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RESUMO 

O Estágio Profissional assume-se como o ponto alto da formação docente, 

como o momento de aplicação prática das aprendizagens teóricas adquiridas 

durante a formação inicial. É o diálogo constante entre estas duas dimensões 

dicotómicas que permite ao Professor Estagiário evoluir. O presente 

documento tem como intuito retratar, interpretar e refletir sobre as atividades 

desenvolvidas, bem como sobre a atuação do Professor Estagiário, ao longo 

do Estágio Profissional, confrontando, para isso, a prática construída com a 

literatura. Assim, encontra-se organizado em cinco grandes capítulos: (1) 

Introdução; (2) Enquadramento Biográfico; (3) Enquadramento da Prática 

Profissional; (4).Realização da Prática Profissional; (5) Conclusões e 

Perspetivas para o futuro. O primeiro capítulo aponta a pertinência e contexto 

da construção do Relatório de Estágio. O segundo capítulo faz uma reflexão 

autobiográfica, mencionando as expetativas e a realidade encontrada ao longo 

desse processo. O terceiro capítulo permite o enquadramento legal, 

institucional e funcional da prática profissional, contextualizando a mesma nas 

relações que estabelece com os agentes educativos. O quarto capítulo reflete 

sobre as diferentes fases do processo ensino-aprendizagem e encontra-se 

organizado segundo as áreas de desempenho previstas no Regulamento do 

Estágio Profissional: Área 1 – “Organização e Gestão do Ensino e da 

Aprendizagem”; Área 2 – “Participação na Escola e Relação com a 

Comunidade”; Área 3 – “Desenvolvimento Profissional”. Neste capítulo 

encontra-se inserido o Estudo Investigação-Ação “Aplicação do Modelo de 

Competência nos Jogos de Invasão no ensino do Andebol” que teve como 

propósito verificar a aprendizagem dos alunos mediante a aplicação do referido 

modelo no ensino do andebol. No quinto e último capítulo são apresentadas as 

conclusões, fazendo uma retrospetiva de todo o processo de estágio e 

perspetivando o futuro profissional. 

PALAVRAS-CHAVE: ESTÁGIO PROFISSIONAL, EDUCAÇÃO FÍSICA, 

REFLEXÃO, ANDEBOL, MODELO DE COMPETÊNCIA NOS JOGOS DE 

INVASÃO  
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ABSTRACT 

The practicum training is the highest point of teaching formation. This is the 

proper moment to apply practical and theoretical learnings that were acquired 

during one’s academic path. It is the dialogue between these two dichotomous 

dimensions that leads towards the trainee teacher’s development. This 

document intends to depict, to interpret and to reflect about developed activities, 

as well as about trainee teacher’s performance during the practicum training, 

based on the parallelism between the literature and practical experience. There 

are five main chapters in this document: (1) Introduction; (2) Personal 

Dimension; (3) Professional Practice Framework; (4) Professional Practice 

Performance; and (5) Final Considerations and Future Perspectives. The first 

chapter points out the relevance and the context of the Report. The second one 

consists on an autobiographic reflection, enhancing the expectations as well as 

the reality found along the way. The third one covers the legal, institutional and 

functional framework of the professional practice, inserting it in the relationships 

established with educational agents. Chapter four portrays and discusses 

different stages of teaching-learning process and it is organized according to 

different performance areas foreseen in the Report guidelines: Area 1 – 

Teaching and Learning Organization and Management; Area 2 – School 

Participation and Community Connections; and Area 3 – Professional 

Development. In this chapter there is also the Action-Investigation Study called 

“Appliance of the Invasion Games Competence Model on the teaching of 

handball”. The fifth and last chapter presents the conclusions, but also a 

retrospective point of view of the entire training progress and a prospection of 

the professional future yet to come. 

KEY-WORDS: PRACTICUM TRAINING; PHISICAL EDUCATION; 

REFLECTION; HANDBALL; INVASION GAMES COMPETENCE MODEL 
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1 – INTRODUÇÃO 

O presente Relatório de Estágio (RE) foi realizado no âmbito da unidade 

curricular de Estágio Profissional (EP) inserida 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). 

Tem como intuito retratar, interpretar e refletir sobre as atividades 

desenvolvidas, bem como sobre a atuação do Professor Estagiário (PE), ao 

longo do EP, confrontando a prática construída com a literatura  

O EP englobou uma Prática de Ensino Supervisionada (PES) que decorreu 

integrando um Núcleo de Estágio (NE) constituído por três PEs, uma 

Professora Cooperante (PC) da escola e uma Professora Orientadora (PO) da 

FADEUP. O trabalho cooperativo no seio de uma comunidade de prática foi 

condição para o sucesso e o motor do desenvolvimento profissional e pessoal 

dos diferentes intervenientes ao longo do EP. 

Conferindo os primeiros passos no caminho da docência de Educação Física 

(EF), o EP assume-se como o momento de aplicação prática das 

aprendizagens teóricas adquiridas durante a formação inicial. É o diálogo 

constante entre estas duas dimensões dicotómicas que permite ao PE incluir-

se e emancipar-se, na esfera educativa e como profissional competente, 

respetivamente. Assim, o EP é considerado como o palco principal que permite 

dar início ao desenvolvimento profissional do PE, conferindo-lhe um 

crescimento profissional que advém da sua experiência e análise sistemática 

da prática (Marcelo, 2009). 

Pautando-se pelo ensino eficaz e competente e pelo controlo e 

(re)ajustamento da atividade pedagógica, a atuação do PE não se extinguiu na 

aula, transpondo os muros da EF e abraçando toda a comunidade educativa. O 

leque de relações estabelecidas, bem como todos os comportamentos 

adotados ao longo do ano letivo tiveram por base o processo reflexivo. Este 

permitiu guiar a atividade e (re)construir conhecimentos e práticas, operando 

na formação de uma identidade profissional.  
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O presente RE propõem-se a explanar as diferentes etapas do caminho que 

foi calcorreado no sentido da formação dessa mesma identidade. Assim, 

encontra-se organizado em cinco grandes capítulos: (1) Introdução; (2) 

Enquadramento Biográfico; (3) Enquadramento da Prática Profissional; 

(4).Realização da Prática Profissional; (5) Conclusões e Perspetivas para o 

futuro. 

O primeiro capítulo aponta a pertinência da construção do RE, aludindo às 

condições do EP. O segundo capítulo faz uma reflexão autobiográfica, 

revisitando o percurso que me fez chegar até ao EP, perspetivando o restante 

caminho a percorrer, e mencionando as expetativas e a realidade encontrada 

ao longo deste processo. O terceiro capítulo permite o enquadramento legal, 

institucional e funcional da prática profissional, contextualizando a mesma nas 

relações que estabelece com a escola, como Grupo de EF, com o NE e os 

seus diferentes agentes (PEs, PC e PO) e com a turma, o verdadeiro motor de 

uma longa jornada.  

O quarto capítulo reflete sobre as diferentes fases do processo ensino-

aprendizagem, fazendo um confronto constante entre a teoria e a prática, a 

literatura e a realidade construída. Encontra-se organizado segundo as áreas 

de desempenho previstas no Regulamento do EP: Área 1 – “Organização e 

Gestão do Ensino e da Aprendizagem”; Área 2 – “Participação na Escola e 

Relação com a Comunidade”; Área 3 – “Desenvolvimento Profissional”. Neste 

capítulo encontra-se inserido o Estudo Investigação-Ação desenvolvido na PES 

– “Aplicação do Modelo de Competência nos Jogos de Invasão no ensino do 

Andebol” que teve como propósito verificar a aprendizagem dos alunos 

mediante a aplicação do referido modelo no ensino do andebol. 

No quinto e último capítulo são apresentadas as considerações finais, 

fazendo uma retrospetiva de todo o processo de estágio e referindo as 

perspetivas de futuro. 
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2 – ENQUADRAMENTO BIOGRÁFICO 

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

e que a pessoa é o professor. (…) Que ensinamos aquilo que somos e que, 

naquilo que somos, se encontra muito daquilo que ensinamos.” 

(Nóvoa, 2009, p.7) 

As dimensões pessoal e profissional não podem ser dissociadas quando 

aludimos ao processo ensino-aprendizagem. O professor é o produto da 

multiplicação das experiências vividas com o conhecimento adquirido, ao qual 

se soma o contexto onde se encontra inserido. O resultado final desta 

operação origina a sua identidade profissional, que muito se reflete no que 

ensina. É algo único, inigualável e é a sua ‘impressão digital’. 

Cury (2003, p. 114) afirma que “o passado é um grande alicerce para 

edificarmos as nossas experiências”, apontando que a profissão docente se 

define a partir de referências pessoais e não, apenas, baseada em matrizes 

científicas ou pedagógicas. 

Com a asserção supracitada, sublinhamos o peso atribuído à história de 

cada indivíduo, que influencia a sua identidade profissional. Dentro da mesma 

linha de pensamento, o modo como vivenciamos as nossas aulas enquanto 

alunos influi, também, na nossa atuação enquanto professores. Pacheco e 

Flores (1999) expõem que a experiência como aluno, observando os 

professores em ação, faz despontar na formação enquanto professor um 

modelo de comportamento profissional que se aceita ou nega. Desta forma, 

compreendemos o papel que determinados agentes representam na edificação 

e consecução, na formação de uma identidade profissional (a docência), 

servindo como modelos a seguir ou a refutar.  

A dimensão pessoal do professor parece, assim, deveras preponderante 

para a atividade profissional pois afeta a sua concretização não sem antes 

inspirar a escolha dessa mesma atividade. Desta forma, torna-se premente 

discorrer acerca das experiências e vivências que me motivaram a optar pela 

docência de Educação Física.  
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2.1 – O CAMINHO PERCORRIDO  

Chegado a professor estagiário de Educação Física, no culminar do meu 

percurso na FADEUP, urge refletir acerca de tudo aquilo que me conduziu 

nesta direção e me levou a enveredar por este caminho. Porém, não consigo 

encontrar um ponto na minha história (ainda curta), que considere ser o 

despoletar da paixão pelo desporto, uma vez que o entendo desde sempre 

como parte integrante da minha vida. 

Nasci no seio de uma família grande e unida, facilitadora de muito convívio. 

A minha prática desportiva começou assim com a família, com os pais, com os 

primos, com os tios, com jogos de futebol no pátio, com correrias e jogos de 

apanhada no quintal, com percursos de bicicleta, com mergulhos no rio, com o 

trepar às árvores para apanhar fruta, surgiu como prática desportiva informal. 

Os jogos e as brincadeiras, sempre com um cariz lúdico, mas ao mesmo tempo 

de competição e superação, levaram-me a ser capaz de encarar e ultrapassar 

desafios, conhecendo-me e crescendo enquanto homem e desportista.  

Os meus pais, cientes dos benefícios do desporto, não só ao nível cognitivo 

e motor mas, sobretudo, ao nível psicossocial, e preocupados em me 

proporcionar um desenvolvimento saudável enquanto membro da sociedade, 

sempre me incutiram o gosto pela prática desportiva e aos 3 anos de idade 

colocaram-me na Natação. Durante 7 anos pratiquem Natação, apenas pelo 

caráter formativo e recreativo, sem nunca participar em provas. Mesmo assim, 

competia comigo mesmo para ser cada dia melhor, para puder “subir” para a 

pista de nível superior, ou para aprender um estilo novo. Todo este processo, 

marcado pela adaptação ao meio aquático e pela aprendizagem e o domínio 

dos diferentes estilos de nado, tiveram extrema utilidade no meu crescimento. 

Tanto em atividades de lazer, como no meu desempenho escolar, na 

realização dos pré-requisitos de acesso ao ensino superior e no percurso 

académico na FADEUP.  

Durante o 1º Ciclo de Ensino Básico passei pela experiência das artes 

marciais, tendo contactado com o Judo e praticado Karaté. O controlo e 

disciplina foram aspetos difíceis de respeitar, principalmente para uma criança 
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irrequieta e ávida de ação. O respeito pelo outro e a descentralização da 

agressividade para a resolução de problemas foram valores intrinsecamente 

inerentes a estes desportos, que fizeram de mim a pessoa calma e tranquila 

que sou hoje. Com a sucessiva conclusão de níveis e passagem de cintos 

aprendi a dominar o próprio corpo e os seus movimentos. 

Com a mudança para o 2º Ciclo de Ensino Básico envolvi-me no Desporto 

Escolar. A oferta da escola era variada, mas a modalidade que mais me 

despertou interesse foi a Esgrima. Talvez por ser novidade, talvez por ser fora 

do comum, talvez por influência dos pares. A verdade é que algo me despertou 

para a descoberta e prática. Foi essa descoberta de um mundo novo, escola 

nova, amigos novos, desporto novo, materiais novos (florete, fato, capacete), 

mas, especialmente, o fator competição do Desporto Escolar, que foram a 

verdadeira novidade para mim. Aprendi e evolui rapidamente, ansioso por 

participar nas provas. Agora defendia algo, a minha escola. Agora competia 

contra outros, os adversários. Toda esta competição fascinou-me e levou-me a 

dedicar intensamente à modalidade. Durante esse ano participei em várias 

competições e em todas elas subi ao pódio.  

O fascínio pela competição, criado no Desporto Escolar, foi a preparação 

para a minha entrada no Desporto Federado, sendo aí que volta a entrar a 

família, nomeadamente o meu pai. Tendo sido atleta federado de Andebol, 

encaminhou-me para o seu desporto de eleição e com a entrada no Futebol 

Clube de Gaia, conheci melhor o mundo do Andebol. Os melhores anos da 

minha vida foram passados nesta modalidade. Os amigos que hoje considero 

uma família foram descobertos no Andebol. Derramei sangue, suor e lágrimas 

pelo Andebol. Saí derrotado muitas vezes, mas venci muitas mais. Durante 

mais de uma década fui atleta federado, competi nas melhores divisões 

nacionais, alcancei fases finais, aprendi a ganhar e a saber perder. Cresci com 

o Andebol e o Andebol cresceu em mim. 

Sempre olhei para o Andebol como algo mais do que um local de treino, de 

preparação física e de atingimento de performance desportiva. Sempre foi o 

meu espaço de eleição para estar com os amigos e o escape da rotina e dos 
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problemas do dia-a-dia. Mas havia algo que eu admirava ainda mais – os 

treinadores. Habituado a treinadores standard, indivíduos da velha guarda que 

se baseiam apenas no que sabem enquanto jogadores e em conhecimentos 

desfasados do que é o desporto moderno, sou entretanto surpreendido por dois 

treinadores jovens. Recém-formados pela FADEUP, revelavam uma enorme 

ânsia de transmitir todo o conhecimento que neles encerravam. E eu atentava 

neles, no seu trabalho, na sua preparação, na sua organização, considerava-os 

modelos a seguir. Imaginava-me e revia-me na sua atividade, sendo professor 

de EF e treinador de Andebol. Desejava viver o dia-a-dia de braço dado com o 

desporto e intimamente ligado à minha modalidade. E assim foi! 

No ensino secundário ingressei no Curso Tecnológico de Animação e 

Gestão Desportiva do Colégio de Gaia, plenamente convicto que era este o 

caminho que queira seguir. Na primeira aula com o diretor de turma, foi-nos 

questionado quem de nós pretendia terminar os estudos com o grau atribuído 

pela conclusão do curso em questão e quem pretendia seguir para o ensino 

superior. Quando surgiu o nome da FADEUP, não hesitei e levantei 

imediatamente o braço! Seguiram-se três anos de preparação num curso 

especialmente destinado para isso. Foi uma escolha limitadora, centrada e 

pouco ou nada abrangente. Mas foi a escolha que eu tinha a certeza que seria 

a certa para mim e para o meu futuro. Foi um secundário de esforço, de 

dedicação, de horas e horas de aulas práticas, de testes, de trabalhos, de 

Prova de Aptidão Tecnológica e de exames nacionais. Resultado final: aluno 

com melhor média a entrar na FADEUP no ano 2009/2010! Objetivo e sonho 

cumprido e um grande orgulho para toda a família, amigos, professores e 

treinadores, todos envolvidos no meu processo de formação. 

Terminada uma etapa, outra surgiu rapidamente. Licenciatura em Ciências 

do Desporto na FADEUP: tempo das aulas teórico-práticas, das frequências, 

dos exames, das avaliações práticas, dos trabalhos de grupo, das 

apresentações, do centro de treino, dos jogos pela equipa da faculdade, das 

horas intermináveis na piscina, das incansáveis tentativas na barra fixa do 

pavilhão de ginástica, do estudo em grupo, das noites mal dormidas a ultimar 

trabalhos ou memorizar a parte mais difícil da matéria... Mas também tempo de 
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praxe, de convívios, de amizades, de ser caloiro, de viver a cidade do Porto, de 

noitadas, de integração, de solidariedade, de serões no Piolho, de abraços, de 

saudade, de viagens, de trajes, de serenatas, de cortejos académicos... Tudo 

isto, sem exceção, contribuiu para a minha formação enquanto estudante e 

enquanto ser humano. Com tudo aprendi e retirei boas ilações. Em tudo deixei 

um pouco de mim mas ganhei sempre uma porção muito maior.  

Segui o ramo de Treino Desportivo em Andebol e iniciei o meu percurso 

enquanto treinador. Durante o meu centro de treino no Futebol Clube de Gaia 

passaram-me pelas mãos crianças e jovens dos escalões de Minis, Infantis e 

Iniciados. No ano seguinte, vivi uma aventura pelo Futebol Clube do Porto e 

pelo seu projeto da Dragon Force, onde tive a oportunidade de abraçar jovens 

do escalão Juvenil. Atualmente, e com o Grau III de Treinador de Andebol, 

atribuído pela Federação de Andebol de Portugal, encontro-me ao serviço do 

Gondomar Cultural, a competir na 1ª Divisão Nacional de Juvenis Masculinos.  

O tão ambicionado caminho traçado encontra-se quase completo. O 

ingresso no MEEFEBS foi o passo que faltava. E concluído um ano repleto de 

didáticas, métodos e teorias de ensino, eis que chego ao último apeadeiro 

desta minha viagem: o Estágio Profissional. Para aqui chegar trouxe toda uma 

bagagem atulhada de experiências, valências e conhecimentos alcançados 

com a família e amigos; com a escola e a faculdade; com os professores e os 

treinadores; com o desporto recreativo, escolar e federado; e com a 

experiência como atleta e treinador de Andebol. Uma bagagem com 

ferramentas capazes de auxiliar ao longo EP e que pesa mais a cada dia que 

passa.  

2.2 – EXPECTATIVAS ACERCA DO CAMINHO A PERCORRER 

O EP simboliza o término do meu percurso académico e o encerrar de um 

capítulo da minha história. Foi longa e árdua a jornada que me conduziu até 

aqui e, portanto, parti para esta etapa com expetativas elevadas e com vontade 

de escrever um final feliz. Esperava encontrar um caminho repleto de desafios 

e aprendizagens, capazes de despoletar o meu desenvolvimento profissional 

mas, especialmente, o meu desenvolvimento pessoal.  



8 

Este ano traduziu-se como o ano de teste, ou seja, seria o momento em que, 

concluídos vários anos de formação, iria colocar à prova a minha capacidade 

de manifestar na prática todos os ensinamentos que apreendi. Esta confluência 

e exigência de saberes é referida por Piéron (1996), que salienta que o estágio 

tem especial interesse na formação dos professores por ser uma etapa de 

convergência entre saberes teóricos da formação inicial e os saberes práticos 

da experiência profissional e da realidade social do ensino.  

Este foi, também, um ano de conflito de realidades. O momento em que fui 

simultaneamente aluno e professor, aluno do mestrado e professor do 

secundário. Se na FADEUP era um aluno ávido de conhecimento, na escola 

era um professor sôfrego por transmitir esse mesmo conhecimento.  

A escola que selecionei para a realização do EP e foi uma instituição que me 

acolheu de braços abertos. Esta é uma escola peculiar, que encerra um 

passado rico em história. Encontra-se no centro da cidade do Porto e as 

instalações foram recentemente renovadas, apresentando condições ótimas 

para a prática desportiva. Assume uma estrita relação com o Conservatório de 

Música do Porto (edifícios contíguos e funcionando em parceria) e é uma 

escola TEIP (Território Educativo de Intervenção Prioritária) que comporta 

bastantes alunos com Necessidades Educativas Especiais, particularmente 

alunos cegos ou com níveis de visão reduzidos. Todos estes fatores fazem 

com que a comunidade escolar seja heterogénea e abrangente, criando uma 

mescla de culturas, que no fim se fundem numa única cultura, a escola. Esta 

instituição, tal como me foi apresentada na abertura do ano letivo, é realmente 

um mundo com mundos dentro! E eu parti para o EP bastante motivado e com 

o objetivo de ser o seu explorador.  

Com o início do EP surgiram, também, expetativas quanto aos atores 

presentes no intrincado enredo que iria estrear, nomeadamente, o Grupo de 

EF, a PO e a PC, o NE e, sobretudo, a minha turma. 

O Grupo de EF revelou ser, desde os instantes iniciais, extremamente 

acolhedor e afável. É constituído por professores acessíveis e comunicativos, 

que sempre souberam ter uma palavra amiga em relação aos professores 
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estagiários. No entanto, parti algo receoso, em virtude da grande brecha 

geracional encontrada entre o Grupo de EF e nós, professores estagiários. A 

diferença de idades entre o corpo docente, que neste momento leciona na 

escola pública, e aqueles que agora tentam entrar na esfera escolar, não é 

inferior a 10/15 anos. Este facto apresentou-se, à partida, tanto como uma 

dificuldade como uma mais-valia. Dificuldade, porque a comunicação e inter-

relação poderia ser comprometida pela distância entre gerações. Mais-valia, 

porque a experiência adquirida ao longo dos anos de serviço poderia servir 

como constructo para a minha iniciação enquanto professor. Parti com 

expetativas elevadas quanto ao que poderia resultar desta integração e 

interação no e com o Grupo de EF, procurando um contributo deste na minha 

formação. Segundo Nóvoa (2009, p.214), os novos modos de profissionalidade 

docente implicam um reforço das dimensões coletivas e colaborativas, do 

trabalho em equipa e da intervenção conjunta nos projetos educativos de 

escola. Isto foi o que se verificou nesta minha vivência, constituindo-se, tal 

como nos refere o autor, numa verdadeira “comunidade de prática”. 

Relativamente aos agentes que me iriam guiar ao longo do EP, 

nomeadamente, a PO e a PC, contava que fossem capazes de me auxiliar nas 

diferentes etapas do caminho, sempre com um sentido crítico, possibilitando o 

meu constante crescimento e evolução. O papel da PO revelou ser 

fundamental e preponderante e, tal como nos refere Cardoso (2009), a 

orientadora de estágio surge como uma das principais intervenientes no 

processo de formação, acompanhando a prática pedagógica e intervindo junto 

dela, com o objetivo de proporcionar ao futuro professor uma prática docente 

de qualidade. Contudo, as expetativas foram criadas, sobretudo, em torno da 

figura da PC, pois assumia um lugar de destaque no meu dia-a-dia enquanto 

PE. Depositava esperança que a sua formação e conhecimentos, aliados à 

vasta experiência profissional, se tornassem num fator chave para a minha 

adaptação à esfera escolar. O mesmo é reportado por Alarcão (1996a), que 

salienta a importância, na formação de um profissional competente, de 

contextos em que pratique na presença de um profissional (formador), capaz 
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de o ajudar a iniciar e entender a realidade que inicialmente interpreta como 

desordem.  

A sua atuação teve sempre por base o aconselhamento e não a imposição, 

o debate e não a obrigação, a orientação e não a persuasão, a criatividade e 

não a trivialidade, a reflexão e não a automação, a crítica sustentada e não a 

infundada. A PC foi, sem dúvida, a figura basilar de todo este processo. 

Quanto ao Núcleo de Estágio, iniciei o EP algo receoso por desconhecer 

inteiramente os elementos que o constituíam, no entanto, encarei com enorme 

agrado e motivação o facto de sermos os três bastante diferentes. A nossa 

educação deu-se em meios diferentes, a nossa formação ocorreu em escolas e 

instituições diferentes e o nosso passado desportivo envolveu práticas 

diferentes. Todos estes ingredientes levavam-me a crer que muitas e boas 

discussões poderiam surgir, conduzindo a que a troca de experiências e 

conhecimentos fosse capaz de acrescentar valor a todos e a cada um. Nóvoa 

(2002) afirma a importância da promoção de aprendizagem entre os pares, do 

debate e da discussão, não se reduzindo esta estratégia a uma simples 

cooperação, mas à possibilidade de fomentar uma cultura profissional e do 

professor integrar os seus princípios no grupo. Esta fusão cultural, promovida 

pelo NE, foi, sem dúvida, um fator decisivo para o meu desenvolvimento 

enquanto PE. 

Por último, e quiçá o mais importante, principiei inundado de questões e 

dúvidas relativamente aos alunos e à minha turma, à minha atuação e à sua 

recetividade, ao meu perfil e estilo e ao nosso desenvolvimento e resultados.  

Foi-nos possível selecionar, dentro das diferentes hipóteses, qual a turma 

pela qual ficaríamos responsáveis. Ao escutar a caraterização do 12ºA 

(constituída por 15 alunos dos quais 14 eram do sexo masculino) avancei sem 

hesitar. O contexto seria análogo ao vivenciado diariamente no âmbito do 

treino, permitindo-me trabalhar de forma a potenciar e extrair o máximo de 

cada aluno. A idade dos alunos, mais concretamente, a curta diferença de 

idades que separavam os alunos de mim poderia ser vista como um motivo de 
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apreensão mas, na minha perspetiva, esse fator serviu única e exclusivamente 

como catalisador para uma atuação competente e rigorosa.  

Após as primeiras semanas de trabalho com o 12ºA, deparei-me com uma 

realidade que desejava mas que nunca pensei vir a encontrar, muito menos no 

meu primeiro ano de docência. Alunos aptos fisicamente, com uma cultura 

desportiva expressiva, esforçados, educados, respeitadores e, mais importante, 

com gosto pela prática desportiva. Adicionalmente, sendo este 

(inexplicavelmente) o último ano em que a disciplina de EF contaria para a 

média final do secundário, os alunos almejavam atingir elevadas classificações, 

com vista ao ingresso no ensino superior e, por isso, todos se entregavam ao 

máximo em (quase) todos os momentos. Sou capaz de afirmar que lecionei 

uma turma fantástica.  

Com efeito, para fazer face ao elevado nível da turma, foi necessário colocar 

uma fasquia alta. Uma fasquia com a capacidade de os motivar, aula após 

aula, a superarem-se, a aprenderem e evoluírem cada vez mais. Todavia, a 

colocação de tal marca não atende simplesmente aos alunos, constituindo-se, 

também, como uma referência para a atuação do professor, ou seja, esta 

marca exigia-me uma procura incessante por conhecimentos e competências, 

que me guiavam ao longo desta alucinante aventura que foi o EP.  

Os primeiros passos neste novo caminho a percorrer surgiram curiosos mas 

confiantes, curtos mas seguros, comedidos mas esperançosos numa positiva 

integração na profissão. Ponte et al. (2001) referem que o estágio, pela 

duração prolongada, pela forte responsabilidade que incute nos formandos e 

pela integração num grupo de trabalho de pares, com o apoio direto do 

orientador da escola, afigura-se como um panorama muito favorável para o 

início do processo de inclusão na profissão. Por sua vez, Alves (2011) afirma 

que é nesta fase de formação profissional que se estimula o professor 

principiante a questionar-se sobre o que a prática pedagógica exige e os 

problemas que no futuro poderão surgir, permitindo-lhe desenvolver as suas 

competências pessoais. Assim, através do EP, contava emancipar o Eu-

Professor mas, de igual modo, revigorar o Eu-Pessoa. 
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3 – ENQUADRAMENTO DA PRÁTICA PROFISSIONAL 

“O EP visa a integração no exercício da vida profissional de forma progressiva 

e orientada, através da prática de ensino supervisionada em contexto real, 

desenvolvendo as competências profissionais que promovam nos futuros 

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

e exigências da profissão” 

(Matos, 2013a, p. 3) 

3.1 – CONTEXTO LEGAL E INSTITUCIONAL 

Torna-se essencial, numa primeira instância, situar o EP na formação inicial 

de professores e esclarecer a conjuntura legal e institucional que o envolve 

antes de passarmos à reflexão acerca do mesmo. O EP carateriza-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, mais especificamente, de professor de EF (Cunha, 2012). 

Assim, segundo Matos (2013b, p. 2) “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”. Este encontra-se subdividido em PES e o correspondente 

RE. 

O autor supracitado acrescenta que o EP é regulado pelas normas da 

instituição universitária e pela legislação específica, relativa à Habilitação 

Profissional para a Docência, sendo a sua estrutura e funcionamento regidas 

pelas orientações legais constantes do Decreto-lei nº 74/2006 de 24 de março 

e do Decreto-lei nº 43/2007 de 22 de fevereiro. Este tem, segundo Matos 

(2013b), em consideração 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 EF. 

De acordo com Matos (2013a, p. 3) o EP assume-se como um “projeto de 

formação” com vista à “integração do conhecimento proposicional e prático 

necessário ao professor, numa interpretação atual da relação teoria prática e 
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contextualizando o conhecimento no espaço escolar”. O mesmo autor nomeia 

como meta do EP 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.” 

As funções aludidas no excerto anterior contemplam, como refere Matos 

(2013a), as quatro áreas de desempenho previstas no Regulamento de Estágio 

Profissional, sendo que as áreas 2 e 3 se encontram agregadas numa só: Área 

1 – “Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem”; Áreas 2 e 3 – 

“Participação na Escola e Relações com a Comunidade”; Área 4 – 

“Desenvolvimento Profissional”. 

Para cada área de desempenho, as Normas Orientadoras do EP do ciclo de 

estudos conducente ao grau de mestre em ensino de EF nos ensinos básicos e 

secundário da FADEUP (Matos, 2013a), contemplam os seguintes aspetos: 

âmbito, objetivo geral, competências gerais a desenvolver pelos estudantes-

estagiários e tarefas gerais a realizar.  

A Área 1 abarca todo o trabalho de conceção, planeamento, realização e 

avaliação do ensino, tendo como finalidade 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 EF1. 

As Áreas 2 e 3 abrangem todas as atividades não letivas realizadas pelo 

estudante estagiário, com vista à sua integração na comunidade escolar e no 

meio onde esta se insere, tendo como finalidade 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 inovadora1.  

                                                           
1 Matos, Z. (2013).Normas Orientadoras do Estágio Profissional do Ciclo de Estudos Conducente ao Grau de Mestre 

em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básicos e Secundário da FADEUP: 2013-2014. Porto: Faculdade de 
Desporto da Universidade do Porto.  
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Por último, a Área 4 reúne as atividades e vivências importantes na 

construção da competência profissional, promovendo o sentido de pertença e 

identidade profissionais, bem como a colaboração e a abertura à inovação, 

com a finalidade de compreender a necessidade do desenvolvimento 

profissional, através da investigação da sua atividade em toda a sua 

abrangência - criar hábitos de investigação/reflexão/ação2. 

Matos (2013a, p.2) reitera ainda que, deve existir 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”. 

O autor supracitado reitera a preocupação na adequação ao novo estatuto 

do estudante-estagiário e manutenção do fundamental do modelo do Estágio 

Pedagógico. Esta adequação surge com a necessidade de ajustar os principais 

alicerces do EP à realidade imposta pelo Processo de Bolonha. Quanto a este, 

Batista e Queirós (2003) levantam algumas questões referindo que veio alterar 

a estrutura e organização dos cursos de formação de professores, passando-

se de uma valorização do conhecimento para uma valorização da competência 

técnica existindo, assim, o risco do desenvolvimento de competências pessoais 

ficar comprometido ao ser exacerbada a dimensão técnica. 

Como resposta às questões levantadas, o EP cria e promove inúmeras 

oportunidades de desenvolvimento de competências pessoais, estando as 

mesmas enunciadas no Regulamento da Unidade Curricular EP do ciclo de 

estudos conducente ao grau de mestre em Ensino de EF nos ensinos básicos e 

secundário da FADEUP (Matos, 2013a) designadamente, prestar o serviço 

docente nas turmas designadas ao PE, realizando as tarefas de planificação, 

realização e avaliação inerentes; a participação nas reuniões dos diversos 

órgãos da escola com implicações no ato de programar, realizar e avaliar as 

práticas educativas; a participação em sessões com conteúdo científico, 

                                                           
2 Matos, Z. (2013).Normas Orientadoras do Estágio Profissional do Ciclo de Estudos Conducente ao Grau de Mestre 

em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básicos e Secundário da FADEUP: 2013-2014. Porto: Faculdade de 
Desporto da Universidade do Porto.  
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cultural e pedagógico, a decorrerem na escola ou na FADEUP; a construção e 

tratamento do portefólio do EP; a observação e reflexão de aulas lecionadas 

pelo restante núcleo de estágio; e a assessoria nas funções da direção de 

turma, grupo disciplinar e departamento, conhecendo as tarefas do professor 

de EF. 

Todas estas tarefas propostas concernentes ao EP revelam-se como 

excelentes estratégias de envolvimento do PE na profissão. O primeiro ano 

letivo de docência é, assim, vivido com a máxima intensidade e empenhamento 

constituindo-se, tal como refere Marcelo (1998), como uma ocasião privilegiada 

e fundamental para o processo de aprender a ensinar.  

3.2 Contexto Funcional 

“Um Mundo com Mundos por dentro” 

3.2.1 A Escola – O Palco do Sonho 

“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, 2013a, p. 3). 

Podemos, assim, atestar que o PE encontra o seu verdadeiro sentido no 

confronto com o contexto, onde se encontra inserido, e na constante 

(re)adaptação a esse mesmo contexto e à sua cultura. A cultura de uma 

instituição, neste caso a escolar, 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, tendo funcionado suficientemente bem para 

ser considerado válido, permitindo, assim, aglomerar os membros da instituição 

na formação de uma identidade partilhada e distinguir cada instituição das 
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demais. (Schien, cit. por Carvalho, 2012). São estes fatores que tornam cada 

contexto, cada escola, única e singular.  

Deste modo, é fundamental que o PE seja capaz de desenvolver, desde o 

primeiro contato com a escola, estratégias que lhe permitam dominar 

verdadeiramente as condições em que a sua prática se irá desencadear. Uma 

vez que, a criação de ambientes propícios à aprendizagem exige uma análise 

dos alunos e dos professores, bem como da sua interação nos contextos de 

ensino (Rosado e Ferreira, 2011). 

Assim, torna-se fundamental, nesta fase, discorrer acerca da cultura da 

escola onde realizei o EP, analisando os elementos da esfera escolar sobre os 

quais irei atuar.  

A escola onde estagiei encontra-se localizada no coração da cidade do 

Porto, na freguesia de Cedofeita, e foi criada em 1906. Começou por se 

estruturar em instalações provisórias, dispersas pela cidade até que em 1933, 

passa a ocupar o edifício onde se encontra atualmente. 

A escola é composta por um edifício único, dotado de diversas 

infraestruturas, pouco habituais nas construções escolares da época, 

nomeadamente um museu da ciência, um observatório meteorológico, diversos 

laboratórios de química, física e biologia, ginásios, piscina, biblioteca, oficinas 

de arte, salas de desenho, cantina e bar, para além de numerosas salas de 

aula e outros equipamentos. 

O edifício reflete um longo e continuado processo de adaptação e 

adequação às alterações curriculares e necessidades educativas. É um local 

carismático, repleto de história, cujos corredores assistiram ao passar de várias 

gerações. 

Atualmente coexistem duas instituições sob o mesmo teto, a escola que 

acolheu o meu início de carreira docente e o Conservatório de Música do Porto. 

A escola ocupa a ala nascente do edifício e uma parte dos corpos norte e 

central, já o Conservatório a ala poente. O corpo central é comum às duas 

instituições e alberga laboratórios, ginásios, cantina, bar e espaços sociais. 
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Forma-se, assim, uma mescla de pessoas, culturas e interesses colossal, que 

converge e resulta numa única e rara cultura escolar. 

O Agrupamento desta escola é composto por 7 escolas, sendo esta a sede 

do mesmo. Este agrupamento possui um alargado leque de oferta formativa, 

desde a educação pré-escolar ao 12º ano (1º, 2º, 3º ciclos do Ensino Básico e 

Ensino Secundário), passando por Cursos do Programa Integrado de 

Educação e Formação (PIEF) do 3º ciclo, por um Curso Vocacional do 2º ciclo, 

bem como um Ensino Recorrente e Cursos de Português para Estrangeiros 

(PPT). Tudo somado perfaz um total de 2000 alunos diurnos e 157 alunos 

noturnos, acompanhados por um corpo de 226 docentes e 81 não docentes.  

O Agrupamento da escola apresenta, ainda, dois aspetos fulcrais a ter em 

conta: é um agrupamento TEIP (Território Educativo de Intervenção Prioritária) 

e é um agrupamento de referência para alunos com Deficiência Visual e 

Multideficiência. 

Quanto ao primeiro aspeto, segundo o Despacho Normativo n.º 20/2012, dos 

Gabinetes do Secretário de Estado do Ensino e da Administração Escolar e da 

Secretária de Estado do Ensino Básico e Secundário, em Diário da República, 

2.ª série — N.º 192 — 3 de outubro de 2012, o TEIP “visa estabelecer 

condições para a promoção do sucesso educativo de todos os alunos e, em 

particular, das crianças e dos jovens que se encontram em territórios com 

população carenciada”. Pretende, ainda, “reforçar a autonomia das escolas 

que, estando integradas em contextos particularmente desafiantes, devem ter 

possibilidades acrescidas para a implementação de projetos próprios, 

fortemente alicerçados em evidências e no conhecimento que detêm sobre as 

realidades locais”. Este projeto apresenta como objetivos: “a melhoria da 

qualidade da aprendizagem traduzida no sucesso educativo dos alunos; o 

combate ao abandono escolar e às saídas precoces do sistema educativo; a 

criação de condições que favoreçam a orientação educativa e a transição 

qualificada da escola para a vida ativa; a progressiva articulação da ação da 

escola com a dos parceiros dos territórios educativos de intervenção 

prioritária”. 
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Quanto ao segundo aspeto, o agrupamento assume-se como uma escola de 

referência para a educação especial, concretamente para alunos com nível de 

visão reduzido, alunos cegos e/ou alunos com multideficiência. De forma a 

fazer face aos 119 alunos, ao abrigo de educação especial, estão disponíveis 

21 docentes especializados, 2 psicólogas e foi celebrada uma parceria com a 

Associação do Porto de Paralisia Cerebral, que garante apoio logístico e 

operacional. O intuito é promover igualdade de oportunidades para pessoas 

com deficiência primando pelo conceito de escola inclusiva cujo princípio 

fundamental consiste em “todos os alunos aprenderem juntos, sempre que 

possível, independentemente das dificuldades e das diferenças que 

apresentem. Estas escolas devem reconhecer e satisfazer as necessidades 

diversas dos seus alunos, adotando-se aos vários estilos e ritmos de 

aprendizagem de modo a garantir um bom nível de educação para todos, 

através de currículos adequados, de uma boa organização escolar, de 

estratégias pedagógicas, de utilização de recursos e de uma cooperação com 

as respetivas comunidades"3. 

Neste quadro, constatamos que este é um agrupamento de grande 

dimensão com enorme diversidade e especificidades, pois apresenta 

assinaláveis assimetrias do ponto de vista social e dos resultados escolares. 

Como tal, apesar da sua população heterogénea e díspar, tem como premissa 

primar pela inclusão de todos, quer do ponto de vista das necessidades 

educativas quer do ponto de vista social. 

Focando-nos na escola sede, a escola onde realizei a minha PES, 

constatamos que apresenta quatro cursos científico-humanísticos no Ensino 

Secundário - Ciências e Tecnologias, Línguas e Humanidades, Ciências 

Socioeconómicas, Artes Visuais – e um total de 474 alunos. Foi recentemente 

remodelada e apresenta boas condições para uma capaz lecionação e um 

ensino de qualidade.  

                                                           
3 1Declaração de Salamanca e Enquadramento da Ação na Área das Necessidades Educativas Especiais. Conferência 

Mundial sobre Necessidades Educativas Especiais: Acesso e Qualidade. UNESCO, 1994. ED-94/WS/18 
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No que concerne à lecionação da disciplina de EF, a escola cumpre todos os 

requisitos, dispondo de vários espaços e estruturas de apoio. A escola dispõe, 

também, de material capaz de responder às necessidades da disciplina ainda 

que, por vezes, não se encontre bem preservado. Dispomos de um pavilhão 

gimnodesportivo demarcado para diferentes modalidades, com balizas e 

tabelas removíveis e com capacidade para ser dividido em três partes 

permitindo, assim, a lecionação de 3 turmas em simultâneo. No exterior 

encontramos 3 campos (1 de basquetebol e 2 de andebol/futsal), bem como 

marcação de 3 pistas de atletismo, sendo possível neste espaço exterior 

abordar várias modalidades coletivas e a modalidade de atletismo nas 

vertentes da velocidade, resistência, estafetas e barreiras. No interior do 

edifício da escola existe um ginásio pequeno (que outrora fora uma piscina) 

destinado, sobretudo, à prática de ginástica e salto em altura, dispondo de 

vários colchões e aparelhos gímnicos. É possível encontrar um outro ginásio 

(Ginásio Central) associado à prática de desportos de rede (nomeadamente 

voleibol e badminton).  

A escola dispõe, assim, de instalações desportivas e material capazes de 

fazer face ao elevado número de alunos que a frequentam, sendo possível a 

lecionação de EF a várias turmas em simultâneo. No entanto, com o decorrer 

do ano foram surgindo pequenos constrangimentos decorrentes das 

instalações e do roulement4 que interferiram no planeamento e realização das 

aulas, tal como evidenciado posteriormente.  

3.2.2 O Grupo de Educação Física - Uns Colegas de Equipa 

O Grupo de EF é composto por todos os docentes da disciplina de EF do 2º 

e 3º Ciclos do Ensino Básico e do Ensino Secundário, num total de 20 

elementos. Destes 20 elementos, 3 pertencem ao NE da FADEUP e 4 ao NE 

do Instituto Superior da Maia (ISMAI). O Grupo de EF está integrado no 

Departamento de Expressões, Área Disciplinar de Educação Física, sendo por 

isso representado em Conselho Pedagógico pelo seu Coordenador de 

Departamento. 

                                                           
4 1Distribuição dos espaços para as atividades letivas 
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Segundo o Regulamento Interno de Educação Física 2013/2014 da escola, 

compete ao Grupo de EF: elaborar e propor ao Departamento o Regulamento 

Interno da disciplina; planificar, de acordo com as competências essenciais do 

currículo para o 2º, 3º Ciclos e Secundário definidas pelo Ministério da 

Educação, as competências específicas para cada ano escolar; preservar os 

materiais didáticos próprios da disciplina e propor a sua aquisição, substituição 

e/ou reparação; definir os critérios de Avaliação, de acordo com as indicações 

e definições do Conselho Pedagógico; propor atividades a integrar no Plano 

Anual de Atividades da Escola. 

Centrando-nos no Ensino Secundário na qual decorrerá a PES, o Grupo de 

EF redigiu o Planeamento Anual de EF apresentado no Quadro 1, em que, 

tendo em conta os Programas Nacionais, definiu de forma transversal os 

conteúdos a ensinar durante o ano letivo 2013/2014 nos diferentes anos.  

Quadro 1: Planeamento Anual de EF do Ensino Secundário 

 1º Período 2º Período 3º Período 

1
0
º 

A
n

o
 Andebol 

Futebol 

Atletismo/Ginástica 

Modalidades Alternativas 

Basquetebol 

Atletismo 

Ginástica 

Modalidades Alternativas 

Voleibol 

Atletismo/Ginástica 

Modalidades Alternativas 

1
1
º 

A
n

o
 Voleibol 

Atletismo 

Ginástica 

Modalidades Alternativas 

Andebol 

Futebol 

Ginástica/Atletismo 

Modalidades Alternativas 

Basquetebol 

Atletismo/Ginástica 

Modalidades Alternativas 

1
2
º 

A
n

o
 Coletivos 

Atletismo/Ginástica 

Modalidades Alternativas 

Coletivos 

Ginástica 

Modalidades Alternativas 

Coletivos 

Atletismo/Ginástica 

Modalidades Alternativas 

Modalidades Alternativas: Desportos de Raquetes, Rugby, Goalball, Luta, Baseball, Dança. 

Deste modo, parece que o ensino da EF na escola é alvo de um ensino 

análogo, o que permite aos professores ter uma noção do que foi ensinado e o 

que devem ensinar nos diferentes anos e períodos. 
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No 12º ano de escolaridade são lecionadas três modalidades coletivas, 

distribuídas pelos 3 períodos letivos, sendo estas alvo de escolha por parte dos 

próprios alunos.  

O mesmo Grupo de EF estabeleceu os Critérios Gerais de Avaliação de EF, 

conforme o Quadro 2, tendo em consideração os Critérios Gerais do 

Agrupamento aprovados em Conselho Pedagógico. Esta avaliação encontra-se 

dividida nos Domínios Cognitivo, Psicomotor e Atitudinal. 

Quadro 2: Critérios Gerais de Avaliação de Educação Física 

Domínios Competências 

Instrumentos de 
avaliação 

(a) 

Coeficiente de 
ponderação 

C
o

g
n

it
iv

o
 

Competências de conhecimento 
relativos a: 

- Atividades físicas abordadas 
nas diferentes dimensões; 

- Processos de elevação e 
manutenção da atividade física; 

- Interpretação de fenómenos de 
cultura desportiva. 

- Testes escritos; 

- Trabalhos; 

- Apresentações orais. 

20% 

P
s
ic

o
m

o
to

r 

Competências de ação ao nível 
da: 

- Condição Física 

- Atividades físicas desportivas; 

- Atividades físicas expressivas; 

- Atividades físicas de 
exploração da natureza. 

- Testes práticos 

- Experimentação de 
diferentes papéis 

(jogador/ treinador, árbitro, 
estatístico, etc.) 

50% 

A
ti

tu
d

in
a
l 

Empenho: 

- Pontualidade (5%) 

- Apresentação / Conservação 
do material (10%) 

- Cumprimento das atividades 
(b) (10%) 

 

Atitude Cívica: 

- Respeito pelo outro (5%) 

- Grelhas de observação 30% 

(a) O professor seleciona os instrumentos que considera oportunos  

(b) Neste domínio o docente terá em consideração a assiduidade do aluno 
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Os Critérios Gerais de Avaliação, bem como os instrumentos de avaliação, 

da disciplina de EF devem ser dados a conhecer aos alunos e respetivos 

encarregados de educação, pois é segundo estes que reincide a sua avaliação 

sumativa. De acordo com os Critérios Gerais de Avaliação, inferimos que a 

avaliação sumativa interna, incorporada no processo de ensino e 

aprendizagem, é formalizada em reuniões do Conselho de Turma, no final de 

cada um dos três períodos letivos, expressando-se numa escala de 0 a 20 

valores.  

Como retratado anteriormente, o Grupo de EF é o principal promotor e 

zelador das instalações e materiais desportivos e trava uma batalha diária para 

educar a comunidade escolar a preservar os mesmos. Neste sentido, o Grupo 

de EF definiu, no Regulamento Interno de EF, condições de utilização dos 

espaços desportivos, destacando-se a entrada nos espaços desportivos 

somente utilizando calçado adequado; a impossibilidade de comer nos 

pavilhões; e a presença nas instalações única e exclusivamente com a 

presença de assistentes operacionais. As referidas normas foram redigidas 

com o objetivo de primar pela manutenção das infraestruturas e do material 

existente, levando à responsabilização de todos aqueles que dele usufruem 

(professores, alunos e assistentes operacionais). No referido documento, o 

Grupo de EF é, também, responsabilizado pela manutenção de um clima de 

trabalho agradável, não devendo permitir qualquer situação que contrarie este 

regulamento. Importa ainda referir, a necessidade de informar os seus alunos 

da existência do Regulamento da disciplina e da importância do seu 

cumprimento integral para o bom funcionamento das aulas e para a 

manutenção e conservação dos espaços e do material.  

Tal como refere Costa (2008), para se ter um bom andamento e resultado 

das aulas é primordial que a escola disponha de materiais e equipamentos 

diversificados e em boas condições. Esta é uma missão, não somente do 

Grupo de EF, mas de todos os elementos da escola.  

O Grupo de EF é, ainda, responsável pela dinamização do Plano Anual de 

Atividades bem como pelos grupos de Desporto Escolar. De acordo com a sua 
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formação inicial, formações complementares, experiência desportiva e 

motivações, os professores de EF são encarregues das diferentes atividades 

(Corta Mato, Torneios de Basquetebol, Voleibol, Badmínton, Ténis de Mesa e 

Andebol) e grupos de Desporto Escolar (Andebol, Futsal, Voleibol, Atividades 

Rítmicas e Expressivas, Ténis de Mesa, Goalball), sendo responsáveis pela 

dinamização dos mesmos ao longo do ano. Apesar da orientação destes 

grupos ser da responsabilidade de um dos seus elementos, todo o grupo de EF 

tem a responsabilidade de contribuir para o sucesso, trabalhando todos nesse 

sentido.  

Com a convivência e a troca de opiniões com docentes mais experientes foi 

possível identificar práticas e mentalidades a rejeitar ou aceitar, percebendo 

quais as motivações de cada um e do Grupo em geral. Constato que existe 

uma insatisfação geral para com a escola e o sistema educativo, levando a 

atitudes derrotistas e conformistas, com as quais não me identifico 

minimamente. A ‘crise’ politico-financeira mas, também, de valores sociais que 

se vive no país e que afeta as escolas, não pode ser tónico para a estagnação 

(ou regressão!) da educação.  

No entanto, a convergência das diferentes personalidades, conhecimentos e 

ideias do levou a uma saudável e profícua aprendizagem no seio de um grupo 

distinto e acolhedor. Batista e Queirós (2013) reconhecem no EP uma forma de 

socialização na profissão, que sendo um processo gradual, tem em vista a 

participação ativa e autónoma do PE, cuja participação em diferentes grupos 

favorece a troca de conceções e entendimentos.  

3.2.3 O Núcleo de Estágio – O Núcleo Duro 

O NE, tal como nos referem Batista e Queirós (2013), é formado pelos PEs, 

um PC e um PO, devendo-se assumir como uma comunidade de prática, em 

que o PE constrói novos conhecimentos e competências. 

Os 3 PEs que abraçaram o desafio de realizar o EP nesta escola eram totais 

desconhecidos. Com uma formação inicial e um passado desportivo diferentes 

foi bastante interessante e fértil o confronto de saberes e ideias que daí 

resultou. As trocas de opiniões, as reflexões em conjunto e os trabalhos de 
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grupo foram uma constante, o que permitiu a evolução e superação de todos e 

de cada um. O mesmo é destacado por Garcia (1992), quando se reporta ao 

trabalho colaborativo, como um meio de partilha de ideias, de conselhos, de 

conceções, de destruição de medos e de construção de novas perspetivas. 

Este foi um grupo que, apesar das diferenças, soube trabalhar em conjunto, 

ultrapassando com sucesso todos os desafios. Foram disto exemplo, a 

organização do Corta-Mato, a dinamização dos Torneios, a promoção da Ação 

de Formação, entre outras atividades e tarefas desenvolvidas ao longo do ano 

letivo. A importância deste aspeto cooperativo e colaborativo é reforçado por 

Nóvoa (1992), que defende 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, algo que decorreu no NE ao longo do ano letivo.  

No entanto, tudo isto não seria possível sem a orientação e a supervisão de 

uma profissional de excelência: a PC. Segundo Matos (2013b), o PC tem como 

orientações programar as atividades do núcleo de EP ao longo do ano escolar, 

de acordo com as orientações definidas pela regência e comunicá-lo à 

FADEUP, através do professor orientador da FADEUP; orientar os estagiários 

cooperativamente com o orientador da FADEUP; apoiar e orientar os 

estagiários, nas atividades do projeto de formação desenvolvidas na Escola, 

promovendo a sua integração na comunidade escolar; supervisionar a 

atividade letiva dos PE nas turmas às quais estão adstritos e em todas as 

atividades programadas; dinamizar a atividade do NE através de seminários, 

reuniões e outras iniciativas; realizar sessões semanais de cariz pedagógico-

didático, com todo os estagiários do núcleo. 

Segundo Batista e Queirós (2013) o papel da PC torna-se relevante através 

do acompanhamento dos PEs e no estabelecimento de uma relação entre 

estes e as organizações envolvidas. No entanto, a importância que a PC 

assumiu em todo o processo de estágio ultrapassou as suas obrigatoriedades 

normativas e institucionais, assumindo-se como uma docente modelo e um 

exemplo a seguir. Ávida de conhecimento e promotora da busca pelo mesmo, 
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despertou sempre a procura pela cultura desportiva atual e credível. A sua 

experiência e conhecimentos assumiam papel de destaque nas reuniões de 

NE. Estes momentos, de caráter semanal, tinham como propósito a exposição 

individual e a resolução conjunta dos nossos sucessos e insucessos, 

qualidades e dificuldades, certezas e incertezas. A reflexão da semana e a 

projeção da semana a percorrer, as aulas lecionadas e a lecionar, os treinos do 

desporto escolar, o portefólio, as tarefas administrativo-legais, entre outros 

aspetos, eram debatidos em grupo com o intuito de alcançar uma ou mais 

soluções para cada um dos problemas encontrados. Este espaço, que se 

revelou como o momento formal de discussão do NE, foi aproveitado, pelos 

PEs, para fazer escutar a sua visão do ensino, bem como as estratégias e/ou 

metodologias que defendiam, sem nunca descurar da oportunidade de sorver 

ensinamentos por parte da PC. 

Terra (2004) refere que, ao partilharmos o modo de lecionar, o modo como 

preparamos as aulas, como tomamos decisões frente aos alunos a partir de 

uma determinada atitude, como avaliamos e como reagíamos frente a algumas 

questões político-administrativas, possibilitamos a construção nossa identidade 

profissional, tendo em conta as diferentes maneiras de olhar a profissão, o 

ensino e de nos olharmos a nós mesmos, ampliando assim, a inserção, 

imersão e compromisso no mundo educacional. 

Devo ainda destacar (e louvar) os momentos informais nos quais imperou a 

boa disposição, o convívio saudável e as conversas animadas que foram 

verdadeiros momentos de aprendizagem e que certamente permanecerão na 

memória de todos os intervenientes. 

Entendo, assim, que a supervisão deve consistir 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 (Alarcão e Tavares, 1987). A atuação mas, sobretudo, a 

pessoa da PC marca os primeiros passos de docência dos PEs, moldando-os e 

levando-os a reconhecerem-se como docentes de excelência.  
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A completar esta comunidade de prática surge a PO que, de acordo com 

Matos (2013b), deve apoiar a conceção e a realização do PFI do PE; colaborar 

com a escola cooperante e o PC, numa lógica de equidade e de 

corresponsabilização; supervisionar a prática educativa dos PEs em todas as 

áreas de desempenho, de acordo com os documentos orientadores do EP; 

observar as aulas previstas no documento orientador de EP; reunir com o PC, 

o NE e o PE individualmente; orientar o RE e integrar o júri das provas 

públicas. 

Ao longo do ano letivo o papel desempenhado pela PO foi discreto, mas 

sempre presente. Cada uma das suas comparências à escola, ou seja, cada 

uma das suas aulas observadas (num total de 3 aulas distribuídas pelos 3 

períodos), era motivo de preparação cabal, obrigando a uma atualização 

constante dos documentos necessários ao processo de EP. Os momentos em 

questão revelaram-se como os momentos de maior tensão ao longo do ano, 

pesando o fator avaliativo dos mesmos. Não obstante, traduziram-se como 

momentos reguladores do percurso, permitindo o estabelecimento de pontes 

entre a escola, a faculdade e os demais NEs. Estes momentos permitiram o 

crescimento conjunto do NE, através da discussão de ideias e opiniões, 

levando à redefinição de estratégias e de processos. 

A PO assumiu um papel preponderante na redação de documentos 

necessários ao processo de EP – na redação do PFI, na elaboração do poster 

das Jornadas de Encerramento do Estágio Profissional, no Estudo de 

Investigação-Ação e no presente RE. Servindo de ponto de apoio para 

qualquer questão levantada, revelou e transmitiu sempre o seu conhecimento 

científico na área do ensino.  

Todos os atores que conferiram corpo e alma a este elenco cresceram e 

desenvolveram-se pessoal e profissionalmente ao longo do ano letivo. Como 

refere Nóvoa (1992), aprender em grupo ajuda a consolidar os mecanismos de 

cooperação profissional, sendo a criação de contextos coletivos de trabalho 

uma boa ferramenta de formação. 
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3.2.3 A Turma – O Motor de uma Longa Jornada 

A entrada no mundo do ensino e na profissão docente só seria possível com 

a atribuição de uma turma ao PE, pela qual fica responsável. Assim, só 

partindo das condições de ensino, do currículo e, sobretudo, das características 

e necessidades educativas dos alunos, é que se pode projetar a ação 

educativa. Neste âmbito, Rosado e Mesquita (2011) referem que o 

delineamento do processo de ensino-aprendizagem, nomeadamente as 

metodologias e os conteúdos a lecionar, deve ser antecedido de um 

conhecimento do aluno, das suas experiências, motivações e dificuldades.  

Deste modo, após a responsabilização pela turma do 12ºA procedi à 

caracterização da mesma, no sentido de a conhecer e entender. Para o efeito, 

foi construído um questionário reportando-se aos seguintes dados: biográficos; 

agregado familiar; antropométricos e saúde/hábitos de vida; situação escolar; 

experiência na disciplina de Educação Física; atividades de ocupação dos 

tempos livres; futuro escolar/profissional. O mesmo foi entregue e preenchido 

na primeira aula, permitindo a sua cuidada análise a recolha de informações 

vitais para a estruturação de todo o processo. 

A turma do 12ºA encontra-se no Curso Científico-Humanístico de Ciências e 

Tecnologias e conta com 15 alunos inscritos à disciplina de EF, dos quais 14 

são do sexo masculino e 1 do sexo feminino. O baixo número de alunos foi 

algo estimulante e, sabendo deste dado a priori, optei por escolher a turma em 

questão. O controlo da turma especulava-se, à partida, como uma tarefa 

simplificada e o elevado número de elementos do sexo masculino permitia 

perspetivar uma boa progressão dentro das modalidades, principalmente as 

coletivas, em que os rapazes tendem a ser mais aptos. Este aspeto foi algo 

que se verificou com o decorrer do ano letivo, quer nas modalidades coletivas 

quer nas individuais, pois foi possível lecionar em situações de jogo formal nas 

diferentes modalidades coletivas e foi possível atingir uma boa performance 

nas modalidades individuais.  

No entanto, o facto de só existir um aluno do sexo feminino foi visto com 

apreensão. Assim, procurei desde logo, projetar estratégias com o intuito de 
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integrar a rapariga num grupo de trabalho constituído unicamente por rapazes. 

Na verdade, foi uma agradável surpresa constatar que a aluna foi bem recebida 

e inserida no seio da turma, demonstrando sempre uma postura e atitude 

madura e responsável. A aluna não suscitou preocupação acrescida quer ao 

nível da gestão e controlo da turma como, inclusive, ao nível de rendimento 

desportivo. A única questão levantada surgiu ao nível das ajudas nas 

modalidades que requerem um maior contato físico, situação pela qual a aluna 

se sentia pouco confortável por ser ajudada por alunos do sexo oposto e 

nestes casos a intervenção por parte do professor foi fundamental. 

Os alunos têm idades compreendidas entre os 16 e os 19, encontrando-se, 

assim, na fase da adolescência. No que diz respeito ao desenvolvimento 

psicossocial, os alunos encontravam-se numa fase moratória, ou seja, num 

período entre dois mundos: o infantil e o adulto (Erikson, 1976). Segundo o 

mesmo autor, esta fase é caraterizada por um crise de identidade e uma 

confusão de papéis, sendo que os jovens suportam-se nos seus pares e 

rejeitam os adultos. Dentro da turma, 80% (12 alunos) nasceu em 1996, 13% (2 

alunos) nasceu em 1994 e 7% (1 aluno) nasceu em 1997. Apesar da curta 

diferença de idades, os alunos apresentam diferentes estádios de maturação, 

levando a uma atenção redobrada para com aqueles cujo comportamento se 

caraterizou por maior infantilidade e irresponsabilidade, tentando, sempre que 

possível, agrupá-los com alunos mais maduros e conscientes, procurando 

implementar uma responsabilização mútua através do trabalho entre pares.  

Relativamente aos dados de saúde, a turma conta com 2 alunos que sofrem 

de asma e esta pode, efetivamente, vir a ser uma condicionante na prática de 

EF. Estes foram alertados para a necessidade de ter presente a bomba de 

asma em todas as aulas bem como avisar o professor sempre que sentissem 

que se estavam a esforçar demasiado de forma a evitar problemas de maior. 

Relativamente à disciplina de EF, os alunos foram questionados sobre quais 

as modalidades que gostavam mais de praticar, revelando, assim, as 

motivações dos alunos e a predisposição para a prática de certas modalidades. 

Como modalidades que os alunos gostam mais, 29% das respostas incidiram, 
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de igual modo, para a modalidade de Andebol e Basquetebol. Estes valores 

explicam a razão pela qual optei por lecionar estas modalidades este ano 

letivo. O Futebol e o Voleibol aparecem de seguida com 13% de preferência 

dos alunos.  

Os alunos foram questionados acerca do seu passado e presente 

desportivo, de forma a averiguar competências e ajustar a atividade do 

professor. Uma percentagem assinalável das respostas revela que os alunos 

nunca experimentaram qualquer modalidade desportiva. É um dado 

surpreendente pela negativa, tendo em conta o fácil acesso ao desporto e aos 

diferentes formatos (formal, recreativa) de prática existentes.  

A análise de toda a informação recolhida, através da ficha de caraterização 

do aluno, permitiu-me iniciar o processo ensino aprendizagem com expetativas 

elevadas. Não somente pelos dados recolhidos mas, acima de tudo, pelas 

primeiras impressões aferidas acerca do comportamento da turma. Os alunos 

mostraram-se educados e respeitadores, correspondendo com entusiasmo e 

prontidão. Ensinar este grupo de alunos foi algo inesperado e revelador, muito 

reconfortante e motivador. Caraterizar a turma assumiu-se como um passo 

fundamental para conhecer os alunos, mas tal não se extinguiu neste 

momento, pois este foi um processo recíproco e gradual. Passo a passo, fui 

descobrindo e fui descoberto, fui conhecendo e sendo conhecido.  
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4 – REALIZAÇÃO DA PRÁTICA PROFISSIONAL 

 

4.1 - ÁREA 1 - ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO ENSINO E DA 

APRENDIZAGEM 

“O processo de ensino é um sistema, um fenómeno unitário. Todos os 

aspetos e momentos deste processo estão em inter-relação, influenciam-se 

reciprocamente” (Bento, 2003, p. 17). 

O processo ensino-aprendizagem abarca diferentes fases em simbiótica 

ligação e dependência. Neste processo, encontramos quatro etapas que 

permitem racionalizar e estruturar o ensino da EF: a conceção, o planeamento, 

a realização e a avaliação do ensino. Estas visam, segundo Matos (2013a, p. 

3), “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 EF no currículo do aluno e às 

características dos alunos”. 

A assunção das quatro fases como um todo, e não de forma isolada, 

permitir-nos-á ir de encontro ao objetivo enunciado por Matos (2013a, p.3), 

reportando-se ao processo de Organização e Gestão do Ensino e da 

Aprendizagem, como “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”. De seguida, serão explanadas as tarefas realizadas em cada uma das 

quatro etapas, confrontando a realização prática com a literatura específica.  

4.1.1 – CONCEPÇÃO 

“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) 

O primeiro passo de um processo é seu entendimento. Ou seja, a primeira 

etapa do processo ensino-aprendizagem é a sua conceção. Investigando a 
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origem etimológica da palavra “conceção”, esta remete-nos para a “faculdade 

de entender; entendimento; perceção” (Dicionário Língua Portuguesa, Porto 

Editora 2014).  

Com a formação inicial na FADEUP fui capaz de perspetivar um 

entendimento de EF diferente daquele que agora encontrei na escola 

cooperante. Enquanto que, no papel de aluno fui guiado no sentido de uma 

conceção construtivista, interrogativa, partilhada, e envolvente de EF, na escola 

verifiquei que esta é vista de uma forma mais tecnocrata, objetiva, fechada e 

classificativa. São duas visões diferentes, uma com muito suporte teórico, outra 

com muitos anos de experiência prática efetiva. Pessoalmente, revejo-me mais 

no entendimento da EF como um diálogo entre professor e aluno em que 

ambos constroem as aprendizagens. No entanto, aprendi a compreender a 

visão mais restrita que os professores da escola, em virtude da carga horária, 

das tarefas administrativo-legais, da (des)motivação vivida no seio da 

profissão, tendem a adotar. 

Posto isto, na fase da Conceção pretende-se que o professor seja capaz de 

“entender” o conteúdo e a matéria de ensino, interpretando-a e incorporando-a 

em função do contexto onde decorrerá o processo de ensino-aprendizagem. 

Assim, foi de elevada importância, num primeiro momento, conhecer e 

compreender o contexto onde estaria inserida a prática pedagógica, quer numa 

perspetiva macro (escola), quer numa perspetiva micro (turma).  

A análise cuidada das instalações e material disponíveis para as aulas de 

EF, o estudo do roulement das instalações, bem como a auscultação dos 

intervenientes nas aulas de EF (professores, alunos e assistentes 

operacionais) e as suas rotinas, revelou-se fundamental para uma capaz 

integração na esfera escolar e nas dinâmicas da escola. Para o efeito, foi 

indispensável o trabalho colaborativo do NE mas, principalmente, os 

ensinamentos por parte da PC e do Grupo de EF.  

Partindo de uma noção contextual generalizada, o foco incidiu sobre a 

população alvo do ensino prestes a principiar – o 12ºA. A caraterização da 

turma permitiu aferir a quem se destinava, efetivamente, todo o processo 
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possibilitando adequá-lo o mais condignamente possível às suas necessidades 

e exigências. No entanto, só o decorrer das sessões permitiu desvendar a 

intricada teia de relações pessoais tecida entre os elementos da turma, e 

trazendo à tona a silhueta de uma cultura própria - a cultura da turma.  

Seguidamente, tendo uma perceção do contexto e dos sujeitos a quem se 

destina a matéria a lecionar, o passo seguinte rumou em direção aos 

programas e conteúdos a ensinar. Nesta fase, os esforços foram encetados 

com vista ao acervo de informação útil e capaz de organizar e guiar o ensino, 

recorrendo, essencialmente, ao Programa Nacional de EF do Ensino 

Secundário, ao Planeamento Anual do Grupo de EF, ao Plano Curricular do 12º 

Ano e ao Regulamento Interno de EF da escola. A orientação da PC foi de 

extrema importância na consecução desta tarefa. 

A revisão do currículo e dos conteúdos a lecionar permitiu reunir 

conhecimentos vitais para o processo de ensino-aprendizagem. O Programa 

Nacional de EF do Ensino Secundário assume uma EF centrada no valor 

educativo da atividade física eclética, pedagogicamente orientada para o 

desenvolvimento multilateral e harmonioso do aluno. No meu entendimento, o 

programa não é estanque e, portanto, não deve ser visto de forma rígida. Deve 

ser considerado como um ponto de partida para o processo de ensino-

aprendizagem, praticado de forma flexível. O próprio Programa de EF5 do 

Ensino Secundário atesta que este documento constitui “um guia para a ação 

do professor que, sendo motivado pelo desenvolvimento dos seus alunos, 

encontra aqui os indicadores para orientar a sua prática, em coordenação com 

os professores de EF da escola e também com os seus colegas das outras 

disciplinas”. 

Esta questão da adaptação ao contexto é, assim, fundamental e daí surge a 

necessidade de existir documentos próprios da escola, redigidos de acordo 

com o contexto onde está inserida e com as condições de ensino. Bento (2003) 

faz alusão à tarefa de planeamento e preparação do ensino, considerando que, 

                                                           
5 Jacinto, J., Carvalho, L., Comédias, J., & Mira, J. (2001). Programa de Educação Física 10º, 11º e 12º anos. Cursos Científico-

Humanísticos e Cursos Tecnológicos. Ministério da Educação, Departamento do Ensino Secundário. 
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por ser uma tarefa demasiado complexa, requer a consideração e ajuste mútuo 

de dois níveis de indicação, nomeadamente, o nível das indicações gerais 

(nível central) e o nível das indicações locais (nível particular - escola). Desta 

forma, os programas ilustram as exigências do nível central, ao passo que os 

restantes documentos, correspondem ao nível das indicações locais. 

A adequação curricular à escola e a apropriação dos conteúdos 

programáticos a lecionar à turma consumaram-se como estratégias 

fundamentais para a minha atuação. Segundo Siedentop e Tannehill (2000), 

são estas que caraterizam os professores eficazes, uma vez que tendem a 

adaptar os currículos às necessidades do seu contexto particular.  

4.1.2 – PLANEAMENTO 

“Os trabalhos de planeamento do professor de EF relacionam a direção 

essencial das exigências e conteúdos programáticos com a situação 

pedagógica concreta; são expressão da personalidade do professor, do 

conhecimento e competência do seu estilo individual de ensinar.” 

Bento (2003, p. 57) 

O planeamento apresenta-se como uma das tarefas centrais da atividade do 

professor, conferindo a possibilidade de conferir de um cunho pessoal na 

estruturação do processo ensino-aprendizagem.  

Etimologicamente, “planeamento” remete para o “ato ou efeito de planear” e 

“determinação dos objetivos e dos meios para os atingir” (Dicionário Língua 

Portuguesa, Porto Editora 2014). Trata-se, portanto, de um momento 

preparatório, deliberativo e definitório da direção a tomar. Esta é uma 

ferramenta de valor pedagógico inquestionável, orientadora do rumo a seguir. 

Uma verdadeira janela estrategicamente privilegiada para contemplar o ensino 

(Graça, 2001). 

Enveredando pelo trilho do planeamento, o professor depara-se com o 

confronto entre a teoria e a prática, bem como a possibilidade e a realidade. 

Esta constante dualidade assumiu-se como a primeira barreira a ultrapassar, 

levando à persistente oposição entre a minha formação inicial e os programas 
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de ensino, entre os objetivos definidos e as condições estruturais e materiais 

disponíveis, entre os conteúdos a lecionar e as apetências e dificuldades dos 

meus alunos. Segundo Bento (2003) a planificação é, efetivamente, o elo de 

ligação entre as pretensões, imanentes ao sistema de ensino e aos programas 

das respetivas disciplinas, e a sua realização prática. Assoma, assim, uma 

constante ponderação e reflexão entre os conteúdos previstos e as condições 

de ensino que os tornam (im)possíveis.  

Através do ato de planear, o professor procura, de forma racional e 

consciente, definir objetivos, adequar métodos, ajustar estratégias, idealizar 

modelos de ensino, projetar situações de aprendizagem e progressões de 

ensino, confrontando-os com o contexto e as condições reais de realização (a 

escola e a turma). De acordo com Matos (2013a) para planificar o ensino deve-

se ter em conta os objetivos adequados às necessidades e diversidade dos 

alunos, o contexto do processo de ensino-aprendizagem, recursos, conteúdos 

de ensino, tarefas e estratégias, prever formas de avaliar o processo de ensino-

aprendizagem (momentos e formas) e contemplar decisões de ajustamento. 

O Programa Nacional de EF do Ensino Secundário defende que na 

elaboração do planeamento e das tarefas que lhe são associadas, o critério 

principal da seleção e operacionalização dos objetivos e das atividades 

formativas, deve ser o aperfeiçoamento efetivo dos alunos. Este ressalta, 

assim, a importância pedagógica da adequação às condições de ensino com 

vista a um ensino realmente eficaz. 

Além disso, de modo a atestar a adequabilidade e a eficácia do 

planeamento, o professor deve avaliá-lo periodicamente. As reavaliações 

permitem inferir em que medida os objetivos definidos estão a ser alcançados, 

patenteando a necessidade (ou não) de se proceder a ajustamentos. Bento 

(2003) refere que a planificação e 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. O mesmo autor considera que o ensino, mediante 

planificação e análise, adquire os contornos de uma atividade racional, 
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humana, permitindo que, desse modo, o professor se liberte de determinadas 

preocupações, “ficando disponível para a vivência de cada aula como um ato 

criativo” (Bento, 2003,p.10). 

Bento (2003, p.16) afirma que “o ensino é criado duas vezes: primeiro na 

conceção e depois na realidade”. No entanto, esta simples soma foi alvo de 

recorrentes multiplicações durante a PES. Tal surge da necessidade premente 

de elaborar mais do que um planeamento, munindo o professor de várias 

opções, face às imprevisibilidades resultantes do contexto de ensino. Assim, 

em situações em que o roulement das instalações, as condições climatéricas 

ou outra contingência contextual, comprometiam o planeamento inicial, 

surgiam, de imediato, alternativas pedagogicamente concertadas 

(planeamentos secundários), capazes de solucionar eficazmente a questão. 

Esta elucidação processual foi progressiva, apoiou-se na experiência da PC e 

teve por base uma previsão e erradicação antecipatória de possíveis 

aleatoriedades.  

O sucesso da planificação é garantido se for entendido, segundo Bento 

(2003), como um processo unitário que considera todos os momentos e 

aspetos do sistema de ensino em perfeita inter-relação. O mesmo autor 

assegura que o professor deve atender à lógica da realização progressiva do 

ensino, à sua perspetiva sistemática e de continuidade, ao seu carácter 

processual e ao seu decurso temporal. O autor aponta, ainda, a necessidade 

de considerar diferentes momentos e níveis das tarefas de planeamento e 

preparação do ensino pelo professor. Assim, emanam três níveis de 

planeamento, nomeadamente, o plano anual, os planos periódicos/ unidades 

didáticas (UD) e o plano de aula (Bento, 2003).  

A materialização dos diferentes níveis de planeamento requer um 

compromisso e responsabilidade do professor, aliados ao domínio dos 

conhecimentos específicos e competências didático-metodológicas. Estes 

encontram-se inter-relacionados e são considerados como etapas intermédias 

e imprescindíveis na melhoria do ensino (Bento, 2003). De seguida serão 

apresentados e discutidos os três níveis de planeamento. 
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4.1.2.1 – PLANO ANUAL 

Este nível de planeamento consiste numa “perspetiva global que procura 

situar e concretizar o programa de ensino no local e nas pessoas envolvidas” 

(Bento, 2003, p.59). O plano anual, segundo o mesmo autor, requer uma 

análise introdutória e avaliações a longo prazo, não solicitando, contudo, 

pormenores de atuação. É uma linha orientadora para todo o ano letivo, sendo 

a partir dele que se definem e estipulam os aspetos particulares do 

planeamento. 

Na escola onde realizei a minha PES, a redação do planeamento anual 

perfilha-se como uma tarefa do Grupo de EF que, cooperativamente, analisa os 

programas curriculares e os adapta à realidade da escola. Assim, sendo esta 

uma tarefa já concluída, apenas pude balizar a minha atuação sem poder 

contribuir para a sua construção. Esta condição gerou uma situação limitadora 

que incapacitou a incorporação da minha visão que apesar de inexperiente, 

poderia enriquecer o documento, uma vez que carrego um conhecimento 

conceptual e metodológico mais atualizado, fruto da formação académica 

recente.  

Relativamente ao documento, o plano anual explicita, para cada ano de 

escolaridade, as modalidades a ensinar ao longo do ano letivo, distribuídas 

pelos três períodos escolares. Afigura-se, de forma transversal aos diferentes 

anos, a possibilidade do professor escolher uma modalidade alternativa a 

lecionar nos diferentes períodos. Assim, cada professor pode, dentro de um 

limitado leque de opções, selecionar a modalidade mais apropriada para sua 

turma. A outra ‘grande’ liberdade concedida configura-se na possibilidade do 

professor destinar o número de blocos para a lecionação de cada modalidade, 

cabendo a este ponderar qual a proporção a atribuir às modalidades coletivas, 

individuais e alternativas, bom como o seu peso na avaliação final.  

O 12º ano encerra uma particularidade que se destaca dos restantes anos 

de escolaridade. Dentro das quatro modalidades coletivas estipuladas 

(andebol, basquetebol, futebol e voleibol) é possível ao professor/turma 

selecionar quais devem ser abordadas, sendo a sua lecionação de uma por 
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período. Esta situação leva à demissão de uma modalidade coletiva permitindo, 

assim, conceder um maior enfoque e especialização às restantes três. O 

processo de seleção foi semi-estruturado por mim e baseado nas motivações 

dos alunos, resultando na seleção conjunta do basquetebol, andebol e futebol e 

abandonando o voleibol.  

Seguiu-se uma análise cuidada do roulement das instalações (tomando 

especial atenção às condições que cada local oferece em termos de espaço e 

material), uma previsão das condições climatéricas e uma contabilização do 

número de aulas disponíveis, que culminou na distribuição das matérias a 

lecionar por período.  

Deste modo, o primeiro período contou com 44 blocos de 45 minutos, 

distribuídos da seguinte forma: 2 blocos para a Apresentação, 2 blocos para a 

Bateria de Testes FITNESSGRAM, 11 blocos para Atletismo (Corrida de 

Resistência e de Velocidade), 12 blocos para Basquetebol, 12 blocos para 

Ginástica de Solo, 12 blocos para a modalidade alternativa (Badmínton), 1 

bloco destinado ao Teste Teórico e 2 blocos reservados para uma Aula Livre. 

Por considerar monótono e desmotivante o ensino do Atletismo numa sessão 

completa, para a minha turma em questão, optei por incorporar esta 

modalidade nas aulas destinadas ao Basquetebol, iniciando com a primeira. De 

forma a rentabilizar as aulas programadas para o Ginásio Central, a 

modalidade alternativa selecionada para este período foi o Badmínton, 

usufruindo, assim, das condições do espaço.  

O segundo período, inclui um total de 50 blocos de 45 minutos, concedeu 24 

blocos para o ensino do Andebol, 8 para o ensino do Atletismo (Corrida de 

Estafetas), 10 para o ensino de Ginástica Acrobática e 8 para o ensino da 

modalidade alternativa – Bitoque Rugby. Uma vez mais, a modalidade 

alternativa selecionada atendeu às condições do espaço disponível mas, 

sobretudo, ao espírito altamente competitivo dos alunos. O terceiro período, 

manifestamente (!) inferior aos restantes (26 blocos), destinou-se ao ensino do 

Futebol (16 blocos), ao ensino do Atletismo na vertente de Salto em Altura (6 

blocos) e à realização da Bateria de Testes FITNESSGRAM. No terceiro 
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período não foi incluída uma modalidade alternativa por se considerar escasso 

o tempo para a abordar com a profundidade exigida. Durante o ano letivo, 

optou-se por dar primazia às modalidades coletivas sobre as individuais em 

virtude dos espaços e condições disponíveis.  

O planeamento anual, de estrutura flexível, revelou-se como um guião 

fundamental para nortear a prática pedagógica ao longo do ano. No entanto, 

um processo de retrospeção leva-me a tecer algumas considerações acerca do 

que foi projetado e do que podia ser melhorado. Duas decisões poderiam ter 

sido tomadas de forma diferente: inclusão de mais disciplinas da modalidade 

de atletismo (apesar do reduzido material disponível) e a lecionação do 

andebol no primeiro período, em troca com o basquetebol. A primeira decisão 

deve-se ao interesse aguçado por conhecimento (cultura desportiva) e busca 

por desafios demonstrados pela turma. A segunda decisão advém da 

constatação de que os meses que perfazem o primeiro período apresentam 

melhores condições climatéricas, o que permite a lecionação no exterior. A 

modalidade de andebol, lecionada no segundo período, em virtude de 

condições climatéricas adversas, teve de ser, por vezes, lecionada a meio 

campo e um terço de campo, o que implicou uma grande adaptação por parte 

do professor, especialmente na construção das áreas e das linhas de jogo. Em 

oposição, a modalidade de basquetebol é mais facilmente adaptável a um terço 

de campo com recurso às tabelas amovíveis.  

O planeamento anual baseou-se não só na avaliação inicial, prescritiva e 

sustentadora do mesmo, mas, principalmente, na avaliação contínua 

promovida durante todo o ano, que permitiu (re)definir objetivos e praticar 

ajustamentos. 

4.1.2.2 – MODELO DE ESTRUTURA DO CONHECIMENTO 

O plano anual, de acordo com as indicações curriculares e programáticas, 

encontra-se subdividido em diferentes unidades de matéria ou unidade didática 

(UD). Segundo Bento (2003) o conteúdo e a estrutura do plano de cada 

unidade são determinados pelos objetivos, pelas indicações acerca da matéria 

e pelas linhas metodológicas do programa e do plano anual.  
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Desta forma, depois de construído o plano anual e, consequente, divisão das 

matérias a ensinar pelos períodos escolares, iniciou-se o acervo da informação 

necessária para o ensino das mesmas. Passou-se de uma perspetiva global, o 

planeamento de ‘grosso modo’, para uma perspetiva mais focada na matéria a 

ensinar. Apesar da especificação, a linha condutora do plano anual é mantida 

pois, tal como certifica Bento (2003, p.60) “o conteúdo e a estrutura do plano de 

cada unidade são determinados pelos objetivos, pelas indicações acerca da 

matéria e pelas linhas metodológicas do programa e do plano anual”.  

Com este tipo de planeamento o professor trabalha no sentido de encontrar 

uma sequência lógico-específica e metodológica da matéria, que lhe permita, 

de acordo com Bento (2003, p.60), “organizar as atividades do professor e dos 

alunos por meio de regulação e orientação da ação pedagógica, endereçando 

às diferentes aulas um contributo visível e sensível para o desenvolvimento dos 

alunos”. Assim, no sentido de permitir um ensino eficaz, a ação de qualquer 

professor de EF, independentemente da modalidade que vai ensinar, deve ser 

não só refletida mas também orientada. Deste modo, a lecionação de cada 

unidade didática foi precedida de uma planificação pormenorizada da matéria a 

ensinar. Recorreu-se, para o efeito, ao Modelo de Estrutura do Conhecimento 

(MEC) de Vickers (1990), consoante definido nas normas orientadoras do EP 

(Matos, 2013a). 

O MEC encontra-se dividido em oito módulos que encerram três grandes 

momentos: Análise, Decisão e Aplicação (Vickers, 1990). No primeiro momento 

(Análise) o professor estuda o que vai ensinar (Módulo 1 – Análise da 

Modalidade), investiga o contexto escolar (Módulo 2 – Análise do 

Envolvimento) e compreende a turma alvo do ensino (Módulo 3 – Análise do 

Envolvimento). No segundo momento (Decisão) o professor define quais os 

conteúdos a abordar e distribuí-os pelo número de aulas disponíveis (Módulo 4 

– Extensão e Sequência dos Conteúdos), estipula os objetivos de 

aprendizagem a atingir (Módulo 5 – Definição dos Objetivos), estrutura os 

momentos e tipos de avaliação a aplicar (Módulo 6 – Configuração da 

Avaliação) e elabora progressões didático-metodológicas adequadas ao nível 

dos alunos (Módulo 7 – Progressões de Ensino e Aprendizagem). No terceiro e 
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último momento (Aplicação) o professor conjuga e materializa toda a 

informação das fases anteriores e aplica-a na prática, nomeadamente, na 

elaboração do plano de aula (Módulo 8 – Aplicações Reais).  

O MEC foi uma ferramenta fulcral no planeamento, dando uma visão macro 

(UD) e permitindo uma visão micro (Plano de Aula) de cada modalidade. 

Obrigando o professor a dominar com mestria a matéria de ensino, o MEC 

assume-se como um meio de operacionalização desse conhecimento. Ao 

analisar a(s) modalidade(s) de acordo com as quatro categorias 

transdisciplinares – Cultura Desportiva, Fisiologia do Treino e Condição Física, 

Habilidades Motoras e Conceitos Psicossociais – o professor é capaz de 

dissecar a matéria a ensinar, permitindo uma transferência para a realidade de 

cada aula. Considero ser esta uma das grandes mais-valias do uso deste 

instrumento: a organização e a operacionalização do conhecimento. 

O MEC detém grande valor, pois funciona como um meio de simplificar a 

informação para gerar novas afirmações e aumentar a possibilidade de 

manipulação de um corpo de conhecimentos (Bruner, cit. por Silva, 2011). Esta 

capacidade manifesta-se, sobretudo, no Módulo 4, em que é representada a 

Extensão e Sequência da Matéria a ensinar, ou seja, a organização temporal 

dos conteúdos decorrentes das categorias transdisciplinares, tendo em conta 

as funções didáticas associadas para cada conteúdo de cada aula. Considero 

este módulo como a peça chave para a atuação de qualquer professor. Este 

encontra-se interligado e altamente dependente dos restantes, e é a partir da 

calendarização e da sequência de ensino patentes no Módulo 4 que o 

professor rege a sua atividade. Bento (2003) considera-o como uma parte 

essencial do programa de uma disciplina, apresentando aos professores e 

alunos etapas claras e bem distintas de ensino e aprendizagem.  

Ao longo do ano, primei pela exigência dos conteúdos a atingir, colocando 

desafios numa turma propensa a ser desafiada. A análise dos alunos baseada 

na caraterização da turma e, sobretudo, na avaliação diagnóstica presente no 

início de cada modalidade, permitiu-me estruturar de forma estimulante cada 

unidade didática, levando a turma a atingir a forma de jogo formal, nas 
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modalidades coletivas, e situações análogas às de competição, nas 

modalidades desportivas individuais. Penso que a exigência foi, realmente, dos 

principais fatores que pautaram o sucesso da PES. 

Nas modalidades coletivas preferi uma abordagem do topo para a base, 

partindo do jogo e decompondo-o nos seus princípios táticos e habilidades 

técnicas, com o intuito de as exprimir novamente em jogo. Nas modalidades 

individuais, em que as habilidades motoras são fechadas, realizei uma 

abordagem da base para o topo, partindo de conteúdos mais simples, para um 

aumento progressivo da sua complexidade. Para tal, foi fundamental uma 

consciente e criteriosa seleção das progressões de aprendizagem a efetuar, 

tendo em consideração o nível dos alunos e os objetivos traçados. Segundo 

Vickers (1990), as atividades de aprendizagem são variantes, projetos, 

questões, demonstrações, modelos, exercícios de resolução de problemas, 

vídeos, programas individuais, e outros eventos planeados pelo professor ou 

treinador para ajudar os estudantes a atingir os objetivos definidos.  

O que inicialmente aparentava ser uma tarefa hercúlea (construção de um 

MEC), em virtude necessidade de uma pesquisa extensiva e aprofundada, foi 

sendo facilmente assimilada ao longo do ano letivo. Neste campo, foi 

extremamente útil a intervenção da PO, que me levou à compreensão da 

necessidade de uma estrutura clara e completa, mas concisa. O foco do MEC 

deveria ser justamente aquilo que se pretende ensinar, omitindo tudo o demais 

que possa interferir neste processo. ‘Concentrar no essencial’ foi uma 

aprendizagem básica, mas primordial que me permitiu encarar o MEC como 

um instrumento prático e diligente, bastante útil e eficaz para o processo de 

ensino-aprendizagem.  

Termino, partilhando da opinião de Bento (2003), quando afirma que com 

este nível de planeamento o professor é capaz estabelecer os pontos fulcrais 

de tratamento do conteúdo nas diferentes aulas, tornando possível, delinear 

mais concretamente as atividades dos alunos. 
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4.1.2.3 – PLANO DE AULA 

“A aula é realmente o verdadeiro ponto de convergência do pensamento e 

da ação do Professor” (Bento, 2003, pp.101). O plano de aula apresenta-se 

não somente como a unidade organizativa essencial, mas sobretudo como a 

unidade pedagógica do processo de ensino. Isto porque tanto o conteúdo e a 

direção do processo de educação e formação, como também os princípios 

básicos, métodos e meios deste processo, devem encontrar na aula e por meio 

dela a sua correta concretização (Bento, 2003). 

Segundo o autor supracitado, as aulas exigem boa preparação com o 

objetivo de estimular os alunos no seu desenvolvimento. No entanto, devem 

ser também, “horas felizes” para o professor, proporcionando-lhe sempre 

alegria e satisfação renovadas na sua profissão. Realmente, foi neste 

‘santuário’ (entenda-se aula) que encontrei a minha concretização plena.  

A aula reflete todo o processo educativo, traduzindo a incumbência social e 

a missão institucional da escola e constitui-se como o cerne do trabalho 

pedagógico diário do professor (Bento, 2003). Desta forma, e compreendendo 

o grande valor atribuído a este momento (aula), exige-se ao professor uma 

preparação ponderada, resultado de uma reflexão profunda sobre a aplicação 

real dos requisitos do planeamento. 

O primeiro passo a dar foi determinar que informações deviam estar 

presentes neste nível de planeamento. Segundo Rink (1985), este deve incluir 

o material, os objetivos, a análise do conteúdo, a instrução e os métodos de 

avaliação. Bento (2003) afirma que, deve ter em consideração a matéria, os 

pressupostos dos alunos e as condições de ensino, os dados fornecidos pela 

análise das etapas anteriores, bem como a aplicação dos objetivos já 

estabelecidos no plano da unidade. 

Numa fase inicial da PES a construção do plano de aula revelou-se uma 

tarefa árdua e morosa. Investia muito tempo na seleção dos exercícios e nas 

situações de aprendizagem, preocupando-me bastante com todos os prós e 

contras que pudessem surgir em cada um deles. Primei sempre pela pesquisa 

criteriosa e pelo estudo sustentado da matéria, bem como pela projeção 
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cuidada de todas as tarefas, refletindo acerca de possíveis ocorrências, 

tentando, assim, contorná-las à partida. O gradual conhecimento dos alunos, 

permitiu identificar de forma mais eficiente as suas potencialidades e 

necessidades, levando a um processo de seleção de tarefas progressivamente 

mais racional e capaz, bem como mais rápida. 

A preparação das aulas foi assumida como uma tarefa fulcral, pois quanto 

mais preparado estivesse, mais confiante me apresentava perante os alunos e 

mais credível e capaz seria a minha atuação. E, consequentemente, mais 

competente e bem-sucedido se afigurava o processo de ensino- aprendizagem.  

Bento (2003, p.106) assegura “que sem a antecipação conceptual acerca 

dos objetivos de cada aula, sem a reflexão antecipada sobre o conteúdo e a 

organização processual, é absolutamente impossível um trabalho sistemático, 

regular e consciente de educação e formação”. O mesmo autor afirma que “o 

resultado de uma aula depende preponderantemente da qualidade da sua 

preparação”. 

Assim, o planeamento das aulas foi encarado com a seriedade devida, 

recorrendo sistematicamente aos níveis de planeamento anteriores como guias 

da atividade pedagógica diária. As quatro categorias transdisciplinares foram 

sempre tidas em conta, estando bem patentes nas situações de aprendizagem 

propostas, não descurando o desenvolvimento de nenhuma. De forma mais 

específica, a Cultura Desportiva era expressa na Terminologia, História e 

Regulamento da modalidade, manifestava-se ao longo da aula mas assumia 

lugar de destaque na parte inicial, em que era desencadeada uma saudável 

discussão sobre a atualidade desportiva nacional e internacional. A categoria 

referente à Fisiologia e Condição Física teve um percurso ondulatório ao longo 

da PES. Principiou com grande volume e exigência, tendo levado a 

comentários exclamatórios por parte do NE, que levaram a uma reflexão e 

adequação da prática. Discutiu-se a aplicabilidade de momentos específicos 

para o trabalho da condição física e a necessidade de dedicar tempo de aula a 

este aspeto. Compreendo a carência ao nível da atividade física, algo 

inexistente no quotidiano dos alunos e, como tal, sou apologista do seu 



45 

desenvolvimento no contexto da EF. No entanto, na minha ótica, a condição 

física pode e deve ser promovida em sintonia com os restantes objetivos da 

aula e não assumir um objetivo em si mesmo. Ou seja, penso que a densidade 

motora imposta às aulas em associação com tarefas subsidiárias às situações 

de aprendizagem, que equacionem trabalho de condição física, são ótimas 

estratégias e ferramentas para a evolução das capacidades condicionais e 

coordenativas.  

Passou por uma redução desse enfoque, em virtude sobretudo da redução 

do espaço disponível e assistiu de novo a um crescendo na reta final do ano 

letivo com as aulas no exterior. Assim, a Condição Física, quer ao nível das 

capacidades condicionais quer das coordenativas, foi essencialmente 

trabalhada através dos dinamismos inerentes à própria aula e à densidade 

motora associada aos exercícios. As Habilidades Motoras alicerçaram as 

tarefas de aprendizagem, dando primazia a situações de aprendizagem 

cooperativa, através da criação de grupos de trabalho, tanto em situações 

formais como reduzidas de jogo, aumentando, assim, o tempo e o número de 

oportunidades de exercitação e reduzindo o tempo de espera e de transição 

entre e dentro dos próprios exercícios. Os Conceitos Psicossociais 

manifestaram-se do primeiro ao último minuto de cada aula, levando, não só, à 

criação de um clima saudável de aprendizagem, através da edificação de 

valores como o respeito, a superação, o espírito de equipa, a responsabilidade, 

a autonomia e a cooperação/entreajuda, como, também, à formação de 

cidadãos responsáveis, conscientes e capazes de viver em sociedade. 

A seleção do número de exercícios a incluir e o tempo destinado a cada um 

e à transição entre os mesmos, apresentou-se como um constante desafio. 

Adicionalmente, as contingências da aula e os ajustamentos em função das 

mesmas, nem sempre possibilitaram a completa concretização do plano de 

aula, levando à omissão de tarefas previamente estabelecidas. Bento (2003) 

salienta que a utilização racional do tempo de ensino deve ser considerado 

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, tratando-

se, por conseguinte, de uma adequação da matéria e do tempo. Esta 
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capacidade de simplificação didática permitiu-me focar no essencial 

coadjuvando no processo de planeamento e construção da aula. Posto isto, os 

planos de aula passaram a concentrar o essencial, o possível de ser trabalhado 

com tempo e qualidade suficientes para permitir aprendizagens. 

A qualidade do ensino é, segundo Bento (2003), 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. Este nível de planeamento deve ser 

entendido como um guia da aula que, por se encontrar circundado de distintos 

fatores e intervenientes, está sujeito a imprevisibilidades e a adaptações. 

Considero que, o plano de aula assume uma importância vital no processo 

de ensino, pautando a atuação do professor, mas, sobretudo, conferindo o grau 

de pessoalidade que a profissão docente promove e estimula. Neste nível de 

planeamento, o professor tem a possibilidade tornar ‘seu’ o ensino, esculpindo 

a sua personalidade nos métodos de ensinar, instruir, gerir, controlar e nas 

situações de aprendizagem a desenvolver. Foi neste âmbito que promovi o 

trabalho em grupos, a aprendizagem colaborativa, a competição constante, a 

superação de obstáculos, o ensino do jogo jogando, os torneios formais, o 

estabelecimento de rotinas, a cultura desportiva atualizada, a motivação e 

interesse pelas modalidades e pela disciplina de EF. Este fator foi, sem sombra 

de dúvida, de um enorme gozo e coloriu todo o percurso do EP.  

4.1.3 – REALIZAÇÃO 

“Na aula, o professor age «sobre» os alunos no sentido dos objetivos, por meio 

dos conteúdos, dos métodos e das formas de organização da intervenção 

pedagógica.” 

Bento (2003, p. 120) 

O ensino materializa-se, torna-se real, no momento da Realização. A 

definição da palavra remete-nos para o “ato ou efeito de realizar; execução; 

concretização” (Dicionário Língua Portuguesa, Porto Editora 2014) e, realizar 

trata-se, efetivamente, disso mesmo. Superadas as etapas da Conceção e 

Planeamento, é chegada a altura de concretizar o ensino. É chegada a altura 
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de colocar em prática e tornar efetivo o ensino da EF - um ensino capaz de 

promover no aluno aprendizagem de um conteúdo importante para a sua 

formação e para o desenvolvimento da sua personalidade e capacidade de 

compreensão e atuação no mundo (Graça & Mesquita, 2006). 

Segundo as Normas Orientadoras do EP, a fase respeitante à Realização 

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

tarefas didáticas e tendo em conta as diferentes dimensões da intervenção 

pedagógica (Matos, 2013a). Para tal, o PE deve promover aprendizagens 

significativas e desenvolver a noção de competência no aluno; utilizar 

terminologia específica da disciplina e adequada às diferentes situações; 

envolver os alunos de forma ativa no processo de aprendizagem e na gestão 

do currículo; otimizar o tempo potencial de aprendizagem nos vários domínios, 

a qualidade da instrução, o feedback pedagógico, a orientação ativa dos 

alunos, o clima, gestão e disciplina da aula; e recorrer a decisões de 

ajustamento em função das interferências contextuais apresentadas (Matos, 

2013a). 

A concretização do ensino não deve ser feita no vazio, de forma infundada. 

O professor deve primar por criar um clima eficiente e eficaz, propício à 

aprendizagem e ao desenvolvimento integral dos alunos. Neste sentido, 

Siedentop e Tannehill (2000) expõem que, para se realizar um ensino eficaz, é 

essencial desenvolver uma prática intencional por parte dos alunos, existir uma 

progressão de tarefas nas aulas e entre aulas, oferecer um ambiente na aula 

seguro a nível físico e emocional e estimular os alunos com objetivos e tarefas 

desafiantes, que possibilitem o seu sucesso. 

Da mesma forma, Bento (2003) preconiza que o professor, na realização do 

seu ensino, deve aplicar os seus esforços na consecução do planeado, tendo 

capacidade de reagir e adaptar a situações imprevisíveis; aumentar a 

cientificidade na sua atuação; desenvolver uma ação global de formação e 

educação; evitar esquemas rígidos e imutáveis de certos modelos; integrar 

todos os alunos na aula, respeitando as suas pessoalidades e diferenças; bem 

como projetar e resolver situações de aprendizagem concretas. O mesmo autor 
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afirma ainda que, se pretendemos ensinar com eficácia, se queremos formar 

nos alunos conhecimentos e capacidades sólidas, aproveitando o escasso 

tempo disponível, então temos que definir o essencial do ensino e concentrar a 

nossa atividade e a dos alunos. 

Os pressupostos supracitados foram tidos em conta durante a minha 

atuação e realização da prática pedagógica, ao longo do EP. Alcançar um 

ensino capaz de proporcionar um real enriquecimento, pedagógico e pessoal, 

foi a meta por mim traçada.  

Foi no sentido do ensino eficaz, adequadamente refletido e consciente, que 

pautei a minha ação e a realização da prática educativa. De seguida serão 

explanadas as diferentes estratégias utilizadas nesse sentido, nas quais tentei 

assumir um papel ativo na formação dos meus pupilos, ao estimular uma 

evolução criativamente desafiante e pedagogicamente sustentada.  

4.1.3.1 – CONTROLO DA TURMA 

“(…) a regulação da ordem e da disciplina, é crucial na criação de ambientes 

positivos de interação e aprendizagem (…)” 

(Rosado & Ferreira, 2011, p. 188) 

Uma das principais inquietações no início do EP residia na forma como uma 

turma de 12º ano iria reagir ao ser lecionada por um professor novo, quer em 

idade quer em experiência. Questionei-me se a curta diferença de idades que 

separavam o professor dos alunos em adição à irreverência característica da 

adolescência, poderiam ser condicionantes na gestão e controlo da turma. 

Desta forma, foquei-me nas estratégias que deveria empregar de modo a 

controlar a turma desde o primeiro momento. 

Comecei por fazer a caraterização da turma, esforçando-me por conhecer 

bem cada um dos alunos. Pereira (2006) afirma que conhecer os alunos, os 

seus interesses e motivações é uma condição essencial na prevenção de 

situações indesejáveis, facilitando o processo de ensino e aprendizagem.  

Em associação ao conhecimento da turma, foquei-me em estabelecer 

estratégias capazes de garantir a disciplina da turma com vista à criação de 
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um clima positivo para a lecionação. Por disciplina entende-se o respeito que 

existe entre os envolvidos no fenómeno educativo, de acordo com as diferentes 

funções e papéis. Segundo Siedentop e Tannehill (2000), a disciplina na aula 

de EF permite garantir o desenvolvimento e manutenção de comportamentos 

apropriados, entre professor e alunos e entre alunos, sendo o seu principal 

desígnio envolver os alunos em relações responsáveis com os agentes 

educativos, garantindo a manutenção dessa predisposição comportamental 

fora do contexto da escola.  

Pretende-se assim, formar alunos capazes de se comportar respeitosamente 

no âmbito da sala de aula e no seio da escola, transportando essas valências 

para a sociedade onde estão inseridos. Neste sentido, Bento (2003) atesta que 

é da responsabilidade do professor assumir a educação dos seus alunos, 

organizando o processo em direção ao desenvolvimento da sua personalidade. 

Assumi esse cuidado desde a primeira aula. Apresentei-me com uma 

postura serena mas austera, sendo acessível mas rigoroso. Não concedi 

margem para incumprimentos, exigindo o máximo de cada aluno. Incuti regras 

e reforcei a necessidade de as encarar com seriedade por isso, logo na aula de 

apresentação, foram enunciadas e explicadas algumas regras de conduta, 

segundo as quais, os alunos deveriam pautar a sua atuação ao longo do ano 

letivo. Siedentop e Tannehill (2000) definem regra como a expectativa do 

comportamento dos diferentes agentes numa dada situação, sendo que o 

professor necessita de ensinar essas regras. De forma a promover a aceitação 

das mesmas por parte dos alunos o professor deve justificar a sua existência 

(Siedentop & Tannehill, 2000). 

Assim, regras como a pontualidade, a assiduidade, a impossibilidade do uso 

de acessórios, a salvaguarda de valores, o uso de equipamento desportivo, as 

dispensas às aulas de EF, a manutenção e o cuidado do material escolar, o 

respeito mútuo, entre outras, foram expostas e fundamentadas, apelando à 

compreensão e cumprimento das mesmas por parte dos alunos. Os alunos 

mostraram-se capazes de perceber a necessidade de atuar de acordo com as 

regras citadas, com vista à rentabilização da aula e do seu progresso. Sempre 
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que incorriam fazia-lhes ver que eles eram os principais prejudicados com tais 

comportamentos. Tal como referem Siedentop e Tannehill (2000), numa aula 

em que existe disciplina encontram-se reunidas condições para haver 

aprendizagem caso o tempo seja ocupado com boas situações de 

aprendizagem.  

As regras foram introduzidas com sucesso e tidas em consideração ao longo 

de todo o ano. Os próprios alunos estimulavam-se mutuamente para o 

cumprimento das mesmas, relembrando ou, até, alertando os colegas. Se a 

este fator da responsabilização associarmos questões como a 

colocação/arrumação do material no início/final da aula, caminhamos de 

encontro ao afirmado por Siedentop e Tannehill (2000, p.60) quando afiançam 

que “uma eficiente organização da turma nas aulas de educação física, não 

ocorre simplesmente por si só” pois, depende do efetivo compromisso entre os 

seus agentes. 

Ao longo do ano letivo, os alunos revelaram ser notavelmente educados e 

respeitadores, sendo escassas as vezes que tive de atuar de forma mais 

perentória. De acordo com Siedentop e Tannehill (2000), um sistema de gestão 

de tarefas eficiente começa com o desenvolvimento das rotinas e 

implementação de regras que garantam, posteriormente, um ambiente propício 

na sala de aula, apropriado para a prática educativa.  

O controlo da turma foi assegurado com relativa facilidade. Os alunos eram 

capazes de reconhecer e diferenciar o meu papel de líder. Este 

reconhecimento extravasou a distinção hierárquica entre professor e aluno, 

baseando-se, sobretudo, na postura séria, na atuação capaz e no domínio 

constante do conteúdo do professor, tanto a nível cognitivo como motor. Os 

alunos, numa atitude típica da idade, ‘desafiavam’ o professor, levantando as 

mais variadas questões. A todas estas foram dadas respostas categóricas, 

esgrimindo argumentos justificativos. O conhecimento da matéria a ensinar 

possibilitou a identificação, por parte dos alunos, da competência e, 

consequente, liderança da figura do professor.  
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A autoridade foi residual e as regras foram meras muletas. O principal meio 

de transporte que me conduziu a este estado de liderança foi o exemplo pois, 

sendo a liderança definida como a capacidade de influenciar um grupo em 

direção ao alcance de objetivos (Robbins, 2002), penso que fui capaz de, 

através do exemplo e competência, velejar em direção às metas de 

aprendizagem, sendo bafejado pelo vento do processo ensino-aprendizagem. 

A participação empenhada dos alunos, a dedicação prestada à disciplina, a 

escassez de comportamentos indesejáveis, o cumprimento das tarefas 

propostas, a identificação com a disciplina e o professor, foram conseguidas 

através da estimulação constante dos alunos mas, também, através de uma 

atuação dinâmica, positiva e proactiva do professor. Leitão (1986) refere que, o 

professor deve, através do seu entusiasmo, potenciar um envolvimento e uma 

participação mais ativa e estimulante na aula. Segundo o mesmo autor, as 

inflexões da voz, a maior exuberância nos gestos e nos movimentos e a forma 

como se desloca pelo espaço são traços de um professor que, com a sua 

maneira de ser, contagia, estimula e agarra toda a turma.  

Com o desenrolar do ano, foi dada, de forma progressiva, maior autonomia 

aos alunos, estreitando laços e criando maior ligação com os mesmos. Com a 

conquista do controlo e confiança da turma, passou-se, paulatinamente, de um 

registo mais distanciado para um mais intimista, aprofundando a relação 

professor/aluno. A turma respirava bom ambiente e os alunos mostravam ânsia 

e vontade de participar e aprender. As aulas eram vividas entusiasticamente e 

as aprendizagens fluíam.  

Siedentop e Tannehill (2000) indicam que o ensino é mais eficiente e 

desenrola-se num ambiente favorável quando o professor transmite, na sua 

intervenção pedagógica, uma atitude positiva e entusiasmante. É desta forma 

que concebo o ensino e foi neste sentido que pautei a minha atuação no EP. 

Em cada aula e de aula para aula, foram encetados esforços por criar um 

clima positivo e envolvente, capaz de estimular os alunos e proporcionar 

aprendizagens. Cada aula de EF constituiu-se, segundo Metzler (2000), como 

uma pequena comunidade com o seu próprio clima social e emocional, que 
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determina o que é vivenciado pelos alunos quando eles estão com o professor 

e os seus colegas. Assim, de acordo com Metzler (2000) o professor deve 

recriar um clima positivo onde o aluno compreenda o seu valor na turma, 

aprendendo num ambiente em que é confortado, apoiado e acarinhado.  

A busca por um clima favorável à reprodução de boas práticas foi questão 

basilar de todo o processo com o intuito de, através do ensino atrativo, 

melhorar a sua qualidade e efetividade (Bento, 2003), bem como a motivar os 

alunos a superarem-se.  

4.1.3.2 – GESTÃO DA AULA 

“A formação dos alunos deve ser realizada em todo o tempo de aula, desde o 

primeiro até ao último minuto. Sempre que o professor conduz a aula sem 

objetivos educativos, está a desperdiçar tempo”. 

Bento (2003, p. 107)  

Na busca por estratégias rumo ao ensino eficaz, depois de assegurada a 

gestão e controlo da turma, as forças foram redirecionadas no sentido da 

gestão da aula. Pois, como Rink (1985) reforça, a gestão está associada ao 

comportamento do professor relacionado com a estruturação, direção, ou 

reforço da conduta correta na aula, bem como com a organização do tempo, 

espaço, alunos e material. O professor deve, assim, lidar quer com a conduta 

dos alunos quer com a organização dos espaços e meios disponíveis para a 

lecionação.  

Neste processo foi fundamental ter em consideração todos os aspetos da 

gestão da aula de modo a rentabilizar o tempo disponível para a mesma. 

Assim, partindo da premissa que um maior tempo de empenhamento motor, 

traduzido em tempo potencial de aprendizagem, corresponde um maior 

sucesso educativo (Rink, 1985), o professor deve atuar no sentido de reduzir o 

tempo despendido em tarefas organizacionais, aumentando o tempo efetivo.de 

exercitação. De igual modo, Rosado e Ferreira (2011) declaram que a agenda 

do professor deve ser orientada no sentido de aumentar o tempo de atividade 

motora específica, garantindo tempo disponível para a prática. 
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Esta ideia desponta a necessidade premente de ampliar o tempo passado 

pelos alunos em situações associadas com o conteúdo de aprendizagem, 

obtendo um nível de sucesso elevado nas mesmas - tempo potencial de 

aprendizagem. Para Siedentop (1991), um professor capaz de gerir 

eficazmente a sua aula consegue aumentar o tempo potencial de 

aprendizagem dos alunos, diminuindo a probabilidade de ocorrência de 

comportamentos fora da tarefa. O meu foco de atenção incidiu, então, no 

alinhavar de estratégias capazes de gerir as transições, ritmos e dinâmicas das 

aulas, em função do material, do espaço e das formas de organização didático-

metodológicas. 

Com efeito, na fase do planeamento, foram projetadas diferentes formas de 

organizar a aula com vista à rentabilização do tempo de aula e ao aumento do 

empenhamento motor dos alunos. Daqui salienta-se o desenho de tarefas de 

aprendizagem cuja estrutura se manteve estável ao longo da aula, mudando o 

objetivo e conteúdos a trabalhar através da introdução de variáveis de 

execução, a fim de reduzir o tempo gasto em transições. Ainda dentro do 

planeamento, a definição de equipas de forma prévia e a manutenção das 

mesmas quer na aula quer durante as aulas, permitiu direcionar mais tempo 

para a aprendizagem dos alunos. De igual modo, a repetição de situações de 

aprendizagem, consideradas como capitais para a aprendizagem de 

determinado(s) conteúdo(s) (e.g. Formas Reduzidas de Jogo nos JDC), 

permitiu a diminuição do tempo investido na explicação das mesmas porque  já 

eram familiares aos alunos.  

Já na fase da realização, a recolha do material necessário à aula e a 

montagem das tarefas a realizar, fez-se, de forma impreterível antes do 

começo da mesma. Desta forma, a aula tinha início à hora marcada e os 

alunos, após diálogo introdutório, partiam imediatamente para a prática.  

No decorrer da aula, foram implementadas rotinas organizacionais que 

foram reconhecidas e adotadas pelos alunos. Entendem-se por rotinas os 

métodos instituídos para realizar uma tarefa específica na aula, com incidência 

sobre aquelas que ocorrem com mais frequência, necessitando de ser 
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ensinadas desde o início do processo para serem alvo de habituação 

(Siedentop & Tannehill, 2000). Ao apito ou chamamento do professor, os 

alunos deviam dirigir-se o mais rapidamente possível, sendo feita uma 

contagem decrescente por parte do professor. Nestas situações, os alunos 

reuniam-se, de forma célere, em frente ao professor, deslocando-se para o 

local escolhido pelo mesmo. Dispostos em frente ao professor, o material 

mantinha-se imobilizado e a turma em silêncio de forma a permitir intervenção 

do professor. Frequentemente, o exercício seguinte era montado enquanto 

decorria o anterior, levando a uma transição imediata para a tarefa seguinte. 

Sempre que considerado pertinente, os alunos auxiliavam o professor na 

remoção do material, recolhendo, mediante contagem decrescente, o material 

usado no exercício e entregando-o ao professor antes deste explicar o 

seguinte. Da mesma forma, também a montagem dos exercícios era auxiliada 

pelos alunos. No final da aula, os alunos eram responsabilizados por arrumar o 

material utilizado durante a aula, dispondo-o nos respetivos locais, sob a 

supervisão e apoio do professor.  

Todos os procedimentos enunciados fizeram parte do repertório 

organizacional da aula, sendo possíveis graças ao comprometimento entre o 

professor e os alunos. Como referem Siedentop e Tannehill (2000), um sistema 

de gestão eficaz produz relações de cooperação entre os intervenientes e 

rentabiliza o tempo de aula. Do mesmo modo, Rink (1985) assegura que o 

ambiente de aprendizagem eficaz é conseguido quando o comportamento do 

professor e alunos convergem no aumento da prestação motora deste último. 

As estratégias enunciadas foram alvo de reflexão e progressivo ajustamento, 

proporcionando e fomentado a máxima densidade motora possível. O 

ajustamento foi, efetivamente, essencial, em virtude da constante necessidade 

de contextualizar as estratégias às modalidades a lecionar e às condições de 

espaço e material disponíveis. O ensino das modalidades coletivas no exterior, 

por exemplo, sofreu pela falta de redes nas balizas e limites dos campos, o que 

obrigava a interrupções sucessivas na procura das bolas. Como tal, foram 

criadas estratégias como a colocação de alunos em função de reposição de 

bola ou a colocação de bolas extra nas áreas limítrofes do campo. 
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Em função das condições climatéricas adversas, do reduzido espaço 

disponível, do escasso material ou do estado de preservação do mesmo, entre 

outras condicionantes, foram surgindo estratégias pontuais sempre com o 

intuito de tornar as aulas dinâmicas, fluídas, com um ritmo elevado e com um 

empenhamento motor constante. Neste sentido, a lecionação a um terço de 

campo no basquetebol, por exemplo, levou à adoção de exercícios 

potenciadores de trabalho em grupo, através de situações de jogo reduzidas, 

em que os alunos trocam de funções, nunca estando parados e promovendo a 

sua intervenção constante na aula.  

Paulatinamente, desenvolvi a minha capacidade de gerir a aula, 

maximizando a atividade dos alunos, bem como integrando e ligando com 

fluidez os vários momentos e tarefas da aula indo de encontro ao enunciado 

por Siedentop (1991) e Bento (2003). Estes autores referem que os 

professores devem primar por desenvolver e manter um clima positivo na 

tarefa, em que é dedicado um tempo mínimo a questões gerenciais (Siedentop, 

1991). O professor deve investir no tempo gasto em tarefas pedagogicamente 

justificadas (Bento, 2003).  

4.1.3.3 – INSTRUÇÃO 

“É inquestionável o papel exercido pela comunicação na orientação do 

processo ensino-aprendizagem, qualquer que seja o contexto em que se 

estabelece”. 

(Rosado & Mesquita, 2011,p. 70) 

Do meu ponto de vista, uma das características mais belas e fascinantes, da 

profissão docente é o estabelecimento de relações pessoais. Se a este 

somarmos o fenómeno desportivo como um espaço social privilegiado, 

encontramos dois ingredientes fundamentais para a minha paixão pelo ensino 

da EF.  

O principal fator que permite a criação e manutenção de relações humanas é 

a comunicação. Este é, de facto, o motor que potencia a socialização. 

Considero, assim, o ensino um meio extraordinário de relações humanas, que 
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se funda no ato ou efeito de comunicar. Ou seja, tem origem na troca de 

informação entre indivíduos através da fala, da escrita, de um código comum 

ou do próprio comportamento. 

No âmbito da aula de EF, o ato de comunicar surge de forma espontânea 

entre os seus intervenientes quer sejam eles o aluno ou o professor. No 

entanto, no sentido de um ensino capaz, é essencial destacar a necessidade 

fulcral de perceber e potenciar a comunicação entre o professor (emissário) e 

os alunos (recetores). A este processo atribuímos a designação de Instrução, 

que se constitui como o conjunto de comportamentos de ensino que fazem 

parte de um conjunto de conhecimentos do professor para transmitir 

informação diretamente relacionada com os objetivos e os conteúdos de ensino 

(Siedentop, 1991).  

Este enovelado processo envolve todo o tipo de comportamentos verbais ou 

não verbais (exposição, explicação, demonstração, feedback entre outras 

formas de comunicação), que estão estreitamente ligados aos objetivos de 

aprendizagem (Rosado & Mesquita, 2011).  

A seleção do(s) comportamento(s) instrucionais a empregar encontra-se 

altamente dependente das anteriores fases de construção do processo ensino-

aprendizagem. Rink (1985) atesta que a instrução inclui três momentos de 

tomada de decisão: pré-ativa, em função do plano anual, da UD ou plano de 

aula; ativa, durante a lecionação da aula; e pós-ativa, após o término da aula. 

Assim, compreendemos a necessidade de interpretar as informações 

resultantes da fase de planeamento no sentido de contextualizar e preparar a 

instrução: a necessidade de compreender as informações recolhidas no 

momento (durante a realização da aula) no sentido de adequar a intervenção e 

o ensino; e a necessidade de decifrar as informações produto da reflexão pós 

aula, permitindo projetar novos e mais capazes momentos de instrução. 

Na fase inicial do EP, um dos principais aspetos onde incidi o meu focus foi 

a questão da instrução. A minha crença era de que se a minha instrução fosse 

capaz, clara, completa e confiante iria tornar a meu papel e a minha imagem 

para os alunos mais credíveis e confiáveis. Com efeito, estudei com cuidado os 
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objetivos de cada sessão, os conteúdos a lecionar e as situações de 

aprendizagem delineadas, refletindo no melhor método de transmitir as 

informações aos alunos. Particularmente, pensei em como deveria ser a minha 

postura, o tom de voz e a minha colocação perante a turma e, ainda, o que 

tudo isso poderia simbolizar.  

No entanto, surgia sempre a dúvida se os alunos entendiam realmente 

aquilo que era pretendido pois, tal como Rosado e Mesquita (2011) 

mencionam, existem diferenças entre aquilo que os professores pretendem 

dizer e aquilo que efetivamente dizem; existe diferenças entre aquilo que o 

aluno ouve e o que compreende; e existem diferenças entre aquilo que é 

compreendido e o que é executado. Mas a prontidão com que os alunos 

passavam para a prática, repercutindo o que lhes fora transmitido, permitiu-me 

aperceber que realmente percebiam o que lhes era transmitido. De seguida, a 

minha atenção foi redirecionada, recaindo sobre as estratégias que poderiam 

tornar os momentos de instrução mais rápidos e eficazes. Ambicionava, deste 

modo, reduzir o tempo de instrução e aumentar o tempo de empenhamento 

motor, ampliando a possibilidade de desenvolvimento dos alunos. A mesma 

ideia é defendida por Rosado e Mesquita (2011), quando afirmam que deve ser 

dado ênfase às preleções breves e focadas nos objetivos da aula, 

disponibilizando mais tempo para a atividade física e possibilitando uma 

compreensão profunda da informação transmitida. 

A explicação foi a estratégia usada para iniciar a instrução de uma tarefa. 

Antes de cada exercício ou durante o mesmo, no caso de ser necessário 

introduzir variantes de execução, recorri a uma explicação clara e concisa, 

focando o(s) objetivo(s) do(s) exercício(s) e os principais critérios de execução. 

Contudo, a explicação só tinha lugar quando considerava que estavam 

reunidas condições que permitissem captar a atenção de todos os alunos. 

Desta forma, só após os alunos estarem devidamente colocados (em 

semicírculo ou sentados no início do exercício; em semicírculo ou nos devidos 

locais durante o exercício), as bolas estarem imobilizadas e os alunos 

permanecerem todos em silêncio, é que procedia à explicação. Em 

determinadas situações, de grau de complexidade superior ou maior 
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compreensão tática, à explicação verbal era adicionada a explicação gráfica 

com recurso a board. 

Durante a explicação dos exercícios, fiz por indicar e repetir aspetos chave a 

ter em consideração na realização dos mesmos. Esses aspetos, proferidos sob 

a forma de palavras-chave, numa linguagem simples e percetível pelos 

alunos, tinham como objetivo identificar e comunicar as componentes críticas 

da habilidade, gravando-as na memória dos alunos. Estas, segundo Rink 

(1985), permitem definir o plano motor que os alunos utilizarão na sua prática, 

obrigando a sequenciar a ação e a relacioná-la com a qualidade do movimento, 

para aumentar a precisão do mesmo. 

Adicionalmente, associada à explicação dos exercícios surgia, de igual 

modo, a demonstração. Rink (1985) afirma que a demonstração, juntamente 

com a explicação, assume extrema importância, pois proporciona ao praticante 

a visualização daquilo que tem de executar. Deste modo, no término da 

explicação ou durante o decorrer da mesma procedia à demonstração da 

execução pretendida, focando, uma vez mais, os pontos-chave para atingir o 

sucesso na tarefa. De acordo com Rosado e Mesquita (2011), os alunos, 

quando confrontados com a demonstração da tarefa a realizar, sendo esta 

acompanhada de palavras-chave, tornam-se mais eficazes na execução das 

habilidades motoras e recordam melhor a informação transmitida.  

Esta foi uma estratégia utilizada desde o início da prática pedagógica mas, 

não obstante, sofreu alterações ao longo da mesma. Na fase inicial do ano 

letivo optei por ser eu a demonstrar os exercícios à medida que os explicava. 

Para além de me sentir capaz de executar na plenitude as tarefas propostas e 

querer transmitir uma imagem visual da correta execução, optei, de forma 

consciente, por esta estratégia para fomentar uma imagem credível de um 

professor capaz, merecedor do respeito e admiração dos seus alunos. Penso 

que essa estratégia causou o impacto pretendido, tendo sido bem-sucedida, 

quer ao nível da instrução, quer ao nível do controlo da turma. Rosado e 

Mesquita (2011) corroboram que, a demonstração por parte do professor pode, 

efetivamente, contribuir para criar uma imagem mais positiva do professor e da 



59 

atividade desportiva em causa. Os mesmos autores sugerem, no entanto, que 

a demonstração seja, sempre que possível, feita pelos praticantes, permitindo 

um efeito de modelação comportamental que atua ao nível da gratificação do 

praticante escolhido e da criação de um clima relacional positivo de imitação. 

Esta foi uma estratégia adotada de forma progressiva, à medida que fui 

conhecendo os alunos, as suas potencialidades e, sobretudo, as suas 

personalidades. De acordo com a modalidade, fui selecionando diferentes 

alunos, em função da maior aptidão para a tarefa e maior sentido de 

responsabilidade e/ou exemplo para a turma. Desta forma, ficava liberto para 

me focar noutros aspetos, nomeadamente, na correção de erros (modelação 

pelo erro) e no controlo da turma.  

Outra estratégia instrucional utilizada no sentido de promover a retenção da 

informação foi o questionamento. Segundo Rosado e Mesquita (2011), a 

realização de questões permite verificar o grau de compreensão da informação 

transmitida, relevando-se fundamental para todo o processo de instrução. 

Durante o EP as questões surgiram de forma frequente e com sentidos 

diferentes. Por um lado, surgiram com o intuito de verificar o domínio cognitivo 

dos alunos, aferindo o seu conhecimento, calculando a sua capacidade de 

compreender o que lhes era transmitido e averiguando possíveis dúvidas. Por 

outro lado, surgiram com o intuito de apurar o nível de atenção dos alunos e 

controlar a turma em situações de comportamentos desviantes durante 

momentos de instrução.  

Para além de estar presente na instrução dos exercícios, o questionamento 

reservou um lugar cativo na parte final de cada aula, onde os alunos eram 

questionados acerca dos conteúdos lecionados durante a mesma. Na 

discussão que se gerava, os alunos faziam apelo à informação retida, 

permitindo estimular o seu domínio cognitivo e dar ao professor dados quanto 

ao atingimento dos objetivos propostos para cada aula. 

As estratégias reportadas alusivas, essencialmente, à introdução de 

situações de aprendizagem tomaram lugar no decorrer do EP, assumindo 

todas uma função pedagógica. A capacidade de adequar e incluir todas elas, 
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permite níveis superiores de retenção da informação por parte dos alunos pois, 

tal como nos mencionam Rosado e Mesquita (2011, p. 73), “retemos melhor o 

que vemos do que aquilo que ouvimos; recordamos ainda melhor o que vemos 

e ouvimos; recordamos particularmente bem o que dizemos e o que dizemos e 

fazemos”. 

Importa referir ainda que, a instrução não cessa com o iniciar do exercício. 

No decorrer das tarefas é fundamental o professor intervir, fornecendo 

informações ao aluno, no sentido de corrigir e ajustar a sua prática. Este 

fenómeno pedagógico designa-se por feedback (FB) e assume-se como uma 

função fundamental do professor (Metzler, 2000). Segundo Metzler (2000), 

após os alunos iniciarem a atividade, a tarefa fundamental do professor é 

observá-los e fornecer-lhes FB sobre a sua prestação. O FB é resultado da 

reação do professor à expressão motora do aluno e deve ser adequado ao seu 

recetor, sendo emitido de modo a permitir o seu eficaz entendimento, 

designadamente, através de palavras ou frases curtas.  

De acordo com Rink (1985) podemos encontrar diferentes tipos de FB: geral, 

dirigido para toda a turma; específico, endereçado a um aluno ou grupo 

específico de alunos; corretivo, retificando o aluno e informando de como atuar; 

e avaliativo, emitindo uma apreciação ou juízo.  

Durante o ano letivo, concedi grande enfoque ao FB, pois considero ser uma 

tarefa essencial para o processo ensino aprendizagem, na qual o professor é 

testado a aplicar os seus conhecimentos e experiências. De acordo com a 

situação, preocupei-me em adequar o FB, no sentido da informação não cair no 

vazio e não se traduzir numa melhoria efetiva. Em situações em que o erro era 

comum a vários alunos, o FB era geral, de forma a corrigir aqueles que 

incorriam em erro, evitando que os restantes também o cometessem. Se 

denotava dificuldades num determinado aluno ou num grupo de trabalho em 

particular, o FB cingia-se a estes sob a forma de FB específico. Sempre que os 

alunos evidenciavam lacunas técnicas ou táticas na execução da tarefa, o FB 

corretivo assumia lugar de destaque, sendo, sem dúvida, o mais usual ao longo 

do ano letivo. Quando os alunos apresentavam sucesso ou insucesso na tarefa 
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era-lhes dado incentivo, optando sempre pelo reforço positivo dos sucessos 

alcançados de forma a motivar os alunos e gerar novos sucessos.  

A principal dificuldade encontrada consistiu em fechar o ciclo de FB, ou seja, 

após a emissão de FB aguardar e observar a resposta do aluno, de forma a 

verificar se este era ou não capaz de ajustar a sua ação. Esta dificuldade 

surgia em virtude da ânsia de intervir junto do maior número possível de 

alunos, tentando emitir o máximo número de FBs a cada um deles. A 

consciência desta lacuna e a reflexão acerca da mesma permitiu-me alcançar 

melhorias consideráveis ao longo do EP.  

Atendendo aos diferentes momentos de intervenção do professor, podemos 

identificar três momentos de instrução: (1) antes da prática, na apresentação 

de tarefas, explicações e demonstrações; (2) durante a prática, através da 

emissão de FBs; (3) após a prática, pela análise referenciada à prática 

desenvolvida (Sidentop, 1991).  

Em suma, no confronto com a prática percebi a importância atribuída à 

instrução e o seu lugar de destaque no processo ensino-aprendizagem. 

Rosado e Mesquita (2009, p.69) concluem que pelo facto de se referenciar à 

informação diretamente relacionada com os objetivos e matéria de ensino, a 

instrução é conotada como “a ´chave` da estruturação e modificação das 

situações de aprendizagem, porquanto da eficácia dos processos que integra 

dependem, em grande medida, os resultados da aprendizagem dos alunos. “.  

4.1.3.3.1 – ESTRATÉGIAS INSTRUCIONAIS E MODELOS DE ENSINO 

“Não há nenhum modelo que seja adequado a todos os envolvimentos de 

aprendizagem”. 

Rink (2001 cit. in Rosado & Mesquita, 2009 p.45) 

Atendendo à ideia plasmada na citação exposta, o meu EP cavalgou à brida 

das interferências contextuais encontradas, ensinando-me a interpretá-las e a 

tomar as rédeas de todo o processo ensino-aprendizagem. Alarcão (1996a) 

retrata a competência do professor como um modo de atuar inteligente, 

ajustável e contextualizado, que permite atuar em situações complexas 

formadas por vários acontecimentos imprevisíveis. Neste processo, o professor 
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reflete e atenta à realidade que constrói. Em conformidade com o exposto, o 

professor deve encontrar estratégias apropriadas e contextualizadas, capazes 

de provocar o desenvolvimento dos alunos, pois o ensino é mais eficiente 

quando os professores adaptam as estratégias instrucionais e os modelos de 

ensino aos contextos em que se desenvolve o processo de ensino-

aprendizagem (Siedentop, 1991). 

Por estratégias instrucionais, Metzler (2000) entende a vasta gama de 

operações que se destinam a promover os resultados da aprendizagem. A 

triagem das estratégias a adotar e a preterir deve estar em consonância com 

as condições de ensino, as características da turma e a personalidade e crença 

do professor. Siedentop e Tannehill (2000) apresentam diferentes estratégias 

instrucionais que foram alvo de aplicação e experimentação ao longo do EP. O 

“ensino ativo” (Siedentop & Tannehill, 2000), esteve maioritariamente presente 

nas aulas em que o professor assume e guia o ritmo da aula, fornecendo uma 

prática orientada, independente e com sucesso elevado, bem como usufruindo 

de um ambiente de participação e apoio entre os alunos e o professor. O 

“ensino por tarefa” (Siedentop & Tannehill, 2000), presente nas aulas de 

ginástica de solo ou no trabalho de condição física, em que os alunos realizam 

diversas situações de aprendizagem em simultâneo através de uma rotação 

por estações no decorrer da aula, empregue, sobretudo, em virtude da 

escassez de material que não permite uma prática paralela de todos os alunos. 

O “ensino recíproco” (Siedentop & Tannehill, 2000), em que os próprios alunos 

instruíam, avaliavam e forneciam FB aos colegas, implementado através da 

composição de grupos de trabalho, quer nos JDC, quer em ginástica 

acrobática. E a “autoinstrução” (Siedentop & Tannehill, 2000), em que os 

alunos progrediam através de uma sequência de tarefas sem a presença do 

professor, que se responsabilizava por preparar os materiais de apoio para a 

aula, situação vivida nas aulas de ginástica de solo e acrobática.  

A noção de um modelo de ensino surge como resultado da visão do ensino 

que envolveu a apreciação simultânea da teoria da aprendizagem, dos 

objetivos de aprendizagem a longo prazo, do contexto, do conteúdo, do 
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controlo da sala de aula, das estratégias de ensino relacionadas, da verificação 

do processo, e da avaliação da aprendizagem dos alunos (Metzler, 2000). 

Um modelo está, então, projetado para ser usado numa unidade de 

instrução inteira e compreende todas as funções de planeamento, conceção, 

realização e avaliação (Metzler, 2000). Não obstante, este pode incluir, dentro 

da unidade, várias estratégias instrucionais que diferem dos modelos apenas 

na sua extensão, visto que são utilizados numa ou várias unidades de prática 

de atividades a curto prazo  

O processo de ensino de determinada modalidade ou situação de 

aprendizagem não se cingiu única e exclusivamente a uma estratégia ou 

modelo, tendo optado por adotar alguns pressupostos considerados essenciais 

de algumas estratégias instrucionais ou modelos de ensino com vista à 

potenciação do desenvolvimento das capacidades dos alunos. Contudo, 

importa referir que a implementação de diferentes modelos de ensino, 

independentemente da sua escolha, devem, de forma gradual, promover a 

participação e autonomia dos alunos. Por conseguinte, tal como referem 

Mesquita e Graça (2011), o professor deve ter em consideração que entre os 

modelos de instrução mais centrados na direção do professor e os modelos 

que proporcionam mais espaço à descoberta e à iniciativa dos alunos o 

fundamental é definir um equilíbrio entre as ações de direção e apoio e as 

ações de estímulo da autonomia, de modo a garantir uma vinculação 

prolongada dos alunos com a prática desportiva.  

Os mesmos autores asseguram que os modelos de instrução não são fixos 

nem se hierarquizam uns em relação aos outros, estando ao encargo do 

professor a sua utilização em consonância com as variáveis de ensino e com a 

aprendizagem correspondente ao seu contexto. Assim, e porque o tipo de 

conteúdo influi no processo de instrução a seguir (Rink, 1985), surge uma 

utilização diferenciada de modelos de ensino face às modalidades a lecionar e 

às habilidades nelas implícitas.  

O ensino das habilidades motoras fechadas, em virtude da reduzida 

interferência contextual associada (ginástica e atletismo), pautou-se por uma 
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abordagem da base para o topo. A realização destas habilidades ocorre num 

ambiente estável cujo contexto permanece inalterado durante a sua realização 

(Siedentop & Tannehill, 2000). Nesta abordagem, existiu, assim, uma 

decomposição da técnica, ensinando paulatinamente do simples para o 

complexo. Assim, tendo em consideração que quanto mais fechada a 

habilidade, maior deve ser o ênfase na prática e refinamento técnico 

(Siedentop & Tannehill, 2000), as modalidades em questão foram alvo de 

intensa exercitação dos diferentes gestos técnicos que, completando-se no fim, 

formam um todo.  

O ensino destas modalidades decorreu, essencialmente, segundo o Modelo 

de Instrução Direta (MID). Este é um modelo centrado na figura do professor, 

sendo este responsável por tomar todas as decisões do processo de ensino-

aprendizagem; coordenar todo o controlo administrativo; estabelecer 

explicitamente as regras e as rotinas de gestão e ação dos alunos, de forma a 

obter o máximo de eficácia nas atividades propostas. (Rosado & Mesquita, 

2009). 

No MID são privilegiadas estratégias instrucionais de caráter explícito e 

formal, onde os professores concretizam um rol de tarefas didáticas das quais 

se destacam a estruturação meticulosa e pormenorizada das situações de 

aprendizagem; a progressão das situações de ensino em pequenos passos; a 

indicação do critério de sucesso mínimo a alcançar pelos alunos na passagem 

para um nível mais exigente de prática; a instrução de cariz descritivo e 

prescritivo com explicações detalhadas; a prática motora ativa e intensa; a 

avaliação e correção dos estudantes particularmente nas fases iniciais de 

aprendizagem. (Rosenshine, 1983 cit. in Rosado & Mesquita 2009) 

Sustentado nos pressupostos supracitados, o MID foi aplicado, 

fundamentalmente, nas modalidades de ginástica e atletismo, existindo 

valências do mesmo no ensino de outras modalidades. Com a adoção deste 

modelo, pretendi efetivar um controlo mais efetivo e eficaz da aula, dotando os 

alunos de intensa atividade motora, essencial para o aperfeiçoamento técnico 

inerente às modalidades em questão. Para cada situação de aprendizagem foi 
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realizada uma explicação e demonstração claras e detalhadas, seguidas de 

FB, no sentido de otimizar a técnica e estimular a participação ativa na aula. 

Para Mesquita e Graça (2011), o MID não tem como objetivo prescrever 

comportamentos mas sim traçar princípios genéricos da atuação que o 

professor deve desenvolver atendendo ao contexto em que se insere, 

estimulando a participação entusiasta dos seus alunos. Segundo os mesmos 

autores, apesar do termo Instrução Direta sugestionar alguma passividade, a 

eficácia deste modelo está associada à participação ativa, empenhada e 

responsabilizada dos alunos. 

No que concerne às habilidades motoras abertas, estas caraterizam-se 

pelo seu ambiente de carácter instável e variável (Siedentop & Tannehill, 

2000). Assim, como o aluno deve adaptar os seus movimentos face às 

propriedades imprevisíveis e dinâmicas do ambiente, as situações de 

aprendizagem devem ser complexas e proporcionar condições variáveis (Rink, 

1985). O ensino das modalidades abrangidas por tal imprevisibilidade 

ambiental, especialmente dos JDC onde as relações de cooperação e oposição 

são o expoente máximo de variabilidade, partiu do topo para a base, dando 

foco ao jogo e à componente tática que este incorpora.  

Os JDC lecionados – basquetebol, andebol e futebol – pautaram-se pela 

primazia do jogo, o enfoque na resolução de problemas táticos, a diligência da 

tomada de decisão e o ensino da técnica através da tática. Em todos foi 

ressalvada a componente competitiva, impelindo os alunos a trabalharem em 

equipa e a superarem-se individualmente. Foram promovidos torneios e 

entregues prémios em todos os JDC lecionados. Além disso, através do 

desafio, o estabelecimento de objetivos estimulantes, e a aplicação de 

estratégias motivantes, os alunos envolveram-se na aula de EF, participando 

voluntária e ativamente. Com efeito, criaram-se relações e experiências muito 

positivas que resultaram no sucesso educativo dos alunos e no 

desenvolvimento profissional e pessoal do docente iniciante. Os modelos de 

ensino adotados para a lecionação dos JDC serão discorridos no capítulo 

seguinte.   
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4.1.3.3.1.1 ESTUDO INVESTIGAÇÃO-AÇÃO: APLICAÇÃO DO MODELO 

DE COMPETÊNCIA NOS JOGOS DE INVASÃO NO ENSINO DO ANDEBOL 

Resumo 

Em oposição ao ensino tradicional, marcado pela superficialidade, o Modelo 

de Competência nos Jogos de Invasão (Musch et al., 2002; Graça et al., 2006), 

através da escolha de formas modificadas de jogo, confronta os praticantes 

com questões reais do jogo (Graça & Mesquita, 2013). O presente estudo teve 

como propósito verificar a aprendizagem dos alunos mediante a aplicação do 

referido modelo no ensino do andebol, formulando como objetivos específicos: 

(1) aferir o desenvolvimento das competências motoras dos alunos; (2) analisar 

a adequação de exercícios-critério propostos por Estriga e Moreira (2014) para 

a resolução de diferentes situações-problema; (3) testar a eficácia de aplicação 

de fichas de avaliação de competências no jogo, propostas por Estriga e 

Moreira (2014). Para análise dos dados procedeu-se ao tratamento estatístico 

através do Statiscical Package for the Social Sciences 21. No que respeita à 

análise descritiva procedeu-se ao cálculo da média e desvio padrão das 

variáveis em estudo. Com o intuito de estudar as diferenças nos valores das 

médias entre os três momentos de avaliação procedeu-se à estatística 

inferencial através da análise de variância de medidas repetidas (ANOVA RM), 

com pós-teste de Bonferroni de múltiplas comparações. Os registos efetuados 

no Diário de Bordo foram sujeitos a uma análise do conteúdo (Patton, 2002) e, 

terminada a recolha de todos os dados, procedeu-se a uma triangulação dos 

mesmos. Os resultados demonstram que: (1) a adoção do MCJI no ensino do 

andebol promove aprendizagens substanciais no nível de jogo dos alunos pois 

existiram diferenças estatisticamente significativas, quanto ao desempenho de 

competências motoras, entre o primeiro e o último momento de avaliação; (2) 

os exercícios-critério revelaram ser promotores da evolução dos alunos; (3) as 

fichas de avaliação de competências adotadas mostraram-se como uma 

ferramenta útil mas pouco prática. 

PALAVRAS-CHAVE: ENSINO; ANDEBOL; MODELO ENSINO; MODELO 

COMPETÊNCIA NOS JOGOS DE INVASÃO; FORMAS BÁSICAS DE JOGO.  
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I – Introdução 

Os JDC ocupam, atualmente, um lugar de destaque no currículo da EF, 

assumindo grande percentagem deste. Em adição ao perpetuamento do legado 

histórico, os JDC enriquecem-se de valências que os qualificam a figurar no 

currículo como conteúdo de educação, das quais Graça e Mesquita (2013, 

p.10) salientam “o seu valor próprio; o seu potencial edificante do humano, 

como prática moral, cultural e social e pelo seu potencial para enriquecer de 

prazer, de significado e sentimento de realização a vida de quem está, de uma 

qualquer maneira, ligado à prática dos jogos”. 

Graça e Mesquita (2013) revelam que o seu tratamento didático nas aulas 

de EF carece de atualização sendo, ainda, marcado pela superficialidade, pela 

descontinuidade, pela fragmentação e pela inconsequência. Os mesmos 

autores afirmam que o ensino dos jogos tem que conduzir a uma melhoria da 

capacidade de jogar, de entender e de fruir o jogo; a uma melhoria da relação 

com a situação de jogo e com os intervenientes (cooperação, oposição, 

autonomia e interdependência). Todos estes pressupostos devem ser tidos em 

linha de conta na formulação ou escolha de um modelo de ensino.  

De acordo com o exposto, serão, seguidamente, apresentados modelos de 

ensino dos JDC considerados como modelos alternativos ao ensino tradicional, 

nomeadamente, ao ensino do andebol, pois, apesar dos inúmeros contributos, 

trabalhos de investigação e reflexões críticas às abordagens tradicionais, as 

práticas de ensino do andebol parecem não ter mudado substancialmente 

(Estriga & Moreira, 2014). Verifica-se, frequentemente, uma generalizada 

insatisfação e manifesta falta de progresso de aprendizagens (Graça & 

Mesquita, 2013), aquilo que Siedentop (1983 citado por Graça & Mesquita, 

2013) denominou de overexposure, ou seja, um ensino marcado pela 

superficialidade, pela brevidade, pela ausência de significado, pela alienação 

do jogo, pela trivialidade, pela repetição, pelo aborrecimento. 

Concordo com Estriga e Irineu (2014) quando afirmam que as práticas de 

ensino do andebol não têm acompanhado a renovação pedagógica e didática 

do ensino dos JDC. Os mesmos autores identificam como principal causa a 
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falta de conhecimento específico dos aspetos táticos e das formas de ensinar o 

jogo, o que leva a que os professores adotem métodos centrados nos gestos 

técnicos e, por conseguinte, desvalorizem os métodos baseados no jogo e a 

submissão da técnica aos problemas táticos.  

Com a realização do EP surge a possibilidade de aliar a minha experiência 

enquanto atleta e treinador de andebol ao ensino segundo modelos 

alternativos, mais concretamente, o Modelo de Competência nos Jogos de 

Invasão (MCJI). Parece, assim, pertinente estudar e explorar o potencial 

educativo do modelo em questão, adaptando e ajustando as suas 

características ao contexto de ensino, atraindo os alunos e envolvendo-os na 

construção ativa do seu próprio desenvolvimento, proporcionando igualdade de 

oportunidades e possibilitando uma experiência desportiva completa, autêntica 

e com significado.  

Pretende-se, assim, aferir e analisar as aprendizagens dos alunos mediante 

a aplicação do MCJI no ensino do Andebol, bem como verificar o 

desenvolvimento das competências motoras dos alunos. Adicionalmente, 

pretende-se testar a eficácia de tarefas de aprendizagem propostas 

especificamente para o desenvolvimento de diversos problemas tipo em 

diferentes situações-problema, bem como a eficácia da aplicação das fichas de 

avaliação de competências, desenvolvidas à luz do MCJI, propostas por Estriga 

e Moreira (2014). 

II – Enquadramento Teórico 

Os modelos de ensino dos JDC tradicionalmente adotados revelam uma 

tendência para se centrarem na exercitação e aperfeiçoamento dos gestos 

técnicos, não valorizando a compreensão tática no jogo e as formas de nele 

atuar (Estriga & Moreira, 2014). Em oposição aos tradicionais modelos de 

ensino focados, essencialmente, no desenvolvimento das habilidades técnicas 

surgiram, nas últimas décadas, modelos alternativos centrados na tática, na 

compreensão lógica do jogo e no ensinar a jogar a partir do jogo (Estriga & 

Moreira, 2014). Têm, assim, sido desenvolvidos novos modelos que se 

distinguem não só nos métodos e estratégias instrucionais mas, 
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fundamentalmente, na natureza dos conteúdos a privilegiar (Estriga & Moreira, 

2014). Desses modelos, o presente estudo destaca o Modelo de Ensino dos 

Jogos para a Compreensão – Teaching Games for Understanding (TGfU) 

(Bunker & Thorpe 1982), o Modelo de Educação de Desportiva (MED) 

(Siedentop, 1994), e o Modelo de Competência nos Jogos de Invasão (MCJI) 

(Musch et al., 2002; Graça et al., 2006). Os modelos em questão serão, 

seguidamente, alvo de revisão. 

II.1 - Modelo de Ensino dos Jogos para a Compreensão (TGfU) 

O TGfU desponta com o intuito de fazer face às abordagens tradicionais, em 

vigor até então, excessivamente centradas no ensino da técnica num formato 

desprovido de contexto, ou seja, de forma analítica e isolada. Rompendo com a 

visão conservadora, o TGfU proporciona aos alunos a oportunidade de estes 

darem significado às suas ações, questionando-se acerca ‘do que fazer e 

quando fazer e não apenas do como fazer’ (Graça & Mesquita, 2013, p.18). 

Neste sentido, a compreensão e resolução tática passam a ocupar lugar de 

destaque, enfatizando-se em relação à técnica.  

Graça e Mesquita (2013) descrevem o TGfU como um “modelo centrado no 

jogo e no aluno” que leva a que este encare o jogo de uma forma inteligente, 

sendo capaz de interpretar as situações, de perceber possibilidades de ação e 

de agir com intencionalidade, tendo em vista os objetivos do jogo. O praticante 

é considerado um construtor ativo das suas aprendizagens na medida em que 

é constantemente colocado perante situações-problema para as quais deve 

procurar soluções e tomar decisões. 

A tomada de decisão é, por vezes, demasiado complexa na versão formal 

dos JDC. O modelo em questão privilegia a adoção de formas de jogo 

modificadas de acordo com princípios pedagógicos no sentido de potenciar o 

sucesso e evolução dos alunos. De acordo com Graça e Mesquita (2013) é 

importante que o professor prime por apresentar formas de jogo que tenham 

em conta as conceções que os alunos trazem para a situação de 

aprendizagem e que possam ser aceites pelos mesmos como formas de jogo 

credíveis e autênticas. Neste sentido, o professor deve ajudar os alunos a 
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estabelecer a ligação entre os propósitos do jogo e a forma modificada de jogo 

proposta, fazendo alusão à versão formal de jogo. 

O jogo reclama um papel central no processo de aprendizagem. Regido por 

uma complexificação crescente, torna-se fundamental que o aluno jogue e 

aprenda a jogar, jogando. As experiências e aprendizagens resultantes do jogo 

terão repercussão no domínio cognitivo, motor e afetivo bem como no 

envolvimento para com a prática desportiva. Segundo Werner (1996) (cit por 

Mesquita & Graça, 2009), o TGfU pretende conduzir os alunos a estilos de vida 

ativos, através do desenvolvimento da capacidade de jogo o que, por sua vez, 

conduz a um aumento do gosto e participação no próprio jogo. 

II.2 - Modelo de Educação Desportiva (MED) 

Segundo o Siedentop (1994), no MED os estudantes não só aprendem de 

forma mais completa como jogar como, de igual modo, coordenam e gerem a 

sua experiência desportiva. O autor salienta, ainda, o facto de o modelo dotar 

os praticantes de responsabilidade individual e de capacidade para relacionar 

em grupo. Este modelo procura estabelecer um ambiente propiciador de uma 

experiência desportiva autêntica através da criação de um contexto desportivo 

significativo para os alunos com o propósito de formar a pessoa 

desportivamente competente, culta e entusiasta (Siedentop, 1994).  

Graça e Mesquita (2013) reconhecem no MED um grande potencial para 

proceder à necessária renovação do ensino dos jogos. Os autores salientam 

como pressupostos fundamentais a recriação de um contexto desportivo 

autêntico, substituindo as típicas unidades didáticas de curta duração pelo 

conceito de época desportiva, que congrega a ideia de prática desportiva, com 

a institucionalização de clubes; a filiação duradoura e competição 

calendarizada; a conservação de registos de resultados e estatísticas dos 

desempenhos individuais e de grupo; a atribuição de papéis e funções que 

compõem o envolvimento desportivo, capitães, treinadores, árbitros, diretores, 

jornalistas.  

Ao supracitado acrescentamos a visão de Siedentop (1994) quando refere o 

MED pressupõem o desenvolvimento de capacidades motoras e habilidades 
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técnicas e táticas específicas de um dado desporto; a participação dos alunos 

num nível adequado ao seu estado de desenvolvimento; a partilha da gestão e 

planeamento da experiência desportiva; o desenvolvimento da liderança 

responsável; o trabalho em grupo com vista a objetivos comuns; a capacidade 

de tomar decisões racionais acerca de assuntos desportivos; a apreciação e 

participação em rituais e cerimónias únicas do desporto; o desenvolvimento e 

aplicação de conhecimento na função de árbitro, treinador ou delegado; e a 

decisão voluntária de se envolver na atividade desportiva extraescolar.  

É, ao contrário das abordagens tradicionais, um modelo inclusivo que luta 

pela harmonia na competição e pelo equilíbrio na oportunidade de participação 

nas atividades (Siedentop, 1994). Com o intuito de garantir a autenticidade das 

experiências desportivas o MED integra seis características do desporto 

institucionalizado: a época desportiva, a filiação, a competição formal, o registo 

estatístico, a festividade e os eventos culminantes (Siedentop, 1954 citado por 

Graça & Mesquita, 2007). 

O MED prima por diminuir os fatores de exclusão e por evitar que a 

participação se reduza ao desempenho de papéis menores por parte dos 

alunos menos dotados. Através de uma prática desportiva, na qual é conferida 

ao aluno iniciativa e valorização do seu desempenho, independentemente do 

seu nível de habilidade, são criados os pressupostos para que o aluno se sinta 

confiante, o que, consequentemente, se reflete no gosto pela prática (Graça & 

Mesquita, 2007).  

II.3 - Modelo de Competência nos Jogos de Invasão (MCJI) 

O MCJI surge como um híbrido do TGfU e do MED, dado que são patentes 

as influências que recebe destes modelos (Graça & Mesquita, 2013). De 

acordo com Munsch et. al (2002), o MCJI  centra-se no desenvolvimento de 

três categorias de competências: capacidade de selecionar a melhor solução 

para um problema do jogo (tomada de decisão), tendo em conta o contexto de 

jogo e a qualidade e quantidade do reportório das habilidades técnicas do 

aluno; capacidade de interagir (comunicando e cooperando) com todos os 
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membros de equipa; e capacidade de executar a solução selecionada de uma 

forma eficiente e efetiva.  

O desenvolvimento das competências expostas é possível seguindo a 

máxima defendida por Graça e Mesquita (2013, p.36): “aprende-se a jogar 

jogando”. Segundo os autores, esta encontra-se alicerçada nos seguintes 

pressupostos: o aluno deve aprender a jogar no contexto de uma forma de jogo 

mais simples que o jogo formal; o aluno deve aprender jogando, mas 

beneficiando de uma instrução ativa do professor e não somente da exploração 

do jogo; ao aluno não basta apenas jogar, porque o jogo não dispensa a 

exercitação. Tendo em consideração que, no jogo formal, as exigências 

organizacionais e as possibilidades de ação e de inter-relação dos jogadores 

são excessivas para quem a elas é exposto pela primeira vez, torna-se 

essencial reduzir as opções e a incerteza das ações, evoluindo depois para 

configurações de jogo mais complexas, de acordo com as capacidades dos 

alunos (Estriga & Moreira, 2014). Os mesmos autores sublinham que é 

fundamental que os praticantes sejam confrontados com uma forma de jogo 

acessível e estimulante, do ponto de vista da compreensão tática, das 

possibilidades de jogo ou das exigências físicas/técnicas.  

É com base nestes pressupostos que são adotadas Formas Básicas de Jogo 

(FBJ), para calibrar o nível de dificuldade, desafio e motivação para os alunos 

(Estriga & Moreira, 2014). Os autores explicam que por FBJ entende-se um 

jogo com a generalidade das regras do jogo formal, exceto as respeitantes ao 

número de jogadores e, eventualmente, tamanho do campo, da baliza ou da 

bola. Assim, a utilização de FBG reduz substancialmente a quantidade de 

informação, estímulos e opções de jogo, o que permite ao aluno mais tempo 

para decidir e agir. Deste modo, o professor deve procurar simplificar/dirigir as 

soluções de jogo numa lógica de aprendizagem evolutiva e integrada das 

regras organizacionais, de relação (com colegas e oponentes) e de conduta 

individual, aumentando as possibilidades de aprendizagem e de intervenção no 

jogo (Estriga & Moreira, 2014). 
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A construção das FBJ obedece aos princípios da complexidade crescente, 

da gradualidade e da continuidade (Musch et al., 2002). Assim, os autores 

defendem que se deve partir da FBJ mais simples, passando para FBJ mais 

complexas e difíceis; se deve progredir da quantidade mínima de habilidades 

técnicas essenciais, que ajudam na resolução de problemas do jogo, para um 

reportório de habilidades mais extenso (técnico, tático e social); se deve 

enquadrar o que foi aprendido na FBJ anterior na FBJ seguinte. 

É importante que as FBJ apresentem a mesma estrutura e os mesmos 

objetivos que o jogo na sua versão formal, de forma a serem reconhecidos 

como jogos autênticos. Assim, devem ser tidas em consideração as estruturas 

parciais de jogo - Finalizar/Impedir a finalização; Criar oportunidades de 

finalização/Impedir a criação de oportunidades de finalização; Organizar o 

ataque/Contrariar a organização do ataque – que se constituem como 

organizadores temáticos que orientam o processo de diferenciação dentro do 

domínio temático global que é o jogo (Graça & Mesquita, 2013). 

É no contexto das diversas FBJ adotadas que o aluno vivencia, explora e 

tenta solucionar os problemas de jogo. Estas são, para Estriga e Moreira 

(2014), o instrumento (e o fim) usado para expor o aluno ao nível de problemas 

que lhe é apresentado. Contudo, este processo de “descoberta guiada”, 

sempre em torno do jogo, necessita de ser decomposto em parcelas com o 

objetivo de enfatizar as situação-problema, tornando mais claro e fácil ao 

praticante identificar as informações da situação de jogo pertinentes para a sua 

decisão tática (Estriga & Moreira, 2014, p.58). Surgem, deste modo, as Formas 

Parciais de Jogo (FPJ) e as Tarefas Baseadas no Jogo (TBJ).  

As FPJ são situações criadas com restrições do espaço, número e funções 

dos jogadores visando delimitar um problema tático que, apesar de 

apresentarem uma complexidade menor do que a FBJ, mantêm as relações de 

cooperação/oposição e de dinâmica de jogo ataque-defesa (Estriga & Moreira, 

2014). A utilização das FPJ permite que os alunos se foquem especialmente 

em determinadas situações-problema e nas formas de resolvê-las. As TBJ são 

situações ainda mais simples do que as FPJ e visam melhorar o domínio 
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técnico de uma habilidade, mantendo o mais possível a sua estrutura de 

utilização num determinado contexto de jogo (Estriga & Moreira, 2014). 

Graça e Mesquita (2013) salientam o desenvolvimento sustentado nos 

alunos de competências como jogadores mas, também, competências 

extensíveis às funções de apoio e coordenação. Assim, segundo os autores, 

através do MCJI, os alunos desenvolvem: (1) a capacidade de organizarem a 

sua prática de uma forma responsável e autónoma; (2) competências de 

autorregulação da sua aprendizagem; (3) uma compreensão mais profunda e 

multifacetada do jogo; (4) uma implicação afetiva com o jogo autêntico e bem 

praticado.  

III – Metodologia 

III.1 - Caraterização Da Amostra 

A amostra foi constituída pelos alunos da turma A, do 12º ano de 

escolaridade, do curso Científico-Humanístico de Ciências e Tecnologias, da 

Escola Básica e Secundária Rodrigues de Freitas, no letivo de 2013/2014. 

Participaram no presente estudo 15 alunos, dos quais 14 são do sexo 

masculino e 1 do sexo feminino. A grande maioria dos alunos (12) nasceu em 

1996, tendo 2 alunos nascido em 1994 e 1 em 1997. Na amostra encontramos 

1 atleta federado na modalidade em estudo.  

III.2 – O Nível de Jogo e as Formas de Jogo 

O ensino do jogo de andebol teve por base o trabalho segundo formas 

modificadas de jogo, em conformidade com a capacidade de jogo evidenciada 

pelos alunos, de forma a possibilitar maior facilidade e oportunidade para a 

resolução dos problemas emergentes pelo jogo. No Quadro 4 está 

representado um pequeno excerto da proposta de abordagem didático-

metodológica ao ensino do andebol desenvolvida por Estriga e Moreira (2014).  

Nesta abordagem é possível enquadrar o Nível de Jogo com a respetiva 

Forma de Jogo, consoante o nível de prática evidenciado, fornecendo 

informações quanto ao número de elementos no jogo e organização defensiva 

e ofensiva a privilegiar.  
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Quadro 3: Resumo das distintas formas básicas de jogo (Estriga & Moreira, 2013, p.81) 

 

Forma 

de 

Jogo 

Nº de Elementos 
Nível de 

Prática 

Organização 

Defensiva 
Organização Ofensiva 

N
ív

e
l 
II
I 

FBJ4 6x6 

(5+GR)x(5+GR) 

 

- Campo Intermédio 

ou formal 

Avançado 

 

 

- 8º, 9º, 10º, 

11º e 12º anos 

(+14 anos) 

Defesa alinhada Introdução ao jogo em fases com 

consolidação de amplitude e 

profundidade. 

Ataque continuado 3:2 e com 

transformação para 2:3. 

Introdução do conceito de pivot 

FBJ5 Defesa em 

linhas (4:1) 

Desenvolvimento do jogo em fases e 

ataque continuado com pivot (ataque 

em 2:3). 

A turma, por se encontrar no 12º ano, foi enquadrada no terceiro nível de 

jogo. O jogo ocorre em campo intermédio ou formal, conferindo uma 

complexidade de jogo intermédia, próxima da situação de jogo formal. O jogo 

disputa-se com menos um elemento (6x6) que a versão final, o que permite 

mais espaço e menos interferências na compreensão e atuação dos 

participantes (Estriga & Moreira, 2013). Esta decisão foi baseada nas 

competências de jogo evidenciadas pelos alunos no momento da avaliação 

diagnóstica. Apesar de alguns alunos ainda não dominarem todos os requisitos 

necessários, trabalhou-se no sentido de desenvolver e consolidar os mesmos 

durante o processo. Em conformidade com o nível de jogo, foram abordadas 

duas FBJ relacionadas entre si: FBJ4 e FBJ5. 

III.3 - Métodos de Recolha 

III.3.1 – Avaliação da Aprendizagem 

A avaliação da aprendizagem dos alunos em jogo foi realizada em 3 

fases distintas da época. Na primeira aula foi realizada a Avaliação Diagnóstica 

(AD) na FBJ4; na sétima aula foi realizada a Avaliação Formativa (AF) na 

FBJ4; e na última aula, a décima terceira da Época Desportiva, foi realizada a 

Avaliação Sumativa (AS) na FBJ5. A avaliação da aprendizagem dos alunos 

ocorreu em contexto de jogo (6x6), disputando-se 2 partes de 15 minutos, com 

trocas sucessivas de posições e funções no jogo.  
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Para a avaliação da aprendizagem dos alunos foram utilizadas fichas de 

avaliação propostas por Estriga e Moreira (2014) (Anexos 1 e 2) tendo em vista 

o desenvolvimento dos comportamentos táticos no jogo, para ambas as FBJ 

adotadas. Estas dividem o jogo de andebol em 4 fases: (1) Defesa; (2) 

Transição Defesa-Ataque (TDA); (3) Ataque; (4) Transição Ataque-Defesa 

(TAD). Para cada uma das fases, as fichas de avaliação contemplam ações 

com e sem bola, às quais estão associadas critérios de competência a 

desempenhar. Para cada critério é atribuído um nível de desempenho numa 

escala de 1 a 5, em que 1 corresponde a mau e 5 corresponde a muito bom.  

A avaliação decorreu in loco, no entanto, as aulas foram filmadas com o 

intuito de auxiliar no momento de avaliação, permitindo um ajuizamento mais 

rigoroso e fidedigno. Para a gravação das aulas foi utilizada uma câmara de 

filmar SONY DCR-SR57E e um tripé SONY VCT-R640. 

III.3.2 - Diário de Bordo 

No final de cada aula e, durante toda a Época Desportiva, foi efetivado 

um registo detalhado, no Diário de Bordo, da aplicação do MCJI. Deste 

sobressaem e foram tidas em conta 4 grandes categorias: (A) Dificuldades dos 

Alunos; (B) Objetivos de Aprendizagem; (C) Estratégias para a resolução da 

situação-problema; (D) Resposta dos alunos às estratégias aplicadas. 

III.3.3 – Construção da Época Desportiva 

Em função do modelo de ensino adotado, a tradicional unidade didática 

foi substituída por uma época desportiva na qual decorreu uma competição 

formal. Esta decorreu durante o 2º período letivo, num total de 13 sessões de 

90 minutos (75 minutos de tempo útil em função da tolerância concedida para 

equipar e atender a cuidados de higiene). As aulas decorreram às terças-feiras, 

das 10h10m às 11h40m, e às quintas-feiras, das 11h50m às 13h20m.  

As aulas tiveram lugar ora no Pavilhão Gimnodesportivo (meio campo), 

ora no Campo Exterior (campo inteiro). As condições de prática são altamente 

influenciadas pelas questões climatéricas, o que levou a adaptações pontuais 

para um terço de campo. Foi necessário proceder a adaptações do 

regulamento, especialmente no respeitante ao terreno de jogo – balizas móveis 
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com dimensões inferiores às oficiais; área de baliza construída com tiras de 

tapete; redução do terreno de jogo. A escola dispõe de material capaz de fazer 

face às necessidades dos alunos, apesar de, determinados objetos, se 

encontrem desgastados. Deve ser destacada a utilização de balizas portáteis, 

bolas de andebol, coletes, cones, sinalizadores, arcos e tiras de tapete, ao 

longo da época desportiva.  

A turma foi dividida em duas equipas, uma com 7 elementos e outra com 

8 elementos). A distribuição dos alunos pelas equipas foi realizada pelo 

professor, após análise dos dados recolhidos na AD, primando pela 

heterogeneidade intra-equipas e a homogeneidade inter-equipas, permitindo, 

assim, promover aprendizagem dentro da equipa e equilíbrio competitivo entre 

equipas. O número de elementos de cada equipa foi pensado no sentido de 

assegurar um número de elementos capaz de responder às exigências do 

treino dentro da equipa e da competição entre equipas. O número de 

elementos atendeu, também, ao desempenho dos diferentes papéis e funções 

ao longo da época desportiva. Assim, foi introduzido o papel de 

Capitão/Treinador, e as funções de Árbitro e Oficial de Mesa. Em cada equipa 

e após decisão coletiva e autónoma, foi democraticamente nomeado um 

elemento para cumprir o papel de Capitão/Treinador. Este ficou responsável 

por tarefas de gestão e organização da sua equipa, tendo sido, inclusivamente, 

encarregue pela instrução de determinadas situações de aprendizagem. As 

funções de Árbitro e Oficial de Mesa foram desempenhadas em contexto de 

jogo, de forma rotativa, por parte de todos os alunos da turma. Ao primeiro 

competia fazer cumprir o regulamento específico da modalidade e ao segundo 

competia registar as incidências ocorridas em jogo, analisando-as 

estatisticamente. Para todas as funções foi elaborado e disponibilizado aos 

alunos um documento próprio. 

Foram criados documentos de apoio às funções desempenhadas, bem 

como documentos de apoio à Época Desportiva, a saber: Contrato de 

Capitão/Treinador; Manual do Capitão/Treinador; Sinalética do Árbitro; Ficha de 

Jogo; Manual de Equipa; Ficha de Bonificação. 
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III.3.4 – Estruturação da Época Desportiva  

A Época Desportiva iniciou com a Estruturação da Época (2 aulas), 

período destinado à AD, à introdução da modalidade e modelo de ensino. 

Passou-se, de seguida, para o ensino segundo a FBJ4 e, para tal, ocorreu uma 

fase de Pré-Época (2 aulas) e um período de Competição (2 aulas). Através da 

AF realizada em contexto de jogo na FBJ4, percebeu-se a necessidade de 

evoluir para a FBJ seguinte. Assim, teve lugar uma Pré-Época (2 aulas) e um 

período de Competição (2 aulas) destinado à FBJ 5. Os jogos formais tiveram 

lugar nos períodos de Competição. A Época Desportiva terminou com a disputa 

de uma Taça no Evento Culminante, aula na qual foi realizada a AS. 

III.4 - Métodos de Análise 

Foi feita uma média dos níveis de desempenho encontrados nas ações 

com e sem bola das 4 fases do jogo permitindo comparar os resultados obtidos 

nos 3 momentos de avaliação realizados: AD; AF; AS. Os dados das 

avaliações realizadas foram registados em formato Excel do Microsoft Office 

2010 no sentido de agregar e estruturar toda a informação reunida. O 

tratamento estatístico dos dados decorreu através do software Statiscical 

Package for the Social Sciences (SPSS) 21, no qual foi (1) calculada a média e 

o desvio padrão das variáveis em estudo; (2) realizada a análise de variância 

de medidas repetidas (ANOVA RM), com pós-teste de Bonferroni, com o intuito 

de estudar as diferenças nos valores médios entre os três momentos de 

avaliação (Diagnóstica, Formativa e Sumativa). Foi estabelecido o nível de 

significância em p≤0,05. Os registos efetuados no Diário de Bordo foram 

sujeitos a uma análise de conteúdo (Patton, 2002). Terminada a recolha de 

todos os dados, procedeu-se a uma triangulação dos mesmos. 

IV - Apresentação e Discussão dos Resultados 

IV.1 - Avaliação da Aprendizagem 

A investigação recaiu sobre a avaliação da aprendizagem revelada nas 

quatro fases do jogo: (1) Defesa; (2) TDA; (3) Ataque; (4) TAD. Foram 

estudadas as diferenças, ao nível das competências de jogo com e sem bola 

em cada uma das fases, entre os três momentos de avaliação realizados: AD, 
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Quadro 4: Comparações de pares – Resultados para o teste de Bonferroni, após ANOVA-RM com valores de F=47,463 e 

p<0,001 para Defesa com bola e F=74,683  e p<0,001 para Defesa sem bola, F=61,517 e p<0,001 para TDA com bola e 

F=66,641 p<0,001 para TDA sem bola, F=54,532 e p<0,001 para Ataque com bola e F=45,083  e p<0,001 para Ataque sem 

bola, F=49,638 e p<0,001 para TAD com bola e F=45,087  p<0,001 para TAD sem bola. 1- Avaliação Diagnóstica. 2- Avaliação 

Formativa. 3- Avaliação Sumativa. b. Ajuste para diversas comparações: Bonferroni.* p significativo para p<0,05 

AF e AS. O Quadro 5 resume os dados estatísticos mais relevantes que serão 

discutidos posteriormente.  
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IV.2 – Competências nas 4 Fases do Jogo 

Para cada uma das fases em análise foram tecidas, de seguida, 

considerações quanto a: (A) Dificuldades dos Alunos; (B) Objetivos de 

Aprendizagem; (C) Estratégias para a resolução da situação-problema; (D) 

Resposta dos alunos às estratégias aplicadas. Estes parâmetros foram 

inferidos a partir da análise dos dados recolhidos e a consequente triangulação 

dos mesmos.  

As situações de aprendizagem implementadas ao longo da Época 

Desportiva tiveram como enfoque principal a resolução de questões táticas, 

geradas em contexto de jogo, procurando resolvê-las através do mesmo. Foi 

dado privilégio à resolução de problemas ofensivos, permitindo o sucesso do 

ataque e consequente aumento da motivação dos alunos. No entanto, todas as 

tarefas apresentam uma dupla interpretação e atuação, em função do papel de 

atacante ou defesa. Assim, seguidamente serão apresentadas algumas 

situações propostas no sentido de desenvolver competências de ordem tática 

e, também, de ordem técnica subordinada à anterior. 

IV.2.1 - Defesa 

Na defesa em sistema, na FBJ4, a disposição dos alunos ocorre numa 

só linha defensiva, posicionada próxima da linha de livre de 9 metros. Este 

posicionamento defensivo permite espaços entre os defesas e, de igual forma, 

um espaço nas costas da defesa que pode (e deve) ser aproveitado pelos 

atacantes. As maiores dificuldades encontradas prenderam-se com o 

posicionamento desajustado em relação ao oponente direto e à bola e com a 

permissividade concedida pelos alunos. A primeira surgiu pois os alunos eram 

incapazes de ler e antecipar a movimentação do atacante com e sem bola. A 

segunda resultou da fraca predisposição e apetência para situações de 

controlo defensivo, envolvendo o contacto físico regulamentar. Em variadas 

situações, os alunos na ânsia desmedida de intercetar a bola, tendiam em 

abandonar o alinhamento defensivo e sem recuperar ou intenção de ajustar 

este comportamento, criavam corredores de penetração para os atacantes.  
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Os objetivos de aprendizagem definidos em função dos problemas 

encontrados passaram por reforçar a iniciativa individual para contactar e 

condicionar a ação (progressão para a baliza ou passe) do portador da bola; 

adequar o posicionamento de forma a seguir visualmente a bola sem perder o 

controlo do adversário direto; avançar no terreno, pressionando linhas de 

passe, sem criar situações de rutura do sistema.  

Na FBJ5, a defesa em sistema pressupõe uma disposição dos alunos 

em duas linhas defensivas (4:1) facilitando, assim, o jogo de ataque. A adoção 

de um sistema com estas características tem como pressuposto garantir, 

através do avanço no terreno de jogo do defensor central para a função de 

defensor avançado, a superioridade numérica defensiva no lado da bola. No 

entanto, caso a oposição defensiva seja ultrapassada, as dificuldades de 

recuperação do equilíbrio defensivo são grandes (Estriga & Moreira, 2014). O 

espaço criado nas costas do defensor avançado assume especial 

preponderância pois este não é de responsabilidade efetiva individual mas sim, 

de toda a equipa. É promotor de sucessivas ruturas no corredor central, bem 

como entradas a pivot, o que acarreta sistemáticos desequilíbrios no sistema 

defensivo. As maiores dificuldades evidenciadas surgem em virtude da 

indefinição do par, algo que não acontecia numa defesa alinhada, o que levou 

à indefinição de condutas a adotar. Os alunos sentiam-se ‘perdidos’ aquando 

da entrada de um adversário a pivot, não ajustando o seu posicionamento e 

cooperando pobremente com vista à negação da superioridade numérica 

adversária.  

Os objetivos de aprendizagem foram colocados no sentido de reforçar as 

condutas individuais e coletivas, promovendo, desse modo, a necessidade de 

condicionar e controlar o oponente direto (duelos individuais) e a necessidade 

de ajustar os comportamentos individuais e cooperativos em função da zona da 

bola e/ou entrada a pivot. Com uma defesa mais avançada, é enfatizado o 

papel do defensor avançado no condicionamento da circulação da bola e na 

tentativa de recuperação da posse da mesma. Perante uma entrada a pivot, os 

alunos foram alertados que deviam condicionar e acompanhar a entrada, 

colocando-se entre o adversário e a baliza e/ou cortando a linha de passe. 
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De entre as tarefas propostas, privilegiou-se a resolução de problemas 

em contexto de jogo, segundo a FBJ4 e FBJ5. No entanto, depois de 

identificados os problemas suscitados em jogo, este foi desmontado e surgem 

situações mais simples com o intuito de facilitar e clarificar o comportamento 

tático dos alunos. Com o intuito de promover o enquadramento em função da 

posição do objeto de jogo e da posição do adversário direto, bem como a saída 

ao portador da bola e consequente controlo defensivo, foi dinamizada a 

seguinte TBJ (Figura 1).  

 

1x1 com apoio: 

Alunos, todos com uma bola, formam coluna a lateral. Um aluno é destacado 
para ponto de apoio na ponta e outro para defender num espaço delimitado 
na linha de 9 metros. Aluno ataca a baliza e passa a bola ao ponto de apoio. 
Em simultâneo o defesa toca no cone mais próximo do apoio. Após passe 
recupera, contorna o cone e recebe em movimento para realizar 1x1 e remate 
à baliza. Se não superar o adversário direto deve passar a bola ao apoio e 
recuar para reiniciar a ação de ataque. 

Variantes: 

1. Defesa com bola nas mãos 
2. Contornar o sinalizador no sentido contrário  
3. Defesa sem condicionalismos 

Figura 1: Tarefa Baseada no Jogo: 1x1 com apoio. Adaptado de Estriga & Moreira (2014). 

Apesar das dificuldades inicias, os defesas foram capazes de entender a 

necessidade de se posicionarem de acordo com a trajetória do atacante, lendo 

e antecipando a mesma. Foi reforçado que os defesas deviam tomar a 

iniciativa de avançar em direção ao atacante, colocando uma perna à frente da 

outra (a perna mais próxima do corredor central à frente); e controlando o braço 

da bola e o tronco do atacante. A tarefa previu a rotação dos jogadores pelas 

várias funções e a realização em ambos os corredores laterais.  

Percebido e consolidado o jogo 1x1, passou-se para uma situação 

grupal, envolvendo cooperação e comunicação entre os elementos. 

Acrescentando aos fatores táticos de caráter individual, surgem, nas FPJ 

seguintes (Figuras 2 e 3), meios táticos de grupo como a Ajuda e a Troca de 

Adversário. Nas FPJ expostas, são encontradas situações que podem servir de 

exercitação quer para a FBJ4 como FBJ5, considerando que na situação de 
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3x3 o defensor central deveria ocupar a posição de defensor avançado na 

última FBJ. 

 

Figura 2 

2x2 com apoios: 

Alunos em grupos de 2 vão, por grupo, assumir a função de atacantes, 
defesas e apoios. Um aluno é colocado na baliza. Os atacantes dispõem de 5 
ataques para jogar 2x2 podendo recorrer aos pontos de apoio nas laterais. 
Após 5 ataques, contabilizam-se os golos marcados, e os grupos trocam de 
funções – atacantes passam a defesas, defesas passam a apoios e apoios 
passam a atacantes. O guarda-redes também troca. Os apoios não podem ser 
defendidos nem o passe pode ser intersetado. Os defesas encontram-se na 
linha de 9 metros.  

 

Figura 3 

3x3 com apoios: 

Alunos em grupos de 3 com uma bola vão-se posicionar a Lateral Esquerdo, 
Central e Lateral Direito. Dois alunos são destacados para pontos de apoio nas 
pontas e três alunos são colocados a defender num espaço delimitado no 
corredor central na linha de 9 metros. O ataque inicia no central e jogam 3x3 
podendo recorrer aos pontos de apoio nas pontas. 

 

Nestas situações os defensores devem ajustar a sua conduta em função 

da defesa do jogador com e sem bola. Assim, o defesa do jogador com bola 

deve ser capaz de impedir a progressão e o remate, enquadrando e 

controlando o braço da bola e o tronco do adversário. O defesa do jogador sem 

bola: deve fechar linhas de passe, condicionando a circulação adversária e, se 

possível, intercetando a bola. Um aspeto fundamental a ter em atenção, e no 

qual os alunos revelaram dificuldades, diz respeito ao “corte” e ao passe nas 

suas costas, que foi focado na última FPJ exposta. Os alunos conseguiram, 

com maior ou menor dificuldade, realizar marcação de controlo e proximidade 

do oponente direto quando este cortava para a baliza ou ocupava a posição de 

pivot. 

As tarefas propostas foram implementadas com sucesso, sendo bem 

recebidas pelos alunos, provocando desenvolvimento e proporcionando 

transferência para o contexto de jogo. O confronto com os dados recolhidos 

nos três momentos de avaliação (tabela x) permite constatar que, em relação à 

Figuras 2 e 3: Formas Parciais de Jogo 2x2 com apoio e 3x3 com apoio. Adaptado de Estriga & Moreira (2014) 
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Defesa do jogador com bola, os valores de p inferidos constatam a existência 

de diferença estatística quer entre o 1º e 2º momento, quer entre o 2º e o 3º. 

No respeitante à Defesa do jogador sem bola, e comparando o momento 1 e 2, 

ou 1 e 3 verifica-se a existência de diferença significativa – valor de p<0,001 – 

o que traduz evolução ao longo da Época Desportiva. No entanto, esse não foi 

significativa entre o momento da AF e da AS (p=0,177). Esta evolução pode na 

mesma ter ocorrido, mas não de forma tão marcada, como registado entre a 

AD e AS, e não ter sido detetada devido ao tamanho da amostra (15 sujeitos). 

IV.2.2 - Transição Defesa-Ataque (TDA) 

Na TDA, na FBJ4, as principais dificuldades dos alunos prenderam-se 

com o estaticismo após ganho da bola, não avançando rapidamente em 

direção à baliza adversária. Associada a esta incapacidade de aproveitar, de 

forma rápida e eficaz, a desorganização adversária, os alunos incorriam, com 

frequência, em passes ineficientes ou faltas técnicas (dribles e passos), 

resultando em perdas de bola.  

Em virtude dos problemas encontrados, foram definidos como objetivos 

de aprendizagem, para a FBJ4, a identificação de oportunidades de transição 

rápida, diferenciando e adequando a forma de transição às circunstâncias de 

jogo: contra-ataque e ataque rápido. Aos alunos foi dada a noção de transição 

segundo vagas: uma 1ª vaga, constituída pelos primeiros defensores que, 

descrevendo uma trajetória curvilínea pelos corredores laterais, garantem a 

receção de um passe longo próximo da baliza adversária; e uma 2ª vaga, 

constituída pelos segundos defensores e o defensor central que, após garantir 

o ressalto da bola, a transportam até a área adversária através de passes 

curtos sucessivos. No caso da defesa conseguir uma reorganização defensiva 

eficaz, impossibilitando a finalização em transição, os alunos foram informados 

que deveriam assegurar a manutenção da posse da bola, passando para uma 

situação de ataque continuado na procura de oportunidades de finalização. 

Na FBJ5, e em comparação com a FBJ anterior, a transição apresentou 

menores dificuldades. Este fator prendeu-se com a colocação de um defensor 

avançado a condicionar a circulação da bola o que resultou, com frequência 
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numa fase inicial, em interceções de bola e contra-ataque direto (por parte do 

próprio, em drible) ou apoiado (em colaboração com a primeira vaga). No 

entanto, os alunos nem sempre foram capazes de tirar partido desta vantagem 

numérica inicial, em função de limitações técnicas (passes ineficazes e faltas 

técnicas – passos e dribles) e ineficiente ocupação do espaço (afunilamento do 

jogo). 

Assim, como objetivo de aprendizagem defini a melhoria da relação 

passador-recetor em transição, com garantia da ocupação do espaço em 

largura e profundidade. Adicionalmente, o passe longo passou a ganhar mais 

destaque, em virtude do desenvolvimento técnico dos alunos. Com a 

passagem para a FBJ5, passaram a existir 3 vagas de contra-ataque: a 1ª 

desempenhada pelo defensor avançado que ocupa o corredor correspondente 

à finalização adversária, otimizando as possibilidades de finalizar sem 

oposição; 2ª vaga constituída pelos primeiros defensores que auxiliam o 

defensor avançado; e a 3ª vaga pelos segundos defensores que, após 

garantirem ressalto, avançam no terreno de jogo com passes curtos e rápidos. 

Depois de, em jogo, terem sido encontradas as dificuldades e terem sido 

definidos os objetivos de aprendizagem, foram desenvolvidas situações de 

aprendizagem. Em primeira instância, optou-se por dar destaque ao 

desenvolvimento das transições em contexto de jogo. Depois o jogo foi 

decomposto em situações mais simples de evidenciar e alcançar sucesso em 

determinado comportamento. De seguida encontram-se situações de 

aprendizagem propostas para o desenvolvimento das FBJ4 e FBJ5. 

 

1x1 com apoio 
Alunos, todos com uma bola, formam coluna no meio campo. Um aluno é 
destacado para ponto de apoio na linha lateral e outro é destacado para 
defender no meio do meio campo. Aluno realiza passe para o ponto de apoio e 
deve ultrapassar o defesa para receber de novo a bola e rematar à baliza. 
Defesa só pode intervir até a linha de 9metros. 
Variantes: 
1-Defesa com bola nas mãos 

Figura 4: Tarefa Baseada no Jogo 1x1 com apoio. Adaptado de Estriga & Moreira (2014) 

Partindo de uma TBJ simples de passe e vai (Figura 4), pretende-se que 

o ataque: (1) com bola, consiga dirigir os apoios e ajustar o passe e o remate; 
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(2) sem bola, consiga desmarcar-se, ultrapassando o defesa através de finta 

sem bola e criando linha de passe. Percebendo a necessidade de progredir 

para o alvo e deslocar-se sem bola de forma a garantir linha de passe, regra 

fundamental da transição, passou-se para situações relacionadas com a saída 

por vagas e a tomada de decisão entre contra-ataque direto e apoiado.  

A situação apresentada seguidamente (Figura 5) apelou ao contra 

ataque direto promovendo uma trajetória curvilínea (orientada para o centro do 

terreno) e desenvolvendo o passe longo e a receção. Neste exercício a 

intenção do atacante deve ser de finalizar o mais rapidamente possível 

evitando o uso do drible. O objetivo foi recriar a situação de jogo em que, após 

o remate adversário e recuperação de bola por parte do guarda-redes, se lança 

de imediato o contra-ataque. Neste exercício surgiram duas grandes 

dificuldades, relacionadas com o passe longo, que os alunos ainda não 

dominavam por completo, e a temporização do momento de arrancar para o 

contra-ataque. Os alunos sentiram dificuldade em reagir de imediato ao armar 

do braço e à intenção de rematar (passar neste caso), demorando a perceber 

qual o momento mais oportuno para sair em contra-ataque, acabando, por 

vezes, por perder a janela de oportunidade que lhes permitiria ganhar 

vantagem e distanciar do adversário.  

 

1x1 

Campo dividido longitudinalmente com equipas em áreas opostas. Alunos colocam-
se em grupos de dois em que um faz passe ao GR e o colega parte para o contra-
ataque. Aluno que faz o passe recupera defensivamente. Se recuperar a bola passa 
a atacar. 

Dois alunos são colocados em cada baliza na função de guarda-redes. Os guarda-
redes alternam tarefas de defesa do remate e passe para o contra-ataque. O 
corredor de finalização é alterado.  

 

Figura 5: Tarefa Baseada no Jogo 1x1. Adaptado de Estriga & Moreira (2014) 

Passando de uma situação individual para uma FPJ envolvendo 

relações grupais, a situação apresentada seguidamente (Figura 6) pretende 

que os alunos finalizem, o mais rapidamente possível, sem oposição, em 

contra ataque direto ou apoiado. Para o efeito, os atacantes quando com bola 
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devem avaliar as possibilidades de progredir para a baliza ou passar a bola a 

colega melhor posicionado. Quando sem a bola, os atacantes devem garantir 

linha de passe em amplitude e profundidade. O recurso ao contra-ataque 

apoiado e a redução da distância dos passes permitiu uma aumentar o sucesso 

da transição. As noções de 1ª e 2ª vagas existentes foram interiorizadas.  

 

3x1  

Campo dividido longitudinalmente com equipas em áreas opostas. Alunos 
colocam-se em grupos de três (ponta, lateral e central). Um aluno assume a 
função de defesa com bola. Defesa após passe ao guarda-redes e recupera 
defensivamente. Guarda-redes decide se lança contra-ataque direto ou apoiado. 
Alunos têm como objetivo finalizar o mais rapidamente possível. Os alunos 
trocam de funções após cada remate. Defesa troca à ordem do professor. Após 
finalizar entra a equipa que está de fora. 

Variantes: 

1. Sem drible 
2. Número máximo de passes: 4 – 3 
3. Um defesa em cada meio campo 

Figura 6: Forma Parcial de Jogo 3x1. Adaptado de Estriga & Moreira (2014). 

 

3x3 

Campo dividido longitudinalmente com equipas em áreas opostas. Dois alunos 
são colocados na baliza. Alunos colocam-se em grupos de três (ponta, lateral e 
central) e jogam contra oposição de 3 defesas. Iniciam com ataque posicional 
em que após finalização deve surgir uma transição ofensiva. O grupo que 
rematou deve fazer recuperação defensiva com o objetivo de recuperar a posse 
de bola. Após finalização em transição ou uma eficaz recuperação defensiva 
ocorre um ataque posicional e repete-se o processo.  

 

Figura 7: Forma Parcial de Jogo 3x3. Adaptado de Estriga e Moreira (2014). 

A situação reduzida de 3x3 envolvia duas fases distintas: a fase de 

ataque contra defesa posicional e a fase de ataque em transição contra 

recuperação defensiva. De forma a estimular o surgimento destas duas fases 

foi criada a regra de que após finalização com sucesso em transição a equipa 

beneficiava de novo ataque, desta feita, de ataque posicional. Com isto os 

alunos perceberam a necessidade de partir rápido em contra-ataque/recuperar 

rápido defensivamente de forma a aumentar/diminuir a vantagem/desvantagem 

no marcador. Perceberam que a exploração desta fase permite a finalização de 
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forma rápida e fácil, no entanto, é bastante exigente fisicamente e os alunos 

sentiram isso – 3x3 a campo inteiro consegue ser muito desgastante se 

realizado com intensidade. Nesta situação ficaram bem patentes a saída por 3 

vagas, característica da FBJ5, e que os alunos foram capazes de perceber. Foi 

possível verificar, também, o cuidado dos alunos em garantir linha de passe e 

contribuir para a manutenção da posse de bola e avanço rápido da bola em 

direção ao alvo. Esta situação, realizada nos corredores laterais, podia, 

também, ser realizada no corredor central.  

As estratégias implementadas, sempre sob a forma de jogo e com a 

adição da competição, foram muito bem aceites pelos alunos, estimulando a 

sua prática. Analisando os dados recolhidos nos três momentos de avaliação 

(Quadro 5), relativamente à TDA defesa do jogador com bola, é possível 

verificar que, sendo o valor de p<0,05 na comparação entre os diversos 

momentos de avaliação, houve uma diferença estatisticamente significativa. 

Estes dados suportam a evolução do aluno ao longo do seu percurso na Época 

Desportiva. Na tabela observa-se, também, que relativamente à TDA defesa do 

jogador sem bola, foi encontrado um valor de p<0,001 quando comparando o 

momento 1 com o 2 e com o 3 e, por sua vez, o momento 2 com o 3. Assim 

sendo, conclui-se também haver significância neste aspeto. As tarefas de 

aprendizagem propostas parecem ter sido capazes de despoletar a evolução 

dos alunos nesta fase de jogo. 

IV.1.3 - Ataque 

O ataque, na FBJ4, organiza-se num sistema ofensivo 3:2, com três 

jogadores na primeira linha (laterais e central). Esta opção passa por 

reconhecer o impacto que a adaptação ao terreno do jogo formal tem no 

reajustamento das posições de ataque, circulação da bola e aproveitamento do 

espaço de jogo essencial à criação de oportunidades de finalização (Estriga & 

Moreira, 2014). As maiores dificuldades verificadas nas aulas decorreram em 

virtude da má ocupação do espaço de jogo (tendência a afunilar e/ou ocupar o 

corredor do(s) companheiro(s)), e face ao estaticismo dos jogadores sem bola 

(deslocamentos sem bola e trajetórias preparatórias praticamente inexistente). 
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As transformações do sistema de ataque de 3:2 em 2:3 foram exploradas mas 

não assumiram o destaque perspetivado. Os alunos tiveram dificuldades em 

aproveitar o espaço nas costas da defesa, precipitando-se na sua ação, ora 

com situações de entrada para o interior sem garantia de linha de passe 

exterior, ora com entrada simultânea de mais do que um elemento, 

concentrando o jogo exclusivamente no corredor central. 

Os objetivos de aprendizagem reforçaram o conceito de amplitude de 

forma a potenciar o recurso a penetrações sucessivas face a uma defesa 

alinhada e relativamente profunda. O ataque entre dois defesas poderia 

conduzir a 2 tipos de resposta: (1) não atraindo os defesas, surge criação de 

oportunidade de finalização e ocorre remate; (2) atraindo os defesas, é dada 

continuidade às ações de ataque, ocorrendo passe e sucessivas penetrações. 

Após ataque à baliza sem finalização o jogador deve reajustar a sua posição no 

dispositivo de ataque, recuando e reposicionando-se.  

Percebida a ocupação do espaço em amplitude e a necessidade de 

jogar constantemente em movimento e com ataque ao espaço entre defesas, 

comecei a procurar conferir profundidade ao ataque. Para o efeito, foram 

dinamizadas situações de exploração do espaço interior, através de entradas 

de jogadores, especialmente da 1ª linha, a pivot. Assim, o lateral, após passe, 

deveria observar se o portador da bola dispunha de linha de passe e, só no 

caso de tal acontecer, desmarcar-se para as costas da defesa, assumindo a 

função de pivot.  

No ataque posicional frente a uma defesa 4:1, FBJ5, a dificuldade é 

aumentada face à colocação de um defesa avançado a condicionar a 

circulação de bola – o que resultou em perdas da posse de bola na circulação. 

No entanto, esta condicionante possibilita a exploração do espaço nas costas 

do defensor avançado, quer por penetrações fortes dos laterais, quer pelo 

desempenho da posição de pivot. Esta posição, ao contrário do ocorrido na 

FBJ anterior, assume agora um caráter permanente. As principais dificuldades 

no desempenho desta função resultam da adoção de comportamentos táticos e 

técnicos diferentes dos adquiridos a jogar no exterior. Assim, o pivot deve ser 
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capaz de se desmarcar, garantir linha de passe, criar vantagem numérica ou 

espacial, finalizando ou apoiando os colegas. 

Começando por resolver as questões do ataque em amplitude e da 

exploração do espaço entre defesas, foram introduzidas situações de 

superioridade numérica, possibilitando o sucesso do ataque e encorajando o 

desenvolvimento dos alunos no jogo de andebol. De seguida (Figura 8) é 

apresentada uma FPJ exploratória da relação grupal mas, sobretudo, da 

tomada de decisão. Na situação em questão os atacantes com bola, após 

progredirem para o espaço vazio, têm que optar, rápida e eficazmente, pela 

melhor decisão - passe ou remate – em função do comportamento do defesa. A 

grande construção dentro deste exercício revelou ser a adequação do tempo 

de passe e de ‘arranque’ do jogador sem bola, situação que provocou inúmeras 

dificuldades no início da Época Desportiva. 

 

2x1 com apoio: 

Alunos em grupos de dois com uma bola. São formadas duas colunas a lateral 
e a central. Um aluno é colocado a ponto de apoio na ponta e outro a 
defender. As bolas são colocadas no ponto de apoio que iniciam o ataque e 
passam para o lateral que joga 2x1 com o central. O grupo que se encontra a 
ponto de apoio e a defender troca de funções ao sinal do professor. 

Variantes: 

1- Só uma circulação para finalizar 

Figura 8: Forma Parcial de Jogo 2x1 com apoio. Adaptado de Estriga & Moreira (2014). 

Na situação seguinte (Figura 9), progredimos no sentido de conferir a 

possibilidade de aparecimento de meios táticos de grupo como as Penetrações 

Sucessivas, Cruzamento e Trocas de Posição. Os atacantes com bola devem 

ser capazes de receber a bola em movimento e atacar o espaço entre defesas. 

Tendo espaço livre e oportunidade de finalização, remata adequando o gesto à 

posição em questão. No caso de atrair o defesa, passa a bola para o colega 

livre. O atacante sem bola deve-se desmarcar, criando linha de passe para 

receber e finalizar. Esta é uma FPJ propícia ao surgimento de cruzamentos 

mas estes não foram introduzidos à partida. Só após os alunos manifestarem 

necessidade de utilizar o cruzamento em situação de jogo é que este gesto 

deve ser trabalhado em contraponto com o ensino prévio, mesmo antes dos 
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alunos perceberem a sua utilidade. Desta forma, quando verifiquei que mais do 

que uma vez os alunos fizeram uso do cruzamento, é que esclareci para a 

forma correta de execução e para as situações onde tal gesto se adequa. 

Reforcei a necessidade de atacar o espaço na tentativa de fixar quer o par quer 

o ímpar, libertando a bola com o braço estendido à retaguarda mas com os 

apoios dirigidos para a frente. Penso que a estratégia utilizada para o ensino do 

cruzamento surtiu efeito mas tal poderia não ter acontecido noutro contexto. 

 

2x2 com apoios: 

Alunos em grupos de 2 vão, por grupo, assumir a função de atacantes, defesas e 
apoios. Um aluno é colocado na baliza. Os atacantes dispõem de 5 ataques para 
jogar 2x2 podendo recorrer aos pontos de apoio nas laterais. Após 5 ataques, 
contabilizam-se os golos marcados, e os grupos trocam de funções – atacantes 
passam a defesas, defesas passam a apoios e apoios passam a atacantes. O 
guarda-redes também troca. Os apoios não podem ser defendidos nem o passe 
pode ser intersetado. Os defesas encontram-se na linha de 9 metros.  

Figura 9: Forma Parcial de Jogo 2x2 com apoios. Adaptado de Estriga & Moreira (2014). 

Garantida a amplitude no ataque, passamos para uma situação 

potenciadora da profundidade, com a exploração do espaço nas costas da 

defesa, como apresentado na situação seguinte (Figura 10).  

 

3x1 

Alunos em grupos de 3 com uma bola vão-se colocar a lateral esquerdo, central 
e lateral direito. Um aluno será colocado na baliza. Dois alunos serão colocados 
a defender, um em cada corredor lateral. O lateral com bola ataca e após passe 
desloca-se para a posição de pivot nas costas do defesa do corredor contrário. 
Jogam 2x1 (lateral + pivot vs defesa). No ataque seguinte trocam de funções. Os 
defesas e o guarda-redes trocam à ordem do professor.  

Variantes: 

1 - Defesa só pode defender o lateral 

2 - Defesa só pode defender um dos atacantes 

3 - Defesa sem condicionalismos 

Figura 10: Forma Parcial de Jogo 3x1. Adaptado de Estriga & Moreira (2014). 

Nesta situação convém reforçar uma série de comportamentos que se 

querem repercutidos em jogo. O lateral que entra a pivot: tem de atacar a 

baliza antes de fazer o passe; realizar trajetória lateral-pivot em curva; receber 

orientado para a bola com os membros inferiores semifletidos e paralelos em 

relação à linha de 6 metros; ajustar o posicionamento em função da ação do 
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atacante com bola; finalizar após enquadrar com a baliza e em salto. Já o 

lateral que recebe a bola e inicia o jogo 2x1, deve receber em movimento e 

tomar a iniciativa de atacar a baliza, optando por finalizar, se não encontrar 

oposição, ou por passar ao pivot se se encontrar com oposição. Esta é uma 

situação facilitada de um comportamento que se pretende que seja adotado 

naturalmente em jogo. A situação apresentada de seguida (Figura 11) é 

considerada como uma FPJ fundamental no desenvolvimento das FBJ em 

questão.  

 

3x3 com apoios: 

Alunos em grupos de 3 com uma bola vão-se posicionar a Lateral Esquerdo, 
Central e Lateral Direito. Dois alunos são destacados para pontos de apoio nas 
pontas e três alunos são colocados a defender num espaço delimitado no 
corredor central na linha de 9 metros. O ataque inicia no central e jogam 3x3 
podendo recorrer aos pontos de apoio nas pontas. 

 

Figura 11: Forma Parcial de Jogo 3x3 com apoios. Adaptado de Estriga & Moreira (2014). 

Alterações na disposição defensiva permitem ao ataque trabalhar 

segundo diferentes objetivos. Com a defesa alinhada, característica da FBJ4, 

tornam-se mais preponderantes meios táticos de grupo como o cruzamento, 

troca de posição ou penetrações sucessivas. Numa defesa em duas linhas, 

com a introdução de um defensor avançado, o espaço nas costas deste deve 

ser aproveitado e surgem com naturalidade entradas a pivot, especialmente por 

parte dos laterais como sugestionado anteriormente. Esta última FPJ é muito 

similar à FBJ e pode, até, servir como forma de realizar a avaliação. 

Estas situações simplificadas permitiram uma transferência de ações e 

condutas para o contexto de jogo que seriam difíceis de alcançar se 

trabalhada, exclusivamente, a versão final deste. A análise estatística, no que 

diz respeito às competências relativas ao Ataque com bola, revela-nos que 

houve evolução por parte dos alunos desde o primeiro momento, pois os 

valores de p encontrados quando comparando quer a AD com a AF ou com a 

AS, quer comparando a AS com a AF para esta fase de jogo, foram sempre 

p<0,001. Estes dados traduzem então uma diferença significativa, detetada nos 

diferentes momentos de recolha de dados, que nos mostram, pela diferença 
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das médias, que os resultados foram sendo progressivamente mais 

satisfatórios. Os resultados obtidos em relação às competências do Ataque 

sem bola mostram haver uma diferença significativa entre os diferentes 

momentos de avaliação. Entre a 1ªe 2ª avaliação e entre a 1ª e 3ª, o valor de 

p<0,001. Já quando se efetua a comparação da 2ª e da 3ª avaliação, obtém-se 

valor p=0,008. Desta forma pode-se afirmar, que o modelo de ensino aplicado 

trouxe mudanças positivas competência de jogo dos alunos, dados apoiados 

pela diferença das médias, que se mostra positiva quando calculando a 

diferença entre 3ª e 1 ª avaliação. 

IV.1.4 - Transição Ataque-Defesa (TAD) 

Na recuperação defensiva, após perda da posse de bola, os principais 

problemas encontrados são causados pela frequente criação de oportunidades 

de finalização por parte do adversário. Neste sentido, é fundamental que os 

alunos tenham noção de que quanto melhor for a oportunidade de finalização, 

menor probabilidade existe de ser surpreendido por um contra-ataque 

adversário. Assim, o primeiro objetivo de aprendizagem colocado foi melhorar 

as condições de finalização e controlo da posse de bola para evitar que o 

adversário tenha situações favoráveis para uma transição rápida.  

Perdendo a posse de bola, os alunos demoram a reagir e a reorganizar 

defensivamente, fazendo-o lentamente e com pouca incisão. Os alunos devem 

ser capazes de, numa primeira instância, interromper, imediatamente, a 

construção do contra-ataque através da pressão sobre o portador da bola e 

cobertura das linhas de passe. De seguida, deve ocorrer uma rápida 

recuperação e reorganização defensiva que permita à defesa coordenar-se na 

espera pelo ataque.  

Na FBJ5, a colocação de um defensor avançado proporciona um maior 

número de recuperações de bola em zonas próximas da baliza adversária o 

que obriga a uma celeridade de processos por parte da equipa em recuperação 

defensiva. As dificuldades demonstradas pelos alunos na FBJ anterior são 

transportadas para a seguinte, e recaem na incapacidade de garantirem um 

controlo da bola tal, que permita situações de finalização com elevada taxa de 
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sucesso, bem como a incapacidade para impedir a formação de contra-ataque, 

atuando prontamente sobre o portador da bola e as linhas de passe, à medida 

que recuperam para junto da sua baliza. 

As estratégias para colmatar as dificuldades e atingir os objetivos de 

aprendizagem propostos para esta fase foram as mesmas utilizadas para a 

TDA. No entanto, foram vistas de outro prisma, ou seja, segundo o papel de 

defesa. Nas várias tarefas propostas, foi enfatizada a necessidade dos defesas 

condicionarem/impedirem a construção do contra-ataque adversário logo à 

partida, reorganizando-se rapidamente junto da sua área defensiva.  

Apesar do foco ter estado no sucesso do ataque, a resolução de 

problemas na recuperação defensiva também sofreu evolução. Da análise dos 

dados da tabela referentes à TAD, nas ações do defensor do jogador sem bola, 

é possível observar que se obtiveram valores de p<0,001 comparando o 

momento 1 com o 2, e comparando o momento 1 com o 3. Sendo esta 

diferença estatisticamente significativa, os dados traduzem a aprendizagem 

dos alunos, desta feita, no sentido de uma evolução positiva, já que a diferença 

das médias no momento 1 e no momento 3 se apresenta negativa, como 

exposto na tabela. Contudo, o mesmo não se verifica nos momentos 2 e 3, em 

que, sendo o valor de p=0,128, não existe significado estatístico e, como tal, as 

diferenças observadas não podem ser consideradas fruto da evolução 

individual.  

V - Conclusão  

Com o presente estudo, concluímos que a adoção do MCJI no ensino do 

andebol promove aprendizagens nos alunos. O modelo em questão, através da 

cadeia de simplificações que engloba, estimula os alunos a melhorar a sua 

leitura das situações e o raciocínio tático, ao mesmo tempo que confere 

oportunidade de melhorar a execução das ações motoras o que permite 

desenvolver as competências dos alunos enquanto jogadores. Não foi 

contemplada a observação e análise das competências dos alunos enquanto 

em funções de apoio ao jogo, no entanto, no final da Época Desportiva, os 

alunos mostravam sinais de melhoria da cultura desportiva específica da 
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modalidade, compreendendo as dinâmicas institucionais e a estruturação 

organizativa da prática desportiva, mostrando-se motivados para a mesma.  

Ocorreu evolução em todas as fases de jogo avaliadas, desde o 

momento da AD até a AS. O mesmo nem sempre ocorreu da AF para a AS 

pois esta evolução exigia um refinamento técnico e uma otimização da 

performance que nem todos os alunos foram capazes de atingir. No entanto, a 

evolução global dos alunos atesta a validade do modelo e a adequabilidade 

das estratégias propostas para a resolução das situações-problema 

encontradas. Os exercícios-critério, utilizados segundo determinadas 

adaptações em função do contexto, revelaram ser promotores da evolução dos 

alunos. 

As fichas de avaliação de competências adotadas assumiram-se como 

uma ferramenta útil, relembrando dos objetivos e guiando a atuação do 

professor, no entanto, pouco prática. Os sub-parâmetros associados a cada 

uma das ações são difíceis de avaliar in loco em virtude do número de 

parâmetros, do número de alunos; da realização (ou não) da ação em 

observação durante o período de avaliação; e da garantia de condições de 

organização e gestão da aula. Uma avaliação global da ação foi exequível em 

contexto de aula, no entanto, o ajuizamento dos sub-parâmetros não foi 

possível sem recorrer às gravações das aulas. 

O estudo apresentou como limitações a subjetividade inerente à 

avaliação e o tamanho da amostra que, por ser reduzida, pode induzir numa 

sobrestimação dos resultados. 

Por fim, pode-se concluir que o ensino do jogo de andebol segundo o 

MCJI é passível de provocar aprendizagem e evolução significativas nos 

alunos.  
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4.1.4 – AVALIAÇÃO 

“A análise e avaliação ligam-se em estreita retroação, à planificação e 

realização. Nenhuma destas três atividades é dispensável, se o professor 

pretender assumir corretamente as suas funções.“ 

(Bento, 2003, p. 175) 

O conceito de avaliação está relacionado com o ato e o efeito de avaliar, 

verbo cuja etimologia tem origem no francês évaluer, que possibilita assinalar, 

estimar, apreciar ou calcular o valor de algo. De facto, a avaliação é uma das 

principais funções do ensino, permitindo calcular a aprendizagem do aluno em 

relação aos objetivos estabelecidos (Metzler, 2000). 

Matos (2013a) menciona que o PE deve, ao longo do EP, socorrer-se de 

diferentes modalidades de avaliação de forma a regular e promover um ensino 

e aprendizagem de qualidade, considerando as necessidades educativas 

específicas dos alunos, concebendo, concretizando e avaliando as condições 

mais ajustadas para a sua formação e desenvolvimento, no âmbito dos 

objetivos programáticos da disciplina de EF. De acordo com o mesmo autor, o 

PE deve, assim, definir objetivos e formas de avaliação, alinhavar estratégias 

adequadas aos objetivos e tarefas a avaliar, tratar os dados com eficácia 

pedagógica, e refletir sobre os resultados apurados, visando uma intervenção 

referenciada ao sucesso. 

O processo avaliativo apresenta-se como uma das tarefas fulcrais da ação 

do professor e, segundo Bento (2003), assume-se como a mais difícil de todas 

as dimensões da ação pedagógica. Esta tem como intuito estimar a 

aprendizagem que ocorreu num determinado período de tempo, realizar a 

avaliação da qualidade da aprendizagem (atribuindo uma classificação), e 

tomar decisões a partir dessa informação com o intuito de potenciar a 

aprendizagem (Metzler, 2000). Para Siedentop e Tannehill (2000), a avaliação 

permite, de igual modo, obter uma imagem global da prestação dos alunos 

numa situação de aplicação, fornecendo aos alunos um feecback como forma 

de melhorarem. 
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Durante o EP ficou sempre patente a necessidade de avaliar regularmente o 

processo, tendo em vista a recolha de informações acerca do estado de 

desenvolvimento dos alunos. No entanto, a avaliação padece de uma 

conotação negativa, sendo vista como uma tarefa ingrata e de tensão dividida 

quer para o professor quer para os alunos. Por parte do aluno, existe a pressão 

de ser avaliado, que altera o comportamento do mesmo. Esta pressão pode, 

por um lado, ser benéfica, no sentido da maior concentração e 

responsabilização com vista a maior competência mas pode, por outro lado, ser 

prejudicial no sentido da competição exacerbada, egocentrismo e foco na 

prestação individual, descurando fatores de interação grupais essenciais para a 

avaliação. Por parte do professor, existe o constrangimento de traduzir as 

informações observadas, agrupando-as em categorias ou conteúdos, numa 

classificação numérica, desvirtuando e retirando significado a complexas 

situações comportamentais.  

Concomitantemente, o teor de subjetividade inerente ao processo de 

avaliação despoleta largos diferendos. O professor deve definir as suas metas 

de aprendizagem e, consequente, proceder à avaliação tendo por base os 

conteúdos programáticos vigentes a nível central e local. Não obstante, a 

avaliação não consegue ser equivalente entre escolas, entre turmas, entre 

modalidades e, até mesmo, entre alunos. Esta disparidade surge da não-

cientificidade da avaliação em EF, pois esta assenta na observação do 

professor. Este último, encontra-se altamente dependente do contexto, da 

experiência, e do conhecimento da matéria a avaliar e, tal como qualquer outro 

ser humano, encontra-se sujeito a incertezas e, até mesmo, a erros  

Observar, na opinião de Damas e De Ketele (1985), constitui um processo 

que compreende atenção voluntária e inteligência, sendo orientado por um 

objetivo terminal ou organizador e dirigido sobre um objeto para dele recolher 

informações Assim, o professor deve, em primeira instância, definir um objetivo 

(ou um conjunto de objetivos) claro e explícito, facilitando, assim, a seleção da 

informação a analisar. A informação, por sua vez, deve ser filtrada, elegendo 

um pequeno número de incidências pertinentes a observar do oceano de 

informação disponível. Tendo estes aspetos em consideração, ao longo do EP, 
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surgiram, inevitavelmente, dificuldades em os concretizar. Estas prenderam-se, 

sobretudo, na dificuldade em filtrar os objetivos e a alcançar e a informação a 

interpretar, levando a uma dispersão da capacidade de centralização no cerne 

da tarefa. As tabelas de observação criadas tendiam a tornar-se extensas e 

repletas de conteúdos e critérios de êxito a atentar, levando a 

constrangimentos no ato de avaliar.  

No que concerne às modalidades individuais lecionadas – ginástica e 

atletismo – como habilidades motoras fechadas e grande ênfase na técnica, os 

instrumentos de observação focavam os parâmetros considerados 

fundamentais, excluindo questões acessórias. No que concerne aos JDC 

lecionados – Basquetebol, Andebol, Voleibol – o realce recaiu sobre a 

componente tática, observando os critérios técnicos de forma subentendida e 

subjacente aos parâmetros de ordem tática. Com o avançar do EP, foram-se 

construídos tabelas de avaliação cada vez mais simples e focadas no 

essencial, quanto ao nível dos parâmetros a avaliar e cada vez mais 

abrangentes quanto ao número de conteúdos presentes dentro de cada 

parâmetro.  

Um valioso recurso encontrado foi a gravação do vídeo das aulas ou nos 

momentos de avaliação que viabilizou a revisão das informações recolhidas 

com o intuito de lhes atribuir maior justiça e coerência. As gravações foram 

fundamentais em situações em que não fui capaz de ‘sair da aula’ e observar 

do ‘exterior’, abstraindo-me das tarefas instrucionais e de gestão, e, focando-

me, predominantemente, na avaliação. Ao longo do EP foram várias as 

estratégias utilizadas no momento de avaliar no sentido de restringir possíveis 

interferências ou variáveis e permitindo ao professor circunscrever-se à 

avaliação. Partindo da crença que os alunos devem ocupar o seu tempo em 

atividade motora pois esta é sempre potenciadora de aprendizagens, procurei 

desenhar situações capazes de recrutar e envolver ao máximo os alunos.  

Na avaliação dos JDC e das modalidades alternativas lecionadas os alunos 

encontravam-se todos em atividade quer a jogar (segundo situação formal ou 

situações reduzidas), quer em tarefas subsidiárias à aula (papel de árbitro ou 
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de oficial de mesa). Na avaliação das modalidades individuais, como foi o caso 

do atletismo e ginástica, os alunos encontravam-se em exercitação enquanto 

não eram alvo de avaliação, dispondo para tal de um espaço confinado e 

estrategicamente colocado pelo professor, de forma a poder ter o controlo 

visual de toda a turma. 

A avaliação nunca foi encarada como um fim, mas como um meio. Não 

como a obtenção de uma classificação, mas como um diagnóstico do processo 

ensino-aprendizagem. Aqui, pretendia retirar constantes ilações, no âmbito das 

quatro categorias transdisciplinares, de modo a dimensionar e ajustar o 

progresso e desenvolvimento dos alunos, balizando as estratégias de ensino a 

aplicar. Assim, com vista a uma avaliação promotora e reguladora da qualidade 

de ensino e da aprendizagem dos alunos, o EP guiou-se por uma avaliação 

contínua onde decorreram diferentes modalidades de avaliação, 

designadamente, a avaliação diagnóstica, a formativa e a sumativa.  

A avaliação diagnóstica (AD) não acontece em momentos temporais 

definidos, podendo ser realizada no início do ano, no início de uma unidade 

didática ou sempre que se pretender introduzir uma nova aprendizagem. 

Permite, deste modo, medir e ajuizar os conhecimentos e capacidades que os 

alunos possuem antes de iniciar um novo capítulo de aprendizagens. Segundo 

Rosado et al (2000) esta avaliação proporciona informação proveniente de dois 

tipos de avaliação diagnóstica: avaliação dos níveis de entrada e avaliação de 

pré-requisitos. A primeira verifica se o aluno detém, à partida, conhecimentos 

sobre a matéria prestes a ser lecionada, enquanto que a segunda analisa as 

aprendizagens anteriormente construídas e que serão indispensáveis para a 

aquisição de novas (Rosado et al., 2000). 

Considerada como uma etapa fundamental para a estruturação do processo 

de ensino, a AD foi efetuada no início de todas as unidades didáticas, 

excetuando aquelas cujo ensino prévio nunca tinha sido realizado e cuja 

extensão (número de sessões) fosse reduzida, investindo, num maior tempo de 

prática e aprendizagem efetiva. Através da AD torna-se possível desvendar 

quer o nível geral da turma – que permite enquadrar a turma numa forma 
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básica de jogo, definir conteúdos, selecionar métodos de ensino e estabelecer 

objetivos e metas, quer também ao nível particular de cada um dos alunos – 

que permite diferenciá-los por níveis de desempenho ou constituir grupos de 

trabalho homogéneos.  

Inicialmente, esta avaliação revelou-se como um processo moroso, tentando 

avaliar todos os alunos ao pormenor em cada um dos itens escolhidos. Com o 

avançar do ano, as grelhas de registo foram alvo de simplificação, centrando-

se em critérios que permitiam retirar apenas a informação de aspetos 

fundamentais para o desempenho da modalidade. Curiosamente, com o 

progressivo conhecimento dos alunos, revelou-se possível predizer o nível dos 

mesmos no desempenho de determinadas habilidades, antes mesmo de serem 

lecionadas. Este fator deve-se ao fenómeno de transferência de aprendizagem, 

que possibilita aos alunos repercutir ações motoras aprendidas em 

determinado contexto, num contexto similar. No entanto, optou-se sempre pela 

real assunção dos factos.  

As aulas destinadas à AD não se extinguiram nesta, foram tidos em 

consideração os pressupostos didático-metodológicos que as permite 

consumar como o primeiro momento de aprendizagem. 

Com o desenrolar do processo de ensino aprendizagem surge a avaliação 

formativa (AF), definida por Rink (1985) como a aferição da evolução em 

direção a uma meta. Permite estimar o grau de atingimento dos objetivos, 

identificando aprendizagens bem e/ou mal conseguidas comprometendo-se, 

ainda, a informar o aluno e o seu encarregado de educação, os professores e 

outros intervenientes, sobre a qualidade do processo educativo (Rosado et al., 

2010) levando a uma responsabilização conjunta de todos os agentes 

educativos no sucesso do educando.  

A AF decorreu sob a forma de avaliação contínua. Traduziu-se, então, num 

acompanhamento regular, aula após aula, do processo de ensino 

aprendizagem. Terminada a aula tomava lugar uma reflexão sobre a mesma. 

Mediam-se os progressos e estimava-se o sucesso com vista a inferir a 

necessidade de proceder a ajustamentos. Como afirmam Rosado et. al (2000) 
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a avaliação está sempre presente uma vez que é impossível o professor não 

realizar um questionamento constante sobre aquilo que faz. 

De forma latente e inconsciente, os alunos estiveram em constante 

avaliação ao longo do ano. É possível, assim, ter em linha de conta as quatro 

categorias transdisciplinares que, numa avaliação pontual (diagnóstica ou 

sumativa) são difíceis de considerar (o foco é essencialmente nas habilidades 

motoras). Devendo o aluno e o seu ensino ser considerado holisticamente, a 

avaliação contínua surge como um processo integral e global, abarcando todos 

os aspetos de aprendizagem bem como todos os momentos e episódios 

suscitados durante o ano letivo.  

A aula de EF promove competências que extravasam a execução motora e o 

conhecimento da matéria e que devem ser alvo de reconhecimento por parte 

do professor. A avaliação contínua foi o modo encontrado para mensurar o 

crescimento e relacionamento psicossocial, designadamente, a capacidade de 

trabalhar em equipa, sentido de entreajuda, vontade de se superar, competição 

saudável, autonomia, respeito, responsabilidade, fair-play, interesse e 

participação na disciplina. Todos estes aspetos são fundamentais para o 

sucesso da aula de EF mas também o são para o desenvolvimento da 

pessoalidade dos alunos e, desse modo, foram tidos em atenção. 

A avaliação sumativa (AS) emite um juízo global sobre o desenvolvimento 

dos conhecimentos e competências, capacidades e atitudes do aluno (Rosado 

et al., 2010). Afirma-se como a aferição do nível em que os objetivos 

estabelecidos foram atingidos (Rink, 1985).  

Ocorre, normalmente, no final de uma unidade didática, de um período letivo 

ou ciclo de ensino e faz uma súmula do desempenho do aluno permitindo situá-

lo no final da aprendizagem. No presente ano letivo teve lugar no término de 

cada unidade didática e permitiu fazer um levantamento das aprendizagens 

adquiridas com a lecionação da mesma. A AS pautou-se de forma díspar para 

as diferentes modalidades, atendendo ao modelo de ensino preconizado. Os 

JDC e as modalidades alternativas foram avaliados sob a forma de jogo 

(situação reduzida e formal); a ginástica de solo e acrobática sob a forma de 
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esquema e apresentação, respetivamente; e o atletismo sob situações 

análogas às formais.  

As situações propostas para o momento da AS tinham já sido alvo de 

exercitação ao longo da unidade didática, levando à familiarização dos alunos 

com as mesmas, à prévia correção e refinamento e a uma redução da pressão 

inerente ao momento da avaliação. Conhecendo antecipadamente que os 

alunos tendem a encarar a avaliação com muito nervosismo, o que pode 

perturbar o seu desempenho, foram desenvolvidas estratégias de forma a 

reverter essa situação e a tornar a avaliação numa experiência educativa 

agradável e significativa. Para além dos exercícios/situações de jogo serem 

idênticos aos trabalhados nas aulas, aos alunos era concedido um tempo 

elevado de prática o que lhes permitia mais oportunidades de execução.  

Adicionalmente, foi explicitado aos alunos que a avaliação decorria de forma 

contínua, constituindo-se aquele, ‘apenas’, como o momento formal final, não 

sendo sentenciador de todo o processo. Os alunos compreendiam que todos 

os momentos vividos em sala de aula eram tidos em consideração na 

avaliação, ou seja, o processo era alvo de avaliação. Percebiam, também, que 

deviam demonstrar as suas competências e conhecimentos no momento 

implícito para tal, a avaliação sumativa, patenteando o produto de todo o 

processo desenvolvido ao longo da unidade didática. Assim, e tal como 

defendido por Bento (2003) a análise de produto e de processo 

complementam-se uma à outra pois apresentam-se como dois métodos de 

abordagem do mesmo problema. Segundo o mesmo autor é, de facto, 

fundamental que no final do processo se verifique se os alunos atingiram os 

objetivos pretendidos sendo, no entanto, vital que se vá fazendo um 

levantamento do que vai ocorrendo ao longo de todo o processo.  

A avaliação assumiu, ao longo das unidades didáticas, tanto um carácter 

explícito como implícito. A avaliação explícita assume um carácter formal, com 

critérios de avaliação manifestos, sendo identificada pelos alunos como 

momento de avaliação (Rosado et al., 2010). Já a avaliação implícita, segundo 

os mesmos autores, é considerada como um momento no qual os critérios de 
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avaliação não são evidentes. Desta forma, a situação de avaliação não é 

reconhecida como tal e os sujeitos não se apercebem que estão a ser 

avaliados (Rosado et al., 2010). Assim, o professor consegue retirar um vasto 

leque de informações, em situações e contextos diferentes, que completam a 

avaliação final e a atribuição de uma classificação. 

O principal objetivo da avaliação sumativa é a atribuição de uma 

classificação. Neste sentido, a avaliação pode decorrer sendo referenciada à 

norma ou ao critério. Na primeira, identifica-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). Apresentou-se por duas vezes, na modalidade de 

atletismo (prova de resistência e prova de velocidade), onde os alunos foram 

avaliados de acordo com as regras (número de voltas e tempo, 

respetivamente) estabelecidas pelo Grupo de EF. Na segunda, avalia-se a 

performance (comportamentos observáveis, com carácter quantitativo e 

transversal) e a competência (capacidade de conservação e transferência de 

aprendizagens, com carácter qualitativo e longitudinal) do aluno em função dos 

critérios de avaliação previamente definidos (Rosado et al 2000). Esteve 

presente nas restantes modalidades avaliadas, focando a individualidade do 

aluno e o seu progresso.  

De acordo com Rosado et al. (2000), a avaliação sumativa presta-se à 

classificação mas não se pode confundir com a mesma. Apresenta-se como a 

visão global do processo, permitindo inferir a progressão do aluno e informando 

os demais agentes educativos do alcance dos objetivos propostos. Apesar de 

se traduzir na possibilidade de retenção ou passagem de ano, urge encarar 

este momento como um diálogo que o professor e os alunos estabelecem com 

o processo de ensino-aprendizagem e que permite retirar ilações para adequar 

práticas futuras. Práticas quer para o professor quer para o aluno, quer para o 

contexto escolar quer para a vida em sociedade. O professor deve refletir sobre 

a avaliação no sentido de passar em revista a conceção, o planeamento e a 

realização do ensino, balizando a sua atividade e tornando-se mais qualificado. 

Torna-se um profissional mais competente e com um ensino mais eficaz. O 

aluno deve ser capaz de reproduzir as competências adquiridas em EF, de 
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cariz motor mas, sobretudo, psicossocial. As atitudes e os comportamentos 

fomentados no âmbito escolar devem servir de base sustentadora do 

crescimento pessoal do aluno, servindo de bagagem, jornada após jornada, ao 

longo do percurso da vida.  

4.2 – ÁREA 2 – PARTICIPAÇÃO NA ESCOLA E RELAÇÃO COM A 

COMUNIDADE 

“São os atores no interior de um sistema que fazem da organização aquilo 

que ela é”.  

Brunet (1992, p.125) 

A atividade docente não se esgota no processo de conceção, planeamento, 

realização e avaliação das aulas. A intervenção do professor não se 

circunscreve às suas turmas e aos alunos nelas incluídos. A ação educativa 

não se finda no espaço e no tempo designado para a lecionação da aula. A 

atuação do professor deve abranger toda a esfera escolar, permitindo que este 

molde e seja moldado, eduque e seja educado pela mesma.  

De acordo com as Normas Orientadoras do EP (Matos, 2013a), a realização 

de atividades não letivas por parte do PE tem como objetivo integra-lo na 

comunidade escolar e fazendo-o conhecer o meio regional e local no sentido 

de um melhor entendimento das condições locais da relação educativa e a 

exploração da ligação entre a escola e o meio. Tendo por base a conceção da 

escola enquanto comunidade educativa e o papel cooperante do professor na 

(re)construção, no desenvolvimento e na reflexão da mesma, o PE deve 

promover o sucesso educativo ao reforçar o papel do professor de EF e da 

própria EF na escola e comunidade local (Matos, 2013a). Através de uma 

atuação específica, contextualizada, e colaborativa, o PE deve, entre outros 

aspetos, conceber e pôr em prática atividades de complemento curricular na 

escola, bem como compreender a atividade de Desporto Escolar (DE) e o 

papel de Diretor de Turma, analisando criticamente a cultura da escola e 

fomentando o respeito pela sua diversidade/pluralidade na promoção da 

integração e socialização dos alunos (Matos, 2013a). 
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Com estes pressupostos em mente, enquanto PE procurei envolver-me na 

escola, na tentativa de me tornar parte integrante da estrutura e cultura da 

mesma. Percebi que cada elemento da organização escolar é uma peça 

fundamental para completar o puzzle da educação. Apercebi-me que tinha um 

papel a desempenhar e um contributo a dar. Sabia que só tinha um ano para o 

fazer, mas iria fazer por deixar a minha marca na escola. 

A procura da resolução conjunta de problemas, em estreita ligação com os 

pares, é um dos principais desígnios da docência atual. A colaboração deve ser 

encarada como um fator de aprendizagem profissional, através da estimulação 

de interações recíprocas entre os professores (Simão et al., 2009). Segundo o 

mesmo autor, é neste contexto de colaboração que se torna visível a 

articulação entre os processos de melhoria da escola e a formação e o 

desenvolvimento profissional dos professores. Assim, 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).  

Enquanto PE de EF, encontrava-me inserido em diferentes grupos de 

trabalho cooperativo e em todos eles procurei suportar-me nos meus pares 

procurando sorver o máximo de aprendizagens possível sem deixar de, no 

entanto, emitir o meu parecer dando a minha visão acerca das temáticas em 

questão. Deve ser salientado o facto de em todos os momentos, quer de cariz 

informal quer de cariz formal, ter existido uma enorme abertura por parte dos 

restantes docentes para a participação e intervenção do professor iniciante.  

Foram, realmente, os momentos formais (reuniões) com o Departamento de 

Expressões, o Grupo de EF e o Conselho de Turma, que me permitiram alargar 

horizontes para as qualidades e fraquezas, as potencialidades e necessidades, 

da escola, da comunidade e, até, do sistema de ensino. Possibilitaram-me, 

contactar com a burocracia e legislação envolvida na atuação do professor. 

Proporcionaram-me a oportunidade de conhecer outras disciplinas e realidades 

díspares da EF. Conferiram-me a possibilidade de conhecer as motivações, as 
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angústias e os dilemas de diferentes professores, todos eles com diferentes 

experiências, conhecimentos e perspetivas a partilhar. Com todos eles aprendi 

algo e a soma de todas essas aprendizagens contribuiu sobremaneira para a 

edificação do meu Eu-Professor.  

As relações estabelecidas no seio do Grupo de EF devem ser alvo de 

destaque, pela importância que tiveram na minha integração no mundo do 

ensino e na construção da minha prática docente. Foi simples o processo de 

integração no grupo pois este cultivou, desde o primeiro momento, um forte 

sentimento de pertença ao mesmo. A convivência com diferentes profissionais 

de EF permitiu-me retirar ilações e perceber quais as condutas e 

comportamentos que devo (e quero!) adotar no meu futuro profissional. Foi 

possível identificar boas e más práticas, bons e maus profissionais, exemplos a 

rejeitar e exemplos a seguir.  

Do trabalho do Grupo surgiram diferentes atividades não letivas ao longo do 

ano que permitiram estabelecer relações com a escola e com a comunidade. 

Atividades como o Corta-Mato Escolar ou os Torneios das diferentes 

modalidades, constituem-se como momentos marcantes para toda a escola e 

para a minha formação. São ocasiões em que a monotonia e a rotina escolar 

são quebradas e onde se confere cor e vida à escola e aos seus intervenientes. 

São dias atípicos, com interrupção das aulas, com uma atmosfera alegre e rica 

em entusiasmo. A prova de Corta-Mato foi a primeira atividade dinamizada pelo 

Grupo de EF e a sua organização ficou ao encargo do nosso NE. Partiu do NE 

a previsão e organização de todos os passos com vista à implementação deste 

evento. Foi do NE a criação de mascote, a elaboração de cartazes, a 

divulgação da atividade junto dos professores do Grupo, a inscrição dos 

alunos, a criação de uma base de dados dos participantes, a idealização e o 

fabrico de medalhas, a preparação dos pódios, a montagem do percurso, entre 

outras tarefas necessárias para a edificação deste verdadeiro evento 

desportivo. Apesar da responsabilidade organizativa ser do NE, todo o Grupo 

de EF se envolveu ativamente no projeto, prestando auxílio nas diferentes 

tarefas, tornando-as em agradáveis momentos de trabalho de grupo mas, 

sobretudo, de convívio entre todos. Foi mesmo a atividade que permitiu 
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‘quebrar o gelo’ entre os PEs, os professores do Grupo de EF e os professores 

recém-chegados à escola, proporcionando troca de experiências e 

conhecimentos, levando à criação de laços e ao estabelecimento de 

sentimentos de companheirismo e confiança, que permitiriam o sucesso nessa 

e noutras atividades.  

No corta-mato senti que me apresentei à escola, pois foi esta a primeira 

grande atividade escolar do Grupo de EF perante toda a escola. A minha 

atuação prendeu-se com o registo de chegadas e cálculo de classificações e, 

portanto, contactei diretamente com todos os participantes da prova, 

aproveitando para conhecê-los e dar-me a conhecer. Foi possível contactar 

com novos alunos e privar com outros já conhecidos. São este tipo de 

experiências que permitem um relacionamento mais próximo com os alunos, 

fora do contexto da aula e que levam ao estabelecimento de ligações pessoais 

mais fortes e duradouras.  

Ao longo do ano foram dinamizados vários torneios com o objetivo de 

envolver a comunidade escolar com a prática desportiva, incentivando à 

adoção e manutenção de um estilo de vida ativo e saudável. Foram realizados 

diferentes torneios, alguns em simultâneo, envolvendo toda a escola e todo o 

Grupo de EF. Desempenhei sempre um papel ativo, disponibilizando-me para 

ajudar e primando por trabalhar em colaboração com os restantes professores 

do Grupo. Nos diferentes torneios a minha atuação pautou-se por controlar e 

dinamizar os diversos jogos, ora supervisionando, ora apitando os mesmos. 

Com o decorrer do ano, fui-me envolvendo e enraizando cada vez mais no seio 

da escola e na sua cultura. Passei a identificar e entender os diferentes 

intervenientes que a constituem e deixei de ser um estranho nos corredores da 

escola, mas sim alguém que os alunos conhecem e reconhecem, com quem 

partilham vivências e sabem que podem contar.  

De seguida serão expostas três atividades não letivas que, entre as várias 

realizadas ao longo do ano, merecem lugar destaque pela importância que 

assumiram no processo de EP e na minha formação na profissão: (1) Desporto 

Escolar, (2) FREE HUGS – ABRAÇOS GRÁTIS; (3) Ação de Formação ‘Dança 
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em Contexto Escolar: Dança Criativa, Pesquisa do Movimento e Composição 

Coreográfica’. 

4.2.1 – DESPORTO ESCOLAR 

As Normas Orientadoras do EP contemplam a escolha, por parte do PE e do 

PC, do acompanhamento das funções associadas ao DE ou ao papel de 

Diretor de Turma. No início do EP ficou, então, definido que iria acompanhar o 

DE na modalidade de andebol. Esta escolha teve por base a minha experiência 

enquanto atleta e treinador da modalidade e teve como objetivo auxiliar o 

professor responsável pela equipa durante o decorrer do ano letivo. Parti muito 

entusiasmado para esta experiência, motivado por desenvolver nos alunos o 

meu gosto pela modalidade.  

Ao primeiro treino fiquei dececionado. Primeiro porque o nível de 

desempenho dos alunos ficou muito aquém do que eu esperava para uma 

equipa de andebol. Segundo, porque esperava um pouco mais do que o 

‘amadorismo’ que vim a verificar. Esperava algo mais do que uma simples aula 

de EF dedicada ao andebol e destinada a alunos que ali procuram o andebol. A 

equipa revelou escassez de rotinas, de planeamento, e de qualidade, num 

patamar que se pretende intermediário entre a escola e o desporto federado.  

Durante o ano letivo os treinos da equipa de andebol foram alvo de grande 

ondulação no número de participantes, verificando-se treinos com menos de 4 

elementos. Nestas situações, tanto eu como o professor responsável pela 

equipa participávamos no treino, sendo muito positivo poder partilhar com os 

alunos o prazer e o gosto que sentimos a jogar andebol. 

O reduzido número de alunos presentes nos treinos foi alvo de discussão 

com o professor responsável. Considero ser importante uma maior promoção 

do DE e esta não parte só de cada responsável. Os professores de EF são os 

principais dinamizadores das atividades do desporto escolar mas devia partir 

de toda a escola a responsabilidade de promover o mesmo pois os alunos vão, 

efetivamente, representar a escola e todos aqueles que nela habitam. Devia 

ser fomentado um sentimento de pertença maior, devia ser dado destaque 

aqueles que representam a escola através do DE de modo a criar um gosto e 
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uma vontade por defender as cores da escola. Uma gala de entrega de 

prémios perante a escola, um estatuto que permita regalias aos alunos que 

pertencem ao desporto escolar, são exemplos de medidas que podiam 

promover e potenciar as diferentes equipas do DE.  

Se este é o patamar que faz a ligação entre a escola e o desporto federado 

então algo devia ser feito nesse sentido. O DE devia primar por trabalhar com 

os escalões etários mais baixos, evoluindo os alunos com vista à sua seleção 

desportiva e encaminhamento para os clubes. A relação DE-Clube desportivo 

devia ser fomentada levando a parcerias no sentido de divulgar e conferir 

significado ao DE como via de entrada de alunos no mundo desportivo 

federado.  

Com o terminar do EP, sinto que o acompanhamento da equipa de DE de 

andebol não me suscitou qualquer aprendizagem ou evolução enquanto 

profissional docente. Contribuiu para a minha perceção do DE, para o 

entendimento da sua estruturação e organização, mas extinguiu-se aí.  

4.2.2 - ´FREE HUGS  – ABRAÇOS GRÁTIS’ 

No Dia do Patrono, atividade que reúne em festa toda a escola e na qual foi 

dinamizada o torneio de voleibol, implementei a atividade ‘Free Hugs – Abraços 

Grátis’. Surgiu, numa conversa informal, a possibilidade de dinamizar uma ação 

envolvendo toda a escola com intuito de dar abraços e trocar afetos, 

estreitando laços e disseminando alegria. A ideia foi apresentada à direção que 

a acolheu de (a)braços abertos, remetendo-a para o campo da Educação Moral 

Religiosa e Católica (EMRC). A ideia ganhou ainda mais força quando em 

Conselho de Turma se questiona quem e como seriam lecionadas as horas 

relativas ao Projeto de Educação para a Saúde. Com a atividade em mente, a 

disciplina de EF ficou responsável por essas horas atuando na Sexualidade, 

mais especificamente na Afetividade.  

Desta forma, foi convidada a Associação Free Hugs – Abraços Grátis a estar 

presente e foi tratada toda a logística com a direção e com a disciplina de 

EMRC que ficou responsável por publicitar a atividade e propagar o sentimento 

e o momento a criar.  
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Assim sendo, e conforme planeado, a manhã foi passada a distribuir 

abraços! Fiz uma pequena visita à escola com os nossos convidados onde 

mostrei os diferentes pontos onde os alunos colocaram cartazes a promover a 

atividade. Pelos corredores da escola encontramos alunos com cartazes feitos 

por eles próprios e que andavam a dar abraços a todos aqueles que os 

interpelavam nesse sentido. O grande foco da atividade estava no pavilhão 

gimnodesportivo. Neste estava reunido um grande número de alunos em 

virtude do torneio que aí se realizava. A grande dificuldade foi encontrar uma 

forma de quebrar o gelo e fazer com que os alunos perdessem a vergonha de 

trocar aquele pequeno gesto. Os alunos, na sua maioria jovens, tendem em 

não alinhar em nenhuma atividade que corra o risco de os deixar mal vistos aos 

olhos de outrem. É uma forma de estar característica dos adolescentes que 

ligam muito à sua imagem nos grupos onde estão inseridos. Sabendo desta 

limitação, recorri aos mais novos, às crianças. Selecionei um grupo de alunas 

que se mostraram muito entusiasmadas e rapidamente correram o pavilhão 

todo a distribuir abraços. Nada melhor que o sorriso de uma criança para 

desbloquear toda uma rede de complexos sociais.  

Após muitos abraços, momentos divertidos e sorrisos vários, chegou o 

culminar da atividade: o abraço coletivo. O torneio parou e alunos, professores 

e funcionários reuniram-se no pavilhão. Todos se abraçaram e se ligaram. Foi 

feita uma grande roda que uniu toda a escola. E essa união foi-se estreitando 

cada vez mais terminando numa explosão de alegria estampada no rosto de 

todos aqueles que participaram naquele gesto. Foi um momento genuíno de 

troca de afetos, onde as quezílias do dia-a-dia e até o próprio estatuto de 

professor/aluno caem perante a inevitabilidade da nossa condição enquanto 

seres humanos partilhando um mesmo sentimento: o amor.  

Foi uma ideia simples, que cresceu e vincou. Foi uma ideia simples mas 

considero como sendo um marco que eu deixo na escola. Pouco pode ser feito 

num ano, num ano de estágio. É uma experiência, a primeira experiência e 

muito fica por fazer. Podemos (e devemos) marcar aqueles com quem 

trabalhamos. Mas essa missão remete-nos, invariavelmente, para aqueles com 

quem temos intervenção direta, nomeadamente os nossos alunos e os nossos 
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pares. No entanto, é difícil atingir e intervir em toda a escola, deixando uma 

imagem, uma frase, um momento, um sentimento que perdure e que nos faça 

ser recordados. Espero ter conseguido proporcionar uma memória, uma boa 

memória, na escola e em todos os participantes da atividade. 

4.2.3 - AÇÃO DE FORMAÇÃO ‘DANÇA EM CONTEXTO ESCOLAR: DANÇA 

CRIATIVA, PESQUISA DO MOVIMENTO E COMPOSIÇÃO 

COREOGRÁFICA’ 

Foi-nos proposta pela professora cooperante a organização de uma Ação de 

Formação com vista a colmatar lacunas encontradas na formação ou 

competências dos professores de EF da escola. A proposta foi aceite e 

encarada como mais um desafio a superar pelo NE. Com a organização da 

Ação de Formação contava adquirir mais valências na área da gestão de 

eventos desportivos, um pouco à imagem da organização do Corta-Mato e todo 

o processo que o rodeou.  

A escolha da dança enquanto tema da Ação de Formação baseou-se na 

constatação das limitações dos docentes da escola, sendo o momento mais 

óbvio de tal facto a indecisão de quem assumiria a responsabilidade do grupo 

de Atividades Rítmicas Expressivas. Tal situação evidenciou a falta de 

confiança (e muito provavelmente de formação) por parte dos colegas de 

Grupo. Desta forma, consideramos oportuno realizar uma Ação de Formação 

que versasse o tema da Dança e como explora-la em contexto escolar. 

O tema estava encontrado. A pessoa capaz de dinamizar uma Ação de 

Formação ligada à dança também foi fácil de encontrar, tendo sido a 

professora Lurdes Ávila, professora auxiliar da FADEUP, a pessoa contactada 

para o efeito. A professora já teve sobre a sua tutela os estudantes estagiários 

do NE durante a frequência da cadeira da Didática Específica do Desporto – 

Dança e todos eles ficaram interessados na forma como a Dança foi explorada 

na referida cadeira. A título pessoal, considerei a metodologia de ensino 

assente na dança criativa como uma agradável surpresa, sendo capaz de me 

cativar para uma área na qual me sinto desconfortável.  
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O convite foi endereçado e aceite com muita amabilidade e entusiasmo. Em 

conjunto com a professora preletora foi definido o título da atividade e o horário 

da mesma. Deste modo, estava tudo pronto para arrancar. Os passos 

seguintes prendiam-se na divulgação, organização e logística da atividade. 

A divulgação foi feita através da criação de um cartaz promocional com as 

informações chave acerca da atividade, tendo este sido publicado e partilhado 

via facebook. Juntamente com o cartaz foi enviada uma carta/convite, via 

correio eletrónico, à Representante da Área Disciplinar, aos docentes do grupo 

de EF, à Associação de Estudantes da FADEUP e aos professores 

cooperantes de todas as escolas ligadas à FADEUP pedindo a estes a 

divulgação na respetiva escola. Esta promoção visava atingir o maior número 

de interessados possível.  

A organização da atividade teve que ter em consideração o espaço e o 

material necessário. O espaço encontrado foi o ginásio central, espaço amplo e 

com condições para receber um número considerável de participantes. O 

material necessário prendeu-se com um projetor e tela, bem como umas 

colunas.  

A logística da atividade principiou com a criação de um email 

especificamente para a Ação de Formação com o objetivo de recolher as 

inscrições com devida antecedência de modo a prepararmos tudo em 

concordância com o número de participantes. A logística passou pela redação 

e impressão de certificados de participação, posteriormente carimbados pela 

direção, e pela impressão de documentos cedidos pela preletora que viriam a 

servir como guiões da atividade.  

No início da Ação de Formação, e após todo o corrupio para a montagem 

dos espaços e preparação da atividade, senti as minhas expetativas 

defraudadas. Tinha noção que não iríamos contar com muitos participantes, 

pois tinha o controlo atualizado do número de inscritos. Não obstante, contava 

que mais colegas de Grupo aparecessem mesmo sem inscrição pois a 

atividade tinha sido planeada a pensar neles – o tema, o dia e a hora. Senti as 

minhas expetativas defraudadas por verificar que uma atividade com potencial 
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e capacidade para albergar meia centena de pessoas contou com 15 

participantes. Um número, na minha opinião, escasso para as condições 

oferecidas.  

Após uma introdução teórica, passamos para a prática e todos puderam 

experimentar os pressupostos da dança criativa. Foi algo confuso para alguns 

professores a questão da liberdade e autonomia de expressão no contexto da 

dança pois a tendência é para suportar o ensino numa coreografia baseada em 

passos ou sequências previamente estipuladas. Foi aparentemente difícil, 

também, perceberem como despoletar nos alunos a sua criatividade sem o 

professor necessitar de dominar obrigatoriamente a dança e a expressão 

corporal.  

A sessão decorreu dentro do previsto e culminou num lanche convívio entre 

todos os participantes. Este momento para além de proporcionar a convivência, 

o diálogo e a troca de impressões foi, de igual modo, aproveitado para distribuir 

os certificados de participação. Permitiu, ainda, recolher o feedback quer por 

parte da professora preletora quer por parte dos participantes e todos se 

mostraram satisfeitos com Ação de Formação e revelaram entusiasmo em 

saber mais e aplicar a dança criativa nas suas turmas. Constituiu-se como mais 

um momento de aprendizagem e desenvolvimento da minha formação inicial 

como docente de EF.  

4.3 – ÁREA 3 - DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL 

“A formação é um fazer ser permanente que se refaz constantemente na 

ação. Para se ser, tem de se estar sendo” 

(Freire, 1972, cit. por Alarcão, 1996b, p.187) 

Nas normas orientadoras do EP, Matos (2013a) refere que, na área de 

Desenvolvimento Profissional, o PE deve incluir as atividades e experiências 

relevantes na construção das competências profissionais, num entendimento 

de desenvolvimento ao longo da carreira profissional, manifestando o 

sentimento de pertença e identidade profissional, de cooperação e de abertura 

à inovação. Com esta tarefa pretende-se que o PE atenda à necessidade do 
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desenvolvimento profissional partindo da reflexão acerca das condições e do 

exercício da atividade, da experiência, da investigação e de outros recursos de 

desenvolvimento profissional (Matos, 2013a). 

O professor forma-se ao longo do tempo e tem por base o confronto entre a 

teoria e a prática. No que concerne à componente teórica, esta é adquirida ao 

longo da sua formação inicial. Toda a sua educação contribui para a 

construção de conhecimentos indispensáveis ao professor, mas os 

conhecimentos específicos adquiridos na formação inicial são aqueles que vão 

guiar e orientar o professor no decorrer da sua atividade docente. A 

componente teórica constitui-se como a base, os alicerces da futura prática 

pedagógica. No que concerne à componente prática, esta é adquirida ao longo 

de toda a vida com as experiências do dia-a-dia. Inicia-se quando se inicia a 

formação da pessoa. As vivências de cada um enquanto aluno e as 

experiências e valores do meio onde a pessoa cresce e se forma vão ter 

impacto no futuro docente permitindo-lhe ajustar as suas práticas. A dicotomia 

teoria/prática prende-se com a adequação dos conhecimentos gerais e 

específicos à pessoalidade do professor. Mas esta dicotomia não se restringe à 

formação do docente. Ela está sempre presente, mesmo após este começar a 

exercer a sua profissão e desenvolve-se, sobretudo, no contacto com outros 

profissionais e na reflexão crítica sobre as próprias práticas.  

Deste modo, a prática pedagógica é entendida como um espaço de 

construção dos saberes profissionais. Assim, a articulação entre as 

experiências de ensino, vivenciadas nas instituições de educação, os saberes 

da pedagogia e da didática, o processo de troca coletiva de experiências e 

práticas é que permite aos professores o desenvolvimento da consciência 

crítica e reflexiva e a aprendizagem profissional. Através deste processo somos 

capazes de encontrar o conceito de ‘professor reflexivo’.  

Alarcão (1996b, p.175) revela que “ser-se reflexivo é ter a capacidade de 

utilizar o pensamento como atribuidor de sentido”. O autor revela que refletir 

para agir autonomamente parece ser uma das expressão-chave no contexto 

educativo internacional, e implica uma perscrutação ativa, voluntária, 
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persistente e rigorosa daquilo em que se julga acreditar ou daquilo que 

habitualmente se pratica, evidencia os motivos que justificam as nossas ações 

e ilumina as consequências a que elas conduzem.  

Ao longo do EP, suportei-me no processo reflexivo como catalisador da 

minha ação e intervenção. Foi o leme do processo ensino-aprendizagem, 

permitindo-me mudar de direção quando as situações assim o exigiam. 

Segundo Larrivee (2008), preparar professores para serem agentes 

reflexivos é o objetivo da maior parte dos programas de formação de 

profissionais da docência. John Dewey (1938, cit.por Larrive, 2008) distingue 

uma ação rotinada de uma ação que é refletida afirmando que a maior razão 

para os professores desenvolverem a sua capacidade reflexiva é conquistarem 

ferramentas suficientes para lidarem de forma mais consciente com dilemas e 

incidentes que possam ocorrer nas decisões que são tomadas, de forma a 

afetar positivamente a vida dos alunos. 

Penso que reflexão foi mesmo a palavra-chave e o mote para a atividade 

educativa durante o ano de EP. Toda a atividade exercida, partiu e cessou na 

reflexão, de forma a moldar toda a atividade futura. Schon (1992) apresenta-

nos, relativamente a esta temática, os conceitos de Reflexão-na-Ação, 

Reflexão-sobre-a-Ação e Reflexão-sobre-a-Reflexão-na-Ação. Segundo o 

mesmo autor, o primeiro pode ser entendido como uma ponderação de 

possíveis alternativas para uma situação problema com que nos deparamos. Já 

o segundo pressupõe da parte do sujeito uma retrospeção mental, de modo a 

reconstruir o que se passou durante a ação. O terceiro levar-nos-á a ações 

futuras, à compreensão de problemas e à descoberta de novas soluções 

(Schon, 1992). 

Gómez (1992) acrescenta que, a competência do professor valida-se pela 

sua capacidade de refletir na ação, criando uma realidade com que dialoga, 

experimenta e corrige a sua ação, construindo o seu conhecimento profissional, 

que integra e eleva as soluções técnicas dos problemas.  

Mas o conceito de professor reflexivo não se esgota no imediato da sua 

ação docente (Alarcão, 1996b, p.117), pois “ser professor implica saber quem 
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sou, as razões pelas quais faço o que faço e consciencializar-me do lugar que 

ocupo na sociedade”. O professor deve transportar para fora da profissão as 

práticas reflexivas para conseguir compreender-se e situar-se. Segundo 

Alarcão (1996b) os processos de formação implicam o sujeito num processo 

pessoal, de questionação do saber e da experiência numa atitude de 

compreensão de si mesmo e do real que o circunda. Neste processo o 

professor descobre-se e conhece as condições em que exerce a profissão para 

poder assumir-se como profissional de ensino. Foi neste sentido que atuei e 

pretendo continuar a atuar no sentido do contínuo e progressivo 

desenvolvimento profissional – “fazer ser permanente”. 
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5 – CONCLUSÕES E PERSPETIVAS PARA O FUTURO 

Findado o EP sou assolado por um misto de emoções que, num corrupio, 

passam em revista todas as experiências e vivências construídas ao longo do 

ano letivo. Se por um lado fica o regozijo por ter vivido a docência de EF ao 

máximo, por outro fica o sentimento saudosista de uma etapa marcante que 

agora cessa e que, contrariando a vontade, não tem recomeço à vista.  

Foi, sem sombra de dúvida, um marco na minha história. Foi o ano em que 

senti na primeira pessoa as angústias e motivações, dilemas e concretizações 

do professor de EF. Foi o ano em que contactei com a estrutura burocrático-

legal da escola e testemunhei que o papel de professor ultrapassa, em larga 

escala, a sala de aula. Foi o ano em que, em cooperação com os meus pares, 

alinhavei o futuro de crianças e jovens, através do planeamento e realização de 

práticas pedagógicas sustentadas e imbuídas em valor e significado. Foi o ano 

em que promovi o ensino do desporto em parceria com a criação e 

manutenção de um estilo de vida saudável, reforçando o papel da EF na esfera 

escolar. Foi o ano em que conheci todo o tipo de profissionais e aprendi a 

legitimar e rejeitar comportamentos e condutas com vista à construção da 

minha identidade profissional. Foi o ano em que passei do papel de aluno para 

o tão desejado papel de professor. Foi o ano em que cumpri o sonho. 

Foram vários os agentes que contribuíram para o meu desenvolvimento 

profissional e pessoal e que, de algum modo, me ajudaram a edificar o Eu-

Professor de Educação Física. De destacar o Grupo de EF da escola 

cooperante pela total integração, pelo envolvimento entusiástico e pelo 

reconhecimento de valor e competências nos professores iniciantes. De louvar 

a pessoa da PC, pela promoção de uma prática (cri)ativa em função da 

pessoalidade de cada PE, e pelo exemplo cabal de profissional de excelência 

que sobressai nos dias de hoje. De reforçar o papel desempenhado pelos 

meus companheiros de EP, aqueles que comigo deram os primeiros passos na 

docência e que, através das partilhas, reflexões, brincadeiras e chamadas de 

atenção, me fizeram evoluir e crescer ao longo do ano. De recordar, a minha 

turma, os meus alunos, as suas histórias, as nossas histórias, as aulas, as 
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conversas, a alegria, o empenho, os jogos, os torneios, os prémios e as 

memórias, que se fizeram e que perduram.  

Com o decorrer do ano letivo e o desempenhar do papel de professor de EF, 

fui estabelecendo diálogo entre a teoria e a prática, entre os meus 

conhecimentos e as minhas experiências, entre as minhas crenças e a 

realidade encontrada. Revisitando o passado, surge a analogia a uma fábula 

infantil que apela às características que, na minha opinião, o professor de EF 

deve agregar.  

No conto ‘O Maravilhoso Feiticeiro de Oz’ a protagonista é acompanhada por 

três personagens que visitam o mágico para conseguir algo. O Boneco de Lata 

ambiciona um coração, para sentir as emoções. O Espantalho almeja um 

cérebro, para pensar com inteligência. E o Leão deseja coragem, para 

enfrentar as situações complicadas. A minha interpretação da história, à luz do 

experienciado no EP, leva-me a equacionar que o professor de EF deve 

pretender agregar os três pedidos, ora vejamos: 

O coração é a fonte da emoção, da paixão, da motivação, do entusiasmo. 

Um bom professor é aquele que acredita veemente na sua profissão, na sua 

missão, que se apaixona e reinventa no dia-a-dia da carreira docente. Confia 

na educação e transmite essa confiança e energia, contagiando e cativando os 

seus educandos. 

O cérebro é a base do pensamento, do conhecimento, da atualização de 

competências, da reflexão. Um professor competente deve primar pelo 

planeamento, pelo método, pelas estratégias. Deve assentar as suas decisões 

em juízos razoáveis e deve atuar de forma consciente, levando os seus alunos 

a aprendizagens educativas e a sucessos pessoais. 

A coragem é o motor das decisões. Sem coragem não se assumem 

desafios, erros, desenvolvimentos, metas, aprendizagens. Tudo aquilo que o 

coração desejou e o cérebro pensou ficará pelo caminho, se nisso o professor 

não depositar a coragem, a vontade, a atitude necessárias para fazer vingar.  

Será este o trio chave para o sucesso educativo? Só o tempo o dirá. Para já, 

confio plenamente que o envolvimento destes três aspetos permite fortalecer e 
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orientar uma prática docente de qualidade. Quando terei oportunidade de os 

aplicar? Para já, tal não será possível no panorama da educação pois este 

atravessa períodos atribulados e muito enevoados para quem agora se inicia 

na profissão. Vou mantê-los na minha vida, nos meus projetos, nos novos 

desafios e horizontes que se abrem à medida que esta porta se fecha. Um dia, 

quem sabe, os possa devolver à escola, retribuindo com amor tudo o que ela 

me deu e lutando para tornar este mundo (este nosso pequeno mundo) um 

pouco melhor. 

“Education is the most powerful weapon which you can use to change the 

world.”  

Nelson Mandela (1918-2013) 
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Anexo 1: Ficha de Avaliação Forma Básica de Jogo 4. 
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Anexo 2: Ficha de Avaliação Forma Básica de Jogo 5. 
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