motor. De acordo
com Rosado et al (2000) uma check list corresponde a uma escolha de dois
pontos em que um ponto indica a ocorrência e o outro a não ocorrência,
limitando-se o observador a um dado critério que é ou não aplicado. Quanto à
avaliação do domínio socio-afetivo a avaliação foi feita através de escalas de
classificação.
Para finalizar esta análise sobre os critério e instrumentos de avaliação
podemos considerar que os bons procedimentos de avaliação têm em
consideração o facto de que o desempenho de um aluno em qualquer tarefa
depende das exigências e das características da mesma bem como das
características do meio onde esta é realizada (Salvia e Ysseldyke, 1991).
Pela experiência que ressalta da minha prática concluo que não há um
método, uma estratégia ou uma metodologia que resulte, com a máxima
eficácia, em todos os contextos. O EP deu-me a possibilidade de experimentar
e conjugar várias metodologias na busca do que melhor se enquadrava com
um ensino justo e eficaz, adaptado aos meus alunos.

4.4.2 OBSERVAÇÃO
“Observar é um processo que inclui atenção voluntária e a inteligência,
orientado por um objetivo terminal ou organizador e dirigido sobre um objeto
para dele recolher informações”
(De Ketele, cit. por Damas e De Ketele, 1985, p. 11)
A observação é um processo e não um mecanismo simples de
impressão como da ação de fotografar, “(…) não é olhar só à nossa volta. Mais
do que isso, é captar significados diferentes através da visualização”
(Sarmento, 2004, p. 161). Este processo implica um ato de inteligência pois no
campo percetivo com que o observador se depara, deve selecionar um
pequeno número de informações pertinentes entre um vasto conjunto de
informações possíveis (Damas e Ketele, 1985). Os autores acrescentam que
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este processo de observação é orientado por um objetivo terminal ou
organizador do próprio processo de observação. Neste sentido quanto mais
claro e explícito for o objetivo, mais a seleção da informação será facilitada.
Saliente-se que este mecanismo de seleção age em alusão à experiência
anterior: “o já visto observa-se mais facilmente, mas o demasiadamente visto
arrisca-se a passar despercebido” (Damas e Ketele, 1985, p.11).
As dificuldades no campo da observação reverteram-se em vários
campos. A definição e escolha dos critérios a observar foi um deles, sendo os
processos de melhoria já referidos anteriormente. Outra dificuldade relacionase com familiarização com certas modalidades, nomeadamente as de cariz
coletivo, na qual a observação, nomeadamente, dos aspetos táticos era um
processo complexo. Esta situação refletia nitidamente a minha experiência
pessoal pois, como referencia Sarmento (2004) o ato de observar está
referenciado à história e experiência pessoal do observador. Tal como
expressa o excerto seguinte.
“Apesar de no período passado ter realizado todas as avaliações
das modalidades de atletismo e ginástica sem auxílio do NE, nesta
aula senti mais dificuldade em concretizar este processo avaliativo
sozinha. Um das causas deste incidente relaciona-se com o facto de
as modalidade anteriormente referidas serem individuais e na
avaliação

cada

aluno

realizava

a

atividade

em

questão

individualmente ou, no máximo, dois a dois.” (Excerto da Reflexão
da aula nº 42, de 9 de janeiro)
“Esta familiarização com critérios permite-me focar a observação
naquilo que realmente queria avaliar, facilitando todo este processo.
Outro aspeto importante é também a memorização da execução dos
alunos pois nem sempre consegui registar todas as performances
dos mesmos no momento exato em que estes faziam os saltos e isto
possibilitou-me o registo posterior.” (Reflexão da aula nº 77)

De facto a observação foi uma das principais funções que dificultou a
minha atuação no processo de avaliação e mesmo na atuação no decorrer das
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aulas. Esta função é crucial para a atividade de um professor, na medida em
que se este não conseguir ver as discrepâncias entre a execução do aluno e a
pretendida, a sua capacidade de intervenção fica muito limitada (Sarmento,
2004). Acrescentando-se que um bom desenvolvimento da teoria e de
conhecimento prático não são suficientes para suprimir a necessidade de uma
capacidade de observação eficiente (Armstrong, Hoffman e Ulrich cit. por
Sarmento, 2004).
O desenvolvimento desta competência, em parte, foi proporcionado pela
prática e treino ao longo do EP. De facto, como nos refere Sarmento (2004), o
professor experiente distingue-se dos iniciantes pelas advertências que,
rapidamente e com certeza, transmite aos praticantes e nas quais se baseia
para formular uma nova instrução.
Apesar de a experiência que fui arrecadando ao longo do EP me ter
proporcionado melhorias ao nível desta competência, não posso menosprezar
as estratégias a que recorri na tentativa de melhorar a minha atuação,
nomeadamente, a definição de critério tendo por base o focar no essencial foi
determinante para esta melhoria. Este aspeto abrangeu os momentos de
avaliação mas também todas as observações efetuadas nas aulas, na medida
em que no decorrer das mesmas tentava sempre focar a minha atenção nos
aspetos determinantes.
Posso deste modo concluir que a prática aliada às estratégias a que
recorri foi preponderante para todo o progresso, sendo que este se refletiu ao
longo de cada unidade de ensino e ao longo de todo o ano. A melhoria neste
campo foi significativa, no entanto este parâmetro poderá ser sempre cada vez
mais otimizado.

94

5. PARTICIPAÇÃO NA ESCOLA E RELAÇÕES COM A COMUNIDADE,
UM MARCO GIGANTE DA FORMAÇÃO DA MINHA IDENTIDADE
PROFISSIONAL
“O contexto de trabalho, enquanto local de construção do conhecimento
profissional dos professores, assume particular importância pois permite um
“vaivém entre uma teoria e uma prática que a interpreta, a desafia, a interroga
e, por isso, também a fecunda e faz desenvolver”
(Formosinho e Machado cit. por Simão et al. 2009, p. 65)

A ação do Professor não se esgota no processo de gestão e
organização do ensino, nem na lecionação das aulas e relação que estabelece
com os próprios alunos. Neste reportório de ações a conexão e integração que
o Professor desenvolve na comunidade escolar representam, igualmente, um
aspeto predominante para a sua atuação. Cada membro de uma instituição
manifesta um papel vital para a dinâmica que nela se desenvolve, uma vez que
“são os atores no interior de um sistema que fazem da organização aquilo que
ela é” (Brunet, 1992, p.125). Nesta medida o trabalho desenvolvido pelo
professor só poderá ser potenciado se este compreender e se envolver no
contexto em que decorre a sua atividade.
O sucesso deste parâmetro de intervenção do EP foi facilmente
garantido. A facilidade de adaptação, integração e relacionamento em novos
ambientes foram potencialidades que me favoreceram neste envolvimento.
Porém o grande destaque reporta-se ao acolhimento e à inclusão, desde o
primeiro momento, com que toda a comunidade escolar presenteou os
Professores Estagiários. Este apoio esteve sempre presente tanto nos
encontros informais da sala dos professores como nas reuniões e atividades
realizadas pelo grupo disciplinar de EF e restantes grupos disciplinares.
A boa relação que os atores escolares estabelecem entre si é
referenciada como um fator promotor do sucesso escolar (Brunet, 1992). Este
critério de êxito foi evidente em toda a comunidade escolar abrangendo, como
se percebe pelo descrito anteriormente, o NE. Tão ou mais importante que a
presença desta afinidade com os membros da instituição foi a liberdade de
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opinião, de aplicação de novos conhecimentos e inovação que estes sempre
depositaram no NE, com particular destaque no departamento de expressões e
no grupo disciplinar de EF, com quem o trabalho era mais frequente. Neste
sentido, e corroborando o enunciado por Brunet (1992), a formação e
aperfeiçoamento são potenciados se o individuo conseguir recorrer a novos
conhecimentos e métodos, tendo sempre presente que os colegas de trabalho
o auxiliam no complemento destes conhecimentos e o apoiam sempre que
necessário, sendo esta contribuição evidente em diversos momentos.
Pelo mencionado até ao momento logo se denota que o contexto local
onde realizei o EP teve um forte impacto no meu entendimento sobre aquilo
que é ser professor numa escola real, com problemas e situações concretas
que preenchem o dia-a-dia dos Professores. A este nível destaca-se a
importância de um desenvolvimento profissional docente como um processo,
individual ou coletivo, que se deve contextualizar no local de trabalho, sendo as
experiências mais eficazes para o desenvolvimento profissional docente
aquelas que se fundamentam na escola e se relacionam com as atividades
quotidianas realizadas pelos professores (Marcelo, 2009).
Desta forma, o trabalho desenvolvido no envolvimento com a
comunidade escolar tornou a minha experiência muito mais enriquecedora.
revelou-se preponderante para o meu crescimento profissional. Toda a partilha
de conhecimentos, de conselhos, de experiências, bem como a observação do
comportamento dos professores e a própria forma como tomavam de decisão
demonstrou-se preponderante para a minha aprendizagem e crescimento
profissional. Um aspeto fundamental a reter neste campo de ação é que na
escola temos que aprender a trabalhar com toda a gente, o trabalho em equipa
é crucial para que uma instituição tão dinamizadora e com um papel tão
importante na sociedade tenho o sucesso desejado. Nesta perspetiva o
desenvolvimento profissional é encarado como um processo colaborativo
(Marcelo, 2009), onde existe uma constante interação que permite a partilha de
experiências de sucesso e a aprendizagem com os erros dos seus pares
(Simão et al. 2009). Deste modo a colaboração passa a ser encarada como “
(…) fator de aprendizagem profissional, através da estimulação de interações
recíprocas entre os professores. Neste contexto de colaboração, torna-se
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visível a articulação entre os processos de melhoria da escola e a formação e o
desenvolvimento profissional dos professores.” (Simão et al. 2009, p. 66)
Com efeito, várias foram as participações e atividades desenvolvidas no
seio da comunidade. Começo por destacar as reuniões de Conselho Geral de
professores, de Departamento de Expressões e do Grupo disciplinar de EF,
bem como as de Conselho de Turma (CT). Este envolvimento proporcionou
uma aproximação significativa com a realidade da escola e com os
acontecimentos concretos que nela ocorrem, bem como o modo particular que
os intervenientes escolares recorrem para resolver os problemas inerentes à
instituição. A participação nestes encontros permitiu confirmar as expetativas
que detinha acerca do trabalho extra-aula que os professores desenvolvem,
bem como o caracter burocrático e legislativo que impregna todas estas ações.
Neste campo de ação escolar destaco em especial as reuniões de conselho de
turma pelo facto de me proporcionarem um conhecimento mais alargado dos
meus alunos, tanto ao nível do desempenho escolar como ao nível pessoal.
Ao nível da Direção de Turma (DT) a interação neste campo foi
concretizada através do acompanhamento de algumas atividades da direção
de turma da PC, nomeadamente, as reuniões iniciais de DT, o processo de
contabilização de faltas e seu posterior registo no programa dos alunos e a
lecionação de uma aula de oferta de escola integrada no Projeto PRESSE de
educação sexual. É importante frisar que estas são somente algumas das
atividades do DT com as quais contactei diretamente.
O destaque destas ativdades vai para a aula lecionada no âmbito do
projeto PRESSE. Na verdade as outras tarefas, apesar de fundamentais para o
desempenho do diretor de turma, não são tão aliciantes comparativamente com
a docência de uma aula. Para além de que nesta experiência, tive a
oportunidade de trabalhar com uma turma com caraterísticas diferentes da
minha e de abordar o ensino de disciplina completamente diferente da EF, não
só em termos de conteúdo mas também pelo próprio espaço onde decorreu a
aula.
Ao longo do EP vários foram os professores de EF que solicitaram ao
núcleo de estágio a substituição das suas aulas. Esta experiência foi
determinante no alargamento do meu reportório de ação enquanto professor,
com particular enfâse campo de atuação nas aulas. Dado ao facto de durante
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todo o ano de estágio ter ao meu abrigo uma só turma, o contato com outras
turmas foi altamente enriquecedor para a minha experiência profissional. Esta
prática foi abrangível ao 2º ciclo, nomeadamente ao 5º ano e, uma vez que, a
minha turma é do 9º ano, a diferença foi abismal. Os alunos eram muito mais
irrequietos, embora esta agitação fosse gerada pelo entusiasmo que
manifestavam pelas atividades propostas, o que facilitava envolvimento nas
mesmas. Estas atividades consumaram-se como mais uma oportunidade de
integração e afirmação na comunidade escolar, uma vez que estes alunos
passaram a identificar-me como professora, apreciaram o meu trabalho de tal
forma que sempre que passavam por mim faziam questão de me cumprimentar
e perguntar quando voltaria a dar-lhes aulas, sendo que estes momentos foram
altamente reconfortantes e motivadores.
Neste ano letivo o NE criou dois novos clubes na escola, o clube de
lutas, à responsabilidade de dois deles e o clube de ginástica, Super
Acrobatas, à minha responsabilidade juntamente com outra colega. Esta
atividade decorreu ao longo de todo o ano letivo, uma vez por semana. A
dinamização do clube dos Super Acrobatas proporcionou-me diferentes tipos
de vivências com a ginástica que, até agora, só tinham sido como praticante.
Para além do ensino da ginástica, que também esteve presente nas aulas
lecionadas à minha turma, no clube passei pela criação de um esquema que
esteve integralmente à minha responsabilidade, bem com a colega de estágio
que partilhou comigo esta atividade. O esquema foi apresentado à comunidade
escolar em diversas ocasiões, como é o caso da Festa de Natal e do Sarau de
Ginástica. Esta experiência foi fantástica, tendo relevado a mim própria
capacidades que pensava não possuir.
No que respeita as atividades desenvolvidas pelo grupo de EF distingo o
Corta mato escolar e o Meeting de Atletismo. Estas proporcionaram a
vinculação da relação com os professores do grupo, bem como o trabalho de
equipa que, como já mencionado, se manifestou preponderante para o meu
crescimento profissional. O alargamento da interação com os vários alunos da
escola é outro fator positivo a retirar deste envolvimento.
Ainda dentro do campo de atividades realizadas pelo grupo de EF
destaco o Sarau de Ginástica que encerrou uma semana muito importante da
escola, onde se realizaram variadíssimas atividades organizadas por vários os
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grupos disciplinares, contanto com a presença dos pais, Encarregados de
Educação (EE) e familiares dos alunos. Esta atividade foi realizada à noite de
forma possibilitar a presença dos professores de outras disciplinas e também
aumentar a adesão por parte dos pais e EE.
A organização do Sarau foi a atividade que envolveu um trabalho
antecedente mais significativo. Isto foi ocasionado pelo facto de o NE ter
mostrado interesse em que as suas turmas tivessem uma participação ativa no
sarau. Neste sentido as nossas turmas participaram na cerimónia de abertura
do espetáculo. A preparação deste momento foi bastante trabalhada, desde a
escolha da música, a criação da coreografia e os ensaios com as turmas. A
tarefa era trabalhosa mas deu-me um grande prazer concretiza-la e o resultado
final foi muito recompensador.
As atividades organizadas pelo núcleo foram um domínio importante no
que respeita à autonomia que a escola depositou em nós e à própria afirmação
que desenvolvemos no seio da comunidade escolar. Neste espetro destaco as
ações de formação de Taekwondo e Zumba, realizadas no 1º e 2 período,
respetivamente. Para estas ações foram convidados formadores específicos de
cada área, sendo a sua participação excecional. O objetivo das mesmas era
sensibilizar a comunidade escolar para a importância e os princípios das
atividades em causa, bem como para promover o alargamento do reportório de
ação dos professores de EF. Os objetivos foram alcançados com sucesso e a
participação da comunidade escolar foi significativa e repercutiu efeitos muito
satisfatório. Com exemplo disso temos a participação em massa do
departamento de aluno com NEE na ação de Zumba e ainda o facto de
algumas alunas terem iniciado a prática desta ativdades após a ação.
Também os jogos tradicionais integrados no peddy papper da Semana
da Saúde, a Semana da Europa, na qual estava integrado o Sarau de Ginástica
e na colaboração no projeto que enfermeiras desenvolveram na escola,
salientaram-se como atividades onde foi possível afirmar a autonomia de ação
do NE bem como fortificar os nossos laços com os vários intervenientes
escolares e alargar o nosso reportório de ação.
Ao longo deste ano foi também solicitado ao NE que contribuísse com
uma pequena noticia para o Jornal Virar a Página, publicado em cada período
com pequenas notícias/ publicações dos alunos e dos professores, sobre os
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principais acontecimentos que marcaram a atividade da escola em cada um
dos períodos.
Por último, a minha participação foi extensiva ao Desporto Escolar (DE)
de natação, única modalidade de DE que a escola oferece. A minha vivência
com a natação é muito forte, como já referido no primeiro capítulo deste RE,
pelo que não fazia qualquer sentido não me integrar nesta atividade. As
expectativas iniciais foram um bocado deturpadas uma vez que estava à
espera de alunos com um nível mais elevado de desempenho e, na realidade,
a maioria dos alunos estava apenas a iniciar a prática desta modalidade, sendo
exatamente com estes níveis que trabalho diariamente. Apesar do mencionado,
a experiência demonstrou-se bastante enriquecedora não tanto como pela
experiencia de lecionar a modalidade de natação mas antes pela envolvência
que desenvolvi com os alunos e pela participação em mais uma das várias
funções que um professor pode desempenhar no exercer da sua profissão.
Como conclusão deste tópico resta-me acrescentar que no que respeita
ao envolvimento e participação nas diversas atividades da escola não perdi a
oportunidade de estar presente e de contribuir para o êxito das mesmas. Este
contributo foi igualmente correspondido, na medida em que todas estas
vivências permitiram enaltecer a minha formação inicial.
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6. DO PLANEAMENTO À CONCRETIZAÇÃO: ESTUDO SOBRE
OS TEMPOS DE ATIVIDADE NAS AULAS DE EDUCAÇÃO
FÍSICA

6.1 ENQUADRAMENTO TEÓRICO

O planeamento é considerado como a base que suporta e justifica toda a
atuação prática do Professor, distinguindo-se como uma reflexão detalhada
sobre a direção e controlo do processo de ensino e aprendizagem que surge
do confronto diário com problemas de natureza teórica e prática (Bento, 2003).
Todo o planeamento, mesmo concretizado e aplicado com a máxima
qualidade e rigor, corre o risco de sofrer reajustamentos, uma vez que o ensino
real tem mais condicionantes do que aquelas que podem ser contempladas no
planeamento (Bento, 2003). Dado ao complexo meio onde o processo de
ensino se concretiza e à interação de diversos fatores que nele coabitam, os
reajustes podem ter diversas origens, desde os mais variados imprevistos com
que o Professor se depara no decorrer das aulas, passando pela resposta,
positiva ou negativa, dos alunos a todo o processo de ensino aprendizagem.
Ainda assim vários acontecimentos dependem da antecipação mental da
realidade de ensino previsto no planeamento preconizado.
Deste modo, de todos os momentos do processo de ensino
aprendizagem é na aula que o Professor é confrontado com a eficácia do
planeamento e onde toda a sua ação e conhecimento são postas à prova, tanto
no sentido do domínio do conhecimento do conteúdo como na resposta que
promove ao desempenho e comportamento dos alunos, ou seja, “A aula é
realmente o verdadeiro ponto de convergência do pensamento e da ação do
Professor” (Bento, 2003, pp.101).
Em consonância com o referido podemos concluir que uma atuação
eficaz por parte do Professor pressupõe uma conjugação perfeita entre os
conhecimentos teóricos e práticos, o primeiro relaciona-se com o conhecimento
base e com as destrezas a que o Professor recorre na sua atuação, o segundo
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enquadra-se numa ação subjetiva que implica uma atuação e interação com
um sujeito num determinado contexto (Flores e Pacheco, 1999).
Neste parâmetro os estudos sobre a eficácia dos Professores sofreram
várias atualizações ao longo dos últimos anos e, consequentemente, as
variáveis consideradas como promotoras de um ensino eficaz também se
alteraram (Graça, 1997). Apesar de se considerar uma variável que contempla
uma aplicação isolada na avaliação da eficácia do ensino (Abreu, 2000), a
análise seguinte irá incidir sobre o tempo de empenhamento motor e,
concludentemente, o tempo potencial de aprendizagem
Para Santos (2012, p. 134) a atividade do Professor “orienta-se no
sentido de aumentar o tempo de atividade motora específica, garantindo um
elevado tempo disponível para a prática.” Esta decisão certamente se irá refletir
na qualidade de trabalho do aluno e nas oportunidades de aprendizagem que
lhes são proporcionadas. Isto vai de encontro ao entendimento de Costa (1995)
quando afirma que a aprendizagem de habilidades motoras não se processa
sem que se disponham de oportunidades de exercitação das tarefas a
aprender.
Em conformidade com o descrito anteriormente Bento (2003) certificanos que o tempo de contato real e efetivo com a motricidade é determinante
para a formação de habilidades e capacidades motoras assim como uma
qualidade necessária a uma execução correta. O autor acrescenta ainda que
uma exercitação mais frequente e uma aprendizagem mais segura garantem a
formação e desenvolvimento de habilidades e capacidades pois propiciam uma
densidade motora específica elevada. “Em toda a aula de Educação Física
deve ser alcançada uma carga – densidade motora- adequada.” (Bento, 2003,
p. 138). Para isto é necessário regular a carga, ou seja, garantir um volume,
uma intensidade e uma densidade de movimento enquadrados com os
objetivos estipulados.
Deste modo podemos concluir que o Professor deve assegurar o maior
volume de carda proveitosa numa aula, preocupando-se em garantir um “tempo
elevado de efetividade” (Bento, 2003, p. 139), sendo este o tempo gasto em
tarefas pedagogicamente justificadas. Este pensamento acaba por suportar a
ideia de que Professores eficazes organizam a atividade dos alunos tendo
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como objetivo proporcionar-lhes um maior tempo possível de empenhamento
na tarefa (Costa 1984 cit. Santos, 2012).
Neste sentido surge o conceito de tempo de empenhamento motor,
identificado como uma unidade de tempo em que o aluno se encontra
empenhado em conteúdos relevantes de EF (Santos, 2012).
Sobre este conceito Costa (1995), com base no postulado de Piéron e
Piron (1981), constata que existe uma diferença acentuada entre o progresso
do alunos, sendo que esta diferença se reflete no tempo consagrado à prática
do exercício critério, traduzindo-se não só no tempo de exercitação mas
também no número de repetições do exercício critério. O mesmo autor referese aos estudos levados a cabo por Phillipis e Carlisle (1983) e Graham, Soares
e Harrington, (1983), em que professores que obtiveram maiores ganhos de
aprendizagem dos seus alunos proporcionaram-lhes o dobro de tempo de
exercitação e ainda que os alunos que apresentaram um ganho de
aprendizagem maior passaram mais tempo em atividade motora e menos
tempos em espera.
Em contrapartida, com base nos estudos de Yerg e Twardy (1982),
Costa (1995) afirma que os Professores menos eficazes despenderam mais
tempo de prática para uma dada habilidade. Isto é justificado pela ação que os
mesmos desenvolveram no acompanhamento do processo de ensino
aprendizagem

dos

seus

alunos,

comportando-se

como

“espectadores

passivos” da sua atividade e por este motivo a prática por si só não foi
suficiente para estimular a aprendizagem.
Deste modo concluímos que o Tempo de Empenhamento Motor (TEM) é
uma condição necessária à aprendizagem mas não é suficiente. É fundamental
adequar as tarefas motoras ao nível de desempenho dos alunos e encontrar
equilíbrio entre o tempo de exercitação e feedback, necessário ao
aperfeiçoamento e progresso das prestações dos alunos (Costa, 1995).
A temática não é nova e assume diversas formas, nomeadamente, o
tempo em que os alunos adotam um comportamento motor é descrito de várias
formas, designadamente, engaged time, motor engaged time, active learning
time, functional time e ATL-PE (Academic Learning Time in Physical
Education). Estes termos representam dois tipos de envolvimento motor que os
alunos podem assumir, nomeadamente, os termos engaged time, motor
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engaged time, active learning time e functional time relacionam-se com todos
os momentos em que o aluno está fisicamente envolvido nas tarefas da aula,
independentemente da natureza desse envolvimento (Siedentop, 1991).
Por sua vez o conceito ALT-PE (Academic Learning Time in Physical
Education) que em português é designado como Tempo Potencial de
Aprendizagem (TPA) está relacionado com a quantidade de tempo que o aluno
despende na realização de uma tarefa com um nível de dificuldade apropriado
(Rink, 1993; Siedentop, 1991). Segundo Rink (1993) o nível de dificuldade
apropriado de uma tarefa é definido como um nível com elevada taxa de
sucesso entre os alunos, uma vez que não há qualquer vantagem em exercitar
uma habilidade com um nível de dificuldade que conduza a uma percentagem
elevada de insucesso ou de sucesso.
Importa reforçar a ideia de que os conceitos de TEM e TPA ou ALT são
distintos e a comparação entre ambos fornece informação muito importante
para o Professor, nomeadamente, quando se verificam diferenças acrescidas
entre o TPA e TEM. Numa situação destas o problema pode estar relacionado
com a instrução e/ou o grau de dificuldade da tarefa (Silva, 2012). Daqui
ressalta a necessidade de estruturar a aula de modo a elevar ao máximo o
tempo/oportunidade de exercitação dos alunos, a um nível de dificuldade
compatível com o desenvolvimento contínuo da habilidade e com um número
reduzido de erros.
Sobre esta temática Siedentop (1991), baseado em Metzler 1979,
apresenta o Efeito de Funil do Tempo Despendido pelo Estudante. Este efeito
fala-nos da diferença existe entre o tempo que o Professor planeia para que os
estudantes permaneçam em atividade durante a aula e o tempo que os alunos
despendem efetivamente para potenciar a sua aprendizagem. Neste sentido o
autor acrescenta que do tempo total de atividade motora planeado para o aluno
somente 1/3 reflete, efetivamente, essa atividade, e ainda do tempo em que
aluno se encontra em atividade apenas uma parte é considera TPA.
As variações do TEM podem ser ocasionadas por diversos fatores dos
quais enfatizamos o tipo de atividade. Segundo Mesquita e Graça (2002) tipo
de atividade carateriza-se como um fator determinante nas diferenças de
tempo de empenhamento motor dos alunos, acrescentando que as aulas de
jogos

desportivos

proporcionam

substancialmente
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mais

tempo

de

empenhamento motor que as de ginástica ou atletismo. O mesmo reflete Bento
(2003) ao afirmar que a densidade motora das aulas de Educação Física tem
sido considerada por diversos autores como demasiado baixa, particularmente
nas aulas de ginástica.
Neste sentido a observação do comportamento que tanto o Professor
como os alunos assumem no decorrer da aula e da reação que cada um deles
desenvolve em relação ao comportamento do outro são cruciais na
determinação das variações do TEM. Posto isto, Vickers (1990), baseada em
Siendentop (1979), define várias categorias de observação do comportamento
que o Professor pode assumir no decorrer de uma aula, dos quais destacamos:
Organização - momento em que o Professor está organizar os alunos e/ou
material/equipamento e não está direcionado para eventos de exposição/
explicação do conteúdos; Avisos Organizacionais - momentos em que o
Professor transmite qualquer indicação aos alunos relacionada com a
organização da aula, como número de grupos, equipamento, etc; Instrução momento em que o Professor instrui os alunos sobre os conteúdos / matérias
da aula; Tempo de Atividade do Aluno - momento em que os alunos estão
ativamente empenhados na consecução de uma tarefa; Interação Instrucional
com os Alunos - momentos em que o Professor interage com um alunos ou um
pequeno grupo de alunos no sentido de analisar/ avaliar/ corrigir a sua
performance.
No que concerne à atividade do aluno, segundo Rink (1993) e Siedentop
(1991), podemos definir as seguintes categorias, relacionadas com a forma
como os estudantes usam o tempo de aula: Organização – momento em que
os alunos ouvem indicações relacionadas com a organização de uma tarefa, ou
mesmo momentos em que se encontram a organizar uma tarefa, não estando
relacionada com a instrução de conteúdos; Atividade – momentos que o aluno
está aplicado, ao nível motor, numa tarefa relacionada com os conteúdos da
aula; Instrução - momento em que os estudantes estão a receber informação
relacionada com os conteúdos da aula; Transição – momentos em que os
alunos mudam de uma atividade para outra; Espera – período de tempo entre
duas atividades em que o aluno não se encontra a fazer qualquer atividade.
Fora da tarefa – momento em que os aluno não estão envolvidos nas tarefas
da aula.
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6.1.1 PERTINÊNCIA DO ESTUDO
O aparecimento do tema surge a partir de uma das problemáticas que
mais se fez sentir na minha atuação no início do EP e está relacionada com a
concretização dos planos de aula que, muitas vezes, eram demasiado
ambiciosos conduzindo ao incumprimento de certas tarefas propostas.
Associado a esta problemática surge a necessidade que senti em
procurar

estratégias

que

proporcionassem

um

elevado

tempo

de

empenhamento motor a todos os alunos, tanto nas modalidades individuais
como nas coletivas, uma vez que na minha prática senti que os alunos
vivenciavam um menor tempo de empenho nas modalidades individuais.
Posto isto, este estudo surge no sentido de consciencializar a minha
atuação e de poder, simultaneamente, melhorá-la.

6.1.2 OBJETIVOS DO ESTUDO
Este estudo tem como primeiro propósito verificar se existem diferenças
entre os tempos planeados e concretizados para a instrução, o tempo
disponível para a prática e para a gestão das tarefas e tentar perceber as
possíveis razões que desencadearam essas diferenças.
Adicionalmente pretende caraterizar e comparar a forma como os alunos
despendem o tempo na aula de EF, em função de uma modalidade coletiva e
individual.

6.2 METODOLOGIA
.

6.2.1 CARATERIZAÇÃO DA AMOSTRA
A amostra foi constituída pela do turma do 9ºD, perfazendo um total de
dezoito alunos, sete do sexo feminino e onze do sexo masculino. No primeiro
momento de observação, na modalidade coletiva, todos os alunos foram
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observados. No segundo momento, na modalidade individual, em virtude de um
dos alunos se encontram a realizar um estágio profissional, a amostra passou a
ser constituída por dezassete alunos.

6.2.2 RECOLHA DOS DADOS
O estudo foi aplicado em duas modalidades distintas, sendo uma
coletiva (basquetebol) e outra individual (ginástica). A modalidade coletiva
decorreu em sete aulas de quarenta e cinco minutos, perfazendo um total de
trezentos e dezassete minutos. Por sua vez, a modalidade individual foi
constituída por oito aulas de quarenta e cinco minutos, consomando um total
de trezentos e sessenta minutos.
Os dados foram recolhidos através de uma ficha de registo de duração,
aplicada por observação sistemática, sendo a observação concretizada pela
PC e/ou pelos colegas de NE. Todos os elementos envolvidos na recolha dos
dados estavam familiarizados com o processo de recolha dos mesmos, bem
como com as categorias observadas.

6.2.3 INSTRUMENTO DE RECOLHA DOS DADOS
O instrumento requerido para a recolha de dados foi o Student Time
Expenditure (STE) (Siedentop, 2000 e Rink, 1993). Este instrumento tem por
objetivo perceber e descrever como é que os alunos despendem o seu tempo.
As categorias de observação foram: a Gestão/Organização – Os (as)
alunos (as) estão empenhados na atividade ou ouvir com objetivo de
organização de pessoas, materiais, equipamentos, espaços, tendo em vista o
conteúdo da sessão; Espera os(as) alunos(as) estão empenhados na atividade
ou ouvir com funções que dirigem ou mantêm as expetativas no conteúdo;
Atividade – os(as) alunos(as) estão empenhados a nível motor no conteúdo da
sessão; Instrução (informação) – os(as) alunos(as) recebem informação
respeitante ao conteúdo da sessão; Fora Da tarefa – os(as) alunos (as) Não
estão empenhados nas atividades dirigidas pelo treinador(a) ou professor(a).
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6.3 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS

Esta secção inicia-se com a exposição dos resultados concernentes à
comparação entre o tempo de aula planeado e concretizado, seguindo-se a
apresentação dos dados da comparação dos tempos de aula entre a
modalidade individual e a coletiva.
Posto isto, o quadro 1 ilustra os dados relativos à comparação entre o
tempo

planeado

e

o

concretizado

para

as

categorias

observadas,

designadamente, a atividade, a instrução e a gestão.

Quadro 1: Comparação das médias entre o tempo planeado e o concretizado
nas categorias de atividade, instrução e gestão.

Categorias
Atividade

Instrução

Gestão

Tempo

M (min.) ± SD

Concretizado

24,2 ± 7,2

Planeado

25,7 ± 4,7

Concretizado

5,8 ± 3,6

Planeado

4,8 ± 1,7

Concretizado

8,2 ± 4,6

Planeado

7,4 ± 3,8

t

p

- 0,695

0,443

- 0,931

0,360

0,484

0,632

A análise do quadro permite constatar que durante as aulas observadas
os alunos permaneceram mais tempo em atividade, seguindo-se o tempo o
tempo disponibilizado para a gestão e por fim o tempo passado em instrução.
As diferenças entre o tempo planeado e o concretizado, para ambas as
categorias, são de aproximadamente um minuto, concluindo que estas não
apresentam uma diferença estatisticamente significativa.
O quadro 2 é representativo dos dados referentes à comparação da
média de tempos despendida pelos alunos nas categorias de atividade, de
instrução, de gestão, de fora da tarefa e de espera, na modalidade de
basquetebol e ginástica.
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Quadro 2: Comparação entre médias do tempo despendido pelos alunos na
modalidade de basquetebol e de ginástica

Categorias

Modalidades

M (min.) ± SD

Basquetebol

18,6 ± 4,5

Ginástica

18,5 ± 6,5

Basquetebol

5,7 ± 3,6

Ginástica

6,5 ± 4,4

Basquetebol

4,9 ± 1,9

Ginástica

7,4 ± 3,8

Fora da

Basquetebol

2,4 ± 3,4

Tarefa

Ginástica

3,1 ± 3,2

Basquetebol

5,6 ± 2,9

Ginástica

2,8 ± 2,9

Atividade

Instrução

Gestão

Espera

t

p

0,062

0,951

- 0,609

0,547

- 2,57

0,015*

- 0,620

0,540

2,91

0,006*

* p < 0.05

Em analogia com os resultados apresentados anteriormente, o quadro 2
também evidencia que, tanto na modalidade de basquetebol como na de
ginástica, os alunos passaram mais tempo em atividade, seguindo-se o tempo
passado em instrução e gestão, e, por fim, o tempo dedicado à espera e fora
da tarefa.
No que se refere às diferenças entre o basquetebol e a ginástica, na
categoria de atividade estas refletiram-se apenas em segundos, em relação à
instrução e ao fora da tarefa a diferença foi de cerca de um minuto, já no caso
da gestão e da espera as diferenças de aproximadamente três minutos. Posto
isto, tal como evidência o gráfico, as diferenças entre as duas modalidades
apenas foram estatisticamente significativas nas categorias de gestão e fora da
tarefa.
Importa destacar que no caso do tempo dedicado à gestão, este foi
maior na modalidade de ginástica. Por seu turno o tempo de espera foi maior
na modalidade de basquetebol.
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6.4 DISCUSSÃO E CONCLUSÃO

No que respeita à comparação entre o tempo de aula planeado e
concretizado, para cada uma das categorias observadas, a ausência de
diferenças estatisticamente significativas revela-se um resultado extremamente
positivo. De facto, como já foi demarcado em capítulos anteriores, uma das
principais dificuldades que ressaltou da minha atuação, no início do ano,
relacionou-se com a adequação do planeamento, particularmente no que se
refere aos planos de aula. Estes eram bastante ambiciosos, com muitos
exercícios e, consequentemente, com a estipulação de um tempo insuficiente
para a sua concretização. Deste feita, a incongruência entre o que planeava e
aquilo que, efetivamente, se realizava era inevitável. No sentido de colmatar
esta lacuna, várias foram as adequações e estratégias que apliquei e
reformulei. Os resultados não foram logo evidentes, mas as melhorias foram
surgindo ao longo do ano, culminado no aperfeiçoamento “do todo” espelhado
nos resultados deste estudo, acrescente-se, realizado já numa fase final do EP.
Relativamente ao confronto entre utilização do tempo de aula por parte
dos alunos na modalidade de basquetebol e de atletismo, o facto de as
diferenças

estatisticamente

significativas

terem

abarcado

somente

as

categorias de espera e de gestão reflete-se num resultado, igualmente,
positivo.
Em relação ao tempo de espera, este demonstrou-se significativamente
superior nas aulas de basquetebol. Uma presumível explicação para estes
resultados advém das reflexões que efetuava após as aulas em questão. Posto
isto, a lecionação da modalidade de basquetebol foi fortemente preconizada
através

da

aplicação

de

formas

básicas

de

jogo

que

solicitavam

predominantemente o trabalho dos princípios táticos. A dificuldade de perceção
destas tarefas por parte dos alunos esteve, inúmeras vezes, presente. Para
agravar esta situação os alunos, quando inquiridos sobre o facto de terem
dúvidas sobre os exercícios, alegavam sempre ter percebido tudo e na
realidade vários deles, no início dos mesmos, acabavam por ficar parados a
observar os outros colegas na tentativa de perceberem o que era para fazer.
Naturalmente que quando me deparava com estas situações parava o
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exercício e explicava tudo novamente. No entanto, nestes instantes vários
alunos permaneciam tempos inapropriados em espera deixando outros colegas
passarem à sua frente. Este tipo de “incidente” pode ser uma possível
explicação para o resultado obtido.
No que concerne ao tempo despedido na categoria de gestão, estes
resultados já eram previstos. As aulas de ginásticas foram sempre
acompanhadas da montagem/preparação e arrumação do material por parte
dos alunos. Estes acontecimentos levavam algum tempo, mas o seu propósito
tinha uma componente pedagógica. A organização das atividades e materiais é
um parâmetro de avaliação de EF, sendo desenvolvido com a implementação
destas tarefas. Nesta medida, sempre que os alunos eram responsabilizados
por determinadas tarefas/ações o seu envolvimento adquiria contornos que se
enquadram mais fielmente com os critérios estipulados pelo professor
(Balderson e Sharpe, cit. por Pereira, 2009). Vários estudos apontam no
sentido de que a implementação de estratégias consistentes de accountability
são fundamentadas na participação e esforço dos alunos e tendem a aumentar
os níveis de participação e performance (Crouch et Al., 1997; Lund, 1992).
Estas estratégias têm por base os ideais construtivistas e cognitivas da
aprendizagem a partir dos quias surgem as abordagens instrucionais que
primam pela participação ativa e autónoma dos praticantes na aprendizagem
(Pereira, 2009).
Neste sentido, o postulado por Graça e Mesquita (2002) de que os
desportos coletivos propiciam um maior tempo de empenhamento motor
quando em comparação com modalidades como a ginástica ou atletismo perde
o sentido com os resultados que aqui se apresentam.
Esta condição era sim vivenciada nos modelos de ensino tradicionais
nos quais os alunos se organizavam em filas intermináveis, em frente a um
colchão, para realizarem um habilidades gímnicas de cinco a cinco minutos. A
aplicação dos diversos modelos e estratégias, tão bem apregoados na
formação inicial da FADEUP, faz com que as evidências dos autores
anteriormente citados deixe de fazer sentido. No meu entendimento os
professores têm em si todas possibilidades de facultar aos seus alunos tempos
de aulas que otimizem a sua evolução, basta que para isso se esforcem no
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sentido de interligarem um conjunto de conhecimento que o permitam chegar a
essas condições favoráveis.
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7. “DA CORAGEM, DO ORGULHO E DA PAIXÃO DE SER
PROFESSOR”
Bento (2008)

Na atualidade o ser professor é encarado como uma profissão,
contrariando o estatuto de “semi-profissão” que lhe foi imposto no auge do
século XIX e inícios do século XX dado que “a sua formação era mais reduzida,
o seu estatuto social menos legitimado, o seu acesso aos meio de
comunicação menos estabelecido, havia menos corpo especializado de
conhecimento, e detinham menor autonomia face ao controle realizado pela
sociedade, em comparação com as profissões propriamente ditas” (Sousa,
2001, p. 1) como é o caso da medicina e da jurisprudência. Esta configuração
encontra sustentação nas palavras de David Berliner (cit. por Marcelo, 2009) ao
afirmar que ensinar é fácil, bastando somente saber as matérias e que as
disciplinas de metodologia e didática são dadas de forma superficial,
arrematando com o célebre equívoco de que no ensino não há princípios gerais
válidos.
Ora sabemos bem que este postulado já foi refutado há muito tempo.
Nos tempos atuais o Ser Professor é uma profissão e, tal como todas as
profissões, acarreta atributos necessários que a caraterizam como tal,
designadamente, um saber especializado, onde se contemplam as práticas
específicas que o profissional necessita dominar; uma orientação de serviço
que não se pauta por interesses particulares; um código deontológico que
determina

e

regula

os

deveres,

as

obrigações,

as

práticas

e

as

responsabilidades associadas ao exercício da profissão; por fim, a associação
profissional que tem como propósito manter e zelar pela ocupação dos padrões
estabelecidos entre os seus membros (Queirós, 2011). A autora reforça
também a existência de determinadas especificidades, que todas as profissões
compreendem, e que no caso do professor dizem respeito às qualificações
académicas, isto é, os saberes e saberes-fazer, e as qualidades pedagógicas,
relacionadas com as metodologias e técnicas a que se recorre no exercício da
profissão. De salientar que estas últimas são qualidades, teoricamente,
exclusivas do professor.
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Todos estes atributos e especificidades contribuem para o desabrochar
da essência do professor e da especificidade da sua ação, que acaba por se
refletir no ato de ensinar. Na procura do significado deste conceito foram bem
patentes as divergências que se fazem sentir entre o ensinar que vigora nos
tempos atuais e aquele que se fazia sentir há anos atrás. Numa primeira
instância o ensino arrecadava apetrechos de uma postura mais tradicional do
professor, estando referenciado aos saberes disciplinares; posteriormente esta
atividade passou a deter um carácter mais pedagógico envolvendo a
transmissão de outro tipo de saber para além dos disciplinares (Roldão, 2007).
Esta perspetiva demarca uma dialética entre o ensino transmissivo e o
ensino ativo, acrescentando a autora que na atualidade esta atividade não
pode ser entendida como uma mera transmissão de conhecimento dadas as
circunstâncias socioeconómicas que vigoram, designadamente, o crescente
acesso à informação e a edificação das sociedades em torno do conhecimento
global. Nesta medida, o ato de ensinar deve ser entendido “como a
especialidade de fazer aprender alguma coisa (…) a alguém (…)” (Roldão,
2007, p. 95). Sentir que alguém aprendeu algo comigo é uma sensação
extraordinária que guardo dentro de mim e que me transmite uma autêntica
sensação de realização pessoal. Este sentimento é ainda mais enaltecido
quando sei que aquilo que ensinei foi bem mais além do que o “fazer a
chamada com os dois pés” ou o “receber a bola com a parte interna do pé”,
mais do que isso foi contribuir para o crescimento e enriquecimento pessoal
dos meus alunos e deixar que eles próprios também me fizessem crescer como
profissional e pessoa.
Posto isto é legítimo afirmar que a aprendizagem dos alunos depende
daquilo que os professores sabem e do que podem fazer, sendo a sua
qualidade e a forma como ensinam preponderantes nos resultados que os
alunos alcançam (Marcelo, 2009). Esta ideia fez com que no decorrer do EP
sempre sentisse uma enorme responsabilidade sobre tudo que acontecia nas
aulas bem na forma como os meus alunos se envolviam nas tarefas e nos
resultados que alcançavam.
Daqui sobressai o conceito de competência como sendo um atributo
elementar de qualquer profissional. A competência é entendida como o modo
como os indivíduos gerem as suas capacidades cognitivas e sociais numa
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dada situação (Jonnaert cit. por Esteves, 2009). Este atributo reporta-se a uma
atividade concreta e incorpora a noção de rendimento às tarefas realizadas
pelo professor, estando diretamente relacionada com as suas qualidades,
valores e convicções (Matos, 1993). Neste campo de definições acrescente-se
que a competência pedagógica é a competência característica da profissão do
professor (Ecke e Flach cit. por Matos, 1993). Este último conceito é
identificado

como

a

integração

de

conhecimentos

específicos

e

pedagogicamente relevantes para que o professor oriente com eficácia todo o
processo pedagógico (Matos, 1993). No entanto, a autora reforça que a
competência profissional supera a competência pedagógica uma vez que se
relacionada com a capacidade geral de adquirir autonomamente um saber, de
investigar, de ser criativo e de se desenvolver profissionalmente.
Todo o profissional competente deve deter um conjunto conhecimentos
característicos da sua área de intervenção. Deste modo o professor é visto
“como (…) alguém que é detentor de conhecimento prévio quando acede à
profissão e que vai adquirindo mais conhecimentos a partir de uma reflexão
acerca da sua experiência” (Marcelo 2009, p. 11). O entendimento do autor
reforça a ideia de que a carreira de um professor representa um processo de
formação permanente, de desenvolvimento pessoal e profissional, que
compreende conhecimentos e competências construídas ao longo da formação
mas também a própria formação pessoal com toda a sua história de vida e
contexto em que exerce a atividade (Gonçalves, 2009). Dadas as
características da sua atuação, a formação do professor compreende diversas
componentes sendo por isso identificada como uma formação compósita
(Esteves, 2009).
Neste sentido, e contrariando a posição de David Berliner enunciada no
início desta análise, a profissão docente é uma “profissão do conhecimento”.
Este tem sido o elemento legitimador desta profissão e a justificação do
trabalho docente tem-se fundamentado na transformação desse conhecimento
em aprendizagens relevantes para os alunos (Marcelo, 2009).
No seguimento deste postulado, o conhecimento que os Professores
devem possuir relaciona-se com um conjunto de saberes “contextualizado por
um sistema concreto de práticas escolares, correspondendo ao conceito
aristotélico

de

sabedoria,

refletindo
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as

suas

conceções,

perceções,

experiências pessoais, crenças, atitudes, expetativas, dilemas, etc.” (Flores e
Pacheco, 1999, pp 16).
Posto isto, os Professores dispõem de vários tipos de conhecimentos,
organizados em diversas dimensões, dos quais distinguem, de acordo com
Flores e Pacheco (1999); Graça (1997), Matos (1993) e Shulman (1986): o
Conhecimento dos Conteúdos da disciplina que subentende a organização dos
princípios e conceitos básicos da disciplina bem como a sua estrutura sintática;
o Conhecimento Curricular, relacionado com o conhecimento dos materiais
didáticos e programas escolares, bem como da extensão e profundeza a dar às
diferentes matérias; o Conhecimento dos Alunos e das suas características e
do contexto educativo onde decorre o ensino; o Conhecimento Pedagógico
Geral que reflete os princípios e estratégias de organização e condução da
aula e, por fim, o Conhecimento do Conteúdo Pedagógico, ramo específico do
conhecimento dos Professores. Este conhecimento consubstancia-se numa
categoria particular do conhecimento e desponta nas transformações que o
professor realiza no conteúdo da sua disciplina com o propósito de tornar a
matéria que ensina compreensível para os alunos (Graça, 1997). O autor
adianta ainda que o Conhecimento Pedagógico do Conteúdo é aquele tipo de
conhecimento que diferencia o professor de uma disciplina de outro
especialista, não professor, da mesma disciplina.
Após a exposição deste espetro de conhecimentos importa reforçar a
ideia de que “saber muito acerca do ensino não significa, assim, que se seja
um professor competente” (Siedentop cit. por Matos, 1993, p. 469). Não basta
interiorizar as ferramentas e sua utilização e aplicação adequadas, é
necessário a integração de conhecimentos e competências de modo a saber
fazer/agir e a saber ser, permitindo recorrer eficazmente a esses saberes em
função dos contextos e dos problemas (Bahia, 2009).
Numa outra perspetiva, o conhecimento do Professor assenta em
fundamentos de interesse técnico, isto é, saber-fazer, e de interesse prático, ou
seja, reflexão na ação (Flores e Pacheco, 1999). O primeiro relaciona-se com o
conhecimento base e com as destrezas a que o Professor recorre na sua
atuação. O segundo enquadra-se numa ação subjetiva que implica uma
atuação e interação com um sujeito numa determinado contexto.

116

A ligação entre a teoria e a prática tem-se demonstrado algo
emaranhada. É um facto que o ato de ensinar surgiu muito antes de se produzir
um conhecimento consolidado sobre o mesmo (Roldão, 2007). No entanto,
acrescenta a autora, a prática por si só não conseguiria transformar o ensino
numa

atividade

profissional

prendendo-a

constantemente

aos

hábitos

assimilados e que não se enquadravam com a realidade. Todavia a teorização
do ensino desencadeou novos tipos de conhecimento que modificaram a forma
de agir dos profissionais docentes.
Neste

seguimento,

corroborando

o

entendimento

da

autora

anteriormente mencionada, o conhecimento teórico é aquele que é produzido
ou mobilizado pelos autores na prática de ensinar. Por sua vez o conhecimento
prático relaciona-se com o saber fazer, saber como fazer e saber porque se
faz.
Em consonância com as palavras de Goméz (1992) a maioria dos
problemas com os quais o Professor se deparam são de natureza prática e o
seu êxito profissional depende da capacidade que este tem de solucionar
esses problemas práticos. No postulado por este autor revejo totalmente a
minha prática. De facto, foi no confronto com a realidade que surgiram as
maiores adversidades da minha atuação, várias delas foram já alvo de
destaque nos capítulos anteriores. A ênfase neste capítulo vai para a
capacidade de reflexão na ação. Este processo pode ser concretizado sem
palavras e envolve quatro fases. Numa primeira, instância o professor
surpreende-se com o que o aluno faz ou diz, posteriormente reflete sobre o que
o aluno fez ou disse, depois procura reformular o seu modo de ver o problema
e, por fim, coloca questões ao aluno para testar a hipótese que formulou sobre
a forma de pensar do mesmo (Schön, 1992). As maiores dificuldades que
sentia enquadravam-se na fase de reflexão sobre o que o aluno fez e,
principalmente, na formulação de uma resposta adequada a essa condição.
Esta situação era predominantemente visível na adequação de tarefas que não
estavam a resultar.
“ (…) os aspetos referentes às gestão do tempo de aula è
capacidade de analisar e intervir no momento são pontos
fundamentais da minha intervenção que considero de caráter
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primordial a melhorar. Apesar de na maioria das vezes conseguir
identificar o erro e a falha que está a decorrer em cada exercício em
particular, a tomada de decisão nem sempre é tomada (…)” (Excerto
da Reflexão aula nº 10, 10 de outubro)

As dificuldades que advêm deste processo eram fruto, naturalmente, da
minha inexperiência característica de um professor estagiário, como veremos
seguidamente, mas também de uma característica que me era muito particular
e que se relaciona com o não arriscar tomadas de decisão sobre as quais não
tenho certezas convictas que vão resultar.
“A temática mencionada no parágrafo anterior, relaciona-se com a
reflexão ação e ajustamento de tarefas no momento da sua
execução. Este tem sido um parâmetro no qual tenho demonstrado
mais dificuldade desde o início do estágio e que a Professora
Cooperante identifica como o “medo de arriscar”, característico do
professor inexperiente/ iniciante.” (Excerto da Reflexão da aula nº
45, 16 de janeiro)

As melhorias providenciadas neste processo reportam-se à reflexão
preconizada após estas situações, nomeadamente a reflexão sobre a ação,
que acontece a posteriori e tenta perceber o que se passou, ainda a reflexão
sobre a reflexão na ação que acontece bem depois do sucedido e é
fundamental para o desenvolvimento do conhecimento profissional do
professor (Schön, 1987). Acrescente-se que a reflexão permite ao professor
reconstruir e analisar a sua prática e valorizar a experiência como fonte de
aprendizagem (Pereira, 2004).

Apesar de este trabalho reflexivo ter um forte

impacto no progresso da minha atuação, foi através das sucessivas passagens
por momentos de confronto com o inesperado que esta capacidade se foi
aprumando, de facto, “não há melhor lugar para se aprender a ser professor do
que o próprio espaço da sala de aula. É lá onde tudo acontece: as alegrias,
angústias, medos, acertos e desacertos. Mas ao mesmo tempo, tudo é muito
intuitivo. Os caminhos são tortuosos e nem sempre as escolhas são as mais

118

adequadas. Ainda assim, a cada tempo, as experiências vividas vão permitindo
o pensar e repensar da ação” (Lima, 2006, p. 65).
Nesta linha de pensamento é interessante descrever o postulado por
Braga (2001), sobre o facto de conhecimento prático se identificar com o
parâmetro no qual se reflete a principal diferença entre os Professores
experientes e os iniciantes, na medida em que “é um conhecimento feito de
experiência” (Flores e Pacheco, 1999, pp 29). Assim, e segundo Doyle (1986),
o processo de ensino aprendizagem carateriza-se como um processo muito
complexo, tornando-se crucial que o professor domine um conjunto de rotinas e
de sistemas de observação que lhe permita analisar e perceber todas as
informações que lhe são constantemente fornecidas. Deste modo, os
professores mais experientes parecem ser dotados de uma maior capacidade
de observar, de diagnosticar e de prescrever, de forma mais rápida e eficaz, o
que os alunos necessitam (Trindade 2000, cit. Mendes, 1996). A mesma
perspetiva é defendida por Marcelo (2009) ao afirmar que as ações do
professor experiente são suportadas por um sistema diferente e mais complexo
que as do principiante, acabando por exercer um controlo voluntário e
estratégico as situações e atuando de uma forma mais automática no caso dos
principiantes, uma vez que recorre a uma grande variedade de tipos de
problemas já guardados na memória.

7.1 TORNAR-ME PROFESSORA COM CONTRIBUTO DOS MEUS
ALUNOS

“Aprendemos mais com aqueles de quem gostamos particularmente!”
Bento (1987, p. 117)

O modelo de relação pedagógica que vigorava em tempos estabeleceu
como ideal a transmissão de saber e o afastamento entre o professor e o
aluno. Este fosso que se mantinha entre o educador e o educando salienta-se
como uma das grandes desvantagens do modelo de educação tradicional
(Amando et al, 2009). Na atualidade a adoção deste modelo perdeu todo o
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sentido, “(…) a relação pedagógica já não é concebida como uma transmissão
num único sentido, do mestre para o aluno (…) mas como uma permuta entre
gerações, onde a subjetividade desempenha o seu papel, onde surge o
conflito, que não se evita, e que, pelo contrário, serve de estímulo para o
avanço, para o progresso.“ (Postic, 1984, p. 67). Também Freire (1974) refere
que o educador é considerado como aquele que educa mas também como
aquele que é educado no diálogo com o aluno.
Nesta medida a relação que ao longo do ano fui criando com os meus
alunos foi um fator potenciador de sucesso e um foco motivacional
extraordinário. “Ninguém pode ser bom professor sem o sentimento de uma
calorosa afeição pelos seus alunos e sem o desejo genuíno de partilhar com
eles aquilo que, para si próprio, é um valor” (Russel, cit. por Bento, 2004, p.
44).
A ligação que estabeleci com a minha turma foi de facto bastante
enraizada. Todo o trabalho de conceção, planeamento, as estratégias a que
recorria na realização das aulas, os métodos de avaliação preconizados, tudo
isto era feito em função do sucesso dos meus alunos e, claro está, o sucesso
deles era o meu sucesso também.
Como refere Amado et al (2009), o espetro das características pessoais
do professor, em que se sobressai a disponibilidade, a aproximação amistosa e
respeitosa e, principalmente, a capacidade de criar um clima de bem-estar e de
humor favorecem o processo de ensino aprendizagem.
Nenhuma relação consubstanciada se desenvolve apenas através de
momentos positivos. De facto foram muitas as vezes em que a turma não
correspondeu às minhas expectativas e o contrário, estou certa que,
inevitavelmente, também ocorreu. Mas foi nesta mistura de coisas boas e
menos boas que a relação professor turma se fortaleceu. Os momentos menos
bons tornaram os momentos positivos verdadeiramente épicos e estas
situações traduziram-se num autêntico motor motivacional do meu EP, o que
me permite consentir plenamente com o postulado de que as “aprendizagens
tornam-se facilitadas quando o indivíduo trabalha com prazer e quando os seus
esforços são coroados de êxito” (Amado et al, 2009, p. 78).
Posto isto, encontro nas palavras dos meus alunos a forma mais
fidedigna de caraterizar a minha atividade como professora ao longo deste ano.
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“Professora,
Apesar de tudo,
Apesar de todas foi a
Profissão que escolheu,
E essa escolha levou-a até nós.
Teve de aprender a lidar connosco,
Teve de ser capaz de ser forte,
Teve que acreditar que eramos capazes,
Ouve momentos em que acreditou mais que nós mesmos,
Ser professor é isso mesmo!
Ser professor é escutar a alegria de um sorriso,
O silêncio de um olhar,
É estar la quando for preciso.
Ser professor é observar,
É ler nas entrelinhas,
É aprender mas sobretudo ensinar.
Ser professor é estar disponível para um sorriso,
É estender a mão e dizer “estou aqui”.
Obrigada pelo seu apoio,
Obrigado por nos ter ajudado a ultrapassar obstáculos,
Obrigada por no ter aturado,
Acima de tudo obrigada por nunca ter desistido de nós!”
Turma do 9ºD
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8. CONCLUSÃO E PERSPETIVAS PARA O FUTURO
“Talvez a grande lição do vinte pouco anos seja aprender que o equilíbrio só
acontece quando você abre mão de coisas importantes. Que perder doí, que
vencer envolve sacrifícios que você nunca imaginou passar … Mas é também a
hora de se arriscar, de tentar, de quebrar a cara e de esquecer de uma vez por
todas que algo pode ser definitivo! Tudo é definitivo até mudar!”
(Homenagem a Marlon Correia)
O desfecho final desta jornada “finalmente” chegou. Este final surge
como uma mistura de conotações positivas e negativas. Positivas pois reflete o
término de uma etapa crucial da minha existência, sendo que esta diz respeito
não só ao EP, mas também ao fim dos cinco anos de formação no ensino
superior. Por outro lado, estes anos de formação inicial estão carregados de
experiências fantásticas que marcaram profundamente a minha essência, no
campo pessoal e profissional e que me enchem o coração de sentimentos
mágicos.
Reportando-me ao EP, a experiência que daqui ressaltava antevia um
percurso repleto de trabalho árduo, de contratempos, de sacrifícios, de
estratégias, de envolvimento, de superação/ evolução e de procura incessante
pela excelência. Todos estes conceitos tiveram lugar cativo no decorrer deste
ano. Foi no confronto com a prática, nomeadamente, na minha atuação nas
aulas, que surgiram os principais problemas do meu EP, sendo estes já
reportados nos capítulos anteriores. Face a estas adversidades a procura de
soluções e estratégias para as mesmas mereceu da minha parte um esforço
constante. No entanto esta imensa dedicação era sempre recompensada de
cada vez que ultrapassava um obstáculo. De facto, não há sentimento mais
reconfortante do que a superação dos nossos dilemas, ainda mais quando
estes se reportam a uma dimensão tão importante como é a do EP.
O sucesso que alcancei nesta caminha não se fez sozinho e, por isso,
não posso deixar mencionar aqueles que contribuíram para tal. Começando
pela PC, não me canso de vangloriar o apoio incondicional e o impacto positivo
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que exerceu na minha prática, a ela se deve uma grande porção do sucesso da
minha prática e do profissionalismo que adquiri.
É igualmente importante o reconhecimento da turma que me foi
atribuída, os meus miúdos, sem os quais tudo teria sido diferente, uma vez que
a maioria das tarefas efetuadas ao longo do EP tinha em vista a otimização da
aprendizagem desses alunos.
Também o NE foi determinante na forma como melhorei a minha ação. A
troca de experiências, o apoio e conselhos, bem como a própria observação
das suas aulas contribuiu para um crescimento em conjunto.
Não posso esquecer o carinho com que toda a comunidade escolar me
recebeu

e

com

quem

todas

as

convivências

se

tornam

bastantes

enriquecedoras em grande parte devido à partilha de experiência profissional e
aqui destaco o grupo de EF com quem o contacto mantido ao longo do ano foi
permanente.
Esta onda de contributos reflete-se também ao PO. Não posso deixar de
mencionar a disponibilidade com o que o Professor sempre me recebeu, bem
como toda a ajuda providenciada, especialmente, nos assuntos que se
enquadram na sua área de intervenção.
Este ano foi marcado por um conjunto de emoções, fruto dos momentos
altos e baixos por que passei. Foram estas emoções e momentos que
definiram o meu estágio. Desta experiência ganho um recorde pessoal
valiosíssimo, que se prende com as constantes superações que permitiram a
formação da minha identidade, do meu conhecimento e da minha competência
profissional.
Este recorde não foi apenas extensível à componente profissional. O
crescimento pessoal também foi fortemente exponenciado. Com o EP aprendi
que um erro não significa um fracasso e que o motivo que nos derruba é
também o motivo que nos dá a força para nos erguermos cada vez mais alto.
No entanto não temos hipótese de cair se nos mantivermos sempre sentados,
é preciso arriscar e ousar.
Esta etapa final é acompanhada por um novo ponto de partida. O futuro
é incerto, já o sabemos há muito. A “crise” faz com tenhamos de esperar um
tempo indeterminável para voltarmos a ser Professores. Mas esta “crise” não é
definitiva. Este é o pensamento que detenho e levo comigo a força de vontade
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que me vai fazer continuar a ousar cair e levantar cada vez mais e mais alto, na
certeza de que um dia uma porta se vai abrir e me vai permitir por este mundo
a “andar para a frente”.
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10. ANEXOS
Anexo I – Unidade Didática de Voleibol

UNIDADE DIDÁTICA

CONCEITOS
PSICOSSOCIAIS

TÉCNICA
TÁTICA

26 Set
6
45’
1
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD

História
Terminologia e Sinalética

AD
AD

Cap.
Condicionais

Caraterização

28 Set
7/ 8
90’
2/3
I/E
I/E
I/E
I/E
I/E
I/E

I/E
I/E
I/E
I/E

3 Out
9
45’
4
E
E
E
E
I/E
E
E
I/E
I/E
E
E
E
E

10 Out
10
45’
5
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

12 Out
11/ 12
90’
6/7
E
E
E
E
E
E

17 Out
13
45’
8
E
E
E
E
E
E

19 Out
14/15
90’
9 / 10
E/C
E/C
E/C
E/C
E/C
E/C

E
E
E
E
E
E

E
E
E
E
E
E

E/C
E/C
E/C
E/C
E/C
E/C

Conteúdos lecionados oportunamente no decorrer de
todas as sessões, sendo avaliados no teste final.

Resistência
Força
Velocidade
Flexibilidade

Cap.
Coordenativas

FISIOLOGIA DO TREINO
DESPORTIVO

CULTURA
DESPORT.

FORMAS DE JOGO

HABILIDADES
MOTORAS

Data:
Aula nº:
CONTEÚDOS
Duração:
Aula Voleibol nº:
Posição Fundamental
Passe de Frente em Apoio
Deslocamentos
Serviço p/ Baixo
Manchete
Receção
Jogo 1x1
Jogo 2x2
Comunicação
Responsabilização
Noção de Receb. E Atac.
Defesa do Espaço Ocupado
Ataque do Espaço Vulnerável

Capac./velocidade de reação
Destreza Geral
Diferenciação cinestésica
Orientação Espacial

Conteúdos lecionados de um modo geral nos exercício e tarefas
aplicadas no decorrer das sessões. De acordo com a evolução e
resposta dos alunos ao processo de ensino aprendizagem poderão
ser aplicadas tarefas específicas destes conteúdos, relacionadas
com a modalidade.

Socio Afetivos
Psicológicos

IX

26 Out
16/17
90’
11 / 12
AF
AF
AF
AF
AF
AF
A/F
AF
AF
AF
AF
AF
AF

JUSTIFICAÇÃO DA UNIDADE DIDÁTICA

Esta unidade didática é referente à modalidade de voleibol, sendo constituída
por sete sessões, quatro com duração de 45 minutos e três com duração de 90
minutos, perfazendo um total de dez aulas.
A unidade didática constitui-se como um instrumento crucial para a atuação do
professor, assumindo-se como uma das grandes bases orientadoras da sua ação. Na
medida em que não é possível ensinar tudo de uma só vez, a unidade didática
seleciona os conteúdos a abordar em cada aula, isto é, determina a extensão e
sequência dos conteúdos. A tarefa de decidir a extensão, baseia-se na seleção do
conteúdo adequado a um conhecido grupo específico de alunos ou atletas. A
sequência é a ordem segundo a qual esta informação é apresentada.
Na determinação da extensão e sequência dos conteúdos a abordar tive por
base o Programa Nacional de Educação Física para o 3º ciclo, o planeamento anual da
disciplina de Educação Física, o projeto curricular de turma na disciplina de Educação
Física e, fundamentalmente, a análise da avaliação diagnóstica da turma.
A seleção dos conteúdos foi concretizada através de uma lógica de progressão
de complexidade das habilidades técnico - táticas e de uma lógica de encadeamento e
continuidade das ações desenvolvidas no jogo, adotando uma lógica de progressão do
topo para a base e da base para o topo, de acordo com o mencionado por Vickers
(1995).
Na progressão do topo para a base o topo revê-se numa forma que engloba
todas as características da modalidade, adequa ao nível em que os alunos se
encontram. Procura-se dar significado às aprendizagens através da valorização do jogo.
Sendo assim, a partir do topo, organiza-se a sequência dos conteúdos. À medida que
as habilidades técnicas são treinadas fora do contexto do jogo são também inseridas
no mesmo, para que os alunos possam perceber onde e quando se encaixam as
habilidades técnicas no jogo.
Na progressão da base para o topo o conteúdo é selecionado a partir da parte
inferior da estrutura para a parte superior, ou do início para o fim. São construídas
estratégias e técnicas simples, umas sobre as outras, alcançando-se assim material
mais complexo como resultado de todo o processo.
X

Devido ao reduzido número de aulas estipulei apenas dois momentos de
avaliação, inicial e final, acontecendo, respetivamente, na primeira e nas duas últimas
aulas. Os conteúdos, a partir do momento em que são introduzidos, passam a ser
exercitados até ao final da unidade didática.
Uma vez que, com a exceção da posição fundamental e serviço por cima, todos
os conteúdos foram aplicados na avaliação diagnóstica, optei por introduzir e exercitar
na primeira aula a posição fundamental, o passe de frente em apoio, os descolamentos
e o serviço por baixo, considerados conteúdos básicos para permitir a manutenção e
objetivo de jogo.
A situação de jogo reduzido 1x1 é introduzida e exercitada logo na segunda
aula, preparando os alunos para a introdução o jogo 2x2. Apesar de estar assinalada
somente na primeira aula, esta forma de jogo reduzido poderá ser aplicada em
exercícios e tarefas de exercitação dos conteúdos no decorrer das aulas. Como
consequência da introdução desta forma de jogo surge também a introdução e
exercitação da responsabilização de zonas, e do ataque para a zona vulnerável, noção
fundamental para alcançar o objetivo do jogo. Com este último conceito crio a
necessidade de iniciar a observação do adversário que fomentará posteriormente a
necessitada de desviar o olhar da bola (critério de êxito para a execução do passe).
A noção da definição de recebedor e atacante é também introduzida nesta
aula, permitindo, segundo Mesquita (2006), “desenvolver o conceito de colocar-se
para receber a bola e deslocar-se para intervir”, melhorando o nível das ações
ofensivas. Como resposta, ao nível defensivo, surge a necessidade de defesa do espaço
vulnerável também introduzida nesta aula.
A manchete será introduzida na aula seguinte com o objetivo intercetar bolas
de trajetória baixa, aumentando as hipóteses de defesa. Nesta aula introduzo também
a forma de jogo reduzido 2x2, incidindo predominantemente na cooperação/
comunicação entre equipa e possibilitando o treino de todas as ações tática
mencionadas anteriormente.
Relativamente aos conteúdos da cultura desportiva, serão lecionados no
decorrer de todas as aulas, através da transmissão dos exercícios e da transmissão
direta de informação pelo professor. Como apoio poderá ser facultado aos alunos um
manual / sebenta com as temáticas fundamentais abordadas nas aulas.
XI

Os conteúdos relativos à fisiologia do treino desportivo e aos conceitos
psicossociais serão lecionados de um modo geral nos exercícios e tarefas aplicadas no
decorrer das sessões. De acordo com a evolução e resposta dos alunos ao processo de
ensino aprendizagem poderão ser aplicadas tarefas específicas destes conteúdos,
relacionadas com a modalidade, nomeadamente tarefas e exercícios de aptidão física
específicos do voleibol.
Importa referir que apesar de o Modelo de Abordagem Progressiva ao Jogo
preconizar a aplicação das ações sem bola de transição e ajustamento (para a segunda
etapa de aprendizagem), em reflexão com os colegas de núcleo de estágio e com a
professora cooperante concluímos que estes conceitos não passiveis de se aplicar em
meio escolar.
Como conclusão realço o facto de, na aplicação da lógica de progressão dos
conteúdos, reforçar sempre o confronto dos alunos com problemas que fomentem a
necessidade de introdução de novas habilidades como resposta a esses problemas,
permitindo desenvolver a sua capacidade de compreender e atuar no jogo.
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Anexo II – Plano de Aula de Ginástica
PLANO DE AULA
Professora Estagiária:
Marina Sardinha

Data: 05-04-2013

Ano: 9º

Aula nº: 75 e 76

Turma: D

3º Período

Local: Pavilhão
Desportivo

Hora: 11h50

Nº de Alunos: 18

Duração: 90’
(76’ efetivos)

Unidade Didática: 4 e 5 em 8 (Ginástica Acrobática)
Função Didática: Introdução e exercitação das figuras de quadras; exercitação das pegas,
das figuras de pares e trios, do salto de eixo, do salto entre mãos e dos satos no mini
trampolim.

Material: 3 colchões verdes grosso,
colchão verde grande, 6 colchões
verdes normais, 3 reuthers, 1 boque,
1 plinto, 1 mini trampolim.

OBJETIVOS



(11h55)

FUNDAMENTAL

Parte

INICIAL

Cultura Desportiva: Consciencializar os alunos para a correta execução e identificação de erros na
realização dos exercícios propostos.
Habilidades Motoras: Iniciar a aprendizagem dos saltos no mini trampolim e continuar a trabalhar
as pegas, as figuras de pares, trios e iniciar as figuras de quadras. Continuar a aprendizagem dos
saltos de eixo e entre-mãos.

7’

5’
(12h02)

Fisiologia e Condição Física: Exercitar a coordenação, a orientação espacial, o equilíbrio, a força, a
velocidade de reação e a agilidade específicas dos exercícios aplicados.
Conceitos Psico-Sociais: Estimular o empenho, a motivação, a cooperação, o espírito de
competição e o fair-play.

Objetivos Específicos
- Estimular o empenho, cooperação e
responsabilidade;

Organização Didático Metodológica
Colocação do material.

Critérios de Êxito
- Colabora de forma rápida e organizada dos
alunos;
- Colocar o material adequadamente.

- Estimular o empenho e motivação;
- Preparar o organismo para atividade;

Cada grupos forma um fila realizam os seguintes
exercícios por vagas:
- Rodar os MS à frente;
- Rodar os MS atras;
- Galopes laterais;
- Levantar MS e joelho alternado;
- Elevação dos MS à frente;
- Elevação dos MS atrás.

- Manter-se sempre em movimento;
- Realizar corretamente cada movimento
solicitado.

I:1
O:1
A: 3
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Palavras - Chave

- Deves ficar sempre em dois
colegas;
- Braços rodam encostados às
orelhas;
- Eleva o joelho a 90º no
mínimo;
- Leva os joelhos ao peito;
- Afasta as pernas e força nos
braços;
- Lança as mãos bem para
frente.

- Exercitar os saltos de vela e engrupado
no mini trampolim.
- Exercitar as pegas e figuras de pares e
trios;
- Exercitar os saltos de eixo e entre-mãos.
I:4
O:5
A: 36

Os alunos distribuem-se em quatro grupos de
trabalho e realizam as seguintes tarefas:
1º Saltos de vela e engrupado com corrida
preparatória e receção no colchão, no reuther e
no mini trampolim;
2º Salto de eixo no boque (com corrida
preparatória e receção do colchão) e salto para
plinto+ salto de coelho + salto em extensão;
3º Figuras de pares e trios de acordo com a
informação disponibilizada pela professora;
4º Figuras de quadras de acordo com a
informação disponibilizada pela professora.

- Realizar os diversos elementos, mantendo a
tonicidade muscular, postura correta e um apoio
estável e equilibrado;
- Manter a posição durante a definição do
elemento;
- Utilizar as pegas seguras e adequadas;
- Realizar uma corrida preparatória, em
velocidade crescente efetuando a chamada a dois
pés e uma receção equilibrada. Manter os MI
juntos e todo o corpo em extensão (salto de vela)
e no ponto mais alto levar os joelhos ao peito e
posteriormente voltar a esticar as pernas (salto
engrupado).
- Realizar uma corrida preparatória, em
velocidade crescente efetuando a chamada a dois
pés seguida de um apoio/repulsão dos MI, no
centro do Plinto/ Boque e uma receção
equilibrada. Manter os MI afastados e em
extensão (salto de eixo) e lançar os MI para
frente colocando posteriormente colocar os pés
junto das mãos e realizar um alto em extensão
(salto entre mãos).

Cada grupo tem que preparar uma pequena
apresentação sequenciada de uma figura de
pares, trios e quadras, intercaladas com
elementos de ligação. As equipas devem avaliar
as restantes.

- Realizar os diversos elementos, mantendo a
tonicidade muscular, postura correta e um apoio
estável e equilibrado;
- Manter a posição durante a definição do
elemento;
- Utilizar as pegas seguras e adequadas;
- Realizar uma pequena sequência de figuras.

45’
(12h07)

18’
(12h52)

- Exercitar o monte e desmontes e figuras
de nível inicial e elementar de pares e
trios.
- Estimular a cooperação e trabalho de
equipa.
I:3
O:3
A: 12

XIV

- Mantem a postura correta;
- Atenção à pega;
- Mantem o equilíbrio;
- Concentra-te no teu colega;
- Contrai os músculos.
- Acelera na corrida;
- Chamada com os dois pés;
- Receção com os dois pés;
- Flete as pernas para
rececionares em equilíbrio;
- Corpo completamente
esticado;
- Leva os joelhos ao peito
depois de subires.
- Faz uma forte impulsão no
trampolim e no reuther;
- Coloca as duas mãos no
boque e empurra-o para baixo;
- Bacia para cima e afasta e
estende as pernas ao máximo;
- Atira os braços para a frente
e depois leva os pés para a
beira dos braços.
- Mal os pés cheguem próximo
das mãos faz um salto em
extensão.
- Mantem a postura correta;
- Atenção à pega;
- Mantem o equilíbrio;
- Concentra-te no teu colega;
- Contrai os músculos.

FINAL

5’
(13h10)

- Estimular o empenho, cooperação e
responsabilidade;
- Retorno à calma;
- Diminuição da frequência cardíaca e
temperatura corporal.

- Arrumação do material.
- Reflexão e esclarecimento de dúvidas
relacionadas com o decorrer da aula.

XV

- Colabora de forma rápida e organizada dos
alunos;
- Arrumar o material adequadamente.

CONTEÚDOS
Desl. c/ MI
elevados
S. Gato

XVI

Desl. p/ trás
Saída em S.
Engrupado

Levar os joelhos
ao peito

Meia Volta
Olhar dirigido
para a frente

GERAL

MI em extensão

PONTE
MI afastados a
mais de 90º

Elevação do peito

MI em extensão

MS em extensão

Elevação da bacia /
tronco

RODA

Manter uma
postura correte

Manter o
equilíbrio

MS e MI em
extensão

Alinhamento da
bacia

Apoios Separados

MI unidos e em
extensão

Alinhamento MS –
Tronco - MI

MS em extensão

AFI

Rececionar com
os 2 MI

Manter o tronco
direito

RR

Queixo ao
peito
Mantêm
posição
engr.
Afasta e
estende os
MI
Impulsiona
as mãos no
solo

ROLAMENTOS

Manter os MI em
extensão

RF

RR

Rolamento à retaguarda com
MI afastados

Rodar sob as
pontas dos pés

RF

Manter os MI em
extensão

RF

Manter o tronco
direito

Termina de
pé

Elevar e fletir um
MI de cada vez

Mantêm a
bolinha

Manter o tronco
Direito

Queixo
ao peito

RR

Elevar os MI em
ext. ao nível
nível da cintura

ALUNOS

CONTEÚDOS

ALUNOS

Anexo III – Quadros de avaliação dos alunos em trabalho de grupo na modalidade de ginástica

Ginástica de Artística
AVIÃO

RESULTADO FINAL
MELHOR GINÁSTA FEMININA:
MELHOR GINÁSTA MASCULINO:

Ginástica Acrobática

EQUIPA QUE AVALIA:
EQUIPA AVALIADA:
Critérios de avaliação
Figuras apresentam um apoio estável e
equilibrado.
Elementos realizam pegas seguras e adequadas.
Manutenção da posição durante a definição do
elemento.
Manutenção da tonicidade muscular e postura
correta.
Aplicação de elementos gímnicos de ligação.
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Aplica (√) Não Aplica (X)

Anexo IV – Ficha de observação dos alunos para o estudo

OBSERVAÇÃO ALUNOS
1ª Aluno:

11h55

2ª Aluno:

DATA:

56

57

58

59

12h00

12h00

1

2

3

4

5

5

6

7

8

9

10

10

11

12

13

14

15

15

16

17

18

19

20

20

21

22

23

24

25

25

26

27

28

29

30

30

31

32

33

34

35

1º ALUNO

2º ALUNO

35

36

37

38

39

40

40

41

42

43

44

45

45

46

47

48

49

50

50

51

52

53

54

55

55

56

57

58

59

13h00

13h00

1

2

3

4

5

5

6

7

8

9

10

10

11

12

13

14

15

Legenda: I – Instrução; A – Atividade; G – Gestão; F – Fora da Tarefa; E - Espera
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