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Resumo 

 

Este trabalho pretende ser um documento reflexivo e ilustrativo da 

atividade desenvolvida durante o Estágio Profissional. São exploradas as 

vivências de Estágio, os objetivos definidos e as metas alcançadas, as 

dificuldades, os problemas, as estratégias de superação e as principais 

reflexões daí emergentes numa perspetiva construtora da formação enquanto 

docente. 

O Estágio Profissional na Faculdade de Desporto da Universidade do 

Porto enquadra-se dentro do modelo reflexivo da formação de professores, que 

visa o desenvolvimento profissional e pessoal do estagiário. Assim, a reflexão 

foi vista como uma ferramenta essencial e necessária para dar sentido ao 

desenvolvimento e melhoria da profissão docente. O Estágio, como local de 

formação por excelência, prevê a entrada no contexto real de ensino, numa 

escola concreta. O meu Estágio foi realizado na Escola Secundária Augusto 

Gomes em Matosinhos, num núcleo de estágio constituído por dois elementos, 

numa turma do 12.º ano, o 12.º G. Em articulação com a minha colega de 

Estágio, Ema Cardoso, lecionei em mais uma turma de 12.º ano e uma de 11.º 

ano.  

O presente Relatório está estruturado em partes, que vão desde o 

Enquadramento Biográfico, passam pelo Enquadramento da Prática 

Profissional e sua realização, até às conclusões finais e perspetivas futuras. De 

destacar o Projeto de Investigação-Ação - “Relação entre o desempenho dos 

alunos, as expetativas dos professores e a expetativa formulada pelos alunos” - 

como uma etapa importante neste processo. 

Em suma, considero que este ano se afigurou como uma das maiores 

experiências da minha formação, pois nela foi possível colocar à prova e 

desenvolver as minhas competências profissionais, pessoais e sociais, que me 

permitiram crescer e compreender o que é “ser professor”. 

 

Palavras-chave: ESTÁGIO PROFISSIONAL; EDUCAÇÃO FÍSICA; PROFESSOR REFLEXIVO; 

MOTIVAÇÃO PARA A APRENDIZAGEM; AUTORIDADE PEDAGÓGICA
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Abstract 

 

This work intends to be a reflective and illustrative document of the 

activity developed during the Professional Stage (Training). The experiences of 

Stage, the defined objectives and the targets achieved, the difficulties, the 

problems, the strategies for overcoming and the main reflections  from there 

emerging in a perspective of construction training, while teacher are explored.  

The Professional Training at the Faculty of Sport, University of Porto fits 

within the reflective model of teacher training, which aims the professional and 

personal development of the trainee. So, the reflection was seen as an 

essential and necessary tool to give meaning to the development and 

improvement of the teaching profession. The Stage as a place of excellence for 

training provides entry into the real context of teaching in a concrete school. My 

stage was held at Augusto Gomes High School in Matosinhos, in a center 

training course consisting of two elements, in a 12th grade class, 12 G. In 

collaboration with my colleague, Ema Cardoso, I taught in another 12th grade 

and also in one of 11th grade class.  

This report is structured into parts, ranging from the Biographical 

Background, go through the Background of the Professional Practice and its 

realization until the final conclusions and future perspectives. To emphasize the 

Research-Action Project - "Relation between the performance of students, the 

expectations of teachers and the expectation formulated by students" - as an 

important step in this process.  

In short, I believe that this year was one of the greatest experiences of 

my training, because it was possible to test and develop my professional, 

personal and social skills, which allowed me to grow and understand what is 

"being a teacher". 

 

 

 

Keywords: PROFESSIONAL TRAINING; PHYSICAL EDUCATION; REFLECTIVE TEACHER; 
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O Estágio Profissional (EP) surge no contínuo da nossa formação, 

durante a qual tivemos um vasto leque de cadeiras teóricas e teórico-práticas 

que, ao longo dos anos, nos forneceram conhecimentos fundamentais para 

podermos cumprir com sucesso as tarefas previstas no âmbito do EP e na 

nossa vida futura como profissionais da educação na área da Educação Física 

(EF). Esta etapa de formação visa a integração no exercício da vida 

profissional de forma progressiva e orientada, através de uma prática de ensino 

supervisionada num contexto real de ensino1.  

Entre muitas demandas, o EP prevê o acompanhamento/lecionação de 

uma turma na escola, atribuindo ao estudante-estagiário (EE) a 

responsabilidade de realizar todas as tarefas inerentes a este processo. 

Procura-se desenvolver um conjunto de competências profissionais que 

tornem os EE capazes de refletir e responder aos desafios e exigências da 

profissão futura. Pode considerar-se que um dos principais desafios é o ser 

capaz de utilizar a diversidade de conhecimentos adquiridos no decurso de 

toda a nossa formação para dar respostas às várias exigências concretas do 

ensino na escola.  

Pode afirmar-se, também, que para que este processo funcione de 

forma eficaz é imprescindível que participemos de forma ativa na determinação 

do nosso percurso enquanto professores.  

Como afirma Shön (1992), as aprendizagens que decorrem de 

experiências concretas que implicam o envolvimento direto dos formandos em 

atividades e contextos reais de trabalho são as aprendizagens mais ricas e 

duradouras. 

Este documento, denominado “Relatório de Estágio” (RE), pretende ser 

um documento reflexivo e, também, ilustrativo de toda a atividade desenvolvida 

no EP, tendo em conta o Projeto de Formação Individual (PFI) elaborado no 

início do ano e o percurso de realização do estágio. Portanto, é uma reflexão 

final em que procuro sintetizar todo o estágio, no sentido de expor o percurso 

formativo e construtivo da minha competência profissional.  

                                            
1
 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. Matos, Z. 
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Trata-se, obviamente, de um documento pessoal, elaborado de acordo 

com a experiência e vivências de cada um, centrado na nossa aprendizagem e 

nos momentos mais marcantes. Por isso, é meu intuito realizar algumas 

ilustrações das minhas reflexões, fazendo com que este relatório seja a minha 

imagem e espelhe o meu percurso o melhor possível. 

Durante este ano letivo foram muitas as vivências positivas, tanto do 

ponto de vista profissional como humano, que perdurarão, por certo, para 

sempre. Face ao leque de situações, experiências e sentimentos que vivenciei 

ao longo deste ano, não se apresenta como tarefa fácil resumir esta 

experiência, conseguindo dar-lhe uma sequência lógica e ilustrativa de todo 

este meu percurso e do muito que aprendi.  

Consciente da grande quantidade de informação a sistematizar, com 

empenho, esforço e dedicação farei por encontrar as melhores palavras para 

traduzir todos os sentimentos, emoções e aprendizagens. 

Este documento está estruturado em quatro grandes componentes: a 

primeira destinada ao Enquadramento Biográfico, onde é apresentada a 

minha identificação e o meu percurso, como também as minhas expetativas, 

ambições e anseios; a segunda componente incorpora o Enquadramento da 

Prática Profissional, referenciando o macro contexto, o contexto legal, 

institucional e funcional do estágio; a terceira parte refere-se à Realização da 

Prática Profissional. Esta assume-se como fulcral para todo o RE e 

compreende três áreas de desempenho distintas relativas às funções de 

professor, sendo elas:  

1 – Organização e gestão do ensino e da aprendizagem;  

2 – Participação na escola e relação com a comunidade;  

3 – Desenvolvimento profissional.  

Nesta parte (terceira) é feita uma retrospeção sobre tudo o que foi concebido, 

planeado, realizado e avaliado ao longo deste meu percurso, sempre 

recorrendo aos vários e valiosos momentos de reflexão que me ajudaram a 

construir um “eu” profissional.  

Ainda neste capítulo insere-se a temática referente ao Projeto de 

Investigação-Ação: “Relação entre o desempenho dos alunos, as expetativas 
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dos professores e a expetativa formulada pelos alunos”. No final são 

referenciadas as principais conclusões e aspetos que marcaram o meu 

percurso enquanto estagiária, tendo em vista futuro profissional.  
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2.1. O meu percurso 

Eu, Sara Pires, nasci a 26 de Setembro de 1989 e sou natural de Vila 

Real. 

Vivi, praticamente desde sempre, na cidade de Bragança. Foi esta 

cidade que me viu crescer, onde realizei o meu 1.º Ciclo na Escola 

Misericórdia, e, posteriormente, quando transitei para o 5.º ano de 

escolaridade, fui para a Escola EB/2,3 Augusto Moreno, onde estudei até 

finalizar o 6.º ano. Desde o 7.º até ao 12.º ano, frequentei a Escola Secundária 

Emídio Garcia, onde o meu pai dava aulas de EF e onde o meu irmão 

estudava. Quando transitei para o 10.º ano, selecionei, sem grandes dúvidas, a 

área de Ciências e Tecnologias.  

As minhas preferências, na altura, sobre o meu futuro, a nível 

profissional, estavam intimamente ligadas a esta área, sendo que as minhas 

predileções sobre a minha futura ocupação profissional eram enfermagem, 

psicologia ou biologia marinha. Apesar do meu percurso escolar não se pautar 

pela área mais ligada ao desporto, este, na minha vida, desde criança, esteve 

sempre presente.  

Paralelamente aos meus estudos, durante o secundário, por exemplo, 

fazia sempre por frequentar academias (classes de dança), ginásios e as 

piscinas municipais. Posteriormente, no decurso do 12.º ano, o meu pai, ciente 

do meu gosto também pela área desportiva, foi-me alertando para que, se 

porventura quisesse que desporto pertencesse ao meu leque de opções para a 

entrada no ensino superior, teria que me preparar para os pré-requisitos, para a 

Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. Este esteve em muito ligado 

ao rumo que a minha situação académica tomou.  

Uma situação que descrevo como marcante foram os treinos que realizei 

com a ajuda do meu pai e, posteriormente, os pré-requisitos na Faculdade de 

Desporto. Lutar por um objetivo, aquele ambiente competitivo, mas salutar, 

solidário e amistoso, despertou a minha curiosidade, criou em mim uma luz 

que, após aquele momento, senti uma ânsia e uma grande vontade de 

continuar naquele ambiente e de prosseguir naquela faculdade os meus 

estudos. 
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Durante a minha licenciatura, passei uns dos melhores tempos da minha 

vida. Fiz amizades, diverti-me, desenvolvi o meu gosto, ainda mais, pela área, 

adquiri inúmeros conhecimentos nas mais diversas disciplinas, desenvolvi a 

minha capacidade física e, sobretudo, aprendi muito. 

Um dos momentos que, para mim, agora, descrevo como marcante, 

foram as primeiras aulas que lecionei na minha escola onde decorreu o meu 

EP, a Escola Secundária Augusto Gomes de Matosinhos (ESAG). Apesar de 

ter sido trabalhoso e, por vezes, um pouco desgastante, todo o trabalho que 

estive a realizar no âmbito do EP, sinto, inegavelmente, que fui retribuída com 

uma gratificação enorme por parte de todos aqueles que considerei “meus 

alunos”, e essa é, sem dúvida, uma das melhores sensações que já senti até 

hoje. 

 

2.2. A entrada no Estágio 

O EP visa proporcionar a construção da competência profissional numa 

perspetiva do seu desenvolvimento, promovendo o sentido de pertença e 

identidades profissionais, a colaboração e a abertura à inovação, partindo da 

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

experiência2. Logo, o EP será o iniciar deste processo e, por isso, deverá 

decorrer de forma evolutiva e crescente para promover a vontade de investir na 

autoformação.  

A condição de EE coloca-me entre dois mundos completamente 

diferentes: o de professora e o de aluna. Segundo Morais e Medeiros (2007), a 

denominada descontinuidade tripartida - entre a instituição de formação e a 

escola, entre a teoria e a prática e entre o papel de aluno e professor, destaca 

como fortes e marcantes fatores de socialização, o contexto prático em que se 

passa a atuar e os elementos da qual se tem responsabilidade.  

Para Proença (2008, pp. 26-27), o EP deve “representar o clímax de um 

processo de formação que garanta o domínio das competências requeridas 

pela profissão docente”. Assim, o EP é um momento crucial da nossa formação 

                                            
2
 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. Matos, Z. 
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enquanto futuros professores, uma vez que se apresenta como o nosso 

primeiro ano da docência. Inegavelmente que esta experiência se afigura com 

uma das mais importantes, se não a mais importante da nossa formação 

académica, pois nela é possível colocar à prova a nossa competência 

profissional e pedagógica, uma vez que possibilita a utilização e consolidação 

dos conhecimentos adquiridos, alargando a nossa vivência prática e 

potenciando a preparação para o exercer da função de professor.  

O seu principal desafio centra-se na passagem da formação académica 

para a profissão, ou seja, na consolidação de toda a informação, conhecimento 

e ferramentas que nos foram fornecidos. 

 

2.3. Como eu via o Estágio… As minhas Expetativas 

Apesar dos contratempos relacionados com as remodelações da Escola 

de Estágio, as minhas expetativas relativamente ao EP eram muito elevadas. 

Foi neste contexto que enfrentei os desafios característicos da prática docente 

e tive a oportunidade de colocar em prática os conhecimentos aprendidos, 

durante os anos de formação académica. 

Encarei o EP como um espaço de aprendizagem, de autoavaliação e 

reflexão, capaz de me proporcionar a aquisição de uma série de 

conhecimentos e competências que com certeza irão ser utilizados no futuro, 

tais como capacidade de diagnóstico de necessidades, capacidade de 

planificação, capacidade reflexiva, autonomia e a capacidade de comunicar e 

de me relacionar entre os vários elementos da comunidade educativa. 

Perspetivei o EP como um ano de muito trabalho e de grande exigência. 

Foi com muito entusiasmo que vi aproximar esta nova etapa em que poderia 

testar o saber adquirido e, simultaneamente, vivenciar tudo aquilo que este ano 

singular teria para me oferecer.  

No início deste processo sentia-me entusiasmada, confiante, visto que 

teria a possibilidade de concretizar um dos meus desejos profissionais, mas, ao 

mesmo tempo, sentia-me apreensiva, um pouco nervosa porque se avizinhava 

um novo e grande desafio.  
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Os meus anseios iniciais deste ano singular incidiam sobre a realização 

e organização dos principais elementos do processo de Ensino-Aprendizagem, 

nomeadamente, no que diz respeito às tarefas de planear, realizar e avaliar. 

Associado a estas tarefas tinha, também, apreensão relativamente aos alunos 

no que concerne ao nível de controlo do seu desenvolvimento, que se processa 

de forma e a ritmos distintos de jovem para jovem, bem como lidar com a 

grande heterogeneidade que é, atualmente, visível no nosso ensino. Por isso, 

respeitar o princípio da individualização constitui-se como uma dificuldade a 

resolver e ultrapassar.  

Outro aspeto preocupante relaciona-se com a matéria de ensino, não só 

sobre a sua adequação, mas também na forma de ser apresentada, porque 

tinha consciência que deveria ser suficientemente cativante, sem, contudo, 

esquecer a essência da matéria desportiva a ensinar.  

Por último, outro dos receios dizia respeito ao controlo da indisciplina e 

em como ultrapassar situações mais adversas sempre de uma forma positiva e 

eficaz. 

Um dos meus objetivos residia em conseguir influenciar positivamente a 

forma de pensar e agir dos “meus alunos”, no que diz respeito à participação e 

intervenção no desporto; outra das minhas vontades residia em tentar 

incrementar os valores de convivência social, o gosto pela competição, o 

espírito do verdadeiro desportista e assunção de uma conduta correta para 

com a vida e com os outros, no verdadeiro usufruto do exercício da cidadania. 

Por último, esperava conseguir que o espaço da aula fosse para os 

alunos uma mistura de prazeres, deveres e emoções e de jogo, evolução e 

superação, de crescimento e desenvolvimento, mas, sobretudo, de muitas e 

boas aprendizagens, transformando, desta forma, o habitual receio de não 

conseguir, o desânimo e a frustração, em desafio, tentação, coragem, sucesso 

e realização plena. Assim, foi com todo o entusiasmo e empenho que abracei 

este novo desafio, com o intuito de conseguir criar um ambiente propício à 

aprendizagem, de forma a levar os alunos a alterar a forma de olhar, de ser e 

de estar nas aulas de EF.    
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Foi neste sentido que assumi as minhas responsabilidades e me 

comprometi a dar o meu melhor, esperando que fosse um ano muito bom para 

todos e com muitas vivências positivas.  

De facto, olhando para todo o trajeto, considero que foi um processo 

bastante trabalhoso, que exigiu muito da minha capacidade profissional, física 

e psicológica; no entanto, a gratificação por ter vivenciado toda esta 

experiência é enorme. Tenho, porém, a convicção de que ainda tenho muito a 

aprender e a evoluir.  

Da forma como o ano decorreu, do modo como os problemas surgiram e 

foram ultrapassados, julgo ter conseguido vencer as dificuldades decorrentes 

do exercício desta profissão; claro que este processo nunca está terminado, 

mas teve um papel crucial na aquisição de uma maior confiança e segurança 

para o exercício da profissão de professor. 
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3.1. Enquadramento concetual  

Este capítulo é indispensável para se perceber a estrutura atual do EP, o 

modo como o local onde o realizei me influenciou enquanto docente, e as 

normas e condições em que exerci esta função. 

A referência do EP dita que a situação real de prática profissional tem 

como função criar um pensamento de formação inicial e contínua, funcionando 

como um local ótimo para a aplicação dos saberes adquiridos, sendo também 

vital a construção de saberes através da experiência de práticas pedagógicas 

formais e concretas. 

O professor é visto como alguém que tem como função aplicar um 

conjunto de conhecimentos mas, principalmente, tem que conseguir responder 

aos desafios que a escola e os alunos lhe colocam, desenvolvendo 

competências de gestão, disciplina, relacionamento pessoal, conhecimento, 

planeamento, instrução, avaliação e realização prática, assumindo ainda uma 

atitude profissional digna.  

Enfrentar toda esta panóplia de situações e adquirir estas competências 

é um processo só possível através de uma vivência prática e concreta no seio 

do EP. 

Como refere Nóvoa (1992, p. 28), “a formação passa pela 

experimentação, pela inovação, pelo ensaio de novos modos de trabalho 

pedagógico” conjuntamente com um suporte literário e bibliográfico que nos 

leva para um caminho mais teórico, para possível aplicação prática, passando 

a formação “por processos de investigação, diretamente articulados com as 

práticas educativas” (idem). 

Para que isto se concretize, o conhecimento da profissão docente deve 

situar-se num cruzamento da teoria com a prática, da técnica com a arte, com 

um conhecimento complexo e prático, de um “saber” e de um “saber-fazer” 

(Albuquerque et al., 2005), conjugados com um “saber-estar”.  

É em pleno EP que o formando se depara com os vários paradigmas 

existentes nesta profissão, sendo imprescindível ao professor adaptar todos os 

conhecimentos teóricos adquiridos nestes anos de formação académica: 
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“saber”, e realizar o transfer para o “saber-fazer”, confrontando estes 

conhecimentos com a realidade do contexto de estágio, escola e alunos.  

Por este motivo e pelas constantes conjugações de saberes, a reflexão 

torna-se fundamental no EP, cuja sua função tem em vista o desenvolvimento 

de um professor crítico e reflexivo sobre a sua prática letiva.  

Neste processo de dotar um EE com capacidades reflexivas, o professor 

cooperante tem um papel preponderante neste acompanhamento e auxílio a 

nível emocional e de instrução. 

Assim sendo, o PC surge neste processo “como alguém que deve 

ajudar, monitorizar, criar condições de sucesso, desenvolver aptidões e 

capacidades” do EE (Amaral et al., 1996, p. 93). 

As observações com posterior reflexão sobre a ação permitem tanto ao 

PC como aos EE obter uma visão cruzada e construtiva das suas ações, 

imprescindível para que estes percebam a real função deste estágio, sendo o 

EE alertado sobre toda a sua prática no final de cada lecionação (Albuquerque 

et al., 2005). 

Assim sendo, e indo ao encontro da profissão docente, no que refere à 

perceção que o EE tem de si próprio, é observável a mudança e crescimento 

que poderá ocorrer em relação ao seu valor, capacidade para fazer frente aos 

desafios da docência, aos afetos, objetivos e interesses relativos à profissão, 

na sua forma de estar, bem como na forma de se relacionar com os outros.  

De forma a percebermos a nível concetual o EP, segundo Albuquerque 

et al. (2005), caso queiramos um ensino de qualidade, não sendo este 

dependente somente da predisposição do estudante e das suas capacidades 

excecionais, é necessário que haja uma evolução permanente na prática 

profissional dos docentes numa cultura que dê prioridade à reflexão e 

discussão dos princípios que norteiam a prática e os seus efeitos. 
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3.2. Enquadramento legal e institucional  

O modelo atual de estágio foi implementado pela primeira vez no ano 

letivo de 2009/2010, com a intenção de respeitar os novos parâmetros legais 

do processo de Bolonha, ficando a partir deste momento comparáveis, em 

termos de duração e conteúdos, as formações ministradas no ensino superior 

dos 45 estados europeus aderentes. 

O EP – Prática de Ensino Supervisionada e o correspondente Relatório 

de Estágio, é uma unidade curricular do segundo ciclo de estudos conducente 

ao grau de mestre em Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e 

Secundário da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto.  

A estrutura e funcionamento do EP ponderam os princípios decorrentes 

das orientações legais do Decreto-lei n.º 74/2006 de 24 de março e o Decreto-

lei n.º 43/2007 de 22 de fevereiro, e tem em consideração o Regulamento 

Geral dos segundos ciclos de estudos da Universidade do Porto, o 

Regulamento Geral dos segundos ciclos de estudos da FADEUP e o 

Regulamento do Curso de Mestrado em Ensino da Educação Física nos 

Ensinos Básico e Secundário. 

O EP é superiormente enquadrado pela Comissão Científica do Curso 

do Segundo Ciclo de Estudos conducente ao grau de mestre em Ensino da 

Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário, presidida pelo Diretor de 

Curso.  

A organização da unidade curricular é da responsabilidade do professor 

regente, em estreita relação com a Comissão Cientifica e a Comissão de 

Acompanhamento do Curso de Mestrado em Ensino da Educação Física nos 

Ensinos Básico e Secundário. 

A orientação da Prática de Ensino Supervisionada é realizada por um 

docente da FADEUP. O/a professor/a cooperante, docente do estabelecimento 

de ensino onde o EE realiza o seu EP, neste caso a professora cooperante 

Camila Vasconcelos da ESAG, realiza a prática supervisionada. Este detém um 

papel fundamental, avaliando o desempenho dos EE na sua Prática de Ensino 

Supervisionada e assumindo, assim, um lugar cimeiro no controlo da aptidão 

do/a futuro professor/a. 
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O EP funciona durante o terceiro e quarto semestre do Segundo Ciclo de 

Estudos. As atividades iniciam-se no dia 1 de setembro e prolongam-se até ao 

final do ano letivo das escolas básicas e secundárias onde se realiza o 

estágio3.  

No que diz respeito às “Normas Orientadoras do Estágio Profissional”, o 

documento que as encerra contempla 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 relação com a comunidade”;  

Área 4 – “Desenvolvimento profissional”. 

Segundo este documento, a Área 1 tem como objetivo: construir 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. Esta área reporta-

se ao processo de ensino, isto é, à conceção, ao planeamento, à realização e à 

avaliação do processo de ensino-aprendizagem. 

As Áreas 2 e 3 têm como objetivo contribuir para a promoção do 

sucesso educativo, no reforço do papel do professor de EF na escola e na 

comunidade local, bem como da disciplina de EF, através de uma intervenção 

contextualizada, cooperativa, responsável e inovadora. Englobam, assim, todas 

as atividades não letivas realizadas pelo estudante-estagiário, tendo em vista a 

sua integração na comunidade escolar e que, simultaneamente, contribuam 

para um conhecimento do meio regional e local, tendo em vista um melhor 

conhecimento das condições locais da relação educativa e a exploração da 

ligação entre a escola e o meio.  

Por último, a Área 4 tem como objetivo perceber a necessidade do 

desenvolvimento profissional, partindo da reflexão acerca das condições e do 

exercício da atividade, da experiência, da investigação e de outros recursos de 

desenvolvimento profissional. Investigar a sua atividade em toda a sua 

abrangência (criar hábitos de investigação/reflexão/ação). 
                                            
3
 Texto construído a partir do Regulamento e do Documento Orientador de Estágio da 

FADEUP, 2013/2014. 
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3.3. Enquadramento funcional 

O EP, a nível funcional, denomina-se como um projeto de formação que 

tem como objetivo formar um professor profissional e reflexivo, promotor de um 

ensino de qualidade. O EE vai, por si próprio, formando-se num docente 

reflexivo que analisa, reflete e sabe justificar o que faz em consonância com os 

critérios do profissionalismo e funções docentes, como as funções letivas, de 

organização e gestão, investigativas e cooperativas (Matos, 2013)4.  

A realização do EP decorreu na Escola Secundária Augusto Gomes. O 

meu núcleo de estágio foi constituído pela Ema Cardoso e por mim, Sara Pires, 

sob orientação do professor doutor José Mário Cachada (professor orientador) 

e da professora Camila Vasconcelos (professora cooperante).  

A minha prática pedagógica ocorreu nas turmas G, F e K, sendo as duas 

primeiras do 12.º ano e a restante do 11.º. Contudo, a turma que acompanhei 

em todo este processo, durante a totalidade do ano letivo, foi a turma que me 

foi atribuída em sorteio, o 12.º G. 

 

3.3.1. Breve Caraterização da Escola Secundária Augusto Gomes 

O meu EP foi realizado na Escola Secundária Augusto Gomes.  

Atendendo à história desta escola, entre 1964 e 1972 funcionou no 

antigo edifício do Tribunal de Matosinhos uma secção do Liceu Normal D. 

Manuel II (atual escola Secundária de Rodrigues de Freitas). Foi a partir desta 

secção que nasceu em 1972, nas atuais instalações, esta escola com a 

designação de Liceu Nacional de Matosinhos. Mais tarde, em 1979, passar-se-

ia a chamar Escola Nº 2 de Matosinhos, e, em 1989, receberia a designação de 

Escola Secundária de Augusto Gomes - Matosinhos. Em 2002 o nome passaria 

a ser Escola Secundária com 3.º ciclo Augusto Gomes. 

A escolha da designação Augusto Gomes teve em conta a tradição 

artística da escola e o intuito de honrar um pintor matosinhense, cuja obra 

reflete, na temática e na interpretação das formas, a terra e as suas gentes. 

Em 2008 recupera o nome de Escola Secundária Augusto Gomes. 

                                            
4
 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. Matos, Z. 
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A escola localiza-se no concelho e freguesia de Matosinhos, cidade 

portuguesa que se localiza na região norte do país e que pertence ao distrito do 

Porto, na Rua de Damão, 4450-107, e tem alunos oriundos, na sua maioria, da 

freguesia de Matosinhos e das freguesias limítrofes. 

A ESAG é limitada a sul pelo concelho do Porto e pelas freguesias de 

Leça da Palmeira, Guifões e Senhora da Hora, a norte, nordeste e este, 

respetivamente. 

A nível do meio envolvente, a escola não dista mais de 50 m da Junta de 

Freguesia e 200 m do Tribunal de Comarca de Matosinhos. Na sua 

proximidade inserem-se, também, outras estruturas: educativas 

(nomeadamente as escolas do agrupamento vertical de Matosinhos e a Escola 

Secundária com 3º Ciclo Gonçalves Zarco); culturais (Biblioteca Florbela 

Espanca, Casa da Juventude); administrativas (Câmara Municipal e Junta de 

Freguesia) e judiciais (Tribunal). 

A nível socioeconómico, a cidade de Matosinhos, à semelhança de 

outros grandes polos urbanos, tem vindo a apresentar uma desocupação, 

subutilização e degradação da zona habitacional do centro histórico, bem como 

uma extensão da mancha urbana em direção à periferia. Foi outrora um 

município fortemente industrializado e, atualmente, vê-se dedicado ao setor 

terciário. Apesar de ainda manter algum legado industrial, nomeadamente as 

indústrias petroquímicas, alimentares e conserveiras, de têxteis e material 

elétrico, é ainda uma cidade de grande atividade piscatória, detentora das mais 

importantes “portas” do Grande Porto, o Porto de Leixões, que representa o 

maior porto artificial de Portugal, erguido nos finais do século XIX. 

Segundo dados da avaliação externa realizada pela Inspeção Geral da 

Educação5 (2009, p.3), a escola dispunha de um vasto espaço exterior 

constituído por um conjunto de pavilhões rodeados de espaços ajardinados. A 

ligação entre as diversas instalações, com exceção do Pavilhão 

Gimnodesportivo e do Centro de Recursos Educativos (CRE), era feita por 

arruamentos, rampas e passagens cobertas. Este edifício do Centro de 

                                            
5
 Inspeção-Geral da Educação. (2009). Avaliação Externa as escolas: Relatório de 

escola. Escola Secundária Augusto Gomes. Porto: Inspeção-Geral da Educação. 
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Recursos Educativos era destinado aos alunos e professores como um espaço 

multimédia, de lazer e estudo. 

Durante todo o período de estágio, a escola encontrou-se em obras de 

requalificação, havendo, inicialmente, disponível para a lecionação das aulas 

de EF o ginásio da escola (antigo CRE adaptado para o efeito), o espaço do 

Jardim Escola João de Deus (porém, neste último, nunca lecionei), bem como 

o espaço da Junta de Freguesia de Matosinhos, composto por um campo de 

futebol em relva sintética, contudo, com algumas limitações ao nível dos 

vestiários/balneários. Os dois primeiros espaços mencionados não possuíam 

balneários o que comprometeu a sua utilização. 

Com a evolução do processo relativo às instalações desportivas, 

posteriormente, houve a possibilidade de lecionar nas Piscinas Municipais. Na 

última semana do 2º período, como também após as férias letivas da páscoa, 

ou seja, durante o 3º período, a Nave Ilídio Ramos do Centro de Congressos 

de Matosinhos foi também disponibilizada para a lecionação pelos professores 

de EF da escola, sendo o trajeto entre a escola e a instalação assegurado por 

uma empresa de autocarros. 

Relativamente ao material, a ESAG, inicialmente, encontrava-se muito 

desprovida, mas veio-se a colmatar estas falhas com a colocação de algum 

material na arrecadação da Nave Ilídio Ramos. Todas estas condicionantes, 

conjuntamente com a partilha de material com outros professores, aguçaram 

ainda mais a minha capacidade de planificação e estruturação da prática letiva. 

Relativamente aos Recursos Humanos, tendo por base o sistema 

administrativo da ESAG, no que diz respeito ao Pessoal Docente, este 

compõe-se por 146 professores, na sua maioria do sexo feminino.  

Quanto ao Pessoal Não Docente, este é formado por 35 elementos 

divididos pelas funções de assistentes operacionais e assistentes técnicos, na 

sua maioria do sexo feminino.  

Para auxílio dos professores de EF estiveram sempre presentes, e de 

uma forma bastante prestável, três dos funcionários da escola. 

A oferta educativa da ESAG, no que diz respeito ao ensino básico é ao 

nível do 7.º, 8.º, 9.º anos e Cursos de Educação e Formação (CEF). No ensino 
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secundário, o seu leque de opções expande-se pelos Cursos Científico 

Humanísticos (Ciências e Tecnologias, Ciências Socioeconómicas, Línguas e 

Humanidades e Artes Visuais) e Cursos Profissionais (Técnico de Informática e 

Gestão e Técnico de Turismo). Por último, o ensino noturno oferece o Ensino 

Recorrente e Cursos de Educação e Formação para Adultos (EFA). 

A primeira impressão retirada desta escola, que me era completamente 

desconhecida, foi sem sombra de dúvidas a melhor. Fui muito bem acolhida 

por parte de todos os professores, assistentes técnicos e operacionais, que 

prontamente se disponibilizaram para toda a ajuda necessária e desejando-me, 

desde logo, as boas vindas e um ótimo ano letivo. Num contexto mais voltado 

para o grupo de EF, o mesmo sentimento descrito anteriormente aplica-se a 

este grupo, existindo um bom ambiente entre todos e também tendo sido estes 

muito atenciosos e prestáveis. Este grupo é constituído por 15 professores, 6 

dos quais estudantes-estagiários, 2 referentes ao núcleo de estágio da 

FADEUP e outros 3 referentes a outra instituição de ensino, Instituto Superior 

da Maia (ISMAI). 

Sempre senti flexibilidade e disponibilidade de partilha por parte do 

grupo de EF, dando os professores prioridade aos estudantes-estagiários no 

que concerne ao material e espaços de aula. 

 

3.3.2. Os meus alunos – Caraterização da Turma (12.º G) 

Durante o meu EP lecionei o 12.º G, 12.º F e o 11.º K; porém, a prática 

pedagógica das duas últimas turmas foi intercalada com a minha colega de 

núcleo de estágio, Ema Cardoso. A minha turma designada em sorteio, o 12.º 

G, era uma turma maioritariamente disciplinada e muito heterogénea em 

idades, personalidades e aptidão física. O facto de a minha professora 

cooperante ter estado presente em todas as minhas lecionações fez com que 

tivesse uma prática supervisionada e a possibilidade de, no fim da aula, ser 

alertada para todos os fatores e condicionantes pertinentes de serem 

mencionados.  

Os dados para a caraterização do 12.º G foram recolhidos através da 

elaboração de uma ficha individual do aluno, construída pelo núcleo de estágio 
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de EF da FADEUP desta mesma escola, “Ficha de Caraterização Individual”, 

que foi preenchida no decorrer da primeira aula, sob a minha supervisão e 

orientação.  

Esta ficha foi estruturada por áreas de importância, sendo aqui 

retratados os dados informativos dos alunos e seus progenitores, estando 

divididas da seguinte forma: Caraterização da turma, Dados pessoais do 

Encarregado de Educação e do Agregado familiar, Caraterização escolar, 

Deslocações, Saúde, Dados relativos à disciplina de EF, Hábitos do quotidiano, 

Ocupação dos tempos livres e Relação com os pais. 

Estes dados permitiram-me uma visão global da turma, sendo uma 

importante ajuda para um conhecimento mais profundo de cada aluno. 

Sumarizando, devo destacar que esta turma, na aula de EF, era 

constituída por 21 alunos, 14 do sexo feminino e 7 do sexo masculino. 

Quanto ao escalão etário este variava dos 17 aos 21 anos, sendo na sua 

maioria constituído por alunos de 17/18 anos. Mesmo assim, esta turma 

contava com muitos alunos com idade mais avançada em relação à norma 

deste ano de escolaridade. Este dado foi um desafio à união da turma, já que 

esta diferenciação causava algumas divisões por escalões etários; no entanto, 

esta divisão existia também por outros fatores, nomeadamente o rendimento 

escolar, e por aspetos relacionados com a personalidade, maneira de ser e 

estar dos alunos. 

Não existiram condições patológicas que impedissem os alunos da 

prática normal da aula de EF. 

A generalidade dos alunos não tinha por hábito realizar exercício físico 

fora das aulas de EF. Este dado, de certa forma, era alarmante, pois recaía na 

EF, quase exclusivamente, os únicos momentos de exercício físico da maioria 

dos alunos. 

Assim sendo, todas as aulas lecionadas tinham que ter em atenção este 

dado, já que maioritariamente lidava com alunos não treinados ao nível físico. 

Ao longo do ano procurei, também, evoluir neste sentido, de forma a combater 

este excesso de sedentarismo. 
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3.4. O Estágio Supervisionado – o Professor Reflexivo 

O EP enquadra-se dentro do modelo reflexivo da formação de 

professores, e visa o desenvolvimento profissional e pessoal do estagiário. 

Assim, pode-se considerar que o estágio tem as suas raízes no cenário 

reflexivo e integrador, tendo que, na prática da supervisão, aliar-se a reflexão à 

experiência prática de ensino. 

Conduzir a formação para a reflexão é o primeiro dever de qualquer 

formador. Segundo Rodrigues (2001), só assim é possível que o EE 

desenvolva a capacidade de pensar, agir e avaliar toda a sua atividade. 

Portanto, de acordo com esta perspetiva, a formação assenta num processo de 

construção dos vários domínios e não se restringe apenas à ação na aula. 

Neste modelo de prática reflexiva, a teoria e a prática encontram-se 

interligadas. A reflexão sobre a prática permite (re)construção de novos 

saberes e atenua a distância entre a teoria e a prática (Silva, 2009), uma vez 

que procura uma ligação entre aquilo que o professor concebe e aquilo que 

realiza. 

Para Rodrigues (2001, pp. 8-9) “a prática é um bom local para aplicar 

saberes adquiridos, embora ainda com pouca relevância sobre os saberes 

construídos pelas experiências no confronto com as situações pedagógicas”. 

No entanto, apesar de a prática se tornar um lugar de produção e de tomada 

de consciência, não faz qualquer sentido se não for alvo de análise de si 

própria à luz da teoria. Segundo o mesmo autor, “o saber constrói-se na prática 

e na reflexão da mesma” (idem). Ou seja, a postura reflexiva surge da 

compreensão prática da ação e na teoria que sustenta essa ação. 

Os professores têm que elaborar os seus próprios juízos sobre aquilo 

que devem ou não fazer, eles são responsáveis por tomar decisões de acordo 

com os seus conhecimentos e análise das situações. É neste contexto que 

devemos ter em conta Rodrigues (2001, p. 9), quando afirma que “a reflexão 

não é um processo natural e requer muito tempo”. Por isso, para ser 

desenvolvida precisa de ser estimulada e trabalhada de forma consciente, 

realçando uma capacidade mais questionadora e reguladora. Nesta linha de 

pensamento, poderíamos ainda acrescentar que a reflexão surge da 
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curiosidade sobre a prática docente, na medida que nasce a partir da busca de 

razões, explicações e soluções para a ação que realizou. 

 

3.5. O Papel da Escola 

No passado, a família era considerada a principal responsável pela 

formação das crianças e jovens e a escola era apenas entendida como uma 

instituição complementar, onde eram transmitidos alguns conhecimentos 

gerais. A escola era, assim, percecionada como um espaço onde a 

socialização era praticamente irreconhecível. Com o avançar do tempo, o 

panorama escolar foi sendo configurado para um quadro de referência mais 

alargado. Deste modo, a escola tem de considerar interesses mais amplos, e 

procurar favorecer atitudes, sentimentos e atributos que preparem os 

educandos para o “bem conviver” (Minicucci, 1986). 

Neste sentido, a escola assume-se como um espaço educativo, cuja 

principal função é possibilitar ao aluno o acesso à construção do saber. Este 

papel está intimamente ligado às relações de ensino, visto que a transmissão 

de conhecimento nasce da interação entre as pessoas. Logo, é inevitável 

considerar esta relação na sua visão dupla, onde tanto o professor como o 

aluno são elos concretizadores dessa relação. 

Este é um local privilegiado onde a partilha e o confronto são traços 

caracterizadores da sua realidade, ou seja, é um local de partilha e confronto 

constante entre alunos, professores, funcionários e pais, sendo um espaço de 

eleição para a transmissão, modelação e criação de valores, sabedorias, 

competências e culturas. 

A interação entre toda a comunidade escolar é crucial para a partilha de 

experiencias e conhecimentos. Assim, a escola é um espaço de 

multiplicidades, onde se misturam diferentes valores, experiencias, conceções, 

culturas, crenças e relações sociais, elevando o quotidiano escolar para uma 

complexa e enriquecedora estrutura de conhecimentos e sujeitos. 

Apesar de algumas indecisões, a escola constitui-se como um espaço 

de construção de conhecimentos, de alegria, e formação de pessoas 

conscientes, participativas e solidárias. No entanto, as relações estabelecidas 
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no âmbito escolar podem ser entendidas como complexas e muito difíceis. As 

questões ligadas à afetividade, como a emoção, a paixão, o sentimento estão 

presentes em todas as relações humanas, sendo uma parcela integrante do 

contexto escolar. 

Portanto, a escola já não pode ser encarada como um espaço fechado e 

triste, mas, sim, como um lugar de prazer e de aprendizagem onde o contributo 

do professor é fundamental. 

É urgente que a escola considere os mais amplos interesses e que 

possa favorecer atitudes, sentimentos e atributos que preparem os educandos 

para o “bom viver na sociedade”. 

 

3.6. A Educação Física na Escola 

O desporto é um património Mundial da Humanidade, um fator cultural 

global da civilização que deve ser preservado. Por isso, antes de me debruçar 

sobre o desporto na escola e a EF em particular, faz todo sentido tentar 

explicar os porquês e para quês do desporto na escola. 

De facto, não precisamos de ir mais longe para justificarmos a 

necessidade de ser ensinado e apreendido, não só pela mundialização que o 

desporto atingiu, mas também porque educar no e pelo desporto é uma das 

obrigações da escola, facultando aos alunos uma cultura e uma competência 

desportivo cultural adequada, favorecendo o desenvolvimento da 

personalidade, disponibilizando/incrementando valores, razões, saberes que 

ajudam a organizar as suas vidas. Pela importância formativa que a EF 

celebra, pela corporização de atividades físicas com significados culturais, pelo 

contributo único para o desenvolvimento de crianças e jovens e pelo 

potenciamento de saberes de outras áreas de intervenção, parece ser evidente 

e consensual a legitimação da EF como ponto integrante do currículo escolar. 

Nas múltiplas relações que a EF celebra com outras disciplinas e áreas, 

a ligação estabelecida sublinha o valioso, imprescindível e específico contributo 

desta disciplina para a formação global do Aluno no decorrer do seu percurso 

escolar, enquanto ser social e Humano. Aqui, através do corpo e da atividade 

física, pretende-se uma construção individual e coletiva do aluno, no 
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estabelecimento de relações socialmente aceites e consequente integração de 

atitudes, capacidades, conhecimentos e hábitos desportivos, mas 

fundamentalmente sociais. Isto obriga a que haja uma aprendizagem de 

competências em diversos âmbitos e de diferentes matérias, mas sempre 

considerando a qualidade de vida, a saúde e o bem-estar. Segundo Bento 

(1998), a EF é a disciplina escolar que tem o desporto como conteúdo, sendo a 

única disciplina que visa preferencialmente a corporalidade. Como diz Caldas 

(2006), a EF deve possibilitar uma série de vivências, convivências e 

experiências, não só motoras, mas, também, respeitantes à cultura social e 

corporal.  

Sublinhe-se que, ao tratar-se de uma disciplina escolar, pressupõe-se 

ensino e aprendizagem. Necessita de esforço para superar dificuldades e 

resolver problemas, significa rendimento escolar, significa que a competição é 

um momento de aplicação de conhecimentos, de avaliação e de socialização e, 

por isso, é importante que a EF não se desproveja desses sentidos. 

No entanto, o desporto da escola não poderá ser o próprio desporto 

como é visto, analisado e refletido por e para adultos. Assumindo que todos 

perfilhamos que para a EF na escola não interessa a forma mais evoluída de 

uma modalidade desportiva, também ninguém a renuncia. Subsiste a 

consciência que existe um longo trajeto a percorrer, mediado por diversas 

etapas de complexidade crescente, começando por formas e estratégias mais 

simplificadas até formas mais evoluídas para que o conteúdo tenha significado 

para a criança e jovem. Esta deverá ser a preocupação máxima do processo 

ensino-aprendizagem. 

É indubitável que a aula de EF é de extrema importância, visto que, para 

muitos alunos, esta aula é o único local de aprendizagem pedagogicamente 

orientado e supervisionado de desporto, e de prática formal em segurança 

física e emocional. 

Por conseguinte, os princípios e estratégias de ensino devem ser 

equacionados em torno dos modelos de instrução e baseados em teorias de 

aprendizagem. É sabido que não existe apenas um único modelo educativo e, 

por isso, é importante retirar o melhor de cada modelo, renovando e 
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reformulando constantemente. Assim, para o ensino da EF são importantes as 

técnicas e métodos que visem desenvolver as capacidades cognitivas e 

motoras, que cumpram e respeitem a especificidade dos conteúdos, mas, 

acima de tudo, que motivem para a aprendizagem. 

 

3.7. O que é ser professor; O que é estar na Escola de hoje 

A acentuação da imagem da docência como profissão, resultado do 

ultrapassar de ideias redutoras, tem sido cada vez mais visível. Ser professor 

nunca foi tarefa fácil. Durante séculos, exigiu-se que o professor fosse um 

modelo de virtudes e, mais recentemente, que desempenhasse as funções de 

um técnico, capaz de mudar os comportamentos e atitudes de todo o tipo de 

alunos. Assim, a profissão de professor pode ser classificada como complexa, 

onde a incerteza, a ambiguidade das funções são o traço que melhor a define. 

É neste panorama que hoje emerge o modelo dos “professores como práticos 

reflexivos” (Zeichner, 1993, p.18), envolvidos num processo de construção e 

desconstrução de saberes, onde vão elaborando a sua própria conceção de 

ensino. 

Neste sentido e segundo Gonçalves (2009, p. 25), “o percurso docente é 

um percurso relacional, contextualmente vivenciado e construído, em que o 

professor se vai desenvolvendo. É hoje inquestionável que a formação ao 

longo da vida é uma resposta necessária aos desafios de inovação e 

desenvolvimento pessoal e profissional”. Nesta linha de pensamento Rodrigues 

(2009, p. 6) considera que “a profissão do professor aprende-se na sala de aula 

ao longo da vida”. O professor nos tempos de hoje procura ser um professor 

intelectual, investigador e de prática reflexiva, apelando à capacidade de 

construir saberes a partir da experiência analisada; à capacidade de aprender 

com e no ensino e não de aprender apenas a ensinar; à capacidade de 

escolher de forma responsável e autónoma, respeitando um conjunto de 

valores eticamente profissionais. 

Segundo Oliveira (1996, p. 26) “os professores são elementos 

importantes no desenvolvimento social e pessoal dos jovens. Espera-se deles 

o exercício das suas funções de formador, transmitindo informações e valores 
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fundamentais, ajudando o jovem a adotar valores próprios e a desenvolver a 

capacidade de tecer juízos, de refletir sobre as informações alternativas, a vida 

e o mundo, cuja característica primeira será a sua mutação constante”. Assim, 

o professor é entendido como um formador por excelência, sendo um elemento 

responsável na formação e desenvolvimento dos alunos. 

Atualmente, ser professor vai muito para além das tarefas inerentes à 

sala de aula. Assim, o professor não se pode limitar à gestão da aula, mas terá 

que assumir a função de gestor relacional, de conflitos e de interação entre os 

vários elementos da comunidade educativa. 

Pelo exposto, pode-se perceber que o papel do professor é hoje muito 

abrangente e complexo. Portanto, a sua capacidade profissional terá que ir 

para além das tarefas didáticas de planear, realizar e avaliar o processo de 

ensino-aprendizagem. Segundo Silva (2009), o professor só poderá responder 

às múltiplas tarefas se compreender e se se envolver no contexto global de ser 

professor. Nesta medida, o papel do professor não se poderá limitar a uma 

comunicação unilateral com os seus alunos, mas sim um papel mais ativo e 

criativo, para que a educação decorra numa ação cooperativa e haja espaço 

para a criatividade de ambos. 
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Este espaço incorpora a vivência tida ao longo do EP no exercício da 

profissão docente, desde a conceção, planeamento, realização e avaliação do 

ensino, até à participação, integração e relação com a comunidade escolar. 

Aqui serão evidenciados os momentos mais marcantes, as aprendizagens, as 

dificuldades e estratégias utilizadas, assim como os resultados da atividade 

desenvolvida e os principais pontos de reflexão. 

 

 

4.1. Área 1 – “Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem”  

A área 1 do nosso plano de desempenho tem como objetivo elaborar 

uma estratégia de intervenção, orientada por objetivos pedagógicos, que 

respeite o conhecimento válido no ensino da Educação Física e conduza com 

eficácia pedagógica o processo de educação e formação do aluno na aula de 

Educação Física (Matos, 2013). Esta é constituída por 4 etapas distintas na 

extensão da organização e gestão do ensino e da aprendizagem e para se 

concretizar e efetivar será necessário percorrer as etapas da conceção, 

planeamento, realização e avaliação do ensino. Para dar seguimento a estas 

etapas foi imprescindível elaborar uma estratégia de intervenção junto das 

turmas, balizada por um conjunto de objetivos pedagógicos passíveis de atingir 

e que fizeram com que se alcançasse o sucesso no processo de ensino – 

aprendizagem centrado na especificidade da disciplina, no currículo e nas 

caraterísticas gerais dos alunos. 

O famoso momento de aplicação dos conhecimentos adquiridos na 

formação académica em conjunto com as respetivas revisões da literatura 

especializada ganha especial destaque neste momento em concreto, quando 

somos confrontados em transportá-los da teoria para a prática em função do 

contexto onde estamos inseridos. 

O EP deve ser encarado como o momento de conjugação do saber 

empírico e do saber proveniente da prática. Segundo Alarcão (1996) é 

fundamental que durante este período o professor construa um saber-fazer 

sólido que se possa traduzir numa atuação inteligente e criativa nos diversos 

contextos, instáveis e indeterminados, que cada realidade produz.  
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A supervisão pedagógica, desempenhada pela PC, fez com que esta 

conjugação entre o saber empírico e a prática tivesse um fio condutor. Não é 

de descurar o papel que esta assumiu na minha evolução. Toda a sua 

orientação, auxílio e questionamento sobre as decisões tomadas ao longo do 

EP fez com que a minha capacidade reflexiva sobre todas as situações da 

prática tivesse uma evolução gradual que me permitiu melhorar o meu 

desempenho, aula após aula, e ir adquirindo uma cada vez mais assumida 

opinião reflexiva sobre toda a minha atuação, contribuindo assim para que a 

minha competência profissional seja mais consciente como docente e pessoa. 
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4.1.1. Conceção  

Quando se inicia este percurso, antes de sequer pensarmos no 

momento em que poderemos aplicar os nossos conhecimentos, devemos estar 

cientes da necessidade de ter uma ideia sustentada do que é o ensino, da 

escola e dos alunos, tendo sempre em atenção a adequação ao contexto onde 

estes fatores serão apresentados. 

Surgiu, então, cada vez mais a lúcida perceção de que existe uma 

grande diferença entre a tal conceção, as ideias de concretização que 

acompanham cada professor e, ainda mais, o EE e o que é realmente possível 

realizar ao longo do ano, atendendo a todos os aspetos e condicionalismos: 

material escolar disponível, infraestruturas existentes, a predisposição dos 

alunos para a aula de EF, etc. 

Nesta etapa, a prática pedagógica do EE é supervisionada por um 

professor experiente que o acompanha e apoia na tomada de decisões 

inerentes a todo o processo de ensino-aprendizagem. Este momento da 

formação é muito mais do que uma aquisição de técnicas e de conhecimentos, 

é o momento-chave da socialização e da configuração profissional (Nóvoa, 

1992). 

A filosofia e funcionamento da ESAG, mais concretamente da disciplina 

de EF, foi simplificada no dia da primeira reunião do grupo disciplinar, onde 

conheci todos os professores que o integravam, bem como fiquei a saber das 

grandes dificuldades de planeamento, devido a toda conjuntura que a escola 

atravessava, entre outras informações partilhadas e conhecimentos 

transmitidos. 

Segundo a ideia expressada por Bento (2003, p. 20), todo “o programa 

ou curriculum deve fornecer orientações norteadoras para a planificação do 

ensino pelo professor e para a elaboração dos materiais complementares 

(materiais auxiliares do ensino, livros escolares, fichas de trabalho, tabelas de 

avaliação, entre outras)”.  

Embora não tenha sido possível realizar, pelo grupo de EF, um 

planeamento anual dado a enorme carência inicial de recursos materiais e 
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espaciais da escola, foi por nós (núcleo de estágio) feita uma análise cuidada 

do programa de EF correspondente ao ensino secundário.  

A articulação descrita no roulement, um processo de gestão que me era 

desconhecido, englobava a distribuição dos espaços desportivos e recursos 

humanos. Durante parte do ano letivo, o mesmo era realizado semanalmente 

pela coordenadora do grupo de EF; esta regularidade na realização do 

roulement devia-se ao facto de a escola se encontrar em obras de 

requalificação o que tornava incerto os espaços onde poderiam decorrer as 

aulas de EF. Com a evolução relativa ao processo das instalações desportivas, 

novos espaços surgiram o que possibilitou efetuar a sua realização para um 

período de tempo mais extenso, facilitando, assim, a minha análise do mesmo 

e planeamento da minha prática pedagógica, consoante os espaços que me 

eram destinados. 

Relativamente aos restantes elementos subjacentes à conceção, a PC 

ocupou um lugar cimeiro na sua orientação, alertando-nos para a leitura e 

análise de certos documentos, nomeadamente: Regulamento Interno; Critérios 

de Avaliação da Disciplina de Educação Física (também para os alunos 

impossibilitados de realizar a componente psicomotora), Plano Anual de 

Atividades e o Estatuto do Aluno. 

A leitura, análise e reflexão dos documentos acima mencionados 

revelou-se bastante importante para um conhecimento mais aprofundado de 

todos os aspetos inerentes ao processo de ensino-aprendizagem. 

Foi-me possível fazer uma análise cuidada do que poderia lecionar, bem 

como das condições que dispunha para tal, tendo por base os conteúdos 

programáticos referentes ao 11.º e 12.º ano. 

Este processo não poderia ficar concluído sem um conhecimento mais 

aprofundado relativo às caraterísticas de cada aluno das diferentes turmas, 

através do qual adquiri informação da caraterização da turma na sua 

globalidade. Para completar toda esta etapa inicial e para me sentir totalmente 

apta para iniciar o processo de planeamento realizei uma nova investigação e 

pesquisa de informação, como por exemplo o estudo dos escalões etários. 

 



Realização da Prática Profissional 

39 
 

4.1.2. Planeamento  

Segundo Bento (2003, p. 8), planeamento “significa uma reflexão 

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

determinada disciplina”.  

A não existência do documento referente ao Planeamento Anual, devido 

às obras de requalificação que a escola atravessava e consequente 

instabilidade a nível dos espaços para a lecionação das aulas de EF, o meu 

planeamento referente a cada unidade temática foi elaborado ao longo do ano 

letivo, consoante a evolução das questões relacionadas com as instalações 

desportivas e, consequentemente, consoante a organização do roulement. 

Todo este trabalho foi realizado sob as orientações e olhar atento da PC.   

Sendo o Modelo de Estrutura do Conhecimento (MEC) de Vickers 

(1990), um ponto de partida para a iniciação de cada modalidade, torna-se uma 

ferramenta ideal para dar a conhecer as bases do ensino de determinada 

modalidade. Tendo por base os conceitos apresentados por Vickers, a 

organização do ensino-aprendizagem baseia-se em três fases: análise, decisão 

e aplicação. Este modelo reflete sobre um pensamento transdisciplinar, 

possuindo quatro categorias transdisciplinares. Foi na construção do MEC de 

cada unidade temática e dos 8 módulos que o compõem que comecei a ter 

uma noção mais concreta das minhas fragilidades e facilidades neste processo 

de ensino. O facto de neste documento contemplarmos todo o processo de 

ensino de cada modalidade fez com que me apercebesse, ao longo da 

elaboração de cada MEC, da dificuldade de, ao longo das três fases referidas, 

conjugar fatores como: o nível de desempenho motor dos alunos, as 

caraterísticas do contexto escolar (condições materiais, espaciais e temporais), 

a extensão, sequência e os objetivos da matéria, os critérios de avaliação e a 

aplicação das progressões pedagógicas. Sem primeiro estar consumada a fase 

da análise não é possível a tomada de decisões, e sem estas decisões, 

tomadas de forma consciente e responsável, em função dos dados obtidos na 

fase de análise não podemos realizar a fase da aplicação. Estas etapas foram 

realizadas com o maior cuidado e minucia, apesar dos condicionalismos 

relativos às instalações/material. Por último, o momento de 
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aplicação/lecionação em que colocava em prática todos os processos 

elaborados anteriormente, havendo, quando necessário, ajustes e reajustes de 

modo a adaptar o melhor possível o processo de ensino-aprendizagem às 

necessidades dos alunos. 

Foi diminuindo o tempo despendido na sua elaboração, bem como a 

ideia inicial de que o MEC era apenas um documento avultado de páginas foi 

esmorecendo ao longo da sua realização. Na parte inicial deste EP nem 

sempre consegui elaborá-los antes de iniciar a(s) modalidade(s) em causa de 

modo a servir-me de guia para a minha lecionação. A sucessiva construção 

dos MEC fez com que as fragilidades resultantes da inexperiência se fossem 

esbatendo, melhorando a cada um, na realização dos seus vários módulos e 

na sua elaboração atempada, já que como não se trata de um documento de 

planeamento rígido (não é estanque) pode ser concluído e/ou retificado no 

decorrer do processo de ensino-aprendizagem. 

Uma das tarefas fundamentais para proceder à etapa do planeamento é 

a avaliação inicial dos alunos. Torna-se necessário e imprescindível que o 

professor de EF conheça, entre outros aspetos, os conhecimentos, o nível de 

desempenho motor, o nível de aptidão física e, também, os interesses dos 

alunos. 

Para obter o conhecimento sobre o nível inicial de desempenho motor 

dos alunos nas modalidades a lecionar, decidi realizar as avaliações de 

diagnóstico sempre que iniciava uma nova unidade temática, no decurso do 

ano letivo. 

Segundo Bento (2003), as unidades temáticas ou didáticas são 

fundamentais no processo pedagógico de ensino, estipulando etapas claras e 

distintas no ensino-aprendizagem, sendo planificadas pelo professor na 

organização do seu ensino e servindo como base para a preparação das suas 

aulas.  

Como referido anteriormente, no que concerne às UT, estas também 

foram alvo de grande evolução.  

No seguimento do conhecimento da(s) modalidade(s) que poderia 

lecionar, estando estas, de acordo com o supracitado, dependentes das 
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instalações desportivas, através de uma análise cuidada ao Programa de 

Educação Física do Ensino Secundário, como, também, através dos dados da 

avaliação de diagnóstico deparei-me com situações que se tornaram um pouco 

problemáticas quanto à sua resolução, uma vez que para as solucionar não 

poderia contar com a minha sabedoria advinda da experiência de lecionar. 

Após a fase de análise, segue-se a fase da decisão e esta fase traduz-se, mais 

exatamente, na extensão e sequência dos conteúdos, bem como na definição 

dos objetivos que queremos que os alunos alcancem. Para que todo o 

planeamento, ao nível da UT, tivesse o seu sentido e a sua lógica e se 

traduzisse em aprendizagens verdadeiras e significativas para os alunos, tive 

que atender fortemente ao verdadeiro estádio de desempenho motor dos 

alunos em cada modalidade e não tanto ao que já seria suposto os alunos de 

determinado ano de escolaridade estarem a aprender. Pois, não creio ser 

possível a aprendizagem de determinado conteúdo mais complexo, sem que os 

conteúdos que sustentem essas aprendizagens seguintes envoltas de mais 

complexidade não estejam aprendidos, consolidados. Com isto, a adaptação, a 

adequação dos conteúdos a todos estes aspetos e condicionalismos esteve 

sempre presente. 

Como refere Ausubel (1982, p. 163) "o fator isolado mais importante 

infuenciando a aprendizagem é aquilo que o aluno já sabe; determine isso e 

ensine-o de acordo." 

Como tal, a aprendizagem é mais significativa à medida que o novo 

conteúdo é incorporado às estruturas de conhecimento de um aluno e adquire 

significado para ele a partir da relação com seu conhecimento prévio. 

O auxílio, apoio, conhecimentos partilhados, bem como os ensinamentos 

transmitidos pela PC, relativamente a este aspeto, foram sempre importantes e 

pertinentes para desenvolvimento e solução das minhas dúvidas.  

Para além das dificuldades enumeradas anteriormente, o facto de, em 

cada aula, ter que ter em atenção as categorias transdisciplinares que 

compõem as UT - cultura desportiva, condição física, habilidades motoras e 

fatores psicossociais, fez com que existisse, ao longo deste EP, uma 

desmistificação sobre o tempo mais correto para introduzir e exercitar cada 
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conteúdo, bem como sobre o momento oportuno para a aplicação de cada 

categoria transdisciplinar. Neste seguimento, devido a toda a conjuntura já 

mencionada que a escola atravessava o que em determinadas fases do ano se 

traduziu num número considerável de aulas teóricas, trabalhei, e de forma 

bastante aprofundada, mantendo os alunos sempre motivados, os conteúdos 

teóricos referentes às modalidades que estava a lecionar na prática. Estas 

aulas, embora em número avultado, permitiram que os alunos acompanhassem 

de uma forma mais significativa e compreendessem muito melhor os conteúdos 

que estavam a exercitar, efetuando, assim, esse transporte de conhecimentos 

para a prática. 

  

“No que toca à Cultura Desportiva, nomeadamente a Criação e 

Evolução do Voleibol; Voleibol em Portugal; F.I.V.B; Simbologia/Terminologia 

e Regulamento da modalidade (objetivo de jogo, terreno de jogo, número de 

jogadores, duração do jogo, altura da rede, equipa de arbitragem, sistema de 

pontuação, líbero, serviço, rotações, interrupções de jogo, intervalo entre os 

sets e mudanças de campo) foram conteúdos abordados e trabalhados com 

os alunos em aulas teóricas. Nas respetivas aulas teóricas (aulas lecionadas 

no laboratório, cantina (…), pelo fato de não haver instalações desportivas 

disponíveis) foram transmitidos aos alunos um vasto leque de conhecimentos 

referentes à Cultura Desportiva do Voleibol”.  

(Reflexão da unidade temática de voleibol) 

 

Fui tendo a perceção, ao longo do EP, que a introdução da condição 

física na parte inicial da aula, fase em que os alunos estavam mais despertos, 

concentrados e com menor índice de fadiga para a sua realização, tinha todas 

as condições para resultar e tornar toda a aula mais cativante, dinâmica e 

diversificada. 
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“Optarei por exercitar as capacidades condicionais na parte inicial das 

aulas, através de, por exemplo, jogos lúdicos para exercitar estes conteúdos. 

Haverá um aumento progressivo na exigência dos exercícios e/ou jogos 

lúdicos, relativamente a estes conteúdos, no decurso da unidade”.  

(Reflexão da unidade temática de voleibol) 

 

Relativamente aos conceitos psicossociais, optei por não especificar a 

função didática para cada aula, uma vez que considero que estes conceitos 

são essenciais para o desenrolar harmonioso das aulas, devendo, assim, estar 

presentes em todas as aulas. 

Por último, surge o planeamento ao nível da aula, plano de aula, estando 

a elaboração das UT relacionada com uma eficaz adequação dos conteúdos 

estipulados às necessidades dos alunos no desenvolvimento dos mesmos para 

um eficaz ensino-aprendizagem, através da avaliação diagnóstico. 

As várias reuniões do núcleo de estágio onde analisamos e começamos 

a delinear, com o auxílio da PC, a estrutura que o plano de aula iria adotar, 

tendo sempre por base as quatro categorias transversais mencionadas na UT, 

foram determinantes para a sua correta elaboração. A divisão do plano de aula 

pelas três fases (inicial, fundamental e final), definidas por Rink (1993), foi o 

ponto de partida para a efetivação da estrutura do plano de aula. 

Todo o processo de planeamento, mais concretamente a elaboração do 

plano de aula, tinha sempre como principal preocupação o sucesso do aluno. 

Fatores como o número de exercícios ideal para cada aula, se estes cumpriam 

e tinham o tempo necessário para melhorar as habilidades dos alunos em cada 

modalidade, se estes eram motivantes e se garantiam um empenho motor 

satisfatório durante a sua realização eram sempre tidos em consideração na 

procura desse sucesso.  

Ao longo do ano letivo tive que atender a todos estes aspetos e, 

também, ao fator tempo, pois o facto de termos, em muitas ocasiões, que nos 

deslocar para fora do recinto escolar, para a Nave Ilídio Ramos, por exemplo, 

fazia com que a minha atenção sobre o tempo disponível para a aula fosse 

redobrada e a escolha dos exercícios fosse ainda mais criteriosa. 
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No início da minha jornada, este processo de seleção dos exercícios, 

tendo em conta o tempo de aula, nem sempre se demonstrou como uma tarefa 

fácil para mim. No início ocorria no erro de apresentar, e até com orgulho, 

vários exercícios para uma só aula, realizando planos de aula demasiado 

extensos, como ocorreu no caso da modalidade de voleibol. O tempo que já 

por si só era mais reduzido, devido às deslocações entre a escola e as 

instalações desportivas, e uma vez que o número de exercícios não era o ideal 

considerando o tempo real de aula, a exercitação dos exercícios propostos 

ficava um pouco comprometida, uma vez que para dar cumprimento ao plano 

de aula tinha que acelerar todo o processo, permanecendo os alunos, por 

vezes, tempo insuficiente em cada exercício, tendo esta minha atitude 

implicações para a aprendizagem dos alunos. 

Com o auxílio e apoio da PC, esta situação foi rapidamente 

ultrapassada, apresentado uma melhoria cada vez mais evidente na realização 

dos planos de aula; consequentemente houve uma melhoria na lecionação das 

aulas, e, em última instancia, na aprendizagem dos alunos. 

Relativamente ao planeamento, não posso deixar de fazer referência à 

modalidade que lecionei (atletismo) para a qual os alunos não tinham muita 

motivação para a sua prática. Este facto fez com que, ainda antes de a ter 

iniciado e com as informações e feedbacks da PC, realizasse estudos, análises 

e pesquisas exaustivas relativas à abordagem dos conteúdos de atletismo de 

uma forma cativante e motivadora para os alunos. Esta preparação prévia no 

que toca à pesquisa, recolha de informação e seleção de exercícios da 

modalidade enriqueceu as minhas competências e aumentou o meu leque de 

escolhas o que se reviu nos planos de aula ao longo da unidade e no 

desenrolar das aulas. No entanto, sendo esta uma modalidade pouco 

apreciada pelos alunos e devido à não existência de condições desejadas a 

nível das infraestruturas e material, houve alguns alunos a não acompanharem 

de forma muito entusiástica os conteúdos lecionados nesta unidade. Contudo, 

todo o meu trabalho de pesquisa realizado anteriormente, com o intuito de 

conter nos planos de aula exercícios cativantes, surtiu o seu efeito, pois 
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aquando da realização dos exercícios mais peculiares que selecionei os alunos 

divertiram-se, aprendendo, desta forma mais agradável, os conteúdos. 

Durante todo este processo de planeamento de cada aula surgiram 

algumas dificuldades, sendo os espaços físicos que nem sempre foram os mais 

adequados e a não existência do material desejável e necessário obstáculos a 

ter em consideração no momento de organizar toda a dinâmica de uma aula. 

Não posso deixar de referir que a observação das aulas da minha colega 

do núcleo de estágio da FADEUP e a análise dos seus planos de aula das 

diferentes modalidades, estando nestes presente a sua individualidade 

enquanto professora, fizeram aumentar os meus conhecimentos relativos à 

planificação, para além da experiência que ia acumulando a cada aula que 

lecionava. 

 

4.1.2.1. Jogos Desportivos vs Outras modalidades (Ginástica) 

Os jogos desportivos caraterizam-se como modalidades abertas e, por 

isso, possuem uma componente motora muito rica que permite o 

desenvolvimento multilateral do aluno em situações de aprendizagem muito 

diversas, sendo um instrumento pedagógico repleto de potencialidades. 

Para o ensino dos jogos desportivos, mais concretamente do jogo de 

voleibol, perfilhei uma abordagem progressiva dos conteúdos. Optei, 

inicialmente, por exercitar os vários elementos técnicos (principalmente aqueles 

em que os alunos demonstravam dificuldades acrescidas) em exercícios mais 

analíticos, precisamente para apurar, desenvolver e melhorar as suas 

competências nas habilidades técnicas do voleibol. Este tipo de exercícios 

eram, sobretudo, direcionados para o grupo da turma com bastantes carências 

ao nível das habilidades técnicas na modalidade. No nicho de alunos da turma 

com um desempenho mais avançado o sentido da realização deste tipo de 

exercícios era diminuto ou quase inexistente, sendo que a abordagem dos 

conteúdos, neste caso, era, de início, mais fortemente baseada e 

contextualizada ao jogo. Assim, procurei criar situações de aprendizagem 

(jogos reduzidos e formas jogadas modificadas e condicionadas) que 

permitissem aos alunos adquirir competências necessárias para resolver os 
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problemas do jogo. Esta abordagem permite aos alunos não apenas uma 

melhoria na capacidade de jogo, mas, também, na própria compreensão do 

jogo. Assim sendo, privilegiei o ensino do jogo aquando da aquisição das 

competências técnicas para nele intervir nas mais variadas situações. Ou seja, 

um ensino da base para o topo em que o ensino da técnica surge antes da 

intervenção no jogo, pois julgo que sem as competências técnicas não 

podemos dar a resposta necessária e adequada às situações técnico-táticas 

que surgem no contexto de jogo. 

 

“Optei por administrar um conhecimento da base para o topo, que 

pressupõe que o ensino das habilidades motoras surja antes para, 

posteriormente, serem aplicadas em contexto de jogo”.  

(Reflexão da unidade temática de voleibol) 

  

A presença de oposição e da competição inerente aos próprios jogos 

são duas caraterísticas fundamentais que deverão estar sempre presentes. 

Logo, importa moldá-las e ajustá-las em torno dos nossos objetivos.  

Nos desportos individuais, como a ginástica, dado as suas caraterísticas, 

a abordagem tem que ser bastante dissemelhante. Como tal, optei, também, 

em articulação com a minha colega de estágio Ema Cardoso, por uma 

abordagem da base para o topo. As modalidades abordadas da ginástica foram 

a ginástica acrobática e a ginástica de solo, sendo que optamos por, 

inicialmente, ministrar uma abordagem mais analítica e mais segura para os 

alunos. É pedido o domínio de determinado elemento técnico simples antes de 

se evoluir para um mais complexo, como, por exemplo, aconteceu no caso do 

ensino do apoio facial invertido, em que os alunos realizaram uma progressão 

lógica que passava, inicialmente, por ter três apoios no solo (cabeça e mãos) 

com os membros superiores fletidos, para, numa fase final, executar o 

elemento na sua forma mais complexa. 

No entanto pretendeu-se que, posteriormente, os alunos fossem 

capazes de exercitar e integrar os conteúdos em habilidades globais, sendo um 
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bom exemplo a sequência gímnica que tiveram que realizar para a avaliação 

sumativa prática. 

 

4.1.2.2. Ensino por Níveis   

Outro dos objetivos desta etapa reportou-se ao planeamento do ensino 

por níveis de desempenho motor, na tentativa de ir ao encontro das 

necessidades e especificidades de cada aluno, para que cada um possa 

trabalhar em função do seu nível de competência e com uma progressão 

adequada, como se verificou no caso da modalidade de voleibol, em que, tal 

como já referido anteriormente, era observável um nicho de alunos bastante 

mais evoluídos que a maioria dos alunos da turma. Este aspeto apelou à 

necessidade do ensino por níveis, por forma a atingir o melhor desempenho 

possível por parte de cada aluno. O mesmo também se verificou na 

modalidade de natação. 

 

“Posteriormente, seguiu-se a parte fundamental da aula. No seu 

decurso os alunos, pela primeira vez, estiveram dispostos por níveis de 

desempenho motor. Penso que os exercícios propostos foram mais 

adequados às necessidades e especificidades dos alunos, dado esta nova 

estratégia, e julgo que, por este facto, a aula decorreu melhor e a 

aprendizagem dos alunos foi mais significativa”.  

(Reflexão da aula nº 35 e 36) 

 

Assim, utilizar estratégias que respeitem o princípio da individualidade, 

que cada aluno precisa e merece, constitui-se uma das dificuldades patentes e 

problemas a resolver. Portanto, durante a abordagem das duas modalidades 

desportivas acima mencionadas (voleibol e natação) optei por um trabalho com 

grupos homogéneos de acordo com o nível de desempenho motor dos alunos. 

Para isso, recorri a situações diversificadas, simplificadas e condicionadas de 

forma a corresponder às exigências de cada grupo. Foram criadas situações e 

regras adaptadas a cada nível de desempenho motor. 

Considero que o ensino por níveis facilita a adequação das tarefas às 

necessidades dos alunos, ajustando-se as mesmas às suas capacidades. O 
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confronto em jogo é mais equilibrado e mediado pelo nível de desempenho 

motor dos alunos. 
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4.1.3. Realização  

O momento mais próximo da realidade da profissão docente, para mim, 

é a fase de lecionação, tendo esta sido vivenciada de forma progressiva, e com 

o auxílio e apoio essencial da PC, que acompanhou de perto todo o meu 

processo de adaptação a esta nova realidade. 

A prática pedagógica implica capacidade de decisão no momento a 

situações, quase sempre, imprevisíveis. Apesar de estas terem sido, 

genericamente, resolvidas de uma forma positiva, o ato reflexivo advindo de 

cada uma das minhas intervenções possibilitou-me evoluir, a cada aula, 

enquanto pessoa e professora, realizando através dos relatórios uma constante 

avaliação formativa. 

A minha atuação, neste contexto, foi encarada como uma fonte 

importante de produção do saber, sendo a reflexão sobre a própria ação um 

motor importante na reformulação das minhas teorias individuais. Todo este 

processo, ao longo do EP, foi acompanhado por professores experientes, 

ressaltando todo o acompanhamento da PC, que me ajudaram a desenvolver a 

minha identidade profissional e a elaborar um reportório de ações apropriado. 

O recurso a excertos de algumas reflexões de aulas será utilizado para 

melhor ilustrar as experiências vivenciadas; reflexões estas que contribuíram, 

fortemente, para a evolução da minha intervenção pedagógica. 

Para melhor dar a conhecer a minha prática pedagógica e melhor 

desenvolver esta etapa do RE tive por base as seguintes tarefas inerentes à 

função do professor: a instrução (feedback), a gestão, a disciplina (controlo da 

turma) e o clima de aprendizagem. Mas, antes de dar início a todo este 

processo, irei realizar uma breve abordagem ao contexto, nesta minha prática 

pedagógica, a nível das turmas com que tive a possibilidade de contactar e nas 

quais tive a oportunidade de lecionar. 

  

4.1.3.1. As turmas da minha prática pedagógica 

Inicialmente, a turma que me foi designada por sorteio, logo numa das 

reuniões iniciais entre o núcleo de estágio da FADEUP, foi a turma G do 12.º 

ano. Com o intuito de enriquecer a nossa experiência no decurso do EP o meu 
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núcleo de estágio, constituído inicialmente por mais dois elementos, para além 

de mim, teve a oportunidade de lecionar, de uma forma intercalada entre as 

três EE, uma turma de ensino profissional, o 11.º K. Contudo, e muito 

tristemente, recebemos a notícia de que um dos elementos do núcleo teve a 

decisão de abandonar o estágio. A turma que inicialmente era da 

responsabilidade desse elemento passou a ser mais uma oportunidade de 

enriquecer o nosso reportório, através do acréscimo da lecionação a esta turma 

que, anteriormente, era da nossa colega. A forma de organização e de trabalho 

nestas duas turmas, 12.º F e 11.º K, foi de forma não muito dissemelhante, 

uma vez que, durante o ano letivo, eu e a minha colega, Ema Cardoso, fomos 

intercalando a nossa intervenção em ambas. 

O grupo de alunos a que inicialmente poderia chamar “meus” acabou por 

ser mais extenso e mais diversificado o que se traduziu em inúmeras 

experiências, que me forneceram, sem dúvidas, um maior e melhor apetrecho 

a vários níveis, que se esta situação não tivesse ocorrido não teria sido 

possível. Contudo, é de realçar todo o esforço presente e permanente ao longo 

de todo o ano letivo em lecionar, em articulação com a EE Ema Cardoso, as 

turmas mencionadas. 

Apercebi-me, desde logo, da heterogeneidade entre as turmas e do que 

isso implicaria não só a nível de esforço, mas, também, a nível de ganhos 

enquanto pessoa e, sobretudo, enquanto professora. 

 

4.1.3.2. Saber comunicar e instruir  

A comunicação no processo de ensino-aprendizagem tem um papel 

irrefutável no momento de lecionação, seja qual for o contexto onde nos vamos 

inserir, pois sem esta não conseguiremos realizar uma troca de informação de 

forma eficaz e eficiente. 

Rosado e Mesquita (2009) afirmam que a capacidade de comunicar 

constituiu-se como um fator indubitável para a eficácia pedagógica no contexto 

do ensino das atividades físicas e desportivas. 

Sem dúvida que, de todas as competências do professor, considero esta 

das mais fundamentais. 
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Após esta perceção, tive consciência que deveria evoluir no processo de 

comunicação, pois, por vezes, era pouco objetiva e a minha voz, inicialmente, 

não era colocada de forma a ser facilmente audível por todos os alunos. No 

entanto, com o auxílio e feedbacks da PC, senti que evoluí bastante, 

principalmente no decurso da fase mais inicial do ano letivo, e que supri, ao 

longo da minha jornada, estas minhas dificuldades no ato de comunicar.  

O processo de comunicar envolve a transferência de significados entre 

pessoas, tendo este diversas funções, tais como, entre outras: a informação, o 

controlo e a motivação.  

Como o processo de instrução se encontra presente em todos os 

momentos da aula, desde a fase inicial à fase final, na chamada dos alunos, na 

apresentação dos objetivos da aula, nas explicações dos exercícios, na 

emissão de feedbacks e nas chamadas de atenção, torna-se evidente que para 

este surtir efeito deve ser emitido de forma clara e objetiva (Onofre, 1995). 

A instrução repercute assim a atitude dos alunos ao longo da aula e, 

consequentemente, a reprodução de determinados comportamentos. 

 Através desta dimensão da didática tinha como objetivo diminuir o 

tempo das explicações na aula, sendo clara e objetiva neste processo, garantir 

a qualidade e pertinência da informação, aperfeiçoar o feedback e utilizar o 

questionamento como método de ensino.  

Tendo por base todos estes fatores, ao longo do EP, tive sempre 

consciência das capacidades que deveria melhorar e, através de um método 

reflexivo, tentei sempre aperfeiçoar a minha prática, a este nível, em cada 

lecionação.  

Iniciava-se, então, um processo de melhoria da minha atuação em torno 

dos objetivos da instrução.  

As estratégias desenvolvidas permitiram-me captar mais facilmente a 

atenção dos alunos ao longo das aulas, proporcionando breves, mas 

compensadores, momentos de instrução, facilitando assim a explicação e a 

realização dos exercícios propostos. 

A demonstração como auxílio da instrução foi mais uma estratégia 

utilizada ao longo das aulas. Indo ao encontro do lema enunciado por 
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Confúcio6: o que ouvimos esquecemos, o que vemos recordamos e o que 

fazemos compreendemos, procurei utilizar a desmonstração como auxílio à 

instrução e, consequentemente, possibilitar melhores resultados no 

desempenho das tarefas propostas. 

 

“Com os alunos dispostos em “meia-lua” e cada um com uma raquete, 

expliquei a pega da mesma, demonstrando e instruindo simultaneamente a 

correta pega da raquete de direita e de esquerda. Posteriormente, os alunos 

em grupos de dois elementos exercitaram as duas pegas, executando 

batimentos à direita e à esquerda, acompanhando o batimento à esquerda 

com uma deslocação do MI direito. Foi observável que a maioria dos alunos 

realizou o exercício proposto tendo em conta o que lhes foi transmitido no 

momento anterior da aula”. 

(Reflexão da aula nº 103 e 104) 

 

Mesmo tendo recorrido à demonstração realizada por mim, este 

complemento à instrução foi maioritariamente realizado pelos alunos. 

 

“De realçar o entusiasmo e participação ativa do aluno Gonçalo 

Duarte e do Pedro Silva, quando solicitados para efetuarem demonstrações 

aquando do momento da instrução, como também o bom desempenho de 

ambos, particularmente na realização do skipping tibiotársico e na corrida 

saltada.  

Através desta estratégia pude verificar uma maior concentração dos 

alunos na minha instrução, para além de que, posteriormente, foi evidente 

um acréscimo de motivação e empenho na realização dos exercícios 

propostos”.  

(Reflexão da aula nº 115 e 116) 

 

Facilmente constatei que momentos de instrução aliados à 

demonstração se repercutiam em tempos de atenção mais efetivos e 

prolongados por parte dos alunos.  

                                            
6
 Confúcio - Pensador e filósofo chinês (551 a.C. – 479 a.C.). 
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Associado a estes fatores surgem as palavras-chave, que contribuem de 

forma decisiva no momento de instrução. O seu recurso tem como finalidade 

focar a atenção dos alunos nos aspetos críticos da tarefa. 

Para além dos aspetos descritos anteriormente a ter em conta em torno 

do ato pedagógico, devo referir que o questionamento foi uma das estratégias 

também utilizada no momento de manter os alunos concentrados, auxiliando, 

assim, o processo de aprendizagem de cada um. É de ressalvar que ao 

aplicarmos esta estratégia apelamos ao raciocínio e promovemos a 

compreensão dos conteúdos a serem lecionados. 

Estes momentos de questionamento, para além de se desenrolarem ao 

longo da aula, eram também realizados no seu término de modo a percecionar 

a capacidade de retenção da informação transmitida aos alunos ao longo da 

mesma. Fazia por haver sempre um período de tempo, mesmo que curto, para 

reflexão e debate sobre a aula, maioritariamente realizado num sistema de 

questionamento. 

Siedentop (1991), refere a necessidade de existir um período para rever 

os aspetos de maior importância, reformular os aspetos essenciais, fornecer 

feedback coletivo e motivar para a próxima aula. 

Relativamente ao processo de instrução, o feedback foi outra das 

minhas dificuldades. 

Segundo Fishman e Tobey (1978), Feedback Pedagógico (FP) é 

definido como o comportamento do professor à reação motora do aluno, tendo 

por objetivo modificar essa resposta, no sentido da aquisição ou realização de 

uma atividade. 

Após percebermos o que corrigir em determinado comportamento, 

devemos intervir nesse preciso momento. Para que esta intervenção seja 

eficaz torna-se necessário um domínio exemplar das matérias a lecionar para 

sermos capazes de corrigir determinado comportamento de forma assertiva e 

confiante. 

Partimos assim para outro conceito: o diagnóstico de erro como pré-

requisito para um ensino de qualidade. Este remete-nos para a dificuldade dos 

agentes do ensino diagnosticarem as insuficiências dos praticantes, sendo esta 
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quase sempre derivada da falta de conhecimento. Assim sendo, o diagnóstico 

não é mais que a identificação do erro, a reflexão sobre a sua natureza e a 

identificação das suas causas (Rosado & Mesquita, 2009). 

A modalidade a lecionar em que senti alguma carência de conhecimento 

foi o badmínton. O que inicialmente era frustração, rapidamente se tornou num 

desafio na descoberta do que me proporcionaria um correto auxílio. Estando 

ciente desta minha lacuna, um período de tempo antes de iniciar a modalidade 

em causa, procurei colmatar a minha falta de conhecimento de forma a puder 

auxiliar o máximo possível os alunos nas suas dificuldades. Nesta minha 

aprendizagem na modalidade houve também o contributo da minha PC que 

sempre esteve disponível.  

Já que quem não é capaz de observar não é capaz de corrigir, um dos 

princípios adotados foi o desenvolvimento desta capacidade.  

Como afirma Onofre (1995), para se melhorar a capacidade de 

observação é importante que o professor adote um posicionamento no espaço 

de aula que lhe permita manter os alunos sob o seu controlo visual, permitindo-

lhe, assim, interagir com estes. Esta melhoria repercute-se na capacidade de 

emissão do FP, tornando-se, assim, uma mais-valia em torno deste processo 

pedagógico. 

Inicialmente, de acordo com o já mencionado, a minha atenção e 

preocupação recaía fortemente na organização da aula, dos exercícios e na 

gestão do seu tempo, descurando, por vezes, sem me aperceber, aspetos de 

elevada importância: a observação, auxílio e correção dos alunos. Por estes 

motivos, por vezes, a efetivação de feedback, no início do ano letivo, não era 

muito frequente. Porém, depois de ultrapassada esta fase inicial, sentindo-me 

cada vez mais segura e adotando estratégias para que o tempo de auxílio 

fosse sempre o mais longo possível, houve uma preocupação sempre 

presente, em cada aula, para que este auxílio chegasse efetivamente aos 

alunos, sentindo-me, assim, muito melhor relativamente à minha performance 

pedagógica uma vez que tinha a noção da sua importância na aprendizagem 

dos alunos. 
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O feedback era maioritariamente direcionado a nível individual, sendo 

somente utilizado um feedback de grupo ou à turma em casos em que o 

comportamento demonstrado se evidenciava na quase globalidade dos alunos. 

Os feedbacks de ordem meramente apreciativa (positiva ou negativa) 

não reúnem informação específica sobre o que se deve fazer para melhorar. Já 

os feedbacks específicos contribuem de forma efetiva, já que contêm 

informação específica facilitadora da aprendizagem dos alunos. 

A efetivação de feedback ao nível do conteúdo sempre foi a minha 

principal preocupação e o meu principal objetivo, pois é necessário informar os 

alunos sobre o que está correto ou incorreto na sua execução e o que fazer 

para existir melhorias no seu comportamento motor. Contudo, é também 

necessário e importante fornecer aos alunos, por exemplo, reforços positivos 

quando a resposta é positiva e o comportamento motor é o esperado. Fiz por 

manter mais presente o feedback de reforço positivo em detrimento da 

apreciação negativa, pois considero este essencial na manutenção, ou até 

acréscimo, de motivação e empenho por parte dos alunos. A meu ver, a 

experiência do sucesso é vital, bem como ser reconhecido por isso através de 

uma apreciação positiva. 

O ciclo FP defendido por Piéron e Delmelle (1982) explica de forma 

sumária a sequência de comportamentos a desenvolver pelo professor para a 

emissão do FP. Assim sendo, deveremos partir pela observação e identificação 

do erro na prestação, posteriormente realizar uma tomada de decisão (reagir 

ou não reagir), emitir um FP informativo, realizar novamente uma observação 

das mudanças no comportamento motor do aluno e eventual observação de 

uma nova tentativa do gesto e consequente ocorrência de um novo FP. 

A dificuldade por mim sentida neste ciclo não se prendia com o facto de 

não o perceber, mas, sim, no perceber quando abrandar, após verificar que o 

aluno tem dificuldades acrescidas ou não consegue realizar o proposto. Esta 

situação ocorreu algumas vezes, embora poucas, ao longo das minhas 

lecionações: os alunos não eram capazes de realizar a habilidade motora 

pedida, mesmo após se iniciar o ciclo e a emissão do feedback ser tanto de 

cariz prescritivo como demonstrativo. Com base nisto, um feedback positivo em 
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situações desta natureza passou a fazer mais sentido, com o intuito de o 

continuar a motivar e de este se continuar a empenhar na tarefa, levando-o a 

não desistir nem desmotivar e continuar a tentar para alcançar o pretendido. 

Consoante o ano letivo foi passando a minha evolução, nestes aspetos, 

foi cada vez mais evidente e positiva. Esta melhoria tornou-me melhor docente, 

sendo capaz de diagnosticar, selecionar e intervir sobre o que é mais 

importante e relevante nas diversas matérias de ensino, para melhoria do 

processo de ensino-aprendizagem. 

 

4.1.3.3. O percurso para a aquisição de uma boa gestão  

O professor deve possuir uma boa capacidade de gestão, assumindo-se 

esta como um ponto-chave para um desenrolar saudável e harmonioso de uma 

aula. A gestão engloba várias tarefas, como por exemplo: gestão do tempo de 

aula, das condições materiais e espaciais e a gestão sobre a turma (formação 

de equipas, distribuição de funções, rápidas transições entre tarefas e criação 

de regras e rotinas), devendo, assim, estes aspetos ser do conhecimento e 

domínio do EE. 

Para que haja uma gestão eficaz torna-se necessário definir um sistema 

de trabalho adequado ao contexto em questão: comunicar as regras de 

funcionamento de forma clara e precisa, fazer demonstrações, dar feedbacks 

no momento oportuno, adquirir uma boa visão sobre o trabalho que a turma se 

encontra a desempenhar (colocação da professora), manter os alunos 

concentrados na tarefa, realizar transições rápidas entre tarefas, tendo tudo 

isto em vista a diminuição de comportamentos inapropriados dos alunos. 

A minha preocupação sobre estes aspetos levava-me, muitas vezes, a 

chegar mais cedo ao local onde ai lecionar, de modo a saber o espaço a 

ocupar e a disposição a seguir, requisitar o material necessário e organizá-lo, 

para um início da aula à hora prevista. Esta minha opção tornou todo o 

processo de gestão mais facilitado e o desenrolar e funcionamento da aula 

mais agradável, como, também, tornou a própria aula mais rentável.  
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Uma boa organização do espaço da aula, segundo Oliveira (2001), 

repercute-se num maior empenhamento e rendimento face ao tempo de 

instrução, tanto de professores como de alunos. 

Inicialmente, as minhas principais preocupações eram relativas ao 

cumprimento do plano de aula, dos exercícios propostos, no tempo 

programado/estipulado. 

Durante a aula, por vezes a tarefa de gerir o tempo de cada exercício 

tornava-se angustiante. Inicialmente, preocupava-me fortemente com a 

organização/gestão do que com o essencial, a aprendizagem dos alunos; 

queria controlar tudo, achando que assim é que a aula me iria correr bem, mas 

acabava por descurar ou deixar para segundo plano o mais importante. 

Contudo, fui tendo cada vez mais a perceção e o conhecimento necessário, 

com a ajuda da PC, para uma elaboração mais adequada do plano de aula, por 

forma a dar cumprimento a todos os exercícios, permanecendo o tempo 

desejável e necessário em todos eles, potenciando, assim, a aprendizagem 

dos alunos. 

Outra dificuldade sentida neste processo de aprendizagem era gerir o 

espaço de que dispunha, conjuntamente com a gestão do material. Tive, por 

algumas vezes, que apelar ao meu lado mais criativo, de modo a não 

comprometer a aprendizagem dos alunos. Por exemplo, a utilização, por 

iniciativa própria, de uma fita para suprir a falta de rede de voleibol, ou, 

também, a gestão dos alunos pelas duas pistas disponíveis na modalidade de 

natação, bem como de algum material que era em número reduzido. 

 

“Na colocação da “rede” tenha havido um percalço, uma vez que a 

corda da escola para esse efeito, não era suficientemente comprida para 

prender de uma baliza à outra, contrariamente ao que me tinha sido 

comunicado. Felizmente, para resolver esta situação, trazia comigo a “fita” 

que costumo trazer para estas aulas (por uma questão de precaução). Para 

as próximas aulas desta modalidade, auxiliar-me-ei da minha “fita”, até 

porque a corda, mesmo que a nível de comprimento tivesse o necessário, 

possui muito mais peso o que causaria um efeito não desejado (pouca 
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tensão na corda; corda baixa), para além de é um objeto pouco seguro para 

ser utilizado para este efeito o que poderia provocar algum incidente”.  

(Reflexão da aula nº 25 e 26) 

 

“(…) houve o problema dos raios solares que dificultavam a visão de 

alguns alunos e, consequentemente, a realização do exercício. Uma vez que 

as “queixas” surgiram um pouco após o seu início, optei por realizar 

prontamente uma alteração na disposição dos alunos; contudo, tive também 

o cuidado de essa alteração ter abarcado a turma toda, para que não se 

verifica-se alunos com uma disposição e outros com a disposição espacial 

oposta, o que não seria correto, coerente, nem pedagogicamente aceitável”.  

(Reflexão da aula nº 35 e 36) 

 

As regras e rotinas para além de reduzirem a indisciplina promovem uma 

aula fluida, a continuidade da atividade e o envolvimento dos alunos na tarefa, 

devendo estas ser criadas e ensinadas desde as primeiras aulas do ano 

escolar (Rink, 1993). As regras e rotinas foram assim fatores trabalhados com 

os alunos a cada lecionação, de modo a despender cada vez menos tempo em 

transições e conseguir que a aula fosse fluida e organizada, impedindo, assim, 

o aparecimento de comportamentos indesejados e de indisciplina. Ressalto o 

exemplo de duas modalidades lecionadas. No caso da natação os alunos, 

prontamente, longo desde o primeiro dia de aulas desta unidade, foram 

alertados para um conjunto de regras que teriam que respeitar para o bom 

funcionamento das aulas, com um valor e importância redobrada visto que só 

contava apenas com duas pistas para toda a turma (com a exceção de, 

algumas vezes, puder utilizar o “tanque”). Regras simples como a execução da 

partida para o exercício sempre ao sinal da professora; o retorno até ao ponto 

inicial realizado pelo lado direito da pista, tal como a ida. O mesmo se verificou 

na modalidade de atletismo em que os alunos, na realização dos exercícios da 

técnica de corrida, sabiam, após a indicação ter sido dada logo no início da 

unidade, que para não interromper ou perturbar a realização do exercício pelos 

colegas teriam que realizar a vinda sempre, também, pelo lado direito. Estas 
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regras tornaram-se rotinas, permitindo que a minha atenção se focasse, por 

exemplo, mais nos feedbacks corretivos. 

Após esta aquisição todo o processo de ensino se tornou mais simples, 

com os alunos a serem autónomos nas tarefas que realizavam. Estas rotinas 

foram um grande auxílio para conseguir obter rápidas transições e 

comportamentos adequados ao longo da aula. 

Como o processo de ensino não engloba só o professor, ao longo das 

aulas fui incutindo nos alunos a responsabilidade que todos tínhamos na 

montagem e desmontagem do material. Esta opção proporcionou-me mais 

tempo para supervisionar os alunos e a organização da aula e da tarefa em 

questão, mantendo os alunos ocupados, existindo assim menos oportunidades 

de estes iniciarem comportamentos não adequados à aula. Contudo, como 

este processo nem sempre se demonstrava como fácil de realizar, por vezes, 

em certas aulas, acontecia que tinha de ser um pouco mais diretiva e indicar 

diretamente e com convicção o nome dos alunos, naquela aula, a realizar esta 

tarefa de colocação/arrumação do material, debruçando-me, nestas situações, 

sobretudo naqueles alunos cuja atenção, empenho e comportamento na aula 

não tenha sido o mais satisfatório. 

Estas rotinas utlizadas ao longo das aulas tinham como objetivo atribuir 

maior responsabilidade à turma, sendo a aula um momento em que todos 

somos responsáveis, não ficando ninguém excluído deste processo.  

A responsabilidade de gerir da melhor forma o tempo destinado à aula 

de EF fez de mim uma verdadeira gestora deste tempo e da capacidade de o 

rentabilizar. Assim sendo, ao longo das aulas pretendia sempre que a 

organização dos exercícios e o seu funcionamento decorresse da melhor forma 

e o mais rápido possível. O empenho motor passou a ocupar um lugar cimeiro 

nas minhas prioridades para cada aula, já que alunos concentrados e 

supervisionados na tarefa, não desviam o seu comportamento para 

comportamentos disruptivos. 

Para que o tempo de empenho motor fosse garantido, as transições 

entre exercícios deveriam ser o mais curtas possível. No que diz respeito à 

gestão das transições torna-se essencial garantir que todos os alunos, ao sinal 
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previamente estipulado, iniciem a tarefa, ficando o professor responsável pela 

movimentação eficaz dos mesmos pelo espaço (Siedentop & Tannehill, 2000). 

Esta foi uma das minhas preocupações ao longo das aulas: conseguir que, 

através das rotinas e regras criadas, este tempo fosse diminuindo, 

apresentando cada vez mais uma instrução clara, concisa para que os alunos 

rapidamente, e, sem dúvidas, realizassem o proposto pela professora e 

iniciassem prontamente a tarefa. 

A minha colocação no espaço de aula foi outro aspeto alvo da minha 

atenção. Ao longo das aulas fui estabelecendo rotinas que me permitiram criar 

uma posição que possibilitasse abarcar toda a turma no meu campo visual, 

circulando por todo o espaço de modo a fazer-me sentir e conseguir 

supervisionar todos os alunos, mesmo que não me encontrasse perto do local 

onde estes realizavam a tarefa. A supervisão tornava-se, assim, mais efetiva, 

repercutindo-se num comportamento dos alunos mais apropriado e com a 

atenção na tarefa. 

À medida que estas capacidades foram sendo dominadas e as regras e 

rotinas começaram a fazer parte da responsabilidade dos alunos, foi-me 

possível realizar outras tarefas imprescindíveis ao processo de ensino: a 

efetivação oportuna de feedbacks corretivos, bem como o auxílio mais presente 

e efetivo a alunos com dificuldades acrescidas, entre outras tarefas e funções 

importantes que passaram a ser melhor supridas, para que, em última 

instância, se alcance o mais desejado, ou seja, o melhor desempenho possível 

por parte de cada aluno – o sucesso. 

 

4.1.3.4. Controlar a turma para a manutenção da disciplina  

As turmas nas quais realizei o meu EP possibilitaram-me vivências em 

várias dimensões. A heterogeneidade presente, nas mesmas, permitiu-me 

aprender a saber lidar com todo tipo de alunos, e mais concretamente com 

aqueles que adotavam um comportamento contraditório ou desviante à aula e 

às regras nela implementada. 

As aulas de EF são mais propícias a problemas de indisciplina do que as 

aulas das restantes disciplinas, devido ao contexto onde decorrem ser diferente 
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das outras aulas (pavilhões; espaços ao ar livre), ao facto de o envolvimento 

ser menos estruturado e mais aberto e às características da própria disciplina, 

como a existência de grupos em atividades de cooperação e de oposição e a 

possibilidade de contatos físicos e interações frequentes (Oliveira, 2001). 

Desde o primeiro dia de aulas tentei garantir o controlo da turma e a 

disciplina, através da aquisição e desenvolvimento do conceito de autoridade 

pedagógica. 

A minha preferência recai sobre o termo autoridade pedagógica, pois ao 

longo do ano letivo, conjuntamente com a PC, após vários momentos de 

reflexão, considerei que este termo era o mais ajustado ao que pretendia 

retratar nas minhas aulas.  

Pretendia ser uma figura de autoridade, uma líder, mas atendendo 

sempre à individualidade de cada aluno, percebendo as suas dificuldades e 

preocupando-me com a sua evolução, tanto ao nível motor, cognitivo, social, 

como emocional. Não pretendia criar uma relação de amizade com os alunos, 

mas, sim, uma relação de empatia e de entreajuda ao longo do processo de 

ensino-aprendizagem. 

Por experiência própria, fui-me apercebendo, ao longo do tempo, que 

esta se desenvolve, essencialmente, adquirindo uma postura firme, assertiva, 

afetiva e através de uma comunicação eficaz, tanto a nível verbal como não-

verbal. 

Sabendo que esta capacidade era vital para uma boa relação 

professor/aluno e para um clima salutar ao longo das aulas, rapidamente tentei 

melhorar a forma como interagia com a turma. Alguma insegurança, 

principalmente nas primeiras aulas do ano letivo, levaram a que alguns alunos 

tivessem comportamentos menos apropriados para uma aula. Porém, apesar 

de na etapa mais inicial ainda estar numa fase de conhecer os alunos e de me 

dar a conhecer, ganhando cada vez mais confiança em mim e nas minhas 

ações/comportamentos, aquando de uma situação menos correta numa aula, 

agia sempre, tentando ser o máximo possível assertiva e justa, para que o 

respeito fosse sempre um valor mais que presente nas minhas aulas, tanto 

para com a professora como para com os colegas. 
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“(…) No decurso desta parte da aula, apercebi-me que um aluno trazia 

vestido uma t-shirt com imagens ofensivas; após me ter apercebido, chamei 

a atenção ao aluno, dizendo-lhe que para as próximas aulas teria que ter 

mais atenção à sua indumentária (evitando este tipo de vestuário com 

imagens de carácter ofensivo), com a punição de não poder realizar a aula, 

se, em diante, não houver o cuidado devido, relativamente a este assunto 

(…)”.  

(Reflexão da aula nº 17 e 18) 

 

A comunicação, a postura, atitude e comportamento foram aspetos 

trabalhados ao longo das aulas, tendo sido percetível, de uma forma 

progressiva, uma melhoria em cada um deles.  

Ao longo das reuniões de conselho de turma foi sempre assinalado que 

alguns dos alunos do 12.º G perturbavam o normal funcionamento das aulas. 

Senti que nas minhas aulas, apesar destes comportamentos se verificarem 

pontualmente, não eram sistemáticos. Contudo, quando se verificavam, eram 

condicionantes ao normal funcionamento da aula e à minha intervenção, sendo 

estes retratados em diferentes momentos nas minhas reflexões. 

A manutenção da disciplina torna-se umas das preocupações, sendo um 

alicerce para o sucesso e cumprimento dos objetivos da aula. Muitas vezes, 

intitulamos a disciplina apenas como a ausência de maus comportamentos e, 

para os evitar, alguns professores usam, logo desde o princípio, um clima de 

aula rígido e apertado com o intuito de transmitir aos alunos que o mau 

comportamento traz consequências severas (Siedentop & Tannehill, 2000). 

Segundo o mesmo autor, e indo ao encontro do conceito de disciplina, 

este consiste em manter e desenvolver o comportamento apropriado entre 

professores e todos os estudantes, assim como o correto comportamento entre 

alunos, devendo este ser definido, logo no início, por parte do professor, 

atendendo às atitudes e valores que considera apropriado para que o seu 

ensino se realize dentro da normalidade.  

Logo no primeiro dia de aulas foram referidas algumas regras, tendo por 

base o Regulamento Interno da ESAG, incidindo sobe o Estatuto do Aluno e o 

Regulamento Específico da Disciplina de Educação Física, ficando assim 
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facilitado o meu trabalho na determinação das mesmas e até na sua aceitação 

por parte dos alunos. Neste primeiro dia achei importante não só referir as 

regras, mas também certificar-me que os alunos compreendessem a 

necessidade da sua implementação e cumprimento para um bom 

funcionamento da aula. 

No decurso das aulas, perante uma atitude ou comportamento de algum 

aluno menos correta ou aceitável agia prontamente, advertindo-o. Também, 

aquando do sentimento de que as atitudes e comportamentos de alguns alunos 

não tinham sido os mais corretos e dignos para uma aula, no seu final a 

reflexão realizada com a turma era em tom de reparo às más ações praticadas, 

de forma a que os alunos sentissem que os comportamentos de indisciplina 

não passariam em claro e impunes. 

Anexado a estas intervenções e à disciplina que pretendia estabelecer 

nas minhas aulas, fui mudando a minha perceção sobre o que deveria ser um 

comportamento apropriado e inapropriado. Um comportamento apropriado não 

se cinge somente à ausência de maus comportamentos, não se consagrando 

esta ausência por si só indicadora de taxas de aprendizagem. O aluno pode 

não estar a exercer um comportamento notório de indisciplina, mas ao não 

participar nas atividades ou deixar de estar empenhado nas tarefas propostas, 

assume um comportamento inapropriado, que provoca a interrupção da tarefa 

e cria problemas de disciplina. 

Estes comportamentos surgiram, por vezes, ao longo das minhas aulas, 

principalmente na abordagem à ginástica de solo, quando a supervisão sobre 

todos os grupos de trabalho não era assegurada. A dificuldade em manter 

níveis de empenho motores elevados na abordagem a esta modalidade é 

retratada por muitos EE, sendo eu mais um a partilhar esta dificuldade.  

 

“(…) verificou-se, ainda que pouca, alguma desmotivação nos alunos, 

sendo que, os que já tinham sido avaliados, pararam de exercitar o que lhes 

foi indicado em cada estação. Por via de algumas advertências tentei que os 

alunos se focassem, concentrassem e empenhassem na realização dos 

elementos, porém nem todos corresponderam ao que lhes foi solicitado (...)”.  

(Reflexão da aula nº 1 e 2) 
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“(…) alguns dos alunos que estavam nas outras estações distraiam-se 

e ficavam a observar o desempenho dos seus colegas na ginástica 

acrobática. Após as devidas advertências, voltavam à realização da atividade 

proposta nas suas estações (…)”. 

 (Reflexão da aula nº 3 e 4) 

 

A supervisão torna-se, assim, fundamental, como também afirma Rink 

(1993), para a manutenção da disciplina, pois sentindo-se os alunos 

controlados e supervisionados, a possibilidade de ocorrência de 

comportamentos menos apropriados e de indisciplina torna-se reduzida. Assim, 

tentei sempre garantir a supervisão ao longo das aulas, mantendo os alunos 

sobre um olhar atento e corrigindo-os sempre que surgia uma situação menos 

apropriada. 

Para fazer face aos comportamentos de indisciplina, o docente pode 

socorrer-se da capacidade de previsão dos vários comportamentos de 

indisciplina e de ensino dos alunos, de uma boa mobilidade intelectual e de 

uma atitude de antecipação que permita evitar ocorrências indesejadas 

(Oliveira, 2001). 

No desenrolar das minhas aulas procurei sempre prever e antecipar os 

comportamentos que os alunos poderiam adotar, principalmente os de 

indisciplina. Uma supervisão conciliada com a perceção genérica dos alunos 

mais problemáticos e respetivos comportamentos por eles apresentados ao 

longo das aulas permitiu-me evitar possíveis comportamentos de indisciplina.  

Ao detetar os primeiros sinais de indisciplina o professor deve tomar de 

imediato uma atitude assertiva, para que os alunos ganhem consciência do seu 

próprio comportamento e aprendam a ser responsáveis (Siedentop & Tannehill, 

2000). 

Quando falamos em controlar a turma surgem temas como liderança, 

criação de regras e rotinas, assertividade ao longo do processo educativo e 

ação sobre os comportamentos indesejados para se conseguir manter a 

disciplina. 

Todo o processo de controlo da turma foi sempre seguido de forma 

minuciosa pela PC. Este foi, desde o primeiro dia, um dos objetivos a alcançar 
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em todas as minhas aulas. Desde o início, a PC auxiliou-me a colmatar as 

debilidades que pretendia suprimir, partilhando ensinamentos e transmitindo-

me valiosas informações e conhecimentos acerca de como lidar e ultrapassar 

esta problemática. 

Tendo por base tantas condicionantes para a manutenção da disciplina, 

o controlo revê-se na capacidade de manter os alunos a realizar a tarefa 

pretendida, quer seja de aprendizagem ou de gestão, sem desviar o seu 

interesse da mesma.  

Para além da supervisão que fui melhorando com o tempo, através da 

circulação pelo espaço e pela minha colocação estratégica de modo a abarcar 

visualmente todos os alunos, também contribuiu para a melhoria do controlo da 

turma a criação de regras retratadas na gestão da aula. 

 

4.1.3.5. O clima motivador necessário para uma aula de EF  

Uma das minhas grandes preocupações em todas as aulas era criar um 

clima motivador, cativante, pois tal mostra-se diretamente relacionado com a 

eficácia no processo de ensino-aprendizagem.  

A caraterização elaborada sobre os escalões etários da turma forneceu-

me ferramentas importantes, pois possibilitou-me a criação de um clima cada 

vez melhor nas aulas, já que me tornei conhecedora das caraterísticas próprias 

e principais deste escalão, seus comportamentos, atitudes e alterações, tanto 

físicas, comportamentais como psicossociais. Este conhecimento permitiu-me 

uma melhor capacidade de compreensão e atuação junto dos alunos na minha 

prática pedagógica, bem como fora desta. 

Piéron (1988) refere quatro elementos que desempenham um papel 

essencial para a consecução da maioria dos objetivos no ensino-aprendizagem 

da EF. São eles: o tempo em empenho motor, a organização da atividade, a 

informação frequente e o ambiente positivo, defendendo que as tarefas 

desempenhadas na aula devem realizar-se com entusiasmo, gosto, prazer, 

proporcionando um ambiente de afetividade positiva e satisfatória para quem a 

pratica. 
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De acordo com o já supracitado, no que diz respeito à interação criada 

ao longo das aulas, rapidamente me apercebi que um clima motivador, 

tentando cativar os alunos de diversas formas, faria com que rentabilizasse as 

suas capacidades de uma forma mais descontraída e agradável. 

Ao longo deste processo também considerei importante que todos os 

alunos conhecessem as capacidades e debilidades dos colegas e, assim, 

percebessem a heterogeneidade dos vários elementos que compunham a 

turma. Desta forma, pretendia despertar o desejo de se ajudarem mutuamente 

na superação das dificuldades, criando um clima de aprendizagem cooperativa, 

despertando um maior entusiasmo e empenho em todos. Concretamente nas 

aulas de técnica de corrida, solicitei aos alunos, dispostos por grupos, para que 

sinalizassem aos colegas o que poderiam melhorar no seu desempenho motor. 

Os alunos receberam muito bem a ideia e ficaram bastante entusiasmados; 

prontamente se empenharam na efetivação de feedbacks (sempre com o meu 

auxílio) o que levou a uma acréscimo de motivação e de empenho em todos os 

alunos. 

 

“(…) Os alunos estiveram bastante empenhados na efetivação de 

feedbacks corretivos aos colegas o que acabou por fomentar um maior 

empenho, esforço e motivação em todos (…)”.  

(Reflexão da aula nº 115 e 116) 

 

Aquando da lecionação da modalidade de dança, visto as aulas serem 

constituídas por blocos de noventa minutos tornavam-se desgastantes a nível 

físico e, até, mental tanto para os alunos como, também, para a professora. O 

recurso à reflexão sobre a ação e à reflexão da reflexão na ação (Schön, 1987) 

permitiu-me perceber e solucionar este problema de uma forma lógica e 

fundamentada. 

A introdução da condição física na parte inicial da aula, fase em que os 

alunos estavam mais despertos, concentrados e com menor índice de fadiga 

para a sua realização, tinha todas as condições para resultar e tornar toda a 

aula mais cativante, dinâmica e diversificada.  
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“Com o objetivo de introduzir alguma diversidade e dinamismo, visto 

na última aula ter sentido alguma monotonia, realizaram-se, na parte inicial 

da aula, alguns exercícios de condição física. Os alunos realizaram os 

exercícios corretamente e demonstraram-se bastante empenhados e 

entusiasmados. Desta forma, a aula revelou-se mais dinâmica, diversificada 

e motivante”.  

(Reflexão da aula nº 9 e 10) 

 

Para além da introdução desta componente, optei, também, por 

proporcionar momentos de criatividade aos alunos, através da construção de 

pequenas composições coreográficas pelos mesmos. Sem dúvida que 

despelotou um grande interesse, entusiasmo e motivação, tendo os alunos 

demonstrado bastante empenho na construção e realização da coreografia. 

Uma vez que os alunos neste exercício estavam dispostos por grupos, surgiu 

um sentido de competição saudável entre os mesmos, mantendo todos os eles 

a ânsia de, no final, mostrar aos colegas a criatividade e originalidade presente 

nos passos/movimentos das suas composições coreográficas.  

 

“A turma foi dividida em 4 grupos; a tarefa que lhes foi atribuída foi a 

construção de uma pequena coreografia. Houve, depois, a apresentação da 

coreografia de cada grupo à turma. Foi transmitido aos alunos que poderiam 

utilizar os passos apreendidos nas aulas anteriores; senti que houve 

concentração e empenho na elaboração desta pequena composição 

coreográfica o que me deixou tremendamente satisfeita. Fiquei 

agradavelmente surpreendida pelo entusiasmo e empenho demonstrado, 

bem como pela originalidade e criatividade de cada grupo na apresentação 

final”.  

(Reflexão da aula nº 9 e 10) 

 

Ainda no que refere à criação de um clima motivador na aula de EF, 

particularmente na unidade temática de voleibol, proporcionei aos alunos, como 

forma de os cativar, entusiasmar, motivar e empenhar, a realização de um 
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torneio. Sem dúvida que, este torneio, despertou, ainda mais, o interesse e 

aumentou o empenho e a motivação nos alunos.  

Na unidade temática de badmínton, devido ao espaço ser reduzido para 

que todos os alunos pudessem estar, simultaneamente, a realizar jogo e uma 

vez que lhes queria proporcionar a experiência de realizar jogo de singulares 

num campo com as medidas o mais possível aproximadas das medidas oficiais 

de um campo de badmínton de singulares, optei por colocar alguns alunos na 

função de árbitros e os restantes a realizar exercícios de condição física. Para 

que a motivação dos alunos estivesse presente e não esmorecesse no 

decorrer da aula, para os árbitros tive o cuidado de realizar cartões que 

continham a sua sinalética (Fig. 2), e, no espaço da condição física, coloquei, 

de forma bem visível, uma cartolina com orientações sobre os exercícios, o seu 

número de repetições e os períodos de repouso entre as séries (Fig. 1). Desta 

forma, os alunos que não estavam a jogar, não se sentiram descurados, uma 

vez que, estando na função de árbitros ou na condição física, a minha atenção 

e preocupação foi sempre igualmente repartida, bem como procurei prestar 

auxílio nos três grupos de alunos. Foi observável que, com estes pormenores, 

consegui aumentar a motivação e fazer com que os alunos permanecessem 

empenhados. 

 

                         

Fig. 1 - Cartaz da condição física                       Fig. 2 – Cartões dos árbitros 

                 

A motivação é, sem dúvida, um elemento importante para que os alunos 

se empenhem nas aulas, nos exercícios propostos, e, em última instância, 

alcancem os objetivos definidos da forma mais agradável e descontraída 

possível. 
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Antes de finalizar não posso deixar de fazer referência ao número 

avultoso de aulas teóricas que tive que lecionar e às estratégias que adotei 

para que em nenhuma delas se sentisse o desânimo e a desmotivação dos 

alunos. Optei por criar um ambiente mais descontraído e agradável nas aulas, 

abordando os conteúdos através de jogos lúdicos diversificados (Fig. 3 e 4). 

Desta forma, os alunos aprendiam e consolidavam os conteúdos, aula após 

aula, sem nunca desmotivar. 

 

                        

     Fig. 3 - Jogo lúdico (1)                                   Fig. 4 – Jogo lúdico (2) 

                        

Como forma de auxiliar os alunos na preparação para o teste, sendo, 

também, uma forma pouco massuda de obterem o conhecimento dos 

conteúdos e, até mesmo, para que estes soubessem bem e mais facilmente 

quais os conteúdos de verdadeira importância que deveriam assimilar, fazendo, 

assim, o transporte de conhecimentos para a prática, estes contavam com o 

meu auxílio fornecido através de documentos escritos simples, objetivos e 

concisos sobre cada modalidade. Estes eram, também, utilizados pelos alunos 

como documentos de apoio nas aulas teóricas. 

Foi uma estratégia bastante auxiliadora, que se traduziu numa melhor 

compreensão dos exercícios na prática pelos alunos (e uma vez que os alunos 

compreendiam melhor, tinham melhor desempenho – experimentação do 

sucesso – o que, por sua vez, fazia com que estes estivessem motivados), bem 

como em aprendizagens significativas e permanentes, espelhadas, igualmente, 

nas boas notas alcançadas nos testes escritos sumativos.   
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4.1.4. Avaliação do ensino 

Avaliar é uma das tarefas fulcrais da atividade do professor.  

O facto de estar interligada com os conceitos de planificação e 

realização faz com que a avaliação se torne um elemento promotor da 

qualidade do ensino-aprendizagem (Bento, 2003), já que funciona como 

controlo e análise do processo de ensino e neste se verifica o rendimento 

retirado pelo aluno. 

Torna-se, assim, fundamental perceber o que significa avaliar. Segundo 

Damas e Ketele (1985), significa examinar o grau de adequação entre um 

conjunto de informações e um conjunto de critérios adequados ao objetivo 

fixado, para tomar uma decisão.  

O facto de a avaliação estar relacionada com a atribuição de um juízo de 

valor faz com que esta se torne uma tarefa minuciosa e árdua, pois exige um 

enorme preciosismo e profissionalismo da parte do professor, sendo, portanto, 

uma tarefa de grande responsabilidade.  

Todo o processo de avaliação permite que se estabeleçam metas 

capazes de serem alcançadas, face às capacidades e necessidades dos 

alunos, realizando-se, assim, medidas de intervenção eficazes para um correto 

ensino-aprendizagem.  

A avaliação refere-se, assim, a uma variedade de atividades e tarefas, 

onde é dada a oportunidade aos alunos para demonstrarem as suas 

capacidades, o conhecimento e aplicação do conteúdo abordado, num contexto 

que lhes permita a prossecução de novas aprendizagens e o seu crescimento 

enquanto seres ativos da comunidade (Siedentop & Tannehill, 2000). 

Para uma avaliação promotora e reguladora da qualidade de ensino e da 

aprendizagem dos alunos, recorri a diferentes modalidades de avaliação: 

avaliação diagnóstica, formativa e sumativa. 

Importa não esquecer que avaliar o aluno implica a verificação das suas 

competências nos três domínios de avaliação: saber fazer, saber e saber estar. 

Para a realização destas avaliações foram utilizados diferentes 

instrumentos de registo, e foi tendo em conta os pressupostos acima referidos 

que as grelhas foram construídas e estruturadas. Na elaboração destes 
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instrumentos optei por criar grelhas organizadas e sistematizadas que 

permitissem um registo rápido e preciso. 

A estrutura do próprio instrumento foi configurada de acordo com a 

natureza da modalidade em questão.  

Apesar do documento de apoio para realizar o registo do desempenho 

dos alunos na avaliação ter sido sempre realizado de uma forma que 

permitisse uma grande facilidade de registo em “campo”, pois a observação 

tem que ser muitas vezes rápida, sem, contudo, deixar de ser precisa e 

objetiva, no início surgiram algumas dificuldades na realização desta tarefa; 

contudo, com o aprofundamento do conhecimento do conteúdo e com o maior 

à-vontade que fui adquirindo, esta tarefa foi sendo cada vez mais fácil de 

realizar, rápida e objetiva. 

A avaliação inicial (diagnóstica) foi realizada com o intuito de averiguar o 

conhecimento e as competências iniciais dos alunos numa determinada 

modalidade, de modo a que fosse possível adequar o processo ensino-

aprendizagem ao nível de desempenho dos mesmos. 

Foi através da avaliação diagnóstica que pude recolher dados e, 

consequentemente, decidir em função das capacidades/desempenho dos 

alunos, de modo a estruturar e organizar todo o processo de ensino-

aprendizagem de forma lógica, rigorosa e coerente, para que os objetivos a 

que me propus pudessem ser alcançados. 

Optei por classificar os alunos, consoante cada conteúdo, em três níveis, 

sendo o primeiro correspondente ao desempenho motor mais fraco. Para 

observação e avaliação dos conteúdos optei por definir previamente os 

exercícios critério onde melhor eu conseguisse observar e avaliar cada um 

desses conteúdos. 

Para avaliar os alunos ao longo do processo, com o intuito de lhes dar a 

informação do que ainda têm que melhorar e de eu puder adotar estratégias 

nesse sentido, recorri à avaliação formativa com caráter formal. Porém, recorri, 

também, a uma avaliação formativa continua realizada aula a aula, e que foi 

fundamental para analisar a eficácia da minha intervenção e adotar as 

estratégias à evolução dos alunos. 
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A etapa da avaliação sumativa, seguindo a mesma estrutura e 

organização no que toca aos instrumentos de registo na realização dos novos 

para avaliação sumativa, foi realizada sob a forma de jogo (adaptado e 

reduzido), como, também, através de alguns exercícios analíticos, pois, através 

destes, tive a possibilidade de complementar a minha avaliação, resultando 

numa avaliação mais cuidada e precisa.  

No que toca à ginástica, atletismo e dança, modalidades, a meu ver, 

bastante particulares no modo de avaliação, optei por diferentes formas de 

avaliação, como é o caso da sequência gímnica na ginástica.  

No que concerne ao atletismo, já no decurso das aulas, optei, com o 

intuito de criar dinamismo, motivação e por entender que foi uma estratégia 

pedagógica pertinente, por colocar os alunos a participar ativamente, 

sinalizando correções aos colegas.   

 

“Em cada grupo houve a constituição de dois grupos diferentes para 

que quando um estivesse a realizar os exercícios o outro sinalizasse 

correções aos colegas. Os alunos estiveram bastante empenhados na 

efetivação de feedbacks corretivos o que acabou por fomentar um maior 

empenho e esforço em todos: os alunos atendiam às correções dos colegas, 

tentando realizar os exercícios o melhor possível para que o seu 

desempenho não fosse alvo de sucessivas correções. Julgo que esta 

estratégia se revelou bastante pedagógica, na medida em que os alunos que 

estavam a corrigir os colegas estavam, ao mesmo tempo, a aprender, a 

interiorizar os critérios de êxito dos conteúdos; e, quando os papéis foram 

invertidos, foi evidente o cuidado em não realizar os erros que os colegas 

tinham realizado”.  

(Reflexão da aula nº 115 e 116) 

 

O empenho demonstrado pelos mesmos nesta efetivação de feedbacks, 

no decurso das aulas, levou ao seu maior empenho e comprometimento nos 

exercícios e, em última instância, potenciou a aprendizagem dos conteúdos e o 

bom desempenho motor nos exercícios propostos. Na avaliação desta 

modalidade foi evidente o transporte das suas aprendizagens, com este 
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método/estratégia que optei por realizar, para o momento da avaliação 

sumativa prática. 

Pretendi que a organização das situações de avaliação não impusesse 

que os alunos adquirissem ou assumissem determinado comportamento. 

Procurei criar situações contextualizadas onde fosse mantida a 

imprevisibilidade inerente ao jogo, observando a partir da situação criada os 

comportamentos apresentados pelos alunos, não condicionando as suas 

decisões. 

 

“Integrar a situação de jogo reduzido 3x3 para avaliação das 

competências técnicas como também técnico-táticas, penso que foi uma boa 

estratégia, já que os alunos se encontravam numa situação real de jogo, não 

existindo comportamentos controlados e estereotipados como acontece nos 

exercícios analíticos”.  

(Reflexão da aula nº 95 e 96) 

 

A introdução de novos métodos de avaliação, tornou mais fácil concluir 

com sucesso todos os momentos de avaliação e ser o mais precisa e objetiva 

possível acerca das classificações a atribuir a cada aluno pelo seu 

desempenho, como se verificou no caso da dança. Para avaliar os conteúdos 

desta modalidade optei por fazer uma divisão dos alunos em dois grupos 

distintos. Possibilitou-me uma observação e avaliação mais minuciosa, visto 

que o número de elementos era mais reduzido o que a tornava mais cuidada, 

precisa e objetiva. 

 

“A turma foi dividida em dois grupos para que a minha observação 

fosse mais eficaz e porque julgo ter facilitado a realização da coreografia aos 

alunos, uma vez que dispuseram de mais espaço para a execução dos seus 

passos/movimentos”. 

 (Reflexão da aula nº 87 e 88) 

 

O principal objetivo deste tipo de avaliação (sumativa) é classificar os 

alunos de forma a confirmar o seu estado final de desenvolvimento dos seus 
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conhecimentos, capacidade e atitudes; assim, do ponto de vista da conceção, 

entendi a avaliação sumativa como uma etapa de certificação do desempenho 

dos alunos que fui percecionando ao longo das aulas. 

A avaliação sumativa (atribuição de uma classificação final) foi, sem 

dúvida, dos momentos que mais me marcaram neste ano de estágio. O avaliar 

e classificar os alunos, atribuindo-lhes um “número” é uma tarefa muito 

delicada. 

Embora não seja difícil desenvolver uma ideia em relação à competência 

de um aluno, é muito mais complexo atribuir uma classificação ao seu 

desempenho. Analisar o aluno no domínio dos vários parâmetros e depois 

agregar todos esses desempenhos numa classificação numérica final não foi 

tarefa fácil. Foi recorrendo ao sentimento de justiça e rigor que tentei minimizar 

este constrangimento e enfrentar a complexidade que esta tarefa impõe. Para 

auxílio nesse rigor em muito contribuiu o exaustivo trabalho realizado através 

de todas as grelhas e documentos de avaliação final construídos, em que todos 

os dados eram inseridos num programa informático (Excel) com o intuito de 

realizar com a maior precisão possível e rigor esta etapa crucial e delicada. 

Importa não esquecer o outro tipo de avaliação, que nasce da nossa 

capacidade de reflexão, aula a aula, e que nos permite analisar e refletir acerca 

da nossa intervenção pedagógica. Para isso, foi necessário refletir, todas as 

aulas, acerca da eficácia da minha intervenção no desenvolvimento dos alunos, 

e analisar criticamente se consegui alcançar os objetivos a que me propus. 

Com isto, procurei não só compreender se a aula funcionou do ponto da 

organização e estrutura, mas, também, se as situações de aprendizagem foram 

adequadas e pertinentes para os objetivos específicos, bem como se os alunos 

realmente aprenderam o que eu pretendia. Sem dúvida que a avaliação do 

processo de Ensino-Aprendizagem é uma tarefa fundamental do exercício da 

profissão docente; esta deve ser entendida não apenas no sentido de avaliar a 

aprendizagem dos alunos, mas, também, para avaliar a eficácia da nossa 

intervenção e atuação, na busca de uma constante melhoria. 
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4.2. Área 2 – “Participação na Escola e Relações com a Comunidade”  

Esta área de desempenho surge com o propósito de reunir todas as 

atividades não letivas realizadas pelo EE, com o intuito de proporcionar a sua 

integração na comunidade escolar.  

No final desta experiência sinto-me mais enriquecida com todas as 

aprendizagens advindas destas vivências, bem como possuo uma enorme 

gratificação com o contributo que forneci em todas as atividades que refletiam a 

escola enquanto comunidade educativa e destacavam o papel cooperante do 

professor na construção, no desenvolvimento e na reflexão do Projeto 

Educativo de Escola e nos projetos disciplinares e transdisciplinares. 

 

4.2.1. Valiosas oportunidades de contacto com a comunidade e de 

participação na escola  

As funções do professor não se remetem somente ao desempenho da 

docência. Estas são uma abrangência de condições e contextos que passam a 

relação professor/aluno para fora do espaço de aula.  

De modo a tentarmos evoluir enquanto sujeitos ativos da nossa própria 

formação, como docentes devemos estar dispostos a ser parte integrante da 

comunidade, tendo uma participação ativa na escola.  

Esta área tem como objetivo “contribuir para a promoção do sucesso 

educativo, no reforço do papel do professor de EF na escola e na comunidade 

local, bem como da disciplina de EF, através de uma intervenção 

contextualizada, cooperativa, responsável e inovadora” (Matos, 2013, p. 6)7.  

A minha participação e adaptação à escola foi um processo gradual. 

Desde o primeiro dia que a minha inserção neste novo contexto escolar foi 

facilitada pela amabilidade e disponibilidade demonstradas pelos assistentes 

operacionais e professores da escola para a minha rápida inclusão nesta nova 

realidade.  

                                            
7
 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. Matos, Z. 
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A boa relação entre os professores do grupo de EF fez com que a 

aproximação à escola, mais especificamente no funcionamento da EF neste 

contexto escolar, fosse privilegiada.  

De modo a aproximar os alunos da escola e especialmente da EF, o 

grupo promoveu algumas atividades em que pretendia, acima de tudo, 

promover o gosto pelo exercício físico e hábitos de vida saudáveis. Estas 

atividades propostas foram condicionadas pelas obras de remodelação da 

escola, tendo sido, muitas vezes, realizadas noutros locais para garantir o 

cumprimento do projeto estabelecido.  

Ao longo do ano, procurei participar de forma ativa, sempre que me foi 

possibilitado essas oportunidades, devido ao leque não muito numeroso de 

atividades propostas, não só na realização, mas, também, na organização. 

De seguida, apresentarei uma breve descrição de todas as atividades 

onde participei e colaborei ativamente, com o intuito de desenvolver as minhas 

competências, nesta área, enquanto professora. 

 

4.2.1.1. Corta Mato 

Esta iniciativa foi realizada no 1.º período escolar, dia 13 de dezembro, 

tendo obtido uma grande participação por parte dos alunos. Esta realizou-se no 

parque de estacionamento junto à escola (ESAG), devido à falta de espaço 

desportivo para a realização do evento, e, por questões de segurança, com o 

acompanhamento permanente de uma equipa médica. 

Para que tudo decorresse como planeado, foi de salientar o papel de 

todos os professores do grupo de EF, onde o nosso núcleo de estágio teve 

participação ativa. Bem cedo, marcámos presença na escola de modo a 

preparar o percurso a ser realizado pelos atletas no decorrer do corta – mato. 

A prova foi dividida por escalões de competição, e eu, tal como a minha 

colega de estágio, fui colocada num posto de controlo com o intuito de verificar 

se todos os atletas cumpriam os regulamentos estabelecidos à realização da 

prova. 

Como já referi, os alunos participaram em grande número e mostraram 

bastante entusiasmo e motivação. O mesmo aconteceu com aqueles que não 
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se inscreveram para a atividade, mas que fizeram questão de incentivar os 

companheiros/colegas, formando agradáveis claques de apoio. A chuva que, 

por momentos, se fez sentir não demoveu este entusiasmo, porém, por uma 

questão de segurança e por ausência de condições ideais devido às condições 

climatéricas para realização da prova, esta foi interrompida por uns breves 

trinta minutos. Logo após, deu-se a continuação da atividade sem o registo de 

qualquer incidente e sem que tivesse sido sentido a diminuição da motivação 

de todos os presentes e participantes.  

 

 

 

Fig. 5 – Corta-mato 

 

No final da manhã, foram entregues os prémios aos três primeiros 

classificados de cada escalão. 

Gostei bastante de ter participado, dentro das funções que me foram 

atribuídas, nesta atividade, pois nunca tinha tido esta vivência de estar do lado 

da organização de um evento desta natureza; apesar dos condicionalismos e 

de alguns contratempos ocorridos na realização do mesmo, o balanço é 

bastante positivo; foi, sem dúvida, uma experiência bastante gratificante. De 

destacar, também, todo um ambiente criado e propicio ao desenvolvimento de 

relações sociais com toda a comunidade educativa o que me possibilitou uma 
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maior aproximação e abertura com alguns dos intervenientes educativos neste 

evento. 

 

4.2.1.2. Torneios Concelhios 

Os torneios concelhios são uma iniciativa promovida pela Câmara 

Municipal de Matosinhos com o intuito de promover a prática desportiva e de 

proporcionar um grande convívio entre as diversas escolas secundárias do 

concelho. A realização deste evento decorreu, este ano, de 5 a 9 de maio. 

Durante esta semana, todas as equipas que representavam cada escola 

estavam em competição de diversas modalidades, tais como o futsal, 

basquetebol, atletismo, andebol, voleibol e badmínton, para apurar duas 

finalistas para o evento culminante, realizado no Complexo Desportivo da 

Bataria em Leça da Palmeira.  

A cada escola coube a organização de uma modalidade desportiva e 

receção dos participantes. A nossa escola recebeu com entusiasmo a 

modalidade de voleibol.  

Para ser possível a realização deste evento, competia ao professor de 

Educação Física responsável por cada modalidade efetuar uma seleção 

masculina e feminina dos atletas que gostavam de praticar a modalidade e 

treiná-los para tal. 

Em colaboração com uma professora de Educação Física da escola, 

professora Cristina Neves, tive o prazer de acompanhar e colaborar em tudo 

que me foi possível e permitido nas tarefas inerentes à modalidade de 

basquetebol. Os treinos das respetivas equipas (masculina e feminina) eram 

realizados semanalmente e tinham a duração de uma hora e trinta minutos. Os 

mesmos eram planeados tendo em conta o número de participantes que, numa 

fase inicial, era pouco elevada (particularmente, na equipa masculina), daí que 

as situações de exercícios propostas possuíssem uma abordagem mais lúdica, 

atendendo sempre, no entanto, às realidades de um jogo de basquetebol. A 

maior parte dos elementos de ambas as equipas eram atletas federados em 

clubes desportivos da modalidade o que permitiu, de certo modo, dar-lhes 
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alguma autonomia durante a realização dos treinos. Estes decorreram sempre 

com grande empenho dos participantes. 

Nos dias do torneio, os nossos jogos foram realizados na Escola 

Secundária João Gonçalves Zarco, em Matosinhos. Ambas as equipas 

estiveram muito próximas de se apurar para a final, tendo a equipa masculina 

perdido por um único ponto nos segundos finais do jogo; no entanto, 

prevaleceu um espírito positivo, de fair-play, embora fosse percetível algum 

desânimo em ambas as equipas não terem seguido avante na competição. 

Nesta iniciativa, destaco o espírito de grupo criado entre todos os atletas 

e a envolvência positiva de todas as escolas nesta grande atividade que 

promoveu não só o desporto, como também as importantes relações sociais e 

afetivas entre todos. 

 

4.2.1.3. Dias de Encontro - “Bola na Barra” 

Nos dias 3 e 4 de abril de 2014 teve lugar um conjunto de atividades 

destinadas a todos os alunos e comunidade educativa, que contou com os 

seguintes objetivos: valorizar a capacidade realizadora dos alunos e reforçar o 

papel da ESAG no desenvolvimento da comunidade. 

 Com os Dias de Encontro pretendeu-se, também, repensar a escola - 

um espaço dinâmico, interativo, rico em diversidade, alegre, experimental e, 

por isso, também de aprendizagem. 

Esta atividade vive do que os alunos são capazes de fazer. Todos eles, 

bem como os professores e, até, os amigos, poderiam idealizar, programar e 

realizar a sua proposta de atividade para estes dias. 

Várias atividades, como exposições, oficinas, o "Café Cultural", visitas à 

escola, o "Laboratório Aberto", entre outras, encheram estes dois de ciência, 

arte, literatura, teatro, conhecimento, música e desporto. 

O núcleo de estágio da FADEUP teve, também, uma ideia de uma 

atividade para os Dias de Encontro – o Bola na Barra – fortemente idealizada e 

impulsionada mais concretamente pela PC, sendo o seu desenvolvimento e 

organização da inteira responsabilidade do núcleo. Esta atividade, contando 

ser um sucesso com vários participantes, infelizmente, não se pôde realizar. O 
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espaço que lhe era destinado era o campo de relva sintética pertencente às 

instalações desportivas da Junta de Freguesia de Matosinhos. Muito 

tristemente, constatou-se que, no dia 4 pelas 15 horas, horário de realização da 

nossa atividade, estava a chover, tendo sido as condições climatéricas 

desfavoráveis a razão para o cancelamento desta atividade.  

Contudo, todo o seu processo, desde a conceção ao planeamento, foi 

uma experiência bastante gratificante, na medida que me aproximou das outras 

tarefas e funções do que é também ser professor e apetrechou de 

conhecimentos relativos à programação e organização deste tipo de atividades 

na escola. 

 

4.2.1.4. Sessões de Educação Sexual 

Durante o decorrer do ano letivo tive a oportunidade de acompanhar 

algumas sessões de Educação Sexual que ocorreram com o período de um 

mês de intervalo, no auditório ou numa das salas disponíveis da escola. 

Estas sessões ocorreram no âmbito das atividades desenvolvidas no 

projeto “Eu, tu e a sexualidade”, pela equipa de enfermagem da Saúde Escolar 

da UCC do Centro de Saúde de Matosinhos.  

Primeiramente, os alunos procederam ao preenchimento de um 

questionário, com o intuito de desenvolver as questões em que, após a análise 

dos questionários correspondentes a cada uma das turmas, os alunos 

sentissem uma maior carência de informação e maior número de dúvidas. 

Os alunos não se demonstraram acanhados com a minha presença nas 

sessões, tendo até sido oportunidades valiosas para criar uma aproximação e 

os conhecer melhor, já que as sessões eram abertas ao diálogo e permitiam 

qualquer intervenção, dúvida ou questão por parte dos alunos.  

Foram bastante dinâmicas e cativantes uma vez que os temas não eram 

abordados com uma carga pesada e negativa, mas, sim, num ambiente, criado 

sobretudo com o esforço dos formadores, descontraído, alegre, mas, 

simultaneamente, sério, devido à abordagem, por vezes, de temas bastante 

delicados.  
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Para contentamento dos alunos houve também a oportunidade de 

participar ativamente nas atividades que lhes foram propostas pelos 

profissionais e saúde, como foi o caso de uma pequena sessão de teatro, 

retratando temáticas em estudo. 

Retiro desta experiência vivências bastante positivas, não só ao nível da 

aprendizagem, pois tive a oportunidade de enriquecer os meus conhecimentos 

nesta matéria, como, também, ao nível da abertura e da proximidade com os 

alunos, visto que para se debaterem questões desta natureza o à-vontade e a 

abertura de mente e espírito, possibilitado e permitido pelos técnicos de saúde, 

teve que manter-se presente no decurso das sessões. 

 

“Esta aula foi destinada a uma sessão de Educação Sexual; uma 

enfermeira expos, durante o tempo de aula, várias temáticas e questões 

relacionadas com o tema. Houve bastante interação entre os alunos e a 

técnica de saúde. Os alunos estiverem muito à vontade, tendo também 

aproveitado todo o tempo para tirar as suas dúvidas. Acabou por se revelar 

uma sessão bastante dinâmica, divertida e com bastante conteúdo para os 

alunos aprenderem. Por esse motivo foi enriquecedora, pois abordou 

assuntos desconhecidos para alguns alunos, bem como possibilitou uma 

grande abertura para que todos, sem vergonha, participassem”.  

(Reflexão da aula nº 91 e 92) 

      

4.2.1.5. Reuniões do Grupo disciplinar de Educação Física 

Estas reuniões foram importantíssimas para interagir com os diversos 

docentes do grupo 620 e, ao mesmo tempo, reforçar a minha identidade 

enquanto professora. O facto de ser ouvida nas reuniões, dando sugestões ou 

sendo questionada acerca das minhas ideias, fez-me esquecer de que era EE 

e que o grupo contava comigo e acreditava nas minhas capacidades. 

A par da importância que surge na criação da minha identidade como 

professora e facilidade de integração entre todos, estas reuniões trouxeram, 

ainda, um acréscimo de conhecimento para todas as burocracias que se 

“escondem” nos planeamentos e organização das atividades elaboradas pelo 

grupo. 
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Todas as atividades desenvolvidas ao longo deste ano letivo pelo grupo 

de EF tiveram o seu aval e foram planeadas minuciosamente nas reuniões, 

onde eu colaborei, sempre que me foi possibilitado, com muita motivação e daí 

retirei o máximo proveito daquilo que é uma das muitas funções não letivas 

presentes na vida de um professor. 

 

4.2.2. A importância do papel do Diretor de Turma 

   Ao longo deste ano foi-me permitido acompanhar as funções do 

Diretor de Turma (DT), especialmente através das reuniões de conselhos de 

turma, reuniões intercalares efetuadas a meio de cada período letivo, como 

tive, também, a possibilidade de reunir particularmente com a diretora da turma 

do 12.º G, onde me foi transmitido vastas informações e conhecimentos 

relativos ao desempenho deste papel/função. 

   O Diretor de Turma exerce na escola uma valiosa função, a qual julgo 

merecer uma profunda reflexão. Este docente constitui um elemento 

determinante na mediação de conflitos, que não se encerram apenas no recinto 

escolar, ramificando-se e multiplicando-se por toda a comunidade educativa. 

Acumula, ainda, numerosas funções burocráticas, necessitando de 

desenvolver, através de técnicas específicas, capacidades para o exercício de 

todas as tarefas de coordenação que executa.  

   Reconhece-se este gestor pedagógico como acumulando uma tripla 

função, ou seja, a relação estabelecida com os alunos e encarregados de 

educação, além da relação estabelecida com os demais professores da turma.  

Podemos afirmar que este é um gestor de relações humanas, que 

envolvem o aluno, a escola e a família. Assim, o Diretor de Turma é um 

professor posicionado numa estrutura pedagógica de gestão intermédia da 

escola, particularmente centrado nos alunos e na gestão dos mesmos, 

especializado na organização de um trabalho cooperativo entre os diferentes 

professores da turma que dirige, em benefício do desenvolvimento intelectual e 

pessoal destes discentes.  
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Fig. 6 - Tripla função do diretor de turma 

 

De acordo com o já supra citado, o Diretor de Turma constitui, assim, 

uma peça fundamental na relação interna entre o grupo – turma e o grupo – 

professores, bem como na relação externa que estabelece com os 

encarregados de educação.  

Ao diretor de turma compete:  

a) Assegurar a articulação entre os professores da turma, os alunos, 

pais e encarregados de educação;  

b) Promover a comunicação e formas de trabalho cooperativo entre 

professores e alunos;  

c) Coordenar, em colaboração com os docentes da turma, a 

adequação de atividades, conteúdos, estratégias e métodos de 

trabalho à situação concreta do grupo e à especificidade de cada 

aluno;  

d) Articular as atividades da turma com os pais e encarregados de 

educação, promovendo a sua participação;  

e) Coordenar o processo de avaliação dos alunos, garantindo o seu 

caráter globalizante e integrador;  

f) Apresentar à direção executiva um relatório, anual, do trabalho 

desenvolvido. 

   No entanto, importa realçar que as atribuições do diretor não se 

esgotam nas suas competências diretas. Efetivamente, o diretor de turma 

desempenha funções de responsabilidade em dois órgãos (Marques, 1994): 1) 
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Conselho de Turma (ao qual preside diretamente); 2) Conselho de Diretores de 

Turma. 

   O Diretor de Turma é designado pelo diretor; deverá este ser professor 

da turma e do quadro da escola. A sua escolha deverá ser concebida com base 

no perfil humano e de competências de um professor. Assim, espera-se que 

seja alguém com capacidade de liderança, colaborante, solidário, moderador 

de conflitos, aberto ao diálogo e à partilha do seu poder com os outros atores 

que intervêm no processo de ensino – aprendizagem. A sua autoridade é 

construída, é conquistada, pois emerge da sua postura, como pessoa e como 

profissional. 

   O Diretor de Turma ocupa uma posição importante nas estruturas de 

gestão intermédia da escola. Ele possui um papel fundamental numa estrutura 

que envolve a coordenação das atividades dos professores do mesmo 

agrupamento de alunos, coordenação interdisciplinar horizontal (Formosinho, 

1987). Para responder a esta função este necessita de estar preparado, 

visando cumprir todas as valências que são da sua responsabilidade. Mais do 

que conhecer a legislação e as funções que dela decorrem, este docente 

carece de uma visão integradora de todos os recursos da escola e da 

comunidade educativa, de modo a ser capaz de responder a todos os desafios 

presentes no Projeto Educativo da escola.  

   Como principais documentos orientadores o Diretor deve ter 

conhecimento do conteúdo dos seguintes documentos, entre outros:  

 Regulamento Interno (sobretudo a legislatura referente aos alunos 

e ter, também, o conhecimento do conteúdo sobre os alunos com 

necessidades educativas especiais; legislatura referente aos pais 

e encarregados de educação); 

 Estatuto do aluno (inteirar-se sobre os direitos e deveres do aluno; 

questões relativas à assiduidade/pontualidade; questões 

referentes à associação de estudantes, pois poderá haver algum 

aluno da sua direção de turma que integre a associação de 

estudantes); 
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 Normas dos exames (para ser capaz de responder de forma 

competente a questões relacionadas com esta temáticas).  

   Poder-se-á concluir que a figura do diretor de turma tornar-se-á, tanto 

mais profícuo e gerador de sucesso pedagógico, quanto maior a sua 

capacidade de refletir sobre os seus processos de liderança e capacidades de 

coordenação entre pares. No fundo, na liderança reside um dos fatores com 

maior relevância para o sucesso e proficuidade do cargo pelo que, a 

elegibilidade dos professores deverá ser cuidada e criteriosa no sentido de 

selecionar verdadeiros dínamos da ação pedagógica.  

   Em suma, o sucesso da intervenção do diretor de turma e, por 

consequência, o sucesso da ação pedagógica depende, intrinsecamente, da 

figura eleita para exercer o cargo. Um líder aceite e carismático, possivelmente, 

tornará a projeção do cargo para além da sua função burocrática, norteando de 

forma consistente o processo de ensino, gerando objetivos comuns aos 

professores e promovendo a determinação uníssona de processo pedagógicos 

que visem aprendizagem de facto beneficiando, dessa forma, a instauração de 

processos de ensino profícuos que resultem no sucesso da intervenção 

pedagógica. 
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4.3. Área 3 – “Desenvolvimento Profissional”  

De acordo com Fullan (cit. por García, 1999, p. 27) “o desenvolvimento 

profissional é uma aprendizagem contínua, interativa, acumulativa, que 

combina uma variedade de formatos de aprendizagem”. 

Fullan (1991), refere-se ao desenvolvimento profissional, definindo-o 

com maior amplitude ao incluir qualquer atividade ou processo que procure 

melhorar competências, atitudes, compreensão ou ação em papéis atuais ou 

futuros. 

Neste sentido, são várias as dimensões incluídas no conceito de 

desenvolvimento profissional, incluindo o desenvolvimento pedagógico, o 

conhecimento e compreensão de si mesmo, o desenvolvimento cognitivo e o 

desenvolvimento teórico (Howey, 1985). 

A terceira e última área do processo de formação profissional está 

relacionada com o nosso desenvolvimento enquanto professores. Engloba um 

conjunto de saberes e atividades necessários na construção da competência e 

da identidade profissional, numa perspetiva do seu desenvolvimento ao longo 

da vida, promovendo assim o sentido de pertença, cooperação e abertura à 

inovação (Matos, 2013). 

O desenvolvimento profissional envolve um conjunto de reflexões, 

vivências, formações e investigações que vão ao encontro da criação de uma 

identidade e competência, consolidando bases e hábitos de trabalho e 

investigação que possibilitem uma evolução sustentada na nossa atividade 

profissional. 

Antes de falar sobre o que realmente levou ao meu desenvolvimento 

profissional, começo por salientar que o facto de ter vivenciado esta 

experiência gratificante, já contribuiu para que enriquecesse enquanto 

profissional da educação. 

Com o intuito de adquirir um saber constante e atualizado, durante o 

meu processo de estágio, nunca deixei de investir na minha formação. 

Nogueira et al. (1990, p.73) considera “que a formação contínua será sempre 

um instrumento mais eficaz e mais direto do que a formação dada antes da 

vida profissional dos professores”.  
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Durante este ano letivo, participei em ações de formação que trouxeram 

um enriquecimento aos meus conhecimentos em determinadas áreas, como foi 

o caso da Dança e Treino Funcional. A participação em ações de formação 

deste género contribui para a evolução do nosso espólio de conhecimentos e 

daí advém, naturalmente, a possibilidade de lecionarmos aulas mais ricas aos 

nossos alunos, quer a nível de conteúdos, de estratégias ou tarefas de 

aprendizagem. 

A participação nestas formações tem, também, como finalidade vincar a 

nossa identidade profissional e o nosso sentido de pertença a um grupo 

profissional. O convívio, conversas e trocas de experiências com colegas de 

profissão, durante as diversas sessões, fornecem sempre algo de significativo 

e benéfico à nossa construção profissional. 

Como já referido em pontos anteriores, a reflexão sobre toda a minha 

prática fez com que, ao longo de todo este percurso, fosse percebendo e 

compreendendo a importância de me tornar numa professora reflexiva, sendo o 

EP imprescindível em todo este processo. Para além da investigação e do 

conhecimento académico, a capacidade de refletir, pondo em causa todas as 

nossas ações e realizando, sobre as mesmas, um juízo crítico, faz com que o 

domínio desta capacidade seja um instrumento de conhecimento e crescimento 

profissional.  

Silva (2009, p. 3) afirma que “a partir da reflexão sobre o processo de 

ensino, estratégias utlizadas e resultados obtidos, o professor pode mudar, 

adequar ou potenciar as suas práticas, de modo a alcançar os seus objetivos 

com os alunos”. Seguindo esta linha de pensamento, adotei, ao longo de todo o 

EP, esta atitude, sendo possível verificar ao longo do ano uma evolução na 

elaboração dos relatórios de aula, tornando-me cada vez mais precisa, concisa 

e objetiva no processo de reflexão. Esta capacidade permitiu melhorar a minha 

prática e assumir uma postura mais assertiva em todos os momentos de 

ensino-aprendizagem.  

Para a evolução e desenvolvimento profissional é, também, 

imprescindível e precioso observar e refletir sobre os atos dos outros 

professores. Neste seguimento, as reflexões advindas de todo o processo de 
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observação às aulas da minha colega estagiária foram também um meio de 

valiosas aprendizagens. 

A importância de observar novos métodos e estratégias de lecionar ou a 

deteção de alguns erros ou formas diferentes de lidar com diversas situações 

criam espaço à discussão e à reflexão, o que ajuda a desenvolver o nosso 

estado crítico e consciência de abertura a novas propostas. 

A análise de documentos propostos pela professora cooperante ou 

faculdade contribuíram, também, e de forma significativa, na construção da 

minha identidade como professora. Neste âmbito, a professora cooperante 

lançou-nos o repto do estudo/análise de alguns documentos, ao longo deste 

ano letivo: Acesso à Carreira Docente, Estatuto da Carreira Docente e 

Decretos-Lei do Diário da República. O estudo destes documentos foi 

importante para se perceber como se processam e regulamentam todas as 

questões pertinentes no que diz respeito a ser professor. É imprescindível, 

numa fase avançada da nossa formação académica, perceber como está 

enquadrada a nossa futura profissão, obtendo, assim, informações de cariz 

burocrático e administrativo acerca da atividade docente. 

As reuniões semanais com a professora cooperante onde se debatiam 

todo o tipo de questões relacionadas com o Estágio Profissional e, por 

conseguinte, relacionadas com a profissão docente e as reuniões esporádicas 

agendadas na faculdade pelo professor orientador serviram de precioso guia e 

acompanhamento para a realização de todo o processo e perceção das 

funções patentes na atividade de um professor. 

Muitas das vezes, mesmo de um modo informal em simples conversas 

entre todos os professores da nossa escola e colegas de estágio de outros 

núcleos era possível retirar algum ensinamento através da partilha de 

experiências. 

Com toda a certeza posso dizer que as experiências vivenciadas ao 

longo do ano letivo foram deveras gratificantes e importantes para o meu 

crescimento pessoal e profissional, traduzindo-se, até, por vezes, em pequenas 

situações, pequenos “recantos” em que, algumas das vezes, pouco esperava; 



Realização da Prática Profissional 

89 
 

porém, é, sem dúvida, na grandeza dos pormenores, simplicidade e 

genuinidade que se obtém, sobretudo, crescimento pessoal.  

Outro contributo importante neste meu percurso e que me fez perceber 

quais as verdadeiras áreas de envolvência e de intervenção de um professor 

foi o documento do Projeto de Formação Individual onde expus as expetativas 

e dificuldades iniciais. Este trajeto repleto de experiências e novos 

conhecimentos foi percorrido até ao presente momento com o culminar deste 

relatório. Posso afirmar que neste preciso instante me sinto mais capaz, 

confiante, segura e mais culta para lidar com diversas situações decorrentes do 

processo de ensino – aprendizagem. 

Falta, porém, completar a exposição dos itens enumerados com o que 

realmente, em meu entender, fez de mim uma professora “a sério”, mais 

assertiva: lecionar. Todo o espólio de aulas lecionadas, planos de aula, 

reflexões e observações contribuíram decisivamente no meu desenvolvimento 

profissional e na busca da minha identidade e sentido de pertença a uma 

classe profissional. 

Não há aulas iguais, nem alunos iguais, e todos os momentos, atitudes e 

decisões a tomar pelo professor têm que ser diferentes e de acordo com o 

contexto proporcionado pelo momento. É precisamente esta diversidade aliada 

às competências e funções que nos dizem respeito, que contribuem 

significativamente para o nosso desenvolvimento profissional e fomentam uma 

identidade própria e única. 

A realização deste relatório, onde espelho tudo aquilo que foi o trabalho 

desenvolvido por mim ao longo deste ano letivo reserva ainda um tópico 

relativo ao estudo de uma temática relacionada com o processo de ensino – 

aprendizagem no contexto escolar. De acordo com Frausino (2006, p. 712) “o 

graduado em Educação Física deve estar qualificado para analisar criticamente 

a realidade social, para intervir nela, académica e profissionalmente, por meio 

das manifestações e expressões culturais do movimento humano”. 

Imbuída deste espírito, considerei pertinente desenvolver um estudo 

acerca de um dos problemas atualmente elencados na educação. Em meu 

entender, o aprofundamento de um determinado tema, será, também, uma 
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forma de trazer “ganhos” e vantagens significativas ao meu desenvolvimento 

profissional. 

Em primeiro lugar, será importante no desenvolvimento das minhas 

competências de argumentação e de comunicação, quer escritas, quer orais. 

Cabe também ao professor identificar problemáticas de estudo e intervir nas 

diferentes dimensões da sua atividade profissional, revelando uma elevada 

consciência crítica social e politica, refletindo sobre os problemas que possam 

surgir, por forma a melhorar os processos de ensino. Acima de tudo, este 

trabalho ajudará essencialmente a construir uma competência profissional, isto 

é, um conjunto sólido de conhecimentos e habilidades que me permitam ser 

competente naquilo que faço: ensinar. 

A temática escolhida é: “Relação entre o desempenho dos alunos, as 

expetativas dos professores e a expetativa formulada pelos alunos”. 

Uma análise profícua sobre este tema será, com certeza, uma mais-valia 

para o meu conhecimento, desenvolvimento profissional e pessoal. 
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4.3.1. Estudo de Investigação-Ação: “Relação entre o desempenho dos 

alunos, as expetativas dos professores e a expetativa formulada pelos 

alunos.” 

 

4.3.1.1. Resumo 

A expetativa do professor quanto à competência do aluno é um dos 

problemas atualmente presentes ao falar-se em educação.  

O aprofundamento das investigações tem mostrado quanto os processos 

psicológicos alimentam as ações de professores e alunos, bem como a relação 

pedagógica, surgindo mesmo como poderosos preditores dos eventos 

ocorridos no processo educativo.   

As pesquisas metodológicas sobre ensino-aprendizagem passaram a 

considerar as crenças e as expetativas dos professores como aspetos que 

podem afetar o desempenho e o rendimento dos alunos. 

Contudo, não se pode descurar o facto de esta temática ser envolta de 

bastante complexidade, como ter em consideração que as realizações 

pessoais do aluno são resultado de inúmeros fatores sem possibilidade de 

serem controlados e/ou, até, definidos e que atribuir a causa de um bom ou 

fraco desempenho do aluno à expetativa que o professor formulou sobre o 

mesmo é bastante arriscado. As influências no desempenho escolar do aluno 

podem ser de diferentes origens e bastante complexas na sua natureza 

(Rasche & Kude, 1986). 

Como tal, o estudo tem por objetivo estudar/analisar: 

 A congruência entre a expetativa dos professores e a expetativa 

formuladas pelos alunos relativamente ao seu desempenho 

motor; 

 Em que medida a expetativa dos alunos e a expetativa dos 

professores correspondem ao desempenho motor dos alunos; 

 As diferenças existentes entre os sexos relativamente às suas 

expetativas e ao seu desempenho motor. 

Pretendo, também, caraterizar os alunos com alta e baixa expetativa em 

relação à seguinte variável:  
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 Caraterísticas de contexto dos alunos relacionadas com a prática 

de exercício físico extracurricular. 

O estudo foi realizado em duas escolas públicas, na área da EF, com a 

colaboração de quatro professores e noventa e dois alunos. As turmas 

selecionadas são do 12.º ano de escolaridade, em regime de coeducação. 

A impulsão horizontal - salto a pés juntos - foi o exercício selecionado 

para a realização da avaliação do desempenho motor do Aluno.  

Com o intuito de suportar o estudo e análise desta temática efetuou-se 

uma pesquisa bibliográfica exaustiva e um trabalho de campo minucioso. 
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4.3.1.2. Abstract 

The expectation of the teacher in what concerns the student capacity is 

one of the problems currently present when we talk about education.  

The further development of research has shown how psychological 

processes feed the actions of teachers and students as well as the pedagogical 

relationship, even emerging as powerful predictors of events in the educational 

process. 

Methodological research on teaching and learning began to consider the 

believes and expectations of teachers as aspects that can affect performance 

and student achievement.  

However, we can’t neglect the fact that this issue is wrapped in high 

complexity, as to take into account that the student's personal achievements are 

the result of several factors without the possibility of being controlled and / or 

even being defined and it is extremely dangerous to give the cause of a good or 

poor performance of the student to the teacher’s expectation made on the 

same. The influences on academic performance of the student can be from 

different backgrounds and very complex in nature (Rasche & Kude, 1986). 

As such, the study aims to study / analyze: 

 The congruence between the expectation of teachers and the 

expectation raised by students regarding their motor performance; 

 How the expectation of the students and the expectation of  

teachers  come up to the student motor performance; 

 The differences between the sexes regarding their expectations 

and their motor performance. 

I also intend to characterize the students with high and low expectation 

regarding the following variable: 

 Characteristics of students related to the context of the practice of 

extracurricular physical exercise. 

The study took place at two public schools in Physical Education area, 

with the collaboration of four teachers and ninety-two students. The selected 

classes are the 12th grade, under the coeducation. 
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The horizontal impulsion - jump feet close together - was selected for 

conducting the assessment of motor performance student exercise. 

In order to support the study and analysis of this issue we performed an 

exhaustive literature search and a detailed field work. 
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4.3.1.3. Introdução  

Ao falar-se em educação, um dos problemas atualmente elencados é a 

expetativa do professor quanto à inteligência ou competência do aluno.  

De acordo com Martini (2002), as expetativas dos docentes podem 

afetar as caraterísticas da relação professor-aluno e, por essa via, o 

desempenho e rendimento do aluno. Assim, como acontece em toda a relação 

humana, a relação professor-aluno também é passível de expetativas. O 

problema reside em que a força da expetativa do professor em relação ao 

aluno tem um peso determinante muito grande, pois implica não só o 

desempenho do aluno naquele momento, mas poderá influenciá-lo ao longo da 

sua vida (Freire, 2000). 

A minha grande motivação para o estudo desta temática apoia-se na 

possibilidade de, e de acordo o autor acima mencionado, o desempenho 

académico do aluno poder estar diretamente contaminado pela expetativa do 

professor em relação a ele, podendo, até, reverter-se em danos para toda a 

sua vida. 

Segundo Macedo (2005), a escola antes tida como um local restrito aos 

que detinham inteligência, riqueza e tempo, passou a acolher toda a população 

a partir do entendimento de educação como direito do cidadão e dever do 

Estado. Antes, se o aluno não aprendia, não seguia uma conduta, ele ia sendo, 

pouco a pouco, excluído da escola. Hoje isso não pode acontecer. Hoje o 

professor convive com todo o tipo de aluno. Ele é o sucesso ou não do 

professor, porque ele é o seu desafio. 

O impato da expetativa do professor no desempenho do aluno vem 

sendo estudada ao longo de, pelo menos, sessenta anos. 

A literatura existente sobre as expetativas de professores aponta para a 

influência que elas podem exercer sobre o desempenho académico dos alunos.  

O aprofundamento das investigações tem mostrado quanto os processos 

psicológicos alimentam as ações de professores e alunos, bem como a relação 

pedagógica e sobre as ações de ensino, surgindo mesmo como poderosos 

preditores dos eventos ocorridos no processo educativo.  
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O sucesso do ensino dependerá da motivação tanto do professor quanto 

do aluno e a expetativa pode ser um grande começo. 

Via de regra, atribui-se a culpa do rendimento escolar ao aluno, sem 

levar em conta a predisposição do professor. De acordo com Ribeiro (1986), a 

expetativa, como representação social reelaborada pelo professor, gera 

distorções que sustentam expetativas de fracasso e atribuem a 

responsabilidade deste aos alunos. 

Conforme Souza (2011), se os professores não possuem motivo para se 

orgulhar dos seus alunos, muito provavelmente também não têm muitas 

expetativas em relação a eles. A expetativa de um professor é fundamental 

para a definição daquilo que ele está disposto a realizar com a sua turma de 

alunos, do quanto está disposto a desafiá-los. 

Porém, ao longo da minha análise a esta temática constatei que este 

paradigma constitui-se como sendo envolto de uma enorme complexidade: 

pelo número de variáveis presentes e/ou pela variabilidade e diferenciação de 

cada variável.  

Existem inúmeros fatores que ditam o desempenho dos alunos e as 

influências no seu desempenho escolar podem ser de diferentes origens e 

bastante complexas na sua natureza (Rasche & Kude, 1986). 

Os resultados de estudos de diversos autores apresentam-se como 

contraditórios nesta área de estudo. 

Assim, o objetivo do estudo é: analisar a relação entre o desempenho 

dos alunos, as expetativas dos professores e a expetativa formulada pelos 

alunos. 
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4.3.1.4. Revisão da literatura  

 

4.3.1.4.1. Breve resenha histórica sobre o tema - A expetativa do 

professor em relação ao desempenho dos seus alunos 

As pesquisas no campo das expetativas, atitudes e crenças dos 

professores em sala de aula e seus efeitos têm início na década de 50, Allport 

(1950) - o conceito de profecia auto realizadora, mas o seu ápice ocorreu na 

década de 60, mais precisamente em 1968, quando Rosenthal e Jacobson 

(1968) publicaram a obra “Pigmalião em Sala de Aula”, um estudo de grande 

repercussão. Este salientava que a expetativa de uma pessoa a respeito do 

comportamento de outra pode contribuir para que essa última se comporte de 

acordo com o que se espera dela. Tal conceito tem provocado muitas e 

interessantes discussões entre psicólogos educacionais e educadores 

preocupados com a possibilidade de que a expetativa dos professores possa 

ajudar ou prejudicar o desenvolvimento intelectual e académico dos seus 

alunos. 

Após a realização desse trabalho, vários outros estudos baseados no 

paradigma de Rosenthal e Jacobson foram realizados com o mesmo objetivo, 

ou seja, investigar se a mudança no desenvolvimento intelectual do aluno e/ou 

a sua realização escolar é uma função da expetativa do professor. 

Palardy (1969), conduziu um estudo sobre expetativas do professor com 

relação ao desempenho de crianças em leitura envolvendo meninos e meninas 

do 1.°grau de classe média. Os professores foram classificados em dois 

grupos: um que considerava que os meninos poderiam aprender a ler tão bem 

quanto as meninas e outro que opinava que as meninas teriam maior sucesso. 

Testes de prontidão e desempenho em leitura foram aplicados em grupos de 

crianças comparáveis. No reteste, verificou-se que nas classes onde os 

professores esperavam menos dos meninos estes realmente conseguiram um 

nível de desempenho em leitura bem mais baixo que os das meninas. 

Um outro estudo deste tipo foi realizado por Brophy e Good (1974). Os 

pesquisadores pediram aos professores para estimar o QI dos seus alunos 

antes da aplicação de um teste de inteligência. A comparação dos dados 
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mostrou que os professores tendiam a superestimar os Ql's das meninas. 

Essas estimativas foram relacionadas ao desempenho em leitura. Embora não 

houvesse diferença entre os Ql's dos meninos e meninas, estas apresentaram 

um melhor desempenho em leitura. Tanto em relação ao sexo masculino 

quanto ao feminino, as crianças cujos Ql's tinham sido superestimados pelos 

professores apresentaram melhor desempenho em leitura do que aquelas que 

os professores haviam subestimado. De acordo com os autores, parece 

provável que as expetativas do professor afetem, de alguma forma, o ensino 

que ministram e que a realização escolar não é simplesmente uma questão de 

capacidade inata das crianças, mas que as expetativas do professor estão 

também presentes no processo de aprendizagem. 

Britto e Lomonaco (1983) realizaram um estudo com o objetivo de 

verificar a influência da expetativa do professor sobre o desenvolvimento 

intelectual, rendimento escolar e comportamentos não-académicos dos alunos, 

bem como se existe diferença de influência da expetativa quando esta é 

induzida em termos de inteligência ou de criatividade. Foram encontradas 

diferenças significativas entre os grupos quando se induziu expetativa em 

termos de criatividade e se considerou as avaliações das professoras tanto em 

rendimento escolar como em comportamentos não-académicos. Entrevistas 

realizadas com as professoras sugerem que as expetativas que elas formam 

em relação aos seus alunos, a partir de estereótipos, logo nos primeiros dias 

de aula, afetam o seu julgamento a respeito do rendimento escolar dos 

mesmos.  

 Rosenthal e Jacobson (1983), num estudo denominado 

“Pigmalion in the classroom”, destacam as influências das perceções dos 

professores na sua prática profissional e, consequentemente, no desempenho 

académico dos seus alunos. Esse estudo trouxe uma contribuição valiosa à 

educação, por mostrar a importância e os efeitos das expetativas do professor 

em relação a esse desempenho, visto que a opinião em maior evidência e 

aceite como mais válida foi a de que o professor transmite as suas expetativas 

positivas ou negativas aos seus alunos mediante as interações que com eles 

estabelece em sala de aula, dando mais atenção aos alunos considerados com 
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bom desempenho académico e menos aos que apresentam dificuldades 

académicas. Os autores consideram que as expetativas do professor exercem 

grande influência sobre o desempenho académico dos seus alunos e que, caso 

elas sejam positivas, aumentam a auto-estima, favorecendo a melhoria do 

desempenho. 

A respeito destes resultados, várias pesquisas têm apontado a 

necessidade de se aprofundarem estudos sobre os comportamentos 

diferenciados dos professores, gerados a partir  de expetativas diferentes, para 

melhor se compreender os efeitos dessas expetativas sobre o desempenho 

dos estudantes (Trouilloud, 2002). 

Segundo Henrique e Januário (2005), é importante considerar os traços 

psicológicos dos alunos na interpretação do seu comportamento nas aulas e 

desempenho académico. Consideraram que os professores devem oferecer 

oportunidades de sucesso nas aulas, de modo a elevar o sentimento de 

competência dos alunos “menos” dotados e manter o interesse dos “mais” 

dotados. 

Lufiande e Johne (2009), realizaram um estudo com o objetivo de 

explicar o impato das expetativas do professor sobre o rendimento do aluno. 

Chegaram à conclusão de que, a apesar de existirem inúmeros fatores que 

ditam o desempenho dos alunos, o desempenho do aluno é também resultado 

daquilo que o seu professor espera dele. 

Oliveira e Cruz (2013), realizaram um estudo que analisou as relações 

entre as expetativas de professoras acerca do desempenho em produção de 

textos dos seus alunos e as situações de ensino em sala de aula. Verificaram 

que as expetativas permeiam as relações interpessoais e, no campo 

educacional, vem sendo apontado que há relações entre as expetativas dos 

professores e os processos de ensino e de aprendizagem que revelam 

conceções, sentidos e expetativas positivas e negativas subjacentes às 

práticas e que têm implicações na participação, intervenções e desempenho 

dos alunos. 

Outro grupo de estudos, incluindo Brophy e Good (1970), Rubovitz 

(1971), Beez (1972), apresentam resultados que apoiam, ainda que de uma 
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forma geral, a atuação da variável expetativa do professor sobre a realização 

escolar do aluno. 

Alguns estudos, como o de Claiborn (1969) e Dusek e O'Connell (1973), 

não conseguiram demonstrar nenhum efeito detetável no desempenho do 

aluno, após a manipulação experimental da expetativa do professor. 

Outros estudos apresentam resultados difíceis de interpretar, mostrando 

diferentes efeitos da expetativa com diferentes medidas de desempenho, como 

o de Meichembaum, Bowers e Ross (1969), por exemplo. 

Schwarz e Cook (1972), trabalharam com crianças retardadas mentais 

educáveis de classe social socioeconómica baixa, durante um período de três 

meses. Pediu-se aos professores para indicar as suas expetativas para cada 

um dos seus alunos. A análise dos testes de realização académica aplicados 

no início e final do trimestre não demonstrou nenhuma relação entre expetativa 

do professor e realização académica dos alunos. Uma revisão feita pelos 

autores das fichas de avaliação mostrou que os professores tinham altas 

expetativas em relação a um grande número de crianças que quase nada 

progrediu durante o período de três meses. O inverso também ocorreu. 

Há estudos que tendem em considerar o aluno como réu, atribuindo 

unicamente a este a culpa do seu fracasso escolar e isentando o sistema 

escolar da responsabilidade do mesmo, por exemplo, Brandão et al. (1983) e 

Ropke (1981). 

Como se pode observar por esta revisão de vários trabalhos os 

resultados apresentam-se como sendo pouco concordantes. 

A dificuldade e preocupação dos investigadores insidide, também, no 

mostrar a relação que existe entre a expetativa do professor e o desempenho 

dos alunos. O foco tem sido o de identificar a variável independente e 

dependente. Por exemplo: é a expetativa do professor que determina o 

desempenho do aluno ou o desempenho do aluno determina a expetativa que 

o professor cria sobre eles? 

De acordo com alguns autores, a expetativa que um indivíduo pode ter 

sobre outrém pode ser num sentido positivo ou negativo. Positivas aquelas que 

se ligam com o sentido da esperança e do otimismo, com a realização de algo 
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que é entendido como bom para o indivíduo sobre o qual recaem as 

expetativas, e expetativas negativas quando estas se referirem a situações 

menos positivas, a realizações que penalizem de alguma forma o indivíduo 

sobre o qual recaem as expetativas. 

As expetativas constituem um fenómeno que permeia as relações 

interpessoais (Blanck, 1993) e, no campo educacional, vem sendo apontado 

por vários investigadores como um viés importante de análise, pois consideram 

que pode haver uma forte relação entre as expetativas dos professores e os 

processos de ensino e de aprendizagem (Oliveira & Cruz, 2013). 

Porém, ocorre que no estudo sobre as expetativas há sérias dificuldades 

metodológicas. 

De acordo com West e Anderson (1976), a expetativa tem diferentes 

conotações para diferentes autores, sendo a definição exata do que é a 

expetativa o maior problema no estudo das expetativas do professor. 

Segundo Soares (2010), a expetativa associa-se com o que é esperado 

relativamente aos resultados. Para além de outros fatores inerentes à 

elaboração da expetativa do professor, esta pode ser, também, uma 

construção baseada nas caraterísticas socioeconómicas dos alunos. De certa 

forma, o diagnóstico do professor e, consequentemente, sua expetativa são 

influenciados por estereótipos. Aspetos como: alunos do sexo masculino, 

alunos pretos, alunos que recebem bolsa, alunos com determinada morfologia 

corporal, bem como variáveis relacionadas com o contexto escolar, como a 

carência de materiais e instalações, a falta de colaboração dos pais, 

influenciam, também, de certa forma a elaboração da expetativa do professor. 

De acordo com o já supracitado, é possível verificar, pela revisão de 

vários estudos, que a apresentação de resultados nem sempre é concordante, 

razão pela qual esta temática ser também bastante controversa e algo 

polémica. Este fenómeno é caraterizado pela enorme complexidade que o 

reveste - pelo número de variáveis presentes e/ou pela variabilidade e 

diferenciação de cada variável, pois é certo que existem inúmeros fatores que 

ditam o desempenho dos alunos (Lufiande & Johne, 2009).  
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As influências no desempenho escolar do aluno podem ser de diferentes 

origens e bastante complexas na sua natureza (Rasche & Kude, 1986). 
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4.3.1.5. Objetivos do estudo 

Muitos estudos, sob diferentes enfoques, têm abordado a relação entre 

variáveis psicológicas e desempenho dos alunos, pois consideram que pode 

haver uma forte relação entre as expetativas dos professores e os processos 

de ensino e de aprendizagem, na tentativa de aprofundar o conhecimento 

sobre o ensino e a aprendizagem com vista ao incremento da eficácia 

pedagógica. 

Porém, de acordo com o já mencionado o estudo de tal paradigma 

constitui sérias dificuldades metodológicas pela complexidade que o reveste 

motivo pelo qual redirecionei o meu estudo. Depois da revisão de vários 

estudos e da análise e reflexão sobre os mesmos, os meus motivos apontados 

na dificuldade de estudo e análise desta temática são, essencialmente: o 

estabelecimento de uma relação causa-efeito, ou seja, definir qual a variável 

dependente e qual a variável independente (se é a expetativa do professor que 

determina o desempenho do aluno ou, ao contrário, se é o desempenho do 

aluno que determina a expetativa que o professor cria sobre eles); o facto de 

este fenómeno ser caraterizado pela enorme complexidade que o reveste - 

pelo número de variáveis presentes e/ou pela variabilidade e diferenciação de 

cada variável, pois existem inúmeros fatores que ditam o desempenho dos 

alunos (Lufiande & Johne, 2009).  

As influências no desempenho escolar do aluno podem ser de diferentes 

origens e bastante complexas na sua natureza (Rasche & Kude, 1986).  

Como tal, pretendo analisar a expetativa dos alunos e a expetativa dos 

professores em relação ao seu desempenho motor e a congruência existente 

entre ambas.  

O meu objetivo é o estudo/analise da expetativa formulada pelos alunos 

em associação com o seu desempenho motor e a expetativa formulada pelos 

professores. Procuro respostas para as seguintes questões:  

 A expetativa formulada pelos alunos é congruente com a expetativa 

dos professores? 

 Em que medida a expetativa dos alunos e a expetativa dos 

professores correspondem ao desempenho motor dos alunos? 
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 Quais são as diferenças existentes entre os sexos relativamente às 

suas expetativas e ao seu desempenho motor? 

Pretendo caraterizar, também, os alunos com alta e baixa expetativa em 

relação à seguinte variável:  

 Caraterísticas de contexto dos alunos relacionadas com a prática 

de exercício físico extracurricular. 

 

4.3.1.6. Metodologia  

Para a realização da investigação de campo foram cumpridos os 

procedimentos de autorização junto aos órgãos de direção das escolas e 

docentes. 

Antes da aplicação o instrumento foi submetido ao processo de 

validação pelo gabinete de Psicologia da Faculdade de Desporto da 

Universidade do Porto. 

 

A unidade experimental de ensino 

A unidade experimental de impulsão horizontal decorreu em ambiente 

real de ensino. Os exercícios que compunham a unidade visaram uma 

abordagem progressiva aos saltos, com a avaliação do desempenho motor no 

final da mesma. 

No momento inicial da unidade experimental de impulsão horizontal o/a 

professor/a, bem como os alunos preencheram um inquérito por questionário 

relativo às expetativas sobre o desempenho motor. 

 

Expetativas dos professores 

Os dados foram recolhidos através de inquérito por questionário, 

contendo questões “fechadas” e opções de respostas em escala do tipo likert 

de cinco pontos (muito habilidoso, habilidoso, nem muito nem pouco habilidoso, 

pouco habilidoso, muito pouco habilidoso). 

Este procedimento permitiu conhecer as suas expetativas relativas ao 

desempenho motor dos alunos.  
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Expetativa formulada pelos alunos 

Os dados foram recolhidos através de inquérito por questionário, 

contendo questões “fechadas” e opções de respostas em escala do tipo likert 

de cinco pontos (muito habilidoso, habilidoso, nem muito nem pouco habilidoso, 

pouco habilidoso, muito pouco habilidoso).  

Os alunos não puderam comentar as respostas entre si, ou com o 

professor, a fim de evitar influências de outrem. 

 

Desempenho motor dos alunos 

A avaliação final dos alunos foi realizada no exercício de “Salto a pés 

juntos” inserido no final da Unidade Experimental de Impulsão Horizontal, 

realizado pelos professores nas aulas de educação física, respeitando o 

seguinte protocolo:  

 Os professores comunicaram à turma o objetivo e o protocolo da 

avaliação;  

 Possibilitarão uma demonstração do salto de impulsão horizontal;  

 Não forneceram feedback, nem manifestaram comportamentos de 

incentivo, correção ou crítica aos alunos.  

Os alunos tiveram duas oportunidades, contando a melhor.  

 

Fig. 7 – Salto a pés juntos 

 

Procedimentos protocolares 

Para a realização da avaliação do desempenho motor os alunos do sexo 

masculino e feminino obedeceram aos seguintes procedimentos protocolares: 

 À indicação do/a professor/a, o/a aluno/a posiciona-se atrás da 

linha demarcatória inicial, em pé, com os pés paralelos e sem 

tocar a linha; 
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 À voz de “vai”, o/a aluno/a, com um único impulso e sem corrida 

de aproximação, salta para a frente a máxima distância possível; 

 O resultado é dado em centímetros, medindo-se a distância entre 

a linha de partida e a parte posterior do pé (calcanhar do pé) ou a 

parte do corpo que mais se aproximar do ponto de partida; 

 São dadas duas oportunidades, registando-se o melhor dos dois 

resultados alcançados (os alunos poderão optar por não realizar a 

segunda tentativa e, neste caso, será considerado o resultado 

obtido na primeira tentativa); 

 O salto que for precedido de marcha, corrida ou outro salto é 

considerado inválido;  

 Se se verificar um deslize após a queda o salto é considerado 

invalidado. 

 

4.3.1.6.1. Amostra  

A amostra é caraterizada como conveniente, pois a seleção obedeceu a 

critérios objetivos de inclusão desejáveis para o desenvolvimento da pesquisa. 

Participaram no estudo 4 professores: 3 professores convidados (1 e 2

) e eu, professora estagiária Sara Pires, com base em concordância em 

desenvolver a unidade experimental de ensino proposta. A idade dos 

professores variou entre 24 e 40 anos. Os professores lecionaram turmas do 

12.º ano do ensino secundário em regime de coeducação, em duas escolas 

públicas. 

A amostra de alunos emergiu de um quantitativo inicial de 92 alunos, 

selecionados em função de: 

 Demonstrarem interesse em participar no estudo; 

 Frequentarem integralmente as aulas de Educação Física; 

 Realizarem a avaliação final de desempenho motor.  

Foram selecionados os 92 alunos, tendo estes idades compreendidas 

entre os 17 e os 19 anos. 
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Procedimentos Estatísticos 

Para analisar e interpretar os dados recolhidos da minha amostra foram 

utilizados dois tipos de procedimentos estatísticos: a Estatística Descritiva e o 

Teste de independência do Qui-Quadrado para verificar a existência ou não de 

relação entre as variáveis. 

 

 

4.3.1.7. Apresentação e discussão dos resultados 

A - Relação entre a expetativa dos professores e a expetativa dos alunos 

 

Quadro 1 - Relação entre a expetativa dos professores e a expetativa dos alunos. 
 

 Expetativa dos alunos 

Total 
Muito 
pouco 

habilidoso
/a 

Pouco 
habilidoso

/a 

Nem muito 
nem pouco 
habilidoso/

a 

Habilido
so/a 

Muito 
habilido

so/a 

E
x
p
e
ta

ti
v
a
 d

o
s
 p

ro
fe

s
s
o
re

s
 Muito pouco 

habilidoso/a 
2 

2,2% 
0 

0,0% 
0 

0,0% 
0 

0,0% 
0 

0,0% 
2 

2,2% 

Pouco habilidoso/a 
 

0 
0,0% 

12 
13,0% 

6 
6,5% 

0 
0,0% 

0 
0,0% 

18 
19,6% 

Nem muito nem 
pouco habilidoso/a 

0 
0,0% 

2 
2,2% 

16 
17,4% 

10 
10,9% 

2 
2,2% 

30 
32,6% 

Habilidoso/a 
 

0 
0,0% 

0 
0,0% 

18 
19,6% 

12 
13,0% 

2 
2,2% 

32 
34,8% 

Muito habilidoso/a 
 

0 
0,0% 

0 
0,0% 

2 
2,2% 

4 
4,3% 

4 
4,3% 

10 
10,9% 

Total 
2 

2,2% 
14 

15,2% 
42 

45,7% 
26 

28,3% 
8 

8,7% 
92 

100% 

 

 

Quadro 2 - Teste Qui-Quadrado - Relação entre a expetativa dos professores e a 

expetativa dos alunos. 
 

 
Value df 

Asymp. Sig. 
(2 – sided) 

Pearson Chi-Square 154,326 16 ,000 

Likelihood Ratio 75,578 16 ,000 

Linear-by-Linear-Assicoation 38,080 1 ,000 

N of Valid Cases 92   

 

 

No que concerne à relação entre a expetativa dos professores e a 

expetativa dos alunos, verifica-se, através da análise aos resultados, a 
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existência de um grau de total congruência de 50%. Ou seja, considerando a 

amostra total de alunos, metade (46 alunos de um total de 92) apresentaram a 

mesma expetativa que o seu professor, relativamente ao seu desempenho 

motor.  

É observável, a partir do quadro 2, uma relação de forte dependência 

entre a expetativa dos professores e a expetativa dos alunos, uma vez que o p-

valor (p-value) é 0,000 para o nível de significância usual de 0.05. Ou seja, as 

expetativas dos professores e dos alunos estão no mesmo sentido. 

 

A.1. - Relação entre a expetativa dos professores e o desempenho motor 

(distância alcançada) 

A.1.1. – Raparigas 

 

Quadro 3 - Relação entre a expetativa dos professores e o desempenho 

motor das alunas (distância alcançada). 
 

 Desempenho motor (raparigas) 

Total 
Muito 
pouco 

habilidosa 
>1, 91 

Nem muito 
nem pouco 
habilidosa 
1,99-2,05 

Habilidosa 
2,06-2,12 

E
x
p
. 
d

o
s
 p

ro
fe

s
s
o
re

s
 

Pouco habilidosa 
 

12 
21,4% 

0 
0,0% 

0 
0,0% 

12 
21,4

% 

Nem muito nem 
pouco habilidosa 

24 
42,9% 

0 
0,0% 

0 
0,0% 

24 
42,9

% 

Habilidosa 
 

12 
21,4% 

2 
3,6% 

4 
7,1% 

18 
32,1

% 

Muito habilidosa 
 

0 
0,0% 

2 
3,6% 

2 
0,0% 

2 
3,6% 

Total 
48 

85,7% 
4 

7,1% 
4 

7,1% 
56 

100
% 

 

Quadro 4 - Teste Qui-Quadrado - Relação entre a expetativa dos professores e o 

desempenho motor das alunas (distância alcançada). 
 

 
Value df 

Asymp. Sig. 
(2 – sided) 

Pearson Chi-Square 38,889 6 ,000 

Likelihood Ratio 26,471 6 ,000 

Linear-by-Linear-Assicoation 14,130 1 ,000 

N of Valid Cases 56   
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Através do quadro 3 é observável que 42,9% dos professores colocaram 

as suas expetativas, quanto ao desempenho motor das suas alunas, no meio 

da escala (“Nem muito nem pouco habilidoso/a”), sendo que todas estas alunas 

tiveram um fraco desempenho motor.  

Pode verificar-se que 21,4% das expetativas dos professores se 

encontram no parâmetro “Pouco habilidosa”, tendo a totalidade destas alunas, 

na prática, um fraco desempenho motor (“Muito pouco habilidosa”).  

É de referir que há ausência de expetativas, por parte dos professores, 

no mais baixo parâmetro da escala - “Muito pouco habilidosa”. 

É constatável, também, que à medida que a ambição do professor, 

espelhada na sua expetativa, aumenta, existe um melhor desempenho motor 

por parte das alunas. 

Através da análise ao quadro 4, uma vez que o p-valor (p-value) é 0,000, 

verifica-se uma relação de forte dependência entre a expetativa dos 

professores e o desempenho motor das alunas. 

 

A.1.2. – Rapazes 

 

Quadro 5 - Relação entre a expetativa dos professores e o desempenho motor 

dos alunos (distância alcançada). 
 

 Desempenho motor (rapazes) 

Total 
Muito 
pouco 

habilidoso 
>2, 28 

Nem muito 
nem pouco 
habilidoso 
2,43-2,56 

Habilidoso 
2,57-2,70 

E
x
p
. 
d

o
s
 p

ro
fe

s
s
o
re

s
 

Muito pouco 
habilidoso 

2 
5,6% 

0 
0,0% 

0 
0,0% 

2 
5,6% 

Pouco habilidoso 
6 

16,7% 
0 

0,0% 
0 

0,0% 
6 

16,7% 

Nem muito nem 
pouco habilidoso 

6 
16,7% 

0 
0,0% 

0 
0,0% 

6 
16,7% 

Habilidoso 
 

6 
16,7% 

4 
11,1% 

4 
11,1% 

14 
38,9% 

Muito habilidoso 
 

0 
0,0% 

4 
11,1% 

4 
11,1% 

8 
22,2% 

Total 
20 

55,6% 
8 

22,2% 
8 

22,2% 
36 

100% 
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Quadro 6 - Teste Qui-Quadrado - Relação entre a expetativa dos professores e o 

desempenho motor dos alunos (distância alcançada). 
 

 
Value df 

Asymp. Sig. 
(2 – sided) 

Pearson Chi-Square 22,114 8 ,005 

Likelihood Ratio 30,340 8 ,000 

Linear-by-Linear-Assicoation 17,156 1 ,000 

N of Valid Cases 36   

 

 

Através da análise ao quadro 5 pode verificar-se que 5,6% dos alunos 

obtiveram fraco desempenho motor (“Muito pouco habilidoso”) no teste de 

avaliação prática, sendo as expetativas dos professores, relativamente ao seu 

desempenho, bastante baixas (“Muito pouco habilidoso”).  

Dos 61,1% de alunos sobre os quais recaiam expetativas elevadas, 

44,4% obtiveram um desempenho motor entre o razoável e o bom. 

É observável, também, que à medida que a ambição do professor, 

espelhada na sua expetativa, aumenta, existe um melhor desempenho motor 

por parte dos alunos. 

A análise ao quadro 6 permite afirmar a existência de uma relação de 

dependência entre a expetativa dos professores e o desempenho motor dos 

alunos; isto é, ambas estão no mesmo sentido, pois o p-valor (p-value) é 0,005. 
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A.2. - Relação entre a expetativa dos alunos e o seu desempenho motor 

(distância alcançada)  

A.2.1. - Raparigas 

 

Quadro 7 - Relação entre a expetativa das alunas e o seu desempenho 

motor (distância alcançada). 
 

 Desempenho motor (raparigas) 

Total 
Muito 
pouco 

habilidosa 
>1, 91 

Nem muito 
nem pouco 
habilidosa 
1,99-2,05 

Habilidosa 
2,06-2,12 

E
x
p
. 
d

a
s
 a

lu
n
a
s
 

Pouco habilidosa 
 

8 
14,3% 

0 
0,0% 

0 
0,0% 

8 
14,3% 

Nem muito nem 
pouco habilidosa 

30 
53,6% 

0 
0,0% 

4 
7,1% 

34 
60,7% 

Habilidosa 
 

10 
17,9% 

4 
7,1% 

0 
0,0% 

14 
25,0% 

Total 
48 

85,7% 
4 

7,1% 
4 

7,1% 
56 

100% 

 

 

Quadro 8 - Teste Qui-Quadrado - Relação entre a expetativa das alunas e o seu 

desempenho motor (distância alcançada). 
 

 
Value df 

Asymp. Sig. 
(2 – sided) 

Pearson Chi-Square 15,137 6 ,004 

Likelihood Ratio 15,642 6 ,004 

Linear-by-Linear-Assicoation 1,970 1 ,160 

N of Valid Cases 56   

 

 

Pode verificar-se, através da análise ao quadro 7, que as raparigas não 

apresentaram expetativas muito elevadas nem muito reduzidas, tendo a sua 

maioria (60,7 %) colocado a sua expetativa no meio da escala (“Nem muito 

nem pouco habilidosa”); destes 60,7%, 53,6% obtiveram um fraco 

desempenho.  

A totalidade de alunas (14,3%) que colocaram as suas expetativas baixas 

(“Pouco habilidosa”) tiveram, efetivamente, um fraco desempenho motor. 

Contudo, também obtiveram um fraco desempenho a maioria das raparigas 

que se consideraram habilidosas. 
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A.2.2. – Rapazes 

 

Quadro 9 - Relação entre a expetativa dos alunos e o seu desempenho motor 

(distância alcançada). 
 

 Desempenho motor (rapazes) 

Total 
Muito 
pouco 

habilidoso 
>2, 28 

Nem muito 
nem pouco 
habilidoso 
2,43-2,56 

Habilidoso 
2,57-2,70 

E
x
p
. 
d

o
s
 a

lu
n
o
s
 

Muito pouco 
habilidoso 

2 
5,6% 

0 
0,0% 

0 
0,0% 

2 
5,6% 

Pouco habilidoso 
6 

16,7% 
0 

0,0% 
0 

0,0% 
6 

16,7% 

Nem muito nem 
pouco habilidoso 

4 
11,1% 

4 
11,1% 

0 
0,0% 

8 
22,2% 

Habilidoso 
 

4 
11,1% 

4 
11,1% 

4 
11,1% 

12 
33,3% 

Muito habilidoso 
 

4 
11,1% 

0 
0,0% 

4 
11,1% 

8 
22,2% 

Total 
20 

55,6% 
8 

22,2% 
8 

22,2% 
36 

100% 

 

 

Quadro 10 - Teste Qui-Quadrado - Relação entre a expetativa dos alunos e o seu 

desempenho motor (distância alcançada). 
 

 
Value df 

Asymp. Sig. 
(2 – sided) 

Pearson Chi-Square 18,000 8 ,021 

Likelihood Ratio 23,095 8 ,003 

Linear-by-Linear-Assicoation 6,908 1 ,009 

N of Valid Cases 36   

 

 

A totalidade de alunos (22,3%) que consideraram baixas as suas 

expetativas tiveram um fraco desempenho motor. Dos 55,5% de alunos que 

colocaram as suas expetativas elevadas (“Habilidoso” e “Muito habilidoso”), 

22,2% tiveram, efetivamente, um bom desempenho motor (“Habilidoso”) e 

11,1% obtiveram um desempenho razoável. 

A partir do quadro 10, é constatável uma relação de dependência entre a 

expetativa dos alunos e o seu desempenho motor. Sendo o p-valor (p-value) 

0,021 pode afirmar-se que existe uma dependência entre as categorias destas 

duas variáveis. Ou seja, ambas estão no mesmo sentido. 
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B - Relação entre a expetativa dos alunos e o sexo 

 

 Quadro 11 - Relação entre a expetativa dos alunos e o sexo. 

  

 Sexo 
Total 

Masculino Feminino 

E
x
p
e
ta

ti
v
a
 d

o
s
 a

lu
n

o
s
 

Muito pouco 
habilidoso/a 

2 
2,2% 

0 
0,0% 

2 
2,2% 

Pouco habilidoso/a 
 

6 
6,5% 

8 
8,7% 

14 
15,2% 

Nem muito nem 
pouco habilidoso/a 

8 
8,7% 

34 
37,0% 

42 
45,7% 

Habilidoso/a 
 

12 
13,0% 

14 
15,2% 

26 
28,3% 

Muito habilidoso/a 
 

8 
8,7% 

0 
0,0% 

8 
8,7% 

Total 
36 

39,1% 
56 

60,9% 
92 

100,0% 

 

 

Quadro 12 - Teste do Qui-Quadrado - Relação entre a expetativa dos alunos e o 

sexo. 
 

 
Value df 

Asymp. Sig. 
(2 – sided) 

Pearson Chi-Square 23,288 4 ,000 

Likelihood Ratio 27,245 4 ,000 

Linear-by-Linear-Assicoation 4,174 1 ,041 

N of Valid Cases 92   

 

  

Relativamente à análise do quadro 11, verifica-se que os indivíduos do 

sexo feminino apresentaram as suas expetativas, maioritariamente, no meio da 

escala (“Nem muito nem pouco habilidoso/a”). No que refere ainda às 

raparigas, é observável a ausência de expetativas elevadas (Muito 

habilidoso/a), como é, também, verificável a sua ausência no parâmetro mais 

baixo da escala (Muito pouco habilidoso/a).  

No caso dos indivíduos do sexo masculino, é observável, contrariamente 

às raparigas, expetativas elevadas (8,7% dos rapazes), como, também, uma 

percentagem diminuta (2,2%) de expetativas muito reduzidas (“Muito pouco 

habilidoso/a”). 
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Pode constatar-se, a partir do quadro 12, uma relação de dependência 

entre a expetativa dos alunos e o sexo. O p-valor (p-value) é 0.000, devendo, 

portanto, rejeitar-se a hipótese da independência para o nível de significância 

usual de 0.05. Pode, assim, afirmar-se que a resposta dos indivíduos é 

influenciada pelo grupo a que pertencem (masculino ou feminino). 
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C - Relação entre a expetativa dos alunos e a prática desportiva 

extracurricular. 

 

Quadro 13 - Relação entre a expetativa dos alunos e a prática 

desportiva extracurricular. 
 

 Prática Desportiva 
Total 

Não Sim 

E
x
p
e
ta

ti
v
a
 d

o
s
 a

lu
n

o
s
 

Muito pouco 
habilidoso/a 

0 
0,0% 

2 
2,2% 

2 
2,2% 

Pouco habilidoso/a 
 

8 
8,7% 

6 
6,5% 

14 
15,2% 

Nem muito nem 
pouco habilidoso/a 

36 
39,1% 

6 
6,5% 

42 
45,7% 

Habilidoso/a 
 

16 
17,4% 

10 
10,9% 

26 
28,3% 

Muito habilidoso/a 
 

8 
8,7% 

0 
0,0% 

8 
8,7% 

Total 
68 

73,9% 
24 

26,1% 
92 

100,0% 

 

Quadro 14 - Teste Qui-Quadrado - Relação entre a expetativa dos alunos e a 

prática desportiva extracurricular. 

 
Value df 

Asymp. Sig. 
(2 – sided) 

Pearson Chi-Square 15,631 4 ,004 

Likelihood Ratio 17,392 4 ,002 

Linear-by-Linear-Assicoation 2,727 1 ,099 

N of Valid Cases 92   

 

 

No quadro 13, correspondente à relação entre a expetativa dos alunos e 

a prática desportiva extracurricular, é observável que 8,7% da amostra de 

alunos colocou as suas expetativas no parâmetro mais elevado da escala 

(“Muito habilidoso/a”), sendo que a totalidade destes alunos não praticam 

exercício físico extracurricular. No entanto, a maioria dos alunos não 

praticantes (39,1% de 73,9%) colocaram as suas expetativas a meio da escala 

(“Nem muito nem pouco habilidoso/a”).  

Dos que praticam, a sua maioria, colocaram as suas expetativas 

elevadas (“Habilidoso”); no entanto, é, também, observável que a totalidade 

dos alunos que se consideraram muito pouco habilidosos são praticantes de 

desporto. 
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É verificável, a partir do quadro 14, uma relação de dependência entre a 

expetativa dos alunos e a prática desportiva extracurricular. O p-valor (p-value) 

a considerar é 0.004, perante o qual deve rejeitar-se a hipótese da 

independência para o nível de significância usual de 0.05. Assim, pode dizer-se 

que a resposta dos indivíduos é influenciada pelo grupo a que pertencem 

(praticantes ou não de exercício físico extracurricular). 

 

C.1. - Relação entre a prática desportiva extracurricular e o desempenho 

motor (distância alcançada) 

C.1.1. – Raparigas 

Quadro 15 - Relação entre a prática desportiva extracurricular e o desempenho 

motor (distância alcançada). 

 Desempenho motor (raparigas) 

Total 
Muito 
pouco 

habilidosa 
>1, 91 

Nem muito 
nem pouco 
habilidosa 
1,99-2,05 

Habilidosa 
2,06-2,12 

P
rá

ti
c
a

 

D
e
s
p
o
rt

iv
a

 Não 
48 

85,7% 
0 

0,0% 
4 

7,1% 
52 

92,9% 

Sim 
0 

0,0% 
4 

7,1% 
0 

0,0% 
4 

7,1% 

Total 
48 

85,7% 
4 

7,1% 
4 

7,1% 
56 

100% 

 

Quadro 16 - Teste Qui-Quadrado - Relação entre a prática desportiva 

extracurricular e o desempenho motor (distância alcançada). 
 

 
Value df 

Asymp. Sig. 
(2 – sided) 

Pearson Chi-Square 15,137 6 ,004 

Likelihood Ratio 15,642 6 ,004 

Linear-by-Linear-Assicoation 1,970 1 ,160 

N of Valid Cases 56   

 

 

Através da análise ao quadro 15 é possível verificar que quase a 

totalidade dos indivíduos do sexo feminino não praticam exercício físico 

extracurricular (92,9%), sendo que, desses 92,9%, 85,7% tiveram um fraco 

desempenho.  
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A totalidade de raparigas que afirmaram praticar desporto tiveram um 

desempenho motor razoável (“Nem muito nem pouco habilidosa”). 

Poderá afirmar-se que o desempenho motor das alunas diferiu 

consoante o grupo a que estas pertenciam (praticantes ou não de exercício 

físico extracurricular). 

 

C.1.2. – Rapazes 

Quadro 17 - Relação entre a prática desportiva extracurricular e o desempenho 

motor (distância alcançada). 

 Desempenho motor (rapazes) 

Total 
Muito 
pouco 

habilidoso 
>2, 28 

Nem muito 
nem pouco 
habilidoso 
2,43-2,56 

Habilidoso 
2,57-2,70 

P
rá

ti
c
a

 

D
e
s
p
o
rt

iv
a

 Não 
6 

16,7% 
2 

5,6% 
8 

22,2% 
16 

44,4% 

Sim 
14 

38,9% 
6 

16,7% 
0 

0,0% 
20 

55,6% 

Total 
20 

55,6% 
8 

22,2% 
8 

22,2% 
36 

100% 

 

 

Quadro 18 - Teste Qui-Quadrado - Relação entre a prática desportiva 

extracurricular e o desempenho motor (distância alcançada). 
 

 
Value df 

Asymp. Sig. 
(2 – sided) 

Pearson Chi-Square 12,915 2 ,002 

Likelihood Ratio 16,029 2 ,000 

Linear-by-Linear-Assicoation 6,909 1 ,009 

N of Valid Cases 36   

  

É verificável, a partir da análise ao quadro 17, que todos os alunos que 

tiveram um bom desempenho motor (“Habilidoso”) afirmaram não praticar 

exercício físico extracurricular. A maioria dos alunos praticantes de desporto 

tiveram um fraco desempenho (38,9% de 55,6%).  

Poderá afirmar-se que o desempenho motor dos alunos diferiu consoante 

o grupo a que estes pertenciam (praticantes ou não de desporto 

extracurricular). 
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4.3.1.8. Conclusões  

No que concerne à relação entre a expetativa dos professores e a 

expetativa dos alunos relativamente ao seu desempenho motor, verifica-se que 

existe uma forte congruência. Pode, então, afirmar-se que existe uma 

dependência entre ambas, pois o p-valor (p-value) é 0,000. Mesmo não se 

verificando, em todos os casos, igual expetativa entre professores e alunos, 

não foi observável grande amplitude entre as mesmas. 

Relativamente à relação entre a expetativa dos professores e o 

desempenho motor dos alunos, constata-se que, à medida que a expetativa do 

professor é mais ambiciosa, o desempenho motor dos alunos tende a ser 

melhor, mais favorável. 

Quanto à relação entre a expetativa dos alunos e o seu desempenho 

motor, foi observável nos rapazes, contrariamente às raparigas, uma maior 

congruência em relação a estas variáveis. 

No que se refere à relação entre a expetativa dos alunos e o sexo, as 

raparigas pautaram-se mais pelo meio-termo, isto é, não houve grande 

afastamento do meio da escala, verificando-se, até, a ausência de expetativas 

nos parâmetros mais baixo e mais alto da mesma. Nos rapazes observou-se 

uma oscilação das suas expetativas por toda a escala, e é de referir que a 

totalidade dos alunos que se consideraram muito habilidosos eram do sexo 

masculino. Pode afirmar-se que as expetativas dos alunos são em função do 

grupo a que eles pertencem (masculino ou feminino). 

Na relação entre a expetativa dos alunos e a prática desportiva 

extracurricular, a totalidade de alunos que colocaram as suas expetativas no 

parâmetro mais elevado da escala (“Muito habilidoso/a”) não são praticantes de 

exercício físico extracurricular; no entanto, a maioria das expetativas destes 

alunos pautou-se pelo meio da escala (“Nem muito nem pouco habilidoso/a”). 

Dos que praticam, a sua maioria, apresentaram expetativas elevadas 

(“Habilidoso/a”); no entanto, a totalidade dos alunos que se consideraram muito 

pouco habilidosos são praticantes de desporto. É de mencionar que 73,9% dos 

alunos não praticam exercício físico extracurricular. Pode, então, afirmar-se, 

perante o p-valor (p-value) de 0.004, que a resposta dos indivíduos é 
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influenciada pelo grupo a que pertencem (praticantes ou não de exercício físico 

extracurricular). 

Relativamente à relação entre a prática desportiva extracurricular e o 

desempenho motor, pode verificar-se que quase a totalidade dos indivíduos do 

sexo feminino não praticam desporto (92,9%), sendo que, desses 92,9%, 

85,7% tiveram um fraco desempenho motor. A totalidade de raparigas que 

afirmaram praticar desporto obtiveram um desempenho razoável (“Nem muito 

nem pouco habilidosa”). Nos rapazes, todos os alunos que tiveram um bom 

desempenho motor (“Habilidoso”) afirmaram não praticar desporto; a maioria 

dos alunos praticantes tiveram um fraco desempenho.  
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As vivências ao longo deste ano a nível da minha prática pedagógica 

possibilitaram-me, sem dúvida, possuir uma postura mais segura, relativamente 

às minhas competências enquanto docente, apetrechando-me de inúmeras 

valências (capacidades, técnicas, habilidades, etc) que serão indispensáveis 

para o meu “ser” enquanto professora de EF.  

O tempo despendido em cada aula, na realização das reflexões, em 

cada observação das aulas do outro elemento do núcleo de estágio, Ema 

Cardoso, ou na elaboração de documentos relacionados com o processo de 

ensino-aprendizagem nunca foi, de modo algum, considerado perdido, tendo 

sido, tudo, uma enorme mais-valia para a minha formação e para o meu 

crescimento enquanto profissional.   

Não posso deixar de realçar, também, todo o meu crescimento a nível 

pessoal, possibilitado por todas as vivências, em diferentes contextos, ao longo 

deste ano. Esta evolução, para mim, é tida, igualmente, como muito importante, 

como será, a meu ver, crucial para o bom desempenhar da minha profissão 

nas mais variadas funções que esta possui. 

  Apesar da minha preocupação, durante o ano, ter recaído de 

forma quase integral na lecionação das aulas, não quis, nem quero, ser, 

apenas, uma mera transmissora de conhecimentos. Quero estabelecer elos de 

ligação. Não me refiro a fazer amizade com os meus alunos, refiro-me, sim, a 

ser um modelo, um exemplo, alguém com quem os alunos se possam 

identificar e comunicar ao longo de todo o processo de ensino.  

Ao nível das expetativas para o futuro e tendo noção do momento 

conturbado que o nosso país atravessa, bem como o sistema de ensino, 

deparo-me com a incerteza em saber quando poderei colocar em prática todos 

os ensinamentos adquiridos até então. Mesmo assim, com todas estas 

adversidades, tanto a curto como a longo prazo, farei por investir na minha 

formação, tanto ao nível docente na área de EF como, possivelmente, noutras 

áreas do meu interesse.  

Revivendo todo este longo ano, tudo o que aprendi na ESAG foi deveras 

importante e, até, marcante; fico, assim, ainda mais ansiosa para ingressar 
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nesta profissão. Sabendo que, porém, muito me falta ainda aprender, considero 

que adquiri as bases necessárias para investir e progredir nesta profissão. 
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Anexo A - Protocolo da Avaliação do Desempenho Motor do Aluno: Salto 

a pés juntos 

 

Protocolo 

Relação entre o desempenho dos alunos, as expetativas dos professores e a 

expetativa formulada pelos alunos 

Unidade Experimental de Impulsão Horizontal – “Salto a Pés Juntos”: 

 Objetivo: Os alunos terão que alcançar a maior distância possível através 

da impulsão horizontal efetuada com o salto a pés juntos. 

 Material: Fita métrica e uma linha demarcatória da posição inicial no solo. 

 Momento inicial da unidade experimental de impulsão horizontal: 

- A professora, bem como os alunos preenchem um pequeno inquérito 

relativo às expetativas sobre o desempenho motor: questões ‘fechadas’ 

e opções de respostas em escala do tipo “likert” (Muito pouco 

habilidoso/a, Pouco habilidoso/a, Nem muito nem pouco habilidoso/a, 

Habilidoso/a e Muito habilidoso/a). 

Nota: Os alunos não deverão comentar as respostas entre si ou com a 

professora, a fim de evitar influências de outrem. 

 No momento de avaliação não deverá existir, por parte do docente, 

efetivação de feedback, nem manifestação de comportamentos de 

incentivo, correção ou crítica aos alunos. 

 Os professores devem possibilitar a demonstração do salto a pés juntos. 

 Os alunos devem obedecer aos seguintes procedimentos protocolares: 

- À indicação do/a professor/a, o/a aluno/a posiciona-se atrás da linha 

demarcatória inicial, em pé, com os pés paralelos e sem tocar a linha; 

- À voz de “vai”, o/a aluno/a, com um único impulso e sem corrida de 

aproximação, salta para a frente a máxima distância possível; 

- O resultado é dado em centímetros, medindo-se a distância entre a 

linha de partida e a parte posterior do pé (calcanhar do pé) ou a parte do 

corpo que mais se aproximar do ponto de partida; 
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- São dadas duas oportunidades, registando-se o melhor dos dois 

resultados alcançados (os alunos poderão optar por não realizar a 

segunda tentativa e, neste caso, será considerado o resultado obtido na 

primeira tentativa); 

- O salto que for precedido de marcha, corrida ou outro salto é 

considerado inválido; 

- Se se verificar um deslize após a queda o salto é considerado 

invalidado; 

- Não será permitido ao aluno: 

I – receber qualquer tipo de ajuda física; 

II – utilizar qualquer equipamento, aparelho ou material de auxílio à 

impulsão; 

III – perder o contato de algum dos pés com o solo antes da 

impulsão; 

IV – tocar com o(s) pé(s) a linha de partida; 

V – projetar o corpo à frente com consequente rolamento. 
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Anexo B - Inquérito dos Professores 

 

INQUÉRITO 

Relação entre o desempenho dos alunos, as expetativas dos professores e a 

expetativa formulada pelos alunos 

 

Nome do(a) professor (a) inquirido (a):  

Responda atentamente ao que lhe é solicitado 

1. Coloque uma cruz (“X”) no local que achar mais indicado: 

- No exercício de Impulsão Horizontal – “Salto a Pés Juntos”, indique a sua 

expetativa sobre o desempenho motor do/a aluno/a: 

 

                              Escala 

 
 
Ano e turma: 
 

(1) 

Muito pouco 

habilidoso/a 

(2) 

Pouco 

habilidoso/

a 

(3) 

Nem muito 

nem pouco 

habilidoso/

a 

(4) 

Habilidoso/

a 

(5) 

Muito 

habilido

so/a 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

Obrigada pela colaboração! 
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Anexo C - Inquérito dos Alunos 

 

INQUÉRITO 

 

Relação entre o desempenho dos alunos, as expetativas dos professores e a 

expetativa formulada pelos alunos 

 

Responda atentamente ao que lhe é solicitado  

1. Coloque uma cruz no local indicado: 

- No corrente ano letivo pratica algum exercício físico extracurricular (*)? 

 

Sim Não 

  

 

 

2.  Coloque uma cruz no local que achar mais indicado: 

- Indique a sua expetativa sobre o seu desempenho motor no exercício de 

Impulsão Horizontal - “Salto a Pés Juntos”. 

 

                              Escala 

 
 
Turma: 
Nome do aluno/a: 

(1) 

Muito 

pouco 

habilidoso/

a 

(2) 

Pouco 

habilidoso/

a 

(3) 

Nem muito 

nem pouco 

habilidoso/

a 

(4) 

Habilidoso/

a 

(5) 

Muito 

habilido

so/a 

  

 

    

 

(*) – Exercício físico extracurricular é entendido como: pertencer a uma equipa/clube 

desportivo ou frequentar uma academia/ginásio. 

 

 

 

 

 

Obrigada pela colaboração! 
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Anexo D - Unidade Experimental de Impulsão Horizontal 

 

Unidade Experimental de Impulsão Horizontal 

 

Exercício Descrição Critérios de êxito Imagem 

1 - Saltitares 

Diversos 

Saltitares com um ou 
dois apoios, 
coordenados com 
outras tarefas (saltar 
à corda; com 
piruetas; subindo os 
joelhos; etc.). 

- Realiza as tarefas 
solicitadas, 
mantendo o 
alinhamento corporal 
com deformação 
mínima das 
articulações. 

 

2 - Saltos 
profundos 

com tarefas 

Saltos a duas pernas 
com grande flexão e 
tarefas diversas 
durante a fase aérea 
(rodar braços; subir 
joelhos; etc.). 

- Realiza as tarefas 
solicitadas, 
mantendo o 
alinhamento corporal 
com deformação 
mínima das 
articulações. 

 
 

 

3 - Saltos 
coordenativos 

básicos 

Combinação de 
saltos, apoiando 1 ou 
2 pés em função da 
cor dos arcos. 

- O aluno realiza a 
tarefa sem paragens. 

 

4 - Rãs 

O primeiro elemento 
da equipa salta a 
partir de uma linha e 
os restantes saltam 
de onde caiu o 
anterior, registando-
se a distância 
percorrida pela 
equipa. 

- Flexão dos MI para 
conseguir uma boa 
impulsão; 
- Os MS realizam um 
movimento dinâmico 
que começa atrás do 
tronco para ajudar na 
impulsão. 

 
 

 

 

Avaliação do 
Desempenho 

Motor do 
Aluno – Salto 
a pés juntos 

Seguindo todos os 
procedimentos 
protocolares, os 
alunos, através do 
sato a pés juntos, 
tentam alcançar a 
maior distância 
possível na horizontal. 
Cada um dispõe de 2 
tentativas. A distância 

- Flexão dos MI para 
conseguir uma boa 
impulsão; 
- Os MS realizam um 
movimento dinâmico 
que começa atrás do 
tronco para ajudar na 
impulsão. 
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alcançada por cada 
um dos alunos será 
registada pelo/a 
professor/a. 
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Anexo E - Grelha de Registo 

 
Avaliação do Desempenho Motor do Aluno – Salto a pés juntos 

 

Faculdade de Desporto da Universidade do Porto 

 

Nome do professor/a:  
 

Ano e turma:  

 

 
Grelha de Registo 

 

Nº Nome 
Salto a pés juntos 

1ª Tentativa 2ª Tentativa 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

Nota: O registo da distância alcançada deverá ser feito em centímetros com 

duas casas décimais. 
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Anexo F - Tabela de Impulsão Horizontal 

 

MASCULINO FEMININO 

Distância Pontos Distância Pontos 

Igual ou inferior a 

228cm 
1 

Igual ou inferior a 

191cm 
1 

De 229cm a 242cm 2 De 192cm a 198cm 2 

De 243cm a 256cm 3 De 199cm a 205cm 3 

De 257cm a 270cm 4 De 206cm a 212cm 4 

Igual ou superior a 

271cm 
5 

Igual ou superior a 

223cm 
5 

 

Fonte: Lancetta (1988) (cit. por Marins & Giannichi, 2003). 
 


