
 

 

 

 

 

 

 

Estágio Profissional, um sonho tornado realidade: 

 

À procura de uma Educação Física de excelência pelo 

desenvolvimento da Aprendizagem Cooperativa. 

 

Relatório de Estágio Profissional 

 

Relatório de Estágio Profissional apresentado 

à Faculdade de Desporto da Universidade do 

Porto com vista à obtenção do 2º Ciclo de 

Estudos conducente ao grau de Mestre em 

Ensino de Educação Física nos Ensinos 

Básico e Secundário (Decreto-Lei nº 74/2006 

de 24 de março e o Decreto-Lei nº43/2007 de 

22 de fevereiro). 

 

 

Orientador: Mestre Cláudio Filipe Guerreiro Farias  

 

 

Renata Minguta Fernandes 

Porto, julho de 2015



II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha de Catalogação 

 

 

Fernandes, R. (2015). Estágio Profissional, um sonho tornado realidade: À 

procura de uma Educação Física de excelência pelo desenvolvimento da 

Aprendizagem Cooperativa. Relatório de Estágio Profissional. Porto: R. 

Fernandes. Relatório de Estágio Profissionalizante para a obtenção do grau de 

Mestre em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário, 

apresentado à Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: ESTÁGIO PROFISSIONAL, EDUCAÇÃO FÍSICA, 

ENSINO-APRENDIZAGEM, APRENDIZAGEM COOPERATIVA, MODELO DE 

EDUCAÇÃO DESPORTIVA (MED).



III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedicatória 

 

Aos três pilares fundamentais da minha vida, a quem devo tudo o que sou hoje: 

 

Aos meus pais e ao meu irmão,  

 

por serem incansáveis, por estarem sempre do meu lado, por me apoiarem e 

me darem força ao longo desta, e de todas, as etapas da minha vida! 

 



IV 

 



V 

 

Agradecimentos 

A realização desta grande etapa, que foi a minha formação profissional, 

nunca se limita unicamente a uma só pessoa. Como tal, não poderia deixar de 

agradecer a todos aqueles que, de qualquer forma, contribuíram para a sua 

concretização. 

À minha mãe e ao meu pai, que me apoiaram em todos os momentos da 

minha vida, que acreditaram nas minhas capacidades e que sempre me 

incentivaram a ir atrás dos meus sonhos, muito obrigada por tudo. É graças a 

eles que consegui chegar onde estou hoje, sem o seu amor e carinho, não teria 

as forças necessárias para este sonho se tornar real., Obrigada simplesmente 

por serem os pais maravilhosos que são, sem dúvida, os melhores pais do 

mundo! 

Ao meu irmão, que é o meu maior orgulho, obrigada por ser quem é na 

minha vida, e por estar sempre do meu lado. 

Ao meu namorado, Sérgio, por, mesmo distante, conseguir estar sempre 

tão perto e presente em todos os momentos desta etapa. Obrigada por todas 

as palavras de conforto, por acreditar em mim, por todo o apoio incondicional. 

Obrigada por fazer parte da minha vida, por toda a amizade e por todo o amor. 

À Diana Ribeiro, mais do que uma amiga, do que uma colega de núcleo 

de estágio, uma irmã de coração, obrigada pela verdadeira amizade, por todos 

estes anos de companheirismo e de ajuda mútua, por me incentivar a ir sempre 

mais além e a acreditar de que sou capaz. Obrigada também por ter entrado na 

minha vida e por ter partilhado esta conquista comigo. 

À Carina Sá, pela amizade que fomos construindo, por estar sempre 

presente em todos os momentos, bons e menos bons, ao longo deste ano, e 

por ter sempre com uma palavra de incentivo, obrigada por todo o apoio e por 

ter feito parte do meu núcleo de estágio. 

Ao Professor Cooperante, por toda a disponibilidade, colaboração, 

orientação, por todos os incentivos, por todo o apoio ao longo deste ano e pela 

confiança depositada em mim. 



VI 

 

Ao Professor Orientador, por todo o conhecimento partilhado, pelo 

profissionalismo, pela disponibilidade, pelos desafios colocados, obrigada por 

me fazer acreditar que é possível sermos sempre melhores.  

A toda a Comunidade Educativa da EC, por me terem feito sentir parte 

integrante da mesma, por toda a disponibilidade, pela colaboração e por toda a 

confiança depositada em nós. 

Aos meus alunos, que são a razão da minha escolha profissional, e sem 

eles isto não fazia sentido, obrigada por todos os desafios que me impuseram. 

Cada um, à sua maneira, contribuiu para o meu desenvolvimento profissional e 

pessoal. 

Agradeço de um modo especial, ao Professor José Nuno Araújo, pela 

disponibilidade demonstrada na conclusão deste documento. Obrigada por 

todos os conhecimentos, por todo o carinho, apoio e dedicação. 

 

E por fim, um OBRIGADA a todos os que de algum modo me apoiaram e 

que, de certa forma me ajudaram ao longo deste percurso.  

 

Um enorme OBRGIGADA a todos! 

 



VII 

 

Índice geral 

Dedicatória ........................................................................................................ III 

Agradecimentos ................................................................................................. V 

Índice de Figuras ............................................................................................... XI 

Índice de Quadros ........................................................................................... XIII 

Índice de Anexos ............................................................................................. XV 

Resumo ......................................................................................................... XVII 

Abstract .......................................................................................................... XIX 

Lista de abreviaturas ...................................................................................... XXI 

1. Introdução ..................................................................................................... 1 

2. Enquadramento Biográfico ......................................................................... 5 

2.1 O passado como suporte do presente ...................................................... 5 

2.2. Expetativas: O alcançar de um sonho ...................................................... 6 

2.3 Estágio Profissional: O lidar com o contexto real .................................... 12 

3. Enquadramento da Prática Profissional ................................................ 23 

3.1 A educação física na Escola Atual .......................................................... 23 

3.2 Enquadramento Legal e Institucional do Estágio Profissional ................. 28 

3.3 A Escola: o palco do desenrolar do sonho .............................................. 29 

3.3.1 Caraterização da Escola Cooperante ............................................... 30 

3.3.2. Professores orientadores de estágio: condutores essenciais do 

processo de ensino e aprendizagem ......................................................... 32 

3.3.3. O Grupo de Educação Física ........................................................... 35 

3.3.4. O Núcleo de Estágio: uma mais-valia para a escola........................ 35 

3.3.5. As turmas: 506 e 810 ....................................................................... 38 

4. Realização da Prática Profissional ......................................................... 43 

4.1 Área 1 - Organização e Gestão do Ensino e Aprendizagem.............. 43 

4.1.1 Conceção e Planeamento: ................................................................ 43 



VIII 

 

4.1.1.1 O contexto real de Ensino: O choque com a realidade .............. 43 

4.1.1.2 Planeamento anual: planear ou flexibilizar ................................. 50 

4.1.1.3 A unidade didática: a chave para o desenvolvimento da prática 

pedagógica ............................................................................................. 54 

4.1.1.3.1 O Modelo de Estrutura do Conhecimento de Joan Vickers: um 

guião para um ensino eficaz ............................................................... 56 

4.1.1.4 O Plano de Aula: o resultado final .............................................. 59 

4.1.2 Realização do Ensino ....................................................................... 62 

4.1.2.1 O primeiro contacto com a turma ............................................... 62 

4.1.2.2 A relação com a turma: Professor – Aluno ................................. 64 

4.1.2.3 Modelo de Educação Desportiva: Modelo enquanto guia 

concetual e instrucional e não enquanto receita infalível ....................... 65 

4.1.2.4 O Contributo do Modelo de Educação Desportiva nas aulas: um 

maior envolvimento e interesse dos alunos ............................................ 69 

4.1.2.5 Rotinas e Gestão da aula: a chave da rentabilização do tempo . 73 

4.1.2.6 A aplicação do Modelo de Educação Desportiva como promotor 

de uma Aprendizagem Cooperativa e Inclusiva ..................................... 78 

4.1.2.7 Instrução Pedagógica: da instrução direta à descoberta guiada 82 

4.1.2.8 A importância da Observação .................................................... 87 

4.1.2.9 A Avaliação como tarefa central dos professores ....................... 89 

4.2 Área 2- Participação na Escola e Relação com a Comunidade ........ 97 

4.2.1 Desporto Escolar: Badminton ........................................................... 97 

4.2.2 Direção de turma .............................................................................. 99 

4.2.3 Corta-Mato Escolar ......................................................................... 101 

4.2.4 Mega-Atleta .................................................................................... 103 

4.2.5 Os Torneios: Basquetebol 3x3 e Futsal .......................................... 105 

4.2.6 Sarau Desportivo: O envolvimento de toda a comunidade educativa

 ................................................................................................................. 109 



IX 

 

4.3 Área 3 - Desenvolvimento Profissional - Desenvolvimento da 

interdependência social associada à aprendizagem cooperativa. ....... 112 

4.3.1. Resumo ......................................................................................... 112 

4.3.2 Introdução ....................................................................................... 114 

4.3.3 Metodologia .................................................................................... 118 

4.3.3.1. Desenho do estudo ................................................................. 118 

4.3.3.2 Participantes ............................................................................. 120 

4.3.3.3 As unidades de ensino: Aplicação do Modelo de Educação 

Desportiva ............................................................................................ 120 

4.3.3.4 Instrumentos e procedimentos de recolha de dados ................ 123 

4.3.3.5 Procedimentos de análise ........................................................ 124 

4.3.3.6 Apresentação dos Resultados .................................................. 126 

4.3.3.7 Discussão dos Resultados ....................................................... 137 

4.3.3.8 Conclusões ............................................................................... 142 

4.3.3.9 Referências Bibliográficas ........................................................ 144 

5. Conclusão e Perspetivas Futuras ........................................................... 149 

6. Referências Bibliográficas .................................................................... 153 

ANEXOS ...................................................................................................... XXIII 

 

 



X 

 



XI 

 

Índice de Figuras 

 

Figura 1 - Escola Cooperante .......................................................................... 32 

Figura 2 – Campo de jogos (Exterior) .............................................................. 32 

Figura 3 - Núcleo de Estágio de EF da FADEUP da Escola Cooperante ........ 38 

Figura 4 – A Filiação e a Competição Formal.................................................. 71 

Figura 5 – O registo estatístico, o Evento Culminante e a Festividade ........... 71 

Figura 6 – Divulgação do DE de Badminton. ................................................... 98 

Figura 7 – Cartaz de divulgação do Corta-Mato. ........................................... 101 

Figura 8 – Cartaz de divulgação do Mega Atleta. .......................................... 104 

Figura 9 – Diplomas para os vencedores das provas. ................................... 104 

Figura 10 – Cartazes de divulgação dos torneios Basquetebol 3x3 e Futsal. 106 

Figura 11 – Medalhas e Diplomas do torneio de Basquetebol 3x3. ............... 107 

Figura 12 – Prémios do torneio de Futsal. ..................................................... 108 

Figura 13 – Convite, Cartaz de Divulgação e Programa do Sarau Desportivo.

 109 

Figura 14 – Porque há palavras que não me deixam desistir. ....................... 151 



XII 

 



XIII 

 

Índice de Quadros 

 

Quadro 1 – Época Desportiva da Unidade Didática de Futebol ...................... 70 

Quadro 2 – Quadro Competitivo ...................................................................... 71 

Quadro 3 – Procedimentos, período e contexto da intervenção .................... 127 

Quadro 4 – Valores de Médias, desvios padrão, Z e p referentes à 

Interdependência positiva e Responsabilidade individual, nos dois momentos 

da avaliação. .................................................................................................. 128 

Quadro 5 – Valores de Médias, desvios padrão, Z e p referentes às 

Habilidades Interpessoais e Habilidades de Pequenos Grupos, nos dois 

momentos da avaliação ................................................................................. 130 



XIV 

 



XV 

 

Índice de Anexos 

 

Anexo 1 – Grelha de observação do inicio do ano ...................................... XXIV 

Anexo 2 – Grelha de observação instrucional (Hastie et al., 2013) ............. XXVI 

Anexo 3 – Fichas de Bonificações .............................................................. XXVII 

Anexo 4 – Questionário aplicado no Estudo .............................................. XXVIII 

Anexo 5 – Autorização do Diretor da escola para a realização do estudo XXXIII 

Anexo 6 – Declaração de honra para garantir o anonimato ...................... XXXIV 

Anexo 7 – Autorização dos Encarregados de Educação ............................ XXXV 

Anexo 8 – Ficha de observação não participante ...................................... XXXVI 



XVI 

 



XVII 

 

Resumo 

O Estágio Profissional, que se insere no plano de estudos do 2º ano do 

Mestrado em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário da 

Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, surgiu como a oportunidade 

para colocar o conhecimento académico adquirido no decurso da formação 

inicial no terreno da prática real. Isto é, o primeiro contacto com a realidade 

profissional, a escola (Batista et al., 2012). O presente documento procura 

relatar de forma fidedigna o processo de evolução da professora, realizado ao 

longo do ano letivo, onde esteve responsável por uma turma, e pelas decisões 

relativas ao planeamento, realização e avaliação de ensino. O relatório 

encontra-se organizado em cinco capítulos. O primeiro destes, a “Introdução”, 

enuncia o propósito e objetivo deste documento. O segundo, “Enquadramento 

Biográfico”, reporta-se à história de vida, às vivências que influenciaram esta 

escolha profissional, às expectativas e ao papel do estágio. O terceiro, 

“Enquadramento da Prática Profissional”, retrata o estágio profissional a nível 

institucional, legal e funcional, oferecendo ainda uma análise do contexto onde 

decorreu a prática da estudante-estagiária. O quarto, “Realização da Prática 

Profissional”, abrange as 3 áreas de desempenho da professora, incluindo os 

subtemas da preparação, da realização e da avaliação do ensino e a 

apresentação das diferentes atividades escolares desenvolvidas. Na área 3 

consta o estudo de investigação sobre “O desenvolvimento da 

interdependência social associada à aprendizagem cooperativa”, contribuindo 

um maior desenvolvimento profissional. Por fim, o capítulo “Conclusão e 

Perspetivas Futuras” apresenta um balanço final do ano de estágio, e, ainda, 

as ambições para o futuro. Deste ano de estágio, resultaram um conjunto de 

experiências que proporcionaram a aquisição de conhecimentos e 

competências essenciais para o desenvolvimento enquanto profissional. Foi 

sem dúvida um momento de preparação para a vida de professora. Esta etapa 

concretizou a oportunidade de realizar o meu sonho de ensinar e estimular a 

partilha de conhecimentos entre professora-alunos e alunos-alunos. 

PALAVRAS-CHAVE: ESTÁGIO PROFISSIONAL, EDUCAÇÃO FÍSICA, 

ENSINO-APRENDIZAGEM, APRENDIZAGEM COOPERATIVA, MODELO DE 

EDUCAÇÃO DESPORTIVA (MED). 
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Abstract 

The Internship, which takes place in the 2nd year of the Master of Teaching and 

Teacher Education Program in Physical Education, at the Faculty of Sport, 

University of Porto, has emerged as the opportunity to put into practice the 

academic knowledge acquired during the initial training, providing the first and 

most significant contact with the profession, the reality, the school (Batista et al., 

2012). This paper seeks to provide a thorough report of the professional 

development of the future teacher, carried on throughout the school year, in 

which she was core responsible for a class, and for making decisions related to 

planning, conducting and evaluation the teaching and learning process. The 

report is organized into five chapters. The first one regards the "Introduction", 

where it is stated the purpose and objective of this document. The second one, 

"Biographical Background", refers to the teacher’s story of life, and it is about 

those experiences that influenced her professional choice, the expectations she 

had and the role the internship took on her development. The third, "Framework 

of Professional Practice", depicts the work placement from an institutional, legal 

and functional perspective, as well as it provides an analysis of the context in 

which the practice of the student-intern progressed. The fourth, "The fulfilment 

of Professional Practice", covers three areas of the teacher performance, 

including the sub-themes preparation, execution and evaluation of teaching and 

presentation of the different activities developed within the school context. The 

area includes the research study entitled "The development of social 

interdependence associated with cooperative learning", which represented a 

significant contribution to professional development. Finally, the last chapter is 

called "Conclusion and Future Perspectives". The bottom line stage of this 

school year is presented as the ambitions regarding the future. This year of 

internship, comprised a set of experiments that fostered the acquisition of 

essential knowledge and skills essential to my self-development as a 

professional. It was certainly a time of preparation for professional life. This 

critical step in my life embodied the opportunity to make my dream come true 

and to share knowledge both at a student-teacher as at a student-student 

levels. KEYWORDS: PRACTICUM, PHYSICAL EDUCATION, TEACHING-

LEARNING, COOPERATIVE LEARNING, SPORT EDUCATION MODEL (SE). 
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1. Introdução 

O presente documento é nomeado de Relatório Final de Estágio, foi 

elaborado no âmbito da unidade curricular do Estágio Profissional (EP) do 2.º 

ciclo de estudos conducente à obtenção do grau de mestre em ensino de 

Educação Física (EF) nos ensinos básico e secundário. Aqui, assume-se uma 

narrativa, na primeira pessoa, das experiências, dos obstáculos, das 

aprendizagens e das vivências ocorridas ao longo do EP de uma estudante-

estagiária em contexto real de ensino. O propósito do EP é facilitar o processo 

de inserção do estagiário na comunidade docente, pelo que esta unidade 

curricular pretende dotar e capacitar o futuro professor de EF com ferramentas 

que o ajudem a desenvolver uma competência baseada na experiência 

refletida e com significado (Batista & Queirós, 2013).  

A prática de ensino supervisionada (PES) decorreu numa escola 

cooperante (EC), situada no concelho da Trofa, com um núcleo de estágio (NE) 

constituído por mais duas colegas, que em conjunto com o professor 

cooperante (PC), da escola, e o professor orientador (PO), da faculdade, 

procuraram constituir-se enquanto verdadeiras comunidades de prática em 

busca da concretização de um objetivo comum. A conceção de Wenger (1998) 

de comunidade de prática é adequada a um retratar do funcionamento de NE. 

Este autor afirma que o funcionamento dos grupos de afinidade baseiam-se em 

processos de participação e partilha: os indivíduos partilham lealdade, acesso e 

participação em práticas específicas que fornecem, a cada um dos seus 

membros, as experiências necessárias ao seu desenvolvimento pessoal e 

profissional, que, em conjunto, promovem o desenvolvimento do próprio grupo 

ou comunidade. Sem dúvida, foi o que aconteceu ao longo do meu estágio.  

O EP é um prolongamento de toda a formação desenvolvida nesta 

instituição, a Faculdade de Desporto da Universidade do Porto (FADEUP). O 

EP permite aos futuros professores a possibilidade de submergirem na cultura 

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

práticas, que constituem as diversas componentes, que comprometem o sentir, 

o pensar e o agir daquela comunidade e contexto em particular (Batista & 

Queirós, 2013). Desta forma, a necessidade do EP de desenrolar em espaço 

real de exercício é considerada determinante, pois é através deste contacto 
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que o EE conhece os contornos da profissão, tornando-se, pouco a pouco, um 

membro dessa comunidade educativa (Batista et al., 2012). O EP, é também 

um marco importante na vida do EE, uma vez que permite ter uma experiência 

pessoal com os alunos, vivenciando os seus comportamentos, as suas 

necessidades, os seus desejos, as suas inter-relações e os seus conflitos, 

componentes reais pouco presentes durante o curso (Falkenbach, 2002). 

Como tal, durante este ano tive a meu encargo duas turmas, uma residente do 

5º ano e uma partilhada do 8º ano. Ao longo deste ano realizei o 

acompanhamento da direção de turma da minha turma residente e colaborei no 

Desporto Escolar (DE), lecionando a modalidade de Badminton.  

Com o intuito de espelhar as experiências vivenciadas, o presente 

documento está estruturado em cinco grandes capítulos. O primeiro, a 

Introdução, onde se enuncia o propósito e objetivo deste documento. O 

segundo, o Enquadramento Pessoal, reporta-se à minha história de vida, às 

vivências que me influenciaram nesta escolha profissional. Completo ainda 

com a minha opinião sobre o EP, as expectativas iniciais e o confronto com a 

realidade vivenciada. No terceiro, o Enquadramento da Prática Profissional, 

menciono o papel da escola na edificação do indivíduo, retrato o EP a nível 

institucional, legal e funcional, bem como faço uma análise do contexto onde 

decorreu o meu EP, descrevendo a EC. Menciono também o meu PC, o meu 

PO, o grupo de EF, as colegas do NE e descrevo as turmas que me foram 

atribuídas. O quarto, a Realização da Prática Profissional, abrange a área 1, 

“Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem”, a área 2, “Participação 

na Escola e Relações com a Comunidade” e a área 3, “Desenvolvimento 

Profissional” apresentadas no Regulamento da Unidade Curricular Estágio 

Profissional1. Este é o capítulo onde descrevo a minha vivência durante este 

ano de estágio e realizo uma reflexão pormenorizada de toda a experiência da 

prática de ensino pedagógico. Na área 1, estão evidenciados os subtemas da 

conceção, do planeamento, da realização e da avaliação do ensino, que foram 

indispensáveis para a minha prática pedagógica. No entanto, como ser 

professor não se baseia apenas na lecionação de aulas, menciono também as 

                                                           
1
 In Regulamento da Unidade Curricular Estágio Profissional do Ciclo de Estudos conducente 

ao Grau de Mestre em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário da 
FADEUP: 2013-2014. Porto: Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. Matos, Z. 
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minhas participações e envolvimentos nas diferentes atividades escolares, que 

foram fatores importantes para a minha integração na comunidade escolar, 

enquadrando-se na área 2, participação na escola e relações com a 

comunidade. Por fim, inserido na área 3, destaco o meu estudo de 

investigação, sobre “O desenvolvimento da interdependência social associada 

à aprendizagem cooperativa”. A elaboração deste estudo teve como principal 

objetivo intervir, pelo desenvolvimento de atividades de aprendizagem 

cooperativa (AC), sobre as dinâmicas relacionais negativas vigorantes entre os 

alunos que se revelaram um entrave à cooperação e equidade de participação 

nas atividades durante o primeiro período. Foi objetivo o “combate” este tipo de 

comportamentos disruptivos através do desenvolvimento dos alunos do gosto 

pelo trabalho de equipa partilhado e compromisso para comportamentos de 

ensino de pares.  

No quinto capítulo, Conclusão e Perspetivas Futuras, recorrendo a um 

olhar retrospetivo acerca do EP, são sintetizadas as aprendizagens, que fazem 

de mim uma pessoa mais completa, bem como são apresentadas as 

perspetivas para o futuro.   

Concluo com um frase de Bento (2008) que retrata na perfeição o 

pensamento de qualquer Estudante Estagiário (EE) no começo do EP – “Sei 

donde venho, mas não sei para onde vou, embora saiba para onde quero ir. E 

não sei bem o quê e quem sou.”. 
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2. Enquadramento Biográfico 

2.1 O passado como suporte do presente  

A carreira docente configura-se como um caminho de formação 

permanente e de desenvolvimento pessoal e profissional, que abrange não só 

os conhecimentos e competências que o professor estagiário constrói no 

decurso da formação académica, mas também a pessoa que ele é, com todas 

as suas crenças, idiossincrasias e história de vida (Hangreaves & Fullan, 

1992). Em conformidade, neste enquadramento biográfico, pretendo fazer 

referência à minha individualidade, dando conta da pessoa que sou e da 

estreita ligação existente entre as vivências que nos moldam e a forma de olhar 

e abraçar esse grande projeto que foi o crescimento enquanto EE. 

Nem sempre é fácil falar sobre nós mesmos, contudo começo por me 

apresentar. 

O meu nome é Renata Minguta Fernandes, tenho dupla nacionalidade, 

tendo nascido na cidade do Porto. Filha de pais brasileiros, tenho um irmão 

mais novo e sou o reflexo de tudo o que acredito e de tudo o que sei ser capaz 

de alcançar. Aprendi a nunca desistir, aprendi com os meus erros, pois é a 

partir da compreensão e da reflexão constante destes que procuro ser melhor 

no que faço diariamente. Procuro dar sempre o meu melhor, para que ninguém 

duvide das minhas qualidades e também para que esse esforço seja retribuído. 

É a minha maneira de pensar e, até hoje, a vida só me retribuiu com alegrias e 

felicidades durante esta caminhada, dividindo tudo, de bom e de mau, sempre 

contribuindo para que os sonhos se transformem em realidades. 

Acredito verdadeiramente que o importante não é só bater na porta certa, 

mas bater na porta até que ela se abra. Foi esta a minha premissa orientadora 

de vida, de procedimentos e de postura relacional, uma vez que, enquanto 

professora estagiária fui sempre persistente na busca de melhoria na 

realização da minha prática no sentido da superação, de dar o meu melhor. 

Não desisti ao primeiro erro, aprendi e melhorei a minha prestação com as 

críticas construtivas que me iam sendo feitas ao longo do percurso. Tal como 

Abrecht (1994) anuncia, “o erro amplia o campo da pluralidade, já que há várias 

maneiras de errar, há também várias maneiras de aprender”. 
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Apesar dos traços de personalidade que considero serem menos 

positivos, a título de exemplo, ser reservada e um pouco tímida, tentei 

minimizar o seu efeito com as qualidades que julgo possuir: simpatia, 

dedicação, empenho e persistência em tudo o que faço, esforçando-me por 

melhorar a cada dia. O facto de me reconhecer como tímida e reservada (um 

dos medos que tive inicialmente, talvez por pensar que pudesse prejudicar as 

relações que viesse a ter com os colegas da escola) não me impediu de tentar 

manter sempre uma boa relação e de ser simpática com toda a gente. 

Considero ser um traço menos positivo porque, possivelmente, esta maneira de 

ser interfere no decorrer do lidar com situações importantes, nomeadamente, 

em situações de avaliação, em que sinto alguma pressão e nervosismo. Ao 

longo da minha vida tem sido uma lacuna que tenho tentado controlar, tentando 

que a minha força interior me ajude a gerir esta ansiedade, tentando-me 

abstrair nesses momentos, para conseguir agir normalmente e mostrar as 

minhas capacidades e a pessoa que realmente sou. No decorrer do EP, um 

exemplo concreto da manifestação deste aspeto da minha personalidade 

emergiu durante a primeira observação realizada pelo Orientador. No entanto, 

apesar do medo inicial, consegui fazer com que este aspeto não me 

prejudicasse ao longo do ano. Tendo sido a primeira visita, estava um pouco 

receosa e acabei por não demonstrar o à vontade com os alunos, ao longo da 

aula, e ser capaz de tomar decisões de alterar certos exercícios em 

determinados momentos. Contudo, em conformidade com aquilo que penso 

que me define, a perseverança e o ir à luta na busca da auto melhoria, tenho a 

convicção de que melhorei, nas observações seguintes, ao ter conseguido 

demonstrar mais as minhas capacidades e atuar normalmente na aula, 

correndo esta de uma forma mais fluída e natural.  

Quanto aos aspetos mais positivos, para minimizar estes aspetos dou 

sempre o meu melhor, dedicando-me e empenhando-me no meu trabalho e 

não desistindo dos meus objetivos. Considero a minha vida como um rio, que 

apesar de ser cheio de curvas e obstáculos, consegue sempre vencer todos 

esses desafios impostos. 

Desde muito nova, que o meu sonho esteve ligado ao ensino. Sempre 

que algum adulto, familiar, amigo, professor, me fazia a típica pergunta “o que 
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queres ser quando fores grande?”, a minha resposta era sempre a mesma, 

“Quero ser professora de EF”. Isto porque, desde pequena, estive sempre 

ligada ao desporto e via em todos os meus professores de EF, um ídolo. 

Respeito todas as profissões, pois cada uma tem o seu valor, o seu encanto, 

mas todas elas nascem de uma, a profissão de Professor. Ninguém é médico, 

advogado, dentista, engenheiro, doutor, sem passar pelo ensino, carinho, pela 

atenção e pelo amor de um Professor. Todos, independente da profissão, 

precisam de ser ensinados, para adquirirem conhecimento especializado, para 

o “saber”, e o “saber fazer”, para que haja profissionais competentes, capazes 

de prestarem os mais diversos serviços à sociedade, da qual fazem parte. Foi 

sempre com esta perspetiva que encarei o meu percurso enquanto estudante. 

Foi também este farol que iluminou o meu percurso enquanto EE ao longo 

daquilo que foi tornar-me alguém que no final do EP se considera um professor 

em todas as suas latitudes. 

 

Uma vida vocacionada para o desporto 

O meu percurso desportivo foi fundamentalmente marcado pelo voleibol. 

Pratiquei enquanto atleta não federada durante 11 anos. Mais tarde fui atleta 

federada durante 9 anos no Castêlo da Maia Ginásio Clube. Ter praticado esta 

modalidade foi muito importante para mim, uma vez que me permitiu desfrutar 

ao máximo de experiências enriquecedoras, positivas e variadas, que fizeram 

despertar o meu gosto e interesse por uma futura profissão ligada ao desporto. 

Segundo Barros (2011), as experiências prévias à formação inicial, 

paralelamente à autodeterminação, são determinantes na escolha da profissão. 

Quer isto dizer que as escolhas de cada um dependem de vários fatores, 

fatores esses que se apresentaram ao longo da vida e que de certo modo nos 

afetaram e marcaram tanto positivamente como negativamente. Ao longo do 

meu percurso desportivo, vivi momentos que contribuíram para a minha 

formação enquanto pessoa e atleta, sendo de destacar o espírito de equipa e 

de sacrifício, a humildade e o bom relacionamento com os demais. Deste 

modo, o desporto é parte integrante e edificante de mim mesma e reflete-se na 

pessoa que me tornei e que sou hoje. Para além de alimentar os meus 
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conhecimentos, ajudou-me também a desenvolver princípios que são 

importantes para a vida. Nomeadamente, a responsabilidade, a pontualidade, a 

assiduidade e a obtenção de hábitos de vida saudáveis. Estes são alguns 

exemplos do que ao longo do EP apliquei de certa forma, uma vez que cumpri 

todos os horários estabelecidos e tive responsabilidade na realização de tudo o 

que me era exigido. As interações sociais e a partilha de experiências com as 

minhas colegas de treino e com os treinadores foram igualmente importantes 

para o meu desenvolvimento social. O facto de estar envolvida com a prática 

do voleibol há já alguns anos, ajudou-me a nível pessoal no EP. Senti-me à 

vontade com a modalidade e com mais segurança para interagir e transmitir 

vários tipos de feedbacks e instrução aos alunos. Nesse sentido, permitiu-me 

ter uma maior confiança na matéria de ensino, por possuir um mais bem 

desenvolvido do conhecimento do conteúdo. Acerca deste conceito, Shulman 

(1986), refere-se ao conhecimento da área/disciplina na qual o professor é 

especialista e não está relacionado apenas à detenção “em bruto” dos 

conceitos factuais do conteúdo. Refere-se igualmente à compreensão dos 

processos da sua produção e representação dos conceitos em tarefas 

passíveis de serem aprendidas pelos estudantes. Ao longo do meu percurso 

escolar sempre consegui conjugar um bom aproveitamento escolar, com a 

frequência assídua e o empenho total nos treinos desportivos. Neste contexto, 

Oliveira (2009) refere que o exercício físico e a prática desportiva têm o 

potencial de melhorar o desenvolvimento cognitivo e o desempenho 

académico, ajudando a criar hábitos de vida importantes para a obtenção de 

um estilo de vida saudável. Ainda segundo a mesma autora, em termos gerais, 

a prática regular de exercício físico, não é meramente útil nos pontos de vista 

da prontidão e do dinamismo motor, como também exibe claros benefícios 

fisiológicos, psicológicos e sociais. 

Foi então, no meu 12º ano de escolaridade, que decidi juntar o meu sonho 

de infância de ser professora, com a paixão pelo Desporto, que fui 

desenvolvendo durante a minha adolescência. Isto alimentou a minha escolha 

de seguir um percurso profissional enquanto futura professora.  
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Vida Académica: um grande pilar para a formação 

Em consonância com os meus sonhos, as minhas pretensões, as minhas 

vivências, no ano de 2010, optei por ingressar no Instituto Superior da Maia 

(ISMAI) na licenciatura de três anos em EF e Desporto. Ao longo deste período 

de tempo desfrutei dos ensinamentos de várias disciplinas e conhecimentos 

sobre o Desporto que contribuíram para a minha formação enquanto futura 

profissional, começando a encarar e a visualizar o ensino de uma forma 

diferenciada. Durante estes três anos apreendi vários conceitos relacionados 

com os aspetos técnicos e táticos de diferentes modalidades desportivas. Estas 

abordagens tornaram-se num meio facilitador aquando as atividades de 

lecionação durante o EP. Menciono as disciplinas práticas, de futsal e de ténis, 

em que tive de elaborar planos de aulas e concretizá-los perante os colegas da 

turma. Isto permitiu-me que chegasse ao presente ano com algumas 

informações sobre esta temática e estratégias a adotar nas aulas, como por 

exemplo na monitorização durante os exercícios. Alguns destes aspetos são 

enunciados por Metzler (2000). Por exemplo, o circular enquanto se monitoriza, 

sempre de costas para a parede, nunca para os alunos e realizar um controlo 

das aprendizagens através de feedback de proximidade. Durante a 

apresentação das tarefas, tive sempre a preocupação de fornecer aos alunos 

as componentes críticas e elementos chave para executar corretamente a 

tarefa de forma cara e livre de ambiguidades. Uma apresentação completa e 

íntegra da tarefa requer o uso de muitas ferramentas. Estas influíram 

igualmente na hora do planeamento das aulas. Segundo Metzler (2000) um 

bom planeamento facilita o fluxo da aula. O ensino eficaz não acontece por 

acaso. Os professores que estão melhor preparados antes da aula vão usar o 

tempo de aula e outros recursos de forma mais eficiente aumentando os níveis 

de aprendizagem dos alunos. 

Pelo facto de frequentar uma instituição privada, fui impelida a trabalhar 

em part-time, durante os fins-de-semana e, simultaneamente, a ajudar os meus 

pais para conseguir realizar o meu sonho. Deste modo, aprendi o valor de cada 

gota de suor e do esforço após um longo dia de trabalho, de ter que conciliar 

com os estudos. Assim, descobri a importância de lutar pelo que se quer e 
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sonha, por isso, hoje considero-me uma pessoa determinada, focada, lutadora 

e persistente. Esta minha forma de encarar a vida (ser persistente para vencer 

na vida), não desistindo logo nos momentos mais difíceis, devo-a muito aos 

meus pais, porque sem eles também não sei se teria a metade da 

determinação e da força para ter conseguido chegar até onde estou neste 

momento. Esta força de vontade teve implicações ao nível do EP, uma vez que 

tenho um gosto enorme pela disciplina de EF e de ensinar as diferentes 

modalidades. 

  

O Impacto do percurso académico no delineamento de uma conceção de 

ensino 

Pelas aprendizagens adquiridas durante a licenciatura comecei a estipular 

enquanto objetivos pessoais que os meus discentes desenvolvessem 

competências de vida que lhes permitisse participar ativamente com confiança, 

responsabilidade e segurança na sociedade, bem como a enfatizar a dimensão 

social, pedagógica e educativa do Desporto. Em última análise contribuir para a 

afiliação destes alunos ao Desporto para a vida. Neste sentido, a 

implementação de modelos de ensino do desporto suportados numa estrutura 

concetual sólida, abrangente e com fins plurais (Houlihan, 2000), onde as 

aquisições não se circunscrevem ao domínio físico e motor, prolongando-se 

necessariamente às questões éticas, afetivas e sociais, é crucial para alcançar 

tais desígnios (Mesquita, 2014).  

Hoje em dia, assiste-se a um desinvestimento cada vez maior nesta 

disciplina nas escolas. Nomeadamente, a diminuição da carga horária, bem 

como  a EF deixar de ser contabilizada no apuramento da nota final do aluno e 

para a média de acesso ao ensino superior. Deste modo, desenhei como 

objetivo pessoal lutar contra esta descredibilização da EF nas escolas, uma vez 

que segundo Matos (2014), a disciplina de EF desempenha um papel único e 

insubstituível na formação do aluno, dado que é a única disciplina do currículo 

escolar que apresenta interesses corporais na escola. Para combater o estigma 

que assombra a disciplina de EF, na modesta esfera da minha acção, optei por 

lecionar as minhas aulas através do MED, de forma a motivar os alunos, 
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reduzir as barreiras do envolvimento desportivo e aumentar a promoção de 

oportunidade de sucesso pela aquisição de competências motoras, pessoais e 

sociais. Tal como refere (Coelho, 2011), no âmbito do MED a autonomia e a 

responsabilização dos estudantes são elementos cruciais no desenvolvimento 

das competências motoras, na construção das relações intersociais e na 

emergência de empatia entre os pares. Segundo a mesma autora, dado que o 

MED transporta para o contexto de ensino características que são património 

cultural do desporto de competição institucionalizado (i.e., competição formal, 

afiliação, festividade, desempenho de papéis, fair-play, época desportiva mais 

alargada) o processo de ensino-aprendizagem (E/A) desenvolve-se 

necessariamente em torno do aluno gerando um ambiente educativo 

potenciador da filiação ao desporto, estabelecendo deste modo um 

compromisso pedagógico entre inclusão, competição e aprendizagem.  

Assim, a trabalhar e a estudar, consegui transitar nos exames e licenciar-

me, contudo, não estava ainda satisfeita, pois estava em falta uma experiência 

ligada ao ensino, ao contacto com as crianças e com as escolas. Assim, no ano 

de 2013, após terminar a licenciatura, ingressei no Mestrado em Ensino da EF 

nos Ensinos Básico e Secundário, na FADEUP. No primeiro ano deste 

Mestrado, sobretudo no 2º semestre, tive contacto com aquilo que realmente 

desejava, a escola, o contacto com os alunos e a experiência de ensinar, isto 

através das didáticas específicas, onde lecionei e observei aulas, desenvolvi as 

primeiras tarefas de conceção, planeamento, realização e avaliação. Tudo isto 

foi uma amostra daquilo que me espera no EP e, no meu futuro, enquanto 

profissional da EF.  

Batista (2008, p. 532) refere que: “(…) é esperado que os diplomados 

adquiram, na sua formação, um conhecimento especializado avançado e 

habilidades adaptadas ao elevado nível de exigência profissional, para virem a 

ser profissionais, simultaneamente, flexíveis e adaptáveis (…)”. Este 

conhecimento avançado, citado pela autora, foi adquirido durante os dois anos 

do Mestrado, uma vez que aprendi a didática e a pedagogia, que, 

acrescentadas aos saberes teóricos da licenciatura, me permitiram obter um 

conhecimento mais rico e completo. 
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Hoje sou professora, e sinto que foi gratificante ter seguido o meu sonho 

de criança. Independentemente de tudo é este o rumo que quero dar à minha 

vida. 

2.2. Expetativas: O alcançar de um sonho 

“Recriar” a profissão docente, legitimando o seu papel na sociedade, pode 

e deve ser feito desde a formação inicial. Consideramos pois, que o EP, 

enquanto espaço de formação, concorre de modo determinante para essa 

reconfiguração (Batista & Queirós, 2013). 

 

Diante desta citação e, tal como referi na minha vivência pessoal, ser 

professora é algo que sempre pretendi alcançar. Contudo, o caminho que me 

trouxe até aqui não foi fácil. O estágio na EC foi, sem dúvida, a etapa mais 

complexa mas, ao mesmo tempo, a mais produtiva e a que mais me fez 

crescer enquanto professora e ser humano. A jornada para atingir um desejo 

que desde sempre me tem acompanhado e que agora consegui concretizar, o 

ser professora, foi longa, de muita dedicação e trabalho. 

A minha expetativa em relação ao EP, inicialmente, passava por 

experienciar o máximo possível a atividade de professora. Em paralelo, 

procurei visualizar um guião de condutas e procedimentos que me guiasse ao 

longo desta jornada. As expetativas para o EP foram muitas, a par dos medos 

e ansiedades, a incerteza foi grande quanto à minha capacidade de gerir uma 

turma no global, de gerir problemas de indisciplina, de gerir o espaço e o 

material disponíveis para as aulas, de avaliar os alunos, de cumprir com o 

planeamento pré-estabelecido, e, acima de tudo, de conseguir transmitir aos 

alunos, com os conhecimentos pedagógicos adquiridos e os diferentes 

conteúdos programáticos. 

Encarei a realização do estágio, não como uma etapa obrigatória da 

formação, mas como uma caminhada enriquecedora na procura de 

conhecimento. Isto é, um momento em que pude dar continuidade à minha 

aprendizagem, bem como, aplicar os conhecimentos adquiridos ao longo da 

minha vida académica, e desenvolver as minhas competências como docente 

da disciplina de EF, assumindo as funções e responsabilidades de docência de 
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uma turma. Batista et al. (2012, p. 9) espelham esta expetativa de 

contextualização do conhecimento, afirmando que, “durante o EP, o estudante-

estagiário tem oportunidade de transformar os seus conhecimentos, no sentido 

de os adequar às exigências contextuais e concretas da prática”. Tal como está 

descrito nas normas orientadoras do EP (ver nota de rodapé nº/1), este é “um 

projeto de formação do estudante com a integração do conhecimento 

proposicional e prático necessário ao professor, numa interpretação atual da 

relação teórica prática e contextualizando o conhecimento no espaço escolar”. 

O professor deve estar constantemente em atualização e tornar-se um 

dos melhores na área que se escolhe é um dos maiores sentimentos de 

realização pessoal que se pode alcançar. Para alcançar tal objetivo, esperava 

desenvolver a minha competência profissional, estando sempre à procura do 

saber, através da constante reflexão crítica da minha prática, investigação e 

ação, uma vez que o registo das práticas, a reflexão sobre o trabalho e o 

exercício da avaliação são elementos centrais para o aperfeiçoamento e a 

inovação. São estas rotinas que fazem avançar a profissão (Queirós, 2014). 

OEP é então uma etapa crucial para o futuro professor adquirir autonomia nas 

suas ações, com base numa constante prática reflexiva, conforme referem 

Batista e Queirós (2013), pretende-se que o estudante seja capaz de 

reconhecer o contexto social e cultural do qual faz parte para, assim, poder ser 

um pessoa e um profissional reflexivo. 

Em relação às turmas, apercebi-me de que ia ser responsável por duas 

turmas, a residente de 5º ano e a partilhada do 8º ano, em que uma delas, a 

residente, integrava uma aluna com Necessidades Educativas Especiais (NEE) 

e alguns casos de indisciplina, o que provocou um certo incómodo, pois tinha 

medo de não saber como agir no meio de tantos desafios, no entanto, agora 

sinto que me foi muito útil o contacto com turmas de diferentes níveis, alunos 

de escalões etários distintos, pois permitiu-me uma maior vivência de situações 

diferenciadas. Quanto aos alunos, as minhas maiores expetativas foram no 

sentido da cooperação e interesse, de modo a poder facilitar a relação 

professor/aluno e a criar os laços de afetividade de maneira a proporcionar um 

clima de aula mais favorável e a uma aprendizagem mais eficaz.  
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Não tenho dúvidas que a realização deste estágio foi mais um desafio a 

ultrapassar, com a ajuda de algumas ferramentas de trabalho, empenho e 

motivação. Este estágio e todas as pessoas que a ele estão ligadas 

desenvolveram em mim capacidades fundamentais que contribuíram para a 

minha melhor formação. Penso na escola como um todo, em que todos os que 

dela fazem parte participam ativamente na solução dos seus problemas. Deste 

modo, esperava envolver-me nas atividades que ultrapassam o âmbito da 

lecionação da minha turma residente, de maneira a integrar na comunidade 

educativa, através de uma intervenção responsável, em cooperação com os 

restantes membros da comunidade educativa envolvente. Não queria apenas 

que a participação nas atividades de escola fossem uma obrigação mas quis 

essencialmente ser eu a fazer parte integrante da escola e do seu projeto. 

Através da forte componente prática que este estágio compreende, 

esperava trabalhar e desenvolver ao máximo as minhas práticas pedagógicas, 

contribuindo assim para a aprendizagem dos meus alunos, pretendia 

desenvolver as minhas ferramentas de trabalho, aprimorando-as, através do 

trabalho em equipa, e da aprendizagem com profissionais mais experientes.  

Um dos princípios fundamentais para mim é fazer algo de positivo e 

esperava que a minha função essencial enquanto professora fosse ajudar os 

alunos a crescerem, a desenvolverem-se, e torná-los desportivamente, 

literatos, competentes e entusiastas. Nesta intenção, procurei promover 

experiências educacionalmente ricas e autênticas nas aulas de EF para que os 

alunos sentissem o gosto da prática desportiva, dentro e fora da escola. Ao 

longo do ano, os estudantes e a sua progressão foram o reflexo do meu 

trabalho, dedicação, competência e pelo desenvolvimento destes aspetos me 

avaliei. Foi sem dúvida um ano trabalhoso, mas só com trabalho e dedicação 

se conseguirem atingir os objetivos delineados. 

No que diz respeito ao grupo de EF, as minhas expetativas não eram 

muito altas, uma vez que dentro de um grupo de vários professores com 

personalidades diferentes e perspetivas diferentes não pode ser tudo favorável. 

Tinha a expetativa de ser integrada num grupo que funcionasse bem, de forma 

organizada e com alguma dinâmica na realização de atividades desportivas ao 

longo do ano para a comunidade escolar. Esperava também estabelecer um 
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bom relacionamento, aprender e receber críticas construtivas sobre o meu 

trabalho, pois estas são fundamentais para o meu crescimento profissional. 

Relativamente ao NE, com Diana Ribeiro e Carina Sá, logo de início senti 

uma grande afinidade e pretendia contribuir para uma relação positiva entre 

nós. Este foi a peça fundamental para o meu sucesso individual e para testar 

as capacidades de todos para trabalhar em grupo e para nos irmos apoiando 

uns aos outros em colaboração com o PC. Esperava que o NE, em conjunto 

com o PC, funcionassem em uníssono. Um grupo unido e forte para encarar os 

desafios do futuro, com as diferentes personalidades a funcionarem em prol do 

mesmo objetivo, o que se verificou. Felizmente, o NE do qual fiz parte 

compreendia pessoas trabalhadoras e ambiciosas onde imperou a ajuda 

mútua.  

Em relação ao PC, esperava contar com a sua presença como pessoa e 

como profissional experiente, ajudando-me a evoluir como profissional na área 

da docência. O professor é bastante interessado e empenhado na sua tarefa 

de PC, procurando manter o grupo de estágio sempre atualizado nas várias 

tarefas que estão implícitas no estágio. Esperava que através do seu 

acompanhamento diário, ao longo do ano letivo, pudesse aprender a partir das 

suas críticas, e assim desempenhar cada vez melhor o meu papel no processo 

de E/A. Contava com o seu apoio, e acima de tudo com a sua sinceridade e 

honestidade, que me ajudasse a resolver as dúvidas, e ter momentos de 

reflexão cuidada, não só acerca das minhas aulas, mas também do ensino em 

geral, para que desta forma a minha aprendizagem pudesse ser refletida e 

pensada e, conseguisse melhorar alguns aspetos da minha atividade. Portanto, 

esperava orientação, rigor, partilha, repreensões quando as merecesse e um 

amigo para esta travessia. 

Quanto ao PO de estágio, esperava um acompanhamento regular, um 

guia neste ano e muita exigência, pois acredito que sem esta não conseguirei 

atingir o nível que ambiciono. Esperava que me ajudasse, com os seus 

conhecimentos e experiência, a conseguir alcançar uma melhor competência 

na minha formação para que este ano de trabalho representasse para mim um 

ano de ótimas experiências conseguidas, as quais serão determinantes para o 

meu futuro enquanto professora. Este foi um apoio fundamental nesta 
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formação dado que se trata de um pilar essencial, uma vez que também 

observou as aulas e corrigiu os trabalhos, desta forma, facultou-me outros 

pontos de vista que me permitiram adotar as soluções de aperfeiçoamento 

mais adequado.  

De acordo com Nóvoa (2009), é na escola e no diálogo com os outros 

professores que se aprende a profissão. É normal que os professores 

estagiários se refugiem nestes docentes por possuírem vivências e serem 

conhecedores de estratégias mais eficazes para resolvermos os nossos 

problemas (Lave & Wenger, 1991; Wenger, 1998). Por outro lado, nós, 

professores “novatos”, naturalmente mais motivados por nos encontrarmos em 

início da carreira, apresentamos novos métodos de trabalho, novas ideias que 

podem incrementar a qualidade de cada professor. Ou seja, espera-se que o 

estagiário não se limite a repetir formas de pensar e agir já padronizadas mas, 

que tragam “sangue novo” às instituições (Fernandes, 2003). 

Por fim, em relação a mim mesma, esperava responder a todos os 

desafios que fossem surgindo, marcar os alunos que leciono de forma positiva 

e superar-me a cada dia com o intuito de ser sempre melhor. 

Concluindo, as minhas expetativas para este ano foram bastante 

positivas, muitas mas concretizáveis, tendo como objetivo conseguir 

desenvolver ao máximo as minhas capacidades enquanto docente e membro 

da comunidade educativa, participando em todos os projetos e iniciativas. 

Neste ano de estágio, enfrentei vários desafios, mas com a minha 

determinação e com uma postura reflexiva, consegui contorná-los, juntamente 

com as minhas colegas, PC e PO, fazendo com que os erros cometidos se 

tornassem em oportunidades únicas de aprender e evoluir enquanto 

professora. 

Penso que o objetivo do EE é conseguir chegar o mais longe possível na 

tentativa de ser tornar um bom professor. Nóvoa (2009) diz-nos que existem 5 

facetas que caracterizam o bom professor: “conhecimento, cultura profissional, 

tato pedagógico, trabalho em equipa e compromisso social.” Estas facetas não 

são uma receita, mas algo que deve orientar quem está em constante 

formação como o professor. Deste modo, espero exercer a profissão, num 

futuro próximo, para poder colocar em prática tudo o que aprendi, ao longo 
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deste ano, e, acima de tudo, participar na educação de alunos, bem como ser 

um exemplo para os mesmos. 

2.3 Estágio Profissional: O lidar com o contexto real 

As minhas expetativas sobre o EP centravam-se num ano repleto de 

aprendizagens e de “choque com a realidade”. Durante os primeiros anos da 

carreira profissional, por mais adequada que seja a preparação do professor 

em termos científicos e pedagógicos, é inevitável a sensação de “choque com 

a realidade” resultante das diferenças encontradas entre a formação inicial e o 

que de facto acontece na realidade (Simões, 2008). Deste modo, tal como 

refere Piéron (1996), este momento assume particular interesse na formação 

dos professores por ser uma etapa de convergência, de confrontação entre os 

saberes "teóricos" da formação inicial e os saberes "práticos" da experiência 

profissional e da realidade social do ensino. 

O EP é um momento por excelência de formação e reflexão continuada. 

As suas expetativas são por vezes claramente ambiciosas, ou até mesmo 

desajustadas, pelo que a interferência das variáveis de formação e do contexto 

assume um papel de crucial importância no enquadramento do professor em 

estágio (Rodrigues & Ferreira, 1998). Segundo os mesmos autores, o EP 

constitui o contacto formal autónomo dos professores-estagiários como 

realidade do ensino da EF. A prática docente, as atividades de dinamização e 

de integração na escola vão proporcionar ao estagiário uma experiência que 

condicionará a sua futura prática profissional. Deste modo, as atividades não 

letivas realizadas ao longo do EP, ao propiciarem ambientes descontraídos de 

convívio, fizeram esquecer momentaneamente as tarefas e exigências 

inerentes ao “ser professor” e impeliram o desenvolvimento de uma relação de 

maior proximidade com os restantes docentes. 

No início da sua carreira profissional estes professores experimentam 

frequentemente um alto grau de ansiedade devido à antecipação dos 

problemas, que vemos aumentada em função dos efeitos do choque da 

realidade ("transition shock") pela interação com o meio escolar (Randall, 

1992). 
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O primeiro choque com a realidade experienciado neste ano letivo foi no 

contacto com o meio escolar. Foi a partir desse momento em particular que 

comecei a sentir de verdade o que era ser-se Professor e a valorizar ainda 

mais a importância do EP para o meu futuro e sucesso profissional. O EP é um 

momento marcante para qualquer professor, por permitir o contacto com a 

realidade docente. Sch n (1987) refere que as aprendizagens mais relevantes 

resultam de experiências novas e concretas. Assim, é possível, para o EE, 

continuar a desenvolver competências inerentes ao ser-se professor através de 

experiências autênticas num contexto real de ensino, otimizando as suas 

aprendizagens. O EP proporcionou-me, desta forma, sentir na pele a 

responsabilidade e o grande encargo que é o de pertencer a este grupo 

profissional: a comunidade docente, através das relações estabelecidas com os 

restantes professores, com a diretora de turma, com os assistentes 

operacionais, bem como participar em reuniões e manter contacto com os 

alunos nos intervalos, permitindo-me assim ter um maior conhecimento e 

vivência. Após o conhecimento teórico, o EP proporciona ao futuro professor 

não só a possibilidade de revisitar esse conhecimento de forma mais crítica 

mas também o desenvolvimento de competências práticas, na medida em que 

torna possível a experiência de planear e realizar o ensino ao longo de um ano 

letivo. O EP é então uma etapa crucial para o futuro professor adquirir 

autonomia nas suas ações, com base numa constante prática reflexiva, uma 

vez que na minha perspetiva foi esse o real e principal objetivo deste ano letivo. 

Ao longo das aulas de profissionalidade pedagógica, e estando presente 

na realidade ao longo deste ano, aprendi que na profissão docente estão 

presentes quatro características importantes da atividade do professor, a saber: 

i) a relação constante entre a atividade prática e teórica, ou seja, a educação é 

uma prática humana consciente, intencional, com objetivos, onde a prática dá 

dados à teoria e a teoria sustenta a prática; ii) a complexidade, porque ser 

professor é uma atividade complexa, devido ao facto de trabalhar com 

pessoas, em grupo; iii) a ocorrência num processo de comunicação, com vários 

feedbacks, com ou sem conteúdos, bons ou maus, dado existir muita 

informação que é básica para o aluno aprender e é necessário ter 

conhecimentos e saber comunicar para os realizar; iv) a tomada de decisões, 
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pois estamos constantemente a decidir, daí a importância de saber muito e ter 

conhecimentos para tomar a decisão mais acertada. 

Assim sendo, ser-se professor é muito mais do que assumir o comando 

do processo de ensino e aprendizagem. É, também, interagir com toda a 

comunidade educativa com grande responsabilidade e autonomia, sempre 

consciente do seu peso na engrenagem desse contexto. Devemos estar 

conscientes que temos a missão e o dever de ser um bom exemplo para os 

nossos alunos, para que estes se desenvolvam enquanto cidadãos. Ao longo 

da lecionação das aulas tive a perceção que o Professor tem uma importância 

fundamental na formação do aluno e no seu futuro, no que diz respeito à 

questão da ética, uma vez que o docente deve atuar segundo um conjunto de 

princípios de natureza moral e também porque o que se espera de um 

professor é que este recorra a estratégias, desenvolva um método e disponha 

de recursos para promover a formação ética dos alunos. 

Dado que o Professor deverá representar um modelo a seguir pelos 

alunos, há a registar que “relativamente ao modo como os professores definem 

a docência, assume particular relevo a função de educar, formar os alunos e 

contribuir para o desenvolvimento pessoal e social das crianças e jovens, 

[sublinhando-se que] ser professor (…) obriga a um modo particular de ser e de 

estar” (Silva, 1996, p. 93). Daí a valorização das suas atitudes e valores na 

maneira de lecionar e posteriormente na transmissão esses ideais aos 

discentes. Assim, no decorrer de qualquer atividade humana, e especialmente 

no contexto do desenvolvimento profissional e pessoal e da vivência da PES 

enquanto EE, é muito importante perceber como se desenvolve o conceito de 

identidade profissional. Segundo Graça (2014), a construção deste conceito 

está longe de ser uma obra solitária, de uma vontade individual, ou um 

processo linear de crescimento pessoal e profissional, fruto de aquisição de 

conhecimentos ou acumulação de experiência. Ela resulta de um jogo 

complexo de processos de formação e socialização, que não descarta a ação 

social da pessoa de cada professor, e que, por isso mesmo, não pode ser 

reduzido a processos unidirecionais de transmissão, assimilação e reprodução 

social. Deste modo, conhecermo-nos em maior profundidade, revisitar as 

nossas crenças, refletir continuamente acerca das nossas conceções de ensino 
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é uma ferramenta fundamental para que nos possamos moldar a cada situação 

com que nos deparamos e sobretudo à realidade do contexto e carácter único 

das dinâmicas em cada turma.  

A este respeito, Gee (2000) entende a identidade como o ser-se 

reconhecido “como um certo tipo de pessoa”, dependendo do contexto e da 

relação com os outros. Trata-se de uma identidade que é pessoal (identidade 

individual) mas simultaneamente uma identidade que é social (identidade 

coletiva). É neste campo da identidade social que se encontra a identidade 

profissional; é uma identidade social particular no lugar das profissões (Dubar, 

1997), onde se assume um saber especializado e papéis na divisão social do 

trabalho. Esta é uma ideia com a qual me identifico uma vez que a minha 

maneira de ser/estar com os meus alunos foi diferente daquela postura que 

normalmente adoto nas relações externas à díade professor-aluno. Foi então 

que me comecei a identificar enquanto professora, o que implicou que 

desenvolvesse determinadas preocupações. Na postura a adotar em cada 

situação, bem como nas interações a ter com os diferentes agentes da 

comunidade educativa, e ainda a nível de preparação e planeamento das 

aulas. Apercebi-me da importância de ser “atriz”, tal como refere Ferreira 

(2013), da importância do professor ser um ator, e a sua potencialidade, reside, 

não na forma como encarna o papel, mas sim, pela forma como consegue 

aceder a outros papéis. Não um ator que representa, mas um ator que age e 

reage, que atua de acordo com o que a situação pede. Daí a necessidade de 

ter bem claro também o conceito de identidade profissional, isto é, ao tornar-se 

professor envolve, na sua essência, a (trans)formação da identidade do 

professor, de um processo que se inicia antes da formação superior 

(socialização antecipatória), seguindo-se a socialização durante a formação 

inicial (formação superior e EP), continuando ao longo do percurso profissional 

(Batista et al., 2014). Esta está indissoluvelmente ligada à prática profissional, à 

aprendizagem contínua e ao desenvolvimento profissional (Giddens, 1994).  

Desta forma, o facto de, tal como é destacado por Chizzoti (1998), o 

contato dos alunos com o “professor modelo” ter grande importância para a 

aprendizagem, fez com que eu ao longo do EP e enquanto EE, fosse 

desenvolvendo a minha identidade e, deste modo, tivesse a capacidade para 
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perceber o local e a hora a que faço determinadas coisas, bem como ter a 

noção de que tanto dentro como fora da aula era alvo de observação e de 

exemplo a seguir. Tal como eu tive professores que foram um exemplo, não só 

a nível profissional, mas também a nível pessoal, sei que para os meus alunos 

o poderia ser e, por isso, esforcei-me para que fosse um bom exemplo.  

Como referi acima, nas expetativas em relação ao EP, um dos impactos 

foi saber como lidar e gerir uma turma com uma aluna de NEE, apesar de não 

influenciar muito no planeamento das aulas, e com alguns casos de 

indisciplina. Devido a estas inseguranças, a cooperação e o trabalho de grupo 

são fundamentais, fase na qual a relação com o PC é fulcral e a união do grupo 

de estágio se revela indispensável (Queirós, 2014). Estes foram essenciais 

para esta primeira etapa e a dificuldade que encontrei, com a experiência do 

PC e com suas as opiniões e críticas construtivas, associadas às das minhas 

colegas, consegui lidar e ultrapassar este obstáculo inicial com sucesso. 

Tinha a noção de que ser professor não seria tarefa fácil. Não imaginava 

contudo que fosse tão complexa. De facto, as tarefas do professor não se 

resumem apenas ao processo E/A. Ser-se professor é ainda ter-se que cumprir 

determinadas tarefas “invisíveis”, tais como registo de faltas, relatórios 

individuais de alunos, entre outras. Como afirma Pata (cit. por Queirós, 2014), o 

corte entre o ideal e o real, ou seja, entre a teoria adquirida na formação inicial, 

e a realidade educativa e a multiplicidade de papéis que lhes estão atribuídos, 

transformam a entrada na profissão num contexto propício ao aparecimento de 

dúvidas e questões. Isto é, no dia-a-dia, o professor tem que dar resposta a um 

conjunto de problemas imprevisíveis. Inesperadamente surgem problemas que 

têm que ser resolvidos no imediato, sendo essencial deter a capacidade de 

improvisação, pressupondo uma tomada de decisão. Outro dos problemas por 

mim encontrados no confronto com a realidade foram, como mencionei 

anteriormente, o facto de ser simultaneamente professora e aluna e, é por 

vezes difícil conciliar estes dois estatutos. Também no meu ponto de vista, o 

facto de no EP estarmos a ser avaliados constantemente é um ponto de stress 

entre os estagiários e os supervisores. Outro impacto foi a preocupação em 

cumprir os planos das unidades didáticas e algumas vezes haver a 

necessidade de adaptar o plano de aula, adequando-a à especificidade de 
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planeamento do ensino real. Neste sentido, torna-se necessário promover um 

posicionamento reflexivo e investigativo face à própria prática profissional, 

numa perspetiva de autoformação, já que aprender a ser professor é uma 

viagem longa e complexa, repleta de desafios e emoções (Arends, 1995). 

Em suma, penso que a formação inicial dos professores é muito 

importante para a preparação do confronto com a realidade, apesar de não nos 

preparar para todos os tipos de problemas que iremos enfrentar no mundo do 

trabalho, mas faz com que desenvolvamos várias capacidades que nos vão 

ajudar a contornar todos esses problemas. 
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3. Enquadramento da Prática Profissional  

3.1 A educação física na Escola Atual 

“A educação vive um tempo de grandes incertezas e de muitas 

perplexidades. Sentimos a necessidade da mudança, mas nem sempre 

conseguimos definir-lhe o rumo.” (Nóvoa, 2009) 

 

Segundo Patrício (1993) a escola deve ser integradora sob três pontos de 

vista: o funcional, onde a escola desempenha importantes funções a nível 

pessoal, social, cívico, profissional, cultural e de suplência da família; o 

sistémico, que engloba quatro processos integradores: o da organização e 

funcionamento institucionais do aparelho educativo, o da organização e 

funcionamento da instituição escolar, o da articulação da escola com a 

comunidade e o da articulação da escola com a família; e o do processo de 

aprendizagem, que está centralizado na consciência do educando que, por sua 

vez, se articula e coopera com a consciência do educador. Esta deve ter em 

conta as dificuldades de cada um, para que todos possam usufruir de 

aprendizagens plenas e enriquecedoras e para que as suas potencialidades 

sejam exploradas ao máximo, uma vez que a Educação é um direito de todos.  

Contudo, para alguns autores está ainda bem presente no panorama 

educativo uma visão de escola enquanto oficina de homens onde tudo é 

ensinado a todos de modo indiferenciado, onde as crianças e os jovens formam 

o seu conhecimento, aprendem a ser pessoas e a saber viver em sociedade 

(Coménio, 2006). Uma visão de escola em que os jovens são reunidos para 

cumprirem o programa educativo formal.  

Patrício (1990) crê que esta escola é insuficiente na resposta às 

exigências da educação contemporânea, sendo fruto da sociedade industrial 

em que se tornou um instrumento desta e de transmissão da sua ideologia. 

Concordando com este autor, esta é uma visão restrita de escola e do 

processo E/A configurado numa perspetiva essencialmente técnica e impessoal 

(na medida em que não se individualiza) que inevitavelmente molda a escola 

enquanto um local acrítico de mera transmissão de conteúdos, ideologias, 

crenças, valores e conhecimentos instalados. Isto porque a escola, hoje, é de 

massas, encontrando-se nela uma heterogeneidade social e cultural dos 
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alunos, e por isso, não pode ser um mero fator de instrução ou de ensino, 

tendo de para além de educar, socializar (Sêco, 1997). Neste entendimento de 

comunidade escolar constituída por diferentes pessoas e personalidades, com 

diferentes regras e necessidades, está necessariamente contida a legitimidade 

da existência de interesses diferenciados entre aqueles que são a razão maior 

no processo educativo, os alunos.  

De acordo com Brooker et al. (2000), a partir da necessidade de atender a 

esta individualidade e formação pluridimensional da pessoa que mora em cada 

estudante nasce o movimento da reforma da forma de se ensinar EF com lugar 

no início dos anos noventa do século passado. O aluno passou a ocupar uma 

posição central ao ser considerado enquanto construtor ativo das suas próprias 

aprendizagens, onde são valorizados os processos cognitivos, a tomada de 

decisão e a compreensão de situações problema. Esta conceção opôs-se ao 

aluno acrítico enquanto mero recetor de informação e disseminador de normas 

sociais (Mesquita, 2014). Este paradigma de aprendizagem, como afirma 

Mesquita (2014), implica que o professor se descente de si próprio para se 

situar no aluno, nomeadamente no estimular da atividade cognitiva e motora, 

no sentido de criar a melhor atmosfera de aprendizagem. É dado ao aluno 

espaço para construir as suas experiências, de forma a edificar a sua própria 

construção enquanto pessoa e aprendiz. No entanto, como refere Rink (2001), 

tal não significa que o professor não defina os propósitos da prática nem 

possua expectativas em relação aos níveis de aprendizagem dos alunos. Ainda 

segundo o mesmo autor, esta mudança de paradigma encontra legitimação na 

necessidade de se considerar o aluno enquanto sujeito individual, com 

experiências singulares, com motivações específicas e com dificuldades 

particulares. 

Não obstante, esta tentativa de entender o processo educativo numa 

vertente holística e multidimensional encontra-se em contradição gritante com 

aquilo que têm sido as ameaças de desvalorização do estatuto e do papel da 

disciplina da educação física e do DE. Por um lado, segundo o Decreto-lei 139 

de 2012, pela redução da carga horária e por outro pela irrazoabilidade de a 

considerar uma disciplina não relevante para a média do ensino secundário. 

Por sua vez, o estatuto de área de frequência facultativa tem efeitos 
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particularmente devastadores no ensino secundário, pois que como constatou 

Silverman (cit. por Graça, 2014), quando se permite que as escolas coloquem a 

EF como área opcional, grande parte dos alunos (73%), optam por não a 

escolher, alegando como primeira razão a sua menor importância para aceder 

ao ensino superior. Isto significa um desvalorizar perante a sociedade em geral 

da importância de uma prática regular das atividades físicas e desportivas 

porquanto “as sociedades democráticas devem oferecer um sistema educativo 

capaz de assegurar que todos os alunos atingem o máximo das suas 

potencialidades, através das mesmas possibilidades e oportunidades”, tal como 

referido por Pereira (cit. por Ferreira, 2013, p.126). Também a 

desresponsabilização das entidades competentes de garantir um quadro 

curricular optimal com maior capacidade de contribuir através da prática da boa 

EF enquanto meio catalisador em cada cidadão da vontade de seguir um estilo 

de vida ativo e saudável, para a vida. 

A disciplina de EF goza uma natureza excecional e insubstituível na 

formação do aluno. Por um lado é a única disciplina do currículo escolar que 

representa os interesses corporais na escola. Por outro, abraça uma 

abrangência de planos educativos não equiparados por nenhuma outra 

disciplina curricular. Privilegia o domínio psicomotor através da ação corporal 

competente (Matos, 2014). O domínio cognitivo, porquanto a natureza 

complexa dos processos cognitivos envolvidos na compreensão dos princípios 

e conteúdos do jogo, remete para processos cognitivos de ordem superior 

(Metzler, 2011). Bem como o domínio afetivo onde aponta para um plano ético 

e estético, moral e comportamental, sentimental e espiritual pela competição e 

capacidade de superação necessária para resolver as diferentes situações com 

competência. 

Apesar disto, a forma como o currículo tem sido desenhado não tem 

abonado a favor da EF, nomeadamente no que concerne ao paradigma de 

algum modo ainda regente na conceção de EF, tal como refere Oberteuffer e 

Ulrich (cit. por Mesquita, 2014); prevalece ainda no tempo atual uma pedagogia 

que toma corpo na expressão “the teacher saying and the students doing”. 

Quer isto dizer, que em termos instrucionais se segue uma lógica reprodutiva 

de conceitos e conteúdos por parte dos alunos que que colocam o professor no 
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centro das tomadas de decisão porquanto os alunos não tomam parte ativa e 

consciente na construção da sua própria aprendizagem (Metzler, 2011). Um 

exemplo clássico de uma abordagem centrada no professor é o modelo de 

instrução direta (MID) em que o professor atua como o único líder de instrução 

que toma todas as decisões sobre o desenvolvimento de conteúdo, regras e 

rotinas de gestão de aulas e ações dos alunos (Metzler, 2011). Resumindo, 

tudo é dirigido pelo professor, pelo que os alunos não têm espaço para tomar 

decisões acerca do que acontece no seu próprio espaço de aula e 

aprendizagem. Neste modelo de ensino, o professor segue um estilo de ensino 

mais autocrático, tendo sido o mais recorrentemente utilizado por professores 

durante toda a segunda metade do século passado (Mesquita, 2014).  

Apesar de ser considerado eficaz no ensino de modalidades de forte 

índole técnico que impliquem a reprodução e sistemática de padrões motores 

(como é o caso do atletismo), o MID apresenta algumas desvantagens por ser 

um modelo centrado apenas no professor e por ser focado essencialmente e 

quase exclusivamente no domínio psicomotor. Como afirma Rink (1993), este é 

focado principalmente no domínio psicomotor, as habilidades motoras são 

dirigidas pelo professor através da instrução e demonstração, ou seja, prende-

se com a memorização de conteúdos, descurando a componente afetiva no 

seu currículo. Tal como refere Ennis (1999), outro dos problemas da 

distribuição “tradicional” do currículo é a curta duração das unidades de ensino. 

Aqui, pouco espaço há para o ensino e instrução dados que o enfoque é na 

exercitação. Este currículo de múltiplas atividades pretende abordar o maior 

número de atividades possível no ano letivo. Como consequências, muitas 

vezes, cabe ao ensino de cada modalidade 5 a 6 aulas. Como há pouco tempo, 

os alunos não têm tempo para melhorar substancialmente as suas 

competências pelo que facilmente desmotivam e desmobilizam das atividades 

letivas. Segundo a mesma autora, a premissa vigorante, “os alunos são todos 

iguais”, implica que os alunos transitarem entre tarefas todos ao mesmo tempo, 

sem haver adaptações. Muitos destes alunos muitas vezes não estão 

preparados para a transição de complexidade pelo que acabam por 

desmobilizar das tarefas. Dado que o professor muitas vezes é sufocado pelo 

peso de centralizar a gestão das atividades as aulas podem tornar-se 
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segregadoras dado que, o docente não tem capacidade para gerir os níveis de 

participação dos alunos (Ennis, 1999). 

A escola de hoje está carregada de diversidades culturais. Enquanto 

agência de mediação, a escola assemelha-se metaforicamente a um 

entreposto cultural, a um posto dinâmico entre culturas (Torres, 2008). 

Portanto, há que ter em conta a diversidade e a diferença, que são valores 

positivos e fatores relevantes de promoção a uma escola inclusiva. Tendo 

acautelar estas situações optei por recorrer ao MED. Este é um modelo 

instrucional desenhado para proporcionar experiências desportivas ricas e 

autênticas aos alunos no contexto escolar e responde de forma cabal aos 

objetivos educacionais e às exigências epistemológicas e curriculares da EF 

contemporânea” (Mesquita, 2014, p.191). O MED filia-se nos ideais 

construtivistas e, por se sustentar no modelo de AC, afasta-se claramente de 

modelos de ensino mais autocráticos, como é o caso do MID, o MED é um 

modelo de ensino aberto ao diálogo e à inovação (Mesquita, 2014). Tal como 

refere Siedentop (cit. por Mesquita, 2014), o MED preconiza a participação 

equitativa dos alunos nas atividades desportivas de forma a serem diminuídos 

os habituais fatores de segregação e exclusão, frequentes nos programas 

tradicionais, para além de fomentar largamente o desenvolvimento da 

autonomia decisional e funcional, dos mesmos, no recurso de todas as 

atividades desenvolvidas na aula. Neste modelo, os alunos assumem 

gradualmente responsabilidade acrescida pelas suas aprendizagens, 

viabilizada pelo recurso, por parte do professor, a estratégias instrucionais mais 

implícitas e informais (Siedentop, 1994). O MED está associado ao modelo de 

AC, que se funda no trabalho desenvolvido em equipa fomentando nos alunos 

o sentido de pertença, responsabilidade e colaboração durante o processo de 

E/A, axiomas irrefutáveis do MED (Mesquita, 2014). 

Contudo, a viabilização nas minhas aulas de este método de ensino 

conheceu inúmeros entraves que só com muita perseverança foram 

ultrapassadas. Estas questões serão melhor explanadas em algumas das 

seções que se seguem. 
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3.2 Enquadramento Legal e Institucional do Estágio Profissional 

“É necessário construir uma formação de professores dentro da profissão; 

e, por isso, o EP deve ser avocado como terreno privilegiado de início dessa 

construção” (Nóvoa, 2009) 

 

Segundo Thomson et al. (cit. por Batista & Queirós, 2013), a experiência 

prática de ensino em contexto real é reconhecida na literatura como uma das 

componentes mais importantes nos processos de formação inicial de 

professores. 

Na FADEUP, o EP concentra de modo organizado certas orientações 

legais, institucionais e funcionais. No que se refere à vertente legal, o EP é 

regulado segundo o Decreto-lei nº 74/2006 de 24 de Março e o Decreto-lei 

nº43/2007 de 22 de Fevereiro, que se reporta à obtenção de habilitação 

profissional para a docência e para o grau de Mestre. No que se refere à 

vertente institucional do EP, este faz parte integrante do 2º Ciclo conducente ao 

grau de Mestre em Ensino de EF no Ensino Básico e Secundário, lecionado na 

FADEUP. Os dois primeiros semestres deste ciclo de estudos são de caráter 

formativo ao nível das várias vertentes do ensino na escola, e constituído por 

unidades curriculares, tanto de caráter teórico como prático e que visam a 

formação e a preparação dos estudantes estagiários para a prática pedagógica 

supervisionada, a decorrer nos terceiros e quartos semestres do curso.  

Com o objetivo de operacionalizar a PES, a FADEUP estabelece 

protocolos com várias escolas cooperantes, que envolve um PC da escola, o 

PO da faculdade e um grupo de três ou quatro EE, denominado por NE, 

durante um ano letivo. O estudante-estagiário é responsável por conduzir o 

processo de E/A de uma turma do ensino básico ou secundário do PC. No 

entanto, todo o processo de conceção, planeamento, realização e avaliação é 

supervisionado, tanto por este docente como pelo PO (Batista et al., 2012). O 

EP não abrange só a PES, realizada em contexto real de ensino, numa EC 

com protocolo com a FADEUP, mas também o relatório de EP, orientado por 

um Professor da Faculdade, que deve ser defendido perante um júri em provas 

públicas. 
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Segundo as normas orientadoras do EP (ver nota de rodapé nº/1), este 

visa a “formação de um professor profissional, capaz de promover um ensino 

de qualidade, de um professor reflexivo que analisa, reflete e sabe fundamentar 

o que realiza em concordância com os critérios de profissionalismo docente e o 

conjunto de funções inerentes à profissão, entre as quais se destacam as 

letivas, de organização e gestão, investigativas e de cooperação” (p. 3). Indo 

ao encontro do citado anteriormente, no documento Normas Orientadoras do 

EP (ver nota de rodapé nº/1), estão diferenciadas três áreas de desempenho 

que constituem as linhas orientadoras das competências que o estudante-

estagiário tem de dominar: área 1- Organização e Gestão do Ensino e da 

Aprendizagem; área 2- Participação na Escola e Relações com a Comunidade 

e a área 3 – Desenvolvimento Profissional. 

Depreende-se, portanto, que o EP é uma unidade curricular que pretende 

dotar e capacitar o futuro professor de EF de ferramentas que o auxiliem a 

desenvolver uma competência baseada na experiência refletida e com 

significado. A competência vista como um processo inovador de aprendizagem, 

um processo situado, cuja responsabilidade caberá, naturalmente, ao principal 

ator, o estudante-estagiário (Batista & Queirós, 2013). 

 3.3 A Escola: o palco do desenrolar do sonho 

As escolas cooperantes, enquanto espaços socializantes para a 

profissão, emergem como elementos importantes nos processos de construção 

de identidade nos estudantes estagiários.  

Segundo MacPhail e Tannehill (2012), o processo de socialização para a 

profissão de professor deve ser pautado por um equilíbrio entre a dimensão 

institucional (que regula e orienta a ação dos estagiários) e a dimensão pessoal 

(que lhes permite tomar decisões autónomas). Daí os professores cooperantes 

serem agentes mediadores significantes nos processos de integração da 

escola e nos processos de aprendizagem dos estagiários.  

Este capítulo tem o intuito de refletir sobre todos os agentes essenciais no 

contexto da instituição, como a própria escola, o NE e a minha turma. Foi 

fundamental para me enquadrar numa nova realidade que foi o contexto da 

instituição que estagiei. 
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3.3.1 Caraterização da Escola Cooperante 

Cada escola é um local único e exclusivo, pois o processo de E/A deve ter 

em conta o contexto e também as interações sociais onde está inserido, ou 

seja, a cultura da escola, o tipo de alunos, as tradições regionais e até as 

condições geográficas e climatéricas influenciam o tipo de aula. A escola 

funciona como um entreposto cultural (Torres, 2008), isto é, uma agência de 

mediação de diferentes racionalidades culturais, um posto dinâmico entre 

culturas que se confrontam permanentemente, de transformações diárias de 

poder e de conflito, das relações diferenciadas entre a escola e os atores 

educacionais no espaço-tempo escolar. Desta forma, é fundamental conhecer 

a escola onde se realiza o estágio, para compreender todo o processo de E/A 

desenvolvido no local.  

A instituição onde realizei o EP está situada num meio social e geográfico 

em grandes transformações; é uma zona constituída por uma população 

heterogénea e os alunos desta escola refletem essa diversidade populacional, 

quer a nível socioeconómico, quer a nível cultural.  

A configuração da Escola, no ano de abertura, uma P3 (Tipo 3), 

rapidamente, por acréscimo de população discente, foi alterada. 

Esta escola hoje é constituída por: 

 Três pavilhões identificados por quatro cores (vermelho, azul, 

laranja e castanho). Cada pavilhão com quatro salas normais, uma de 

dimensões reduzidas e três específicas (C. Nat. / EVT / Ed. Vis.), à exceção do 

pavilhão azul que tem cinco salas normais. 

 Pavilhão gimnodesportivo e campos de jogos descobertos, 

incluindo espaços com mesas de ténis de mesa. O campo de jogos no espaço 

exterior permite a prática de diferentes modalidades e é constituído por uma 

pista de atletismo, duas caixas de areia e três campos de futebol. Este espaço 

exterior permite ao professor ter uma opção extra de trabalho, ao mesmo 

tempo que representa um convite à atividade e prática desportiva durante os 

intervalos. 

O pavilhão gimnodesportivo é composto por um gabinete para os 

professores de EF, dois balneários para os alunos e duas arrecadações para 

material desportivo. Devido ao espaço exterior ser descoberto e em dias de 
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chuva não ser possível realizar aulas nesse mesmo espaço, foi criado um 

horário com a rotação de espaços, que deverá ser cumprido pelos professores. 

Este indica quais os locais que cada professor deverá ocupar na sua prática 

letiva, possibilitando assim uma igualdade de tempo de atividade em diferentes 

espaços para cada turma. Quanto ao material, existe um número significativo à 

disposição dos professores, pelo que não há grandes limitações relativamente 

à falta de material.  

 Pavilhão principal com dois pisos. No superior, funciona o Centro 

de Formação, no inferior, funcionam os serviços administrativos, receção, 

gabinete do Diretor, reprografia, sala de professores, sala de atendimento dos 

Encarregados de Educação (Enc. Edu), polivalente com bar de alunos, 

papelaria, sala de funcionários, cantina, biblioteca e a videoteca com jogos, 

televisão, aparelhagem de som e vídeo e sala de informática. 

 No início do ano letivo de 1994/95 foi montado um pavilhão pré-

fabricado com três salas de aulas e foram divididas as salas de EVT em duas 

para responder às necessidades, já que com a frequência de seis turmas de 

cada ano do 3º ciclo a Escola passou a uma situação de superlotação. 

 No ano letivo de 1998/99 foi montado outro pavilhão pré-fabricado 

com duas salas, com a denominação de pavilhões castanhos. 

Grande parte da minha lecionação aconteceu no pavilhão 

gimnodesportivo, bem como no campo de jogos do espaço exterior; tive 

também a oportunidade de passar pelas diferentes instalações atrás 

enunciadas, devido às aulas teóricas e a outras atividades que estiveram a 

cargo do NE.  

Relativamente às condições logísticas e de segurança do pavilhão 

gimnodesportivo, estas tinham boas condições; a existência do roulement 

permitiu-me ter uma maior organização durante a lecionação e o planeamento 

das aulas.  

Em relação à comunidade educativa interna, desde os funcionários da 

escola, aos professores e ao Diretor, todos me receberam com simpatia e 

agrado, fazendo-me sentir como parte integrante da escola. 

A comunidade escolar é constituída por diferentes pessoas e 

personalidades, com diferentes regras e necessidades, mas tendo interesses 
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comuns no processo educativo. Depreende-se, portanto, que a tríade 

constituída pelo professor, aluno e pela instituição é a base para um processo 

de ensino/aprendizagem com qualidade.  

 

   

 

 

 

Figura 1 - Escola Cooperante 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Campo de jogos (Exterior) 

 

3.3.2. Professores orientadores de estágio: condutores essenciais do 

processo de ensino e aprendizagem 

Segundo Rodrigues (2013, p.93), PO de estágio é um termo familiar e que 

entendido como a identificação de alguém que terá à sua responsabilidade o 

acompanhamento, orientação e avaliação do processo de estágio pedagógico 

dos que, terminando a sua formação académica, querem ingressar na carreira 

docente. Por seu lado, o PC é uma designação menos familiar e pouco 

popularizada. No entanto, representa a atualmente utilizada para nomear 

aqueles que cumprem uma tarefa muito semelhante ou, no mínimo, análoga à 

anteriormente relatada sendo o elemento acolhedor e integrador no próprio 

contexto escolar. 

Alarcão e Tavares (2003) consideram que a supervisão pedagógica é o 

processo pelo qual um professor com mais experiência norteia outro professor 

no seu desenvolvimento humano e profissional. Neste processo, o papel do PC 

deve ser no sentido de conduzir os estudantes estagiários, de forma gradual, a 

passar de uma participação periférica para uma participação mais interna, mais 
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ativa e mais autónoma (Batista et al., 2012). Assim, no início do EP conheci o 

meu PC, com o qual nunca tinha tido nenhum contacto, mas que desde logo 

percebi que se tratava de uma pessoa competente, disposta a ajudar-nos em 

qualquer situação, com experiência, rigorosa e que prezava trabalhar sempre 

num clima positivo. 

De acordo com as normas orientadoras (ver nota de rodapé nº/1), o PC 

tem a função de “apoiar e orientar os EE, nas atividades do projeto de 

formação desenvolvidas na Escola, promovendo a sua integração na 

comunidade escolar” (p.6). E assim foi, ao longo do ano integrou-me nas 

atividades que estavam a seu cargo e na comunidade escolar, tendo sido o 

ponto de comunicação entre nós e a escola. Semanalmente, todas as terças-

feiras, o NE e o PC reuniam para refletir sobre as aulas e as atividades 

desenvolvidas e planeávamos atividades futuras. Assumiu desta forma, como 

afirma Ferreira (2013, p. 122), a função de “um mapa, que entre um ponto de 

partida e um destino, te mostra os possíveis caminhos. E a escolha será 

sempre tua. Influenciada para bem, mas tua”. O PC foi para mim, um facilitador 

da minha aprendizagem, uma vez que através dos seus conhecimentos e das 

suas críticas construtivas, me fez evoluir, tanto a nível pessoal como 

profissional e também ter consciência das características da minha atuação 

enquanto docente e da responsabilidade das decisões tomadas. Os processos 

de orientação têm mais probabilidades de sucesso se o EE estiver em sintonia 

com o PC (Ingersoll & Smith, 2004), o que na realidade acontecia. Neste 

sentido, (Lave & Wenger, 1991; Wenger, 1998) afirma que os EE, numa 

primeira instância, incorporam a história, valores, hábitos e práticas de uma 

escola, através de uma participação periférica nas atividades, para depois 

assumirem responsabilidades centrais na mesma. Neste primeiro ano de 

prática, o EE assumiu quase todas as tarefas do PC, desde a condução do 

processo de E/A até aos papéis e funções na comunidade educativa, que não 

foi constituída apenas pelos alunos da sua turma, mas também por outros 

elementos, nomeadamente, outros professores, outros alunos, auxiliares de 

educação, pais e Enc. Edu.. É ao contactar com estes agentes, que os EE 

conhecem os contornos da profissão, tornando-se paulatinamente um membro 

cada vez mais ativo dessa comunidade (Batista & Queirós, 2013). 
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Relativamente ao PO, desde cedo tive uma primeira impressão positiva, 

por se ter mostrado muito prestável, acessível e simpático. As minhas 

expectativas iniciais acerca do seu papel para a minha formação profissional 

foram ao encontro da realidade. Foi uma pessoa que me orientou, me 

aconselhou e, sem dúvida, contribuiu, de uma forma muito significante, para a 

minha formação profissional e pessoal. As aulas observadas foram momentos 

de grande aprendizagem, uma vez que, no final, procedeu-se a uma reflexão 

sobre a prática, onde foram debatidos vários temas resultantes das dificuldades 

dos EE, nomeadamente, os métodos de gestão e o controlo da turma, a 

estruturação e a organização dos objetivos de ensino e a escolha das 

situações de aprendizagem. Estas reflexões foram importantes, uma vez que 

promoveram o desenvolvimento do espírito crítico de cada uma de nós. Ao 

longo do ano e às 2ªs feiras, o PO esteve sempre disponível e promoveu várias 

reuniões de NE para, em conjunto com outros núcleos, tratar da realização do 

projeto de investigação-ação e da elaboração do relatório de estágio. É de 

realçar a sua disponibilidade, o seu empenho e o seu cuidado demonstrado ao 

longo deste ano. Todas as intervenções, as interações e as atitudes, em 

conjunto e em separado do PC e do PO, foram no sentido de autonomizar, de 

promover, de fomentar e de proporcionar ao EE um ambiente de plena 

emancipação (Rodrigues, 2013). Bruner (1961) alega que a aquisição do 

conhecimento é menos importante do que a aquisição da capacidade para 

descobrir o conhecimento de forma autónoma. Assim, os professores devem 

promover uma aprendizagem pela descoberta por meio de atividades 

exploratórias por parte dos alunos. Nessa perspetiva, o meu PO utilizava este 

método de ensino pela descoberta guiada e raramente nos dava a solução 

final, realizava constantemente questões capazes de despertar a minha 

curiosidade, captar o interesse e assim, desenvolver o pensamento crítico 

sobre as várias situações. Na minha opinião, este foi um bom método de 

ensino, uma vez que me ajudou a ter uma aprendizagem mais baseada na 

compreensão e no significado em alternativa a um enfoque exclusivo na 

memorização. Mais importante influenciou-me a que, eu mesma utilizasse 

essas estratégias com os meus alunos durante a implementação do MED. Isto 

como meio de conseguir dar autonomia aos meus próprios alunos, para que 
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também tivessem um maior compromisso com as atividades a par de uma boa 

aprendizagem dos conteúdos. 

Ao PC e ao PO, agradeço por toda a disponibilidade, pelos conselhos 

dados, cada palavra dita no momento certo, e por me terem ajudado a 

concretizar um dos meus maiores sonhos, pois sem a sua ajuda nada disto 

seria possível!   

3.3.3. O Grupo de Educação Física 

O relacionamento interpessoal, no local de trabalho, refere-se às relações 

formais e informais entre pares, colegas e chefias, proporcionadoras de 

relações de cooperação, ajuda, apoio e amizade, e da construção de uma 

autoidentidade dos seus elementos. Para além do sentido de pertença a um 

grupo ou organização estimulado pela sensação “fazer parte de”, facilita o 

alcance e partilha de objetivos comuns, logo contribuindo para o aumento da 

satisfação profissional (Seco, 2002). Tal como tantos outros profissionais, o 

professor, enquanto pessoa, apresenta-se como um ser aberto à relação com 

os outros e nessa relação encontra o sentido da sua própria existência. Assim, 

deve ser capaz de interagir com os outros e, não o sendo, não poderá assumir 

a profissão (Teixeira, 1995). Referindo-se a este grupo profissional, a autora 

chega mesmo a afirmar que “o professor é um ser de relação numa profissão 

de relação e a escola é um espaço de múltiplas interações”. 

O grupo de EF da EC foi composto por sete professores e três 

professoras do NE. Embora o EP seja um trajeto individual, senti que ter uma 

boa relação com os colegas de trabalho é imprescindível para se alcançar o 

sucesso, uma vez que a comunicação deve estabelecer um elemento auxiliador 

das tarefas de ensino, assumindo-se como um elemento mediador da 

integração do professor. Este, por sua vez, “deve partilhar os seus problemas, 

para não os acumular; deve analisar em grupo as tendências mais 

significativas da mudança social; deve expressar as suas dificuldades e 

limitações para trocar experiências, ideias e conselhos com os colegas e com 

os outros agentes da Comunidade Educativa” (Nóvoa et al., 1991).  

Desta forma, durante o EP conheci os diferentes professores e acabei por 

me identificar mais com uns do que com outros, quanto à forma de ser e de 
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estar, quer enquanto pessoas quer enquanto profissionais. Ao longo deste ano, 

através dos diálogos e da partilha de experiências que fui tendo com os 

diferentes professores, apercebi-me que de certo modo ia tendo uma maior 

noção da realidade escolar, e desta forma ia promovendo a minha integração 

no grupo. Assim, Batista e Queirós (2013) esclarecem que a discussão entre os 

estudantes e os professores mais experientes, no sentido de promover o 

diálogo profissional e de encorajar os EE a estabelecerem ligações entre os 

constructos teóricos acerca do ensinar e do aprender e as suas práticas no 

contexto do processo de E/A, assumem-se como determinantes. Seguindo esta 

lógica de ideias, uma boa dinâmica de grupo e o sentido de cooperação que 

lhe é subjacente poderá refletir-se na satisfação dos seus profissionais e na 

qualidade do ensino (Cortesão, 2010). 

3.3.4. O Núcleo de Estágio: uma mais-valia para a escola 

“É neste espaço – NE – que contactam com novos modos de intervir e de 

pensar o ensino. De facto, o NE, enquanto lugar de interação social, parece ser 

um espaço privilegiado em que o processo de reconfiguração identitária dos 

professores cooperantes – e também dos estudantes estagiários – acontece. É 

nesta zona de partilha que a noção de comunidade prática, veiculada por Lave 

e Wenger (1991) e Wenger (1998) ganha terreno” (Batista et al. 2014). 

A teoria da aprendizagem situada é operacionalizada através do 

constructo de “Comunidade de Prática” (Goodnough, 2010). Este é entendido 

como o conjunto de relações entre as pessoas, a atividade que exercem e a 

sociedade (o mundo) em que estão situados, num dado período de tempo e em 

relação a outras CoPs (Cushion & Denstone, 2011).  

O meu NE foi formado por mim e duas colegas (Figura 3). Embora já 

conhecesse bem uma delas, por pertencer ao meu grupo de amigos, os 

primeiros momentos serviram para nos conhecermos melhor, saber como lidar 

umas com as outras e adaptarmo-nos à forma como cada uma trabalha. 

Sabíamos que para o sucesso no EP, um dos aspetos fundamentais seria a 

harmonia e a capacidade de trabalhar em grupo dentro dos modelos 

estabelecidos, sendo que facilmente nos ambientamos umas às outras e desde 

logo criámos um forte espírito de união. Na minha opinião, somos todas 
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diferentes na maneira de ser e como tal atuamos distintamente, mas sinto que 

nos completámos, tornando-nos mais fortes cada dia que passava. 

Importa referir também a importância da existência de um NE na escola, 

uma vez que estamos a proporcionar aos alunos um novo modelo de ensino, 

nomeadamente, o MED, capaz de os motivar cada vez mais para a prática 

desportiva, bem como obter um maior gosto e dedicação pelas aulas de EF, 

dado não terem nenhuma experiência igual até ao momento. Este surgiu como 

um cavalo de batalha da nossa luta por uma ideia de EF renovada; este foi o 

que deu sentido à nossa prática em conjunto, às ideias partilhadas umas com 

as outras, ao domínio do conhecimento, que segundo Wenger (1998) cria um 

terreno e uma identidade comum, o domínio incentiva os membros a contribuir, 

guia a aprendizagem e dá significado às ações. Segundo o mesmo autor, um 

domínio verdadeiramente partilhado gera uma obrigação de dar conta a um 

corpo de conhecimento e em consequência ao desenvolvimento da prática, ou 

seja, os alunos esforçam-se por mostrar evolução na performance como prova 

do seu contributo, tal como quisemos demonstrar com esta implementação do 

MED nas nossas turmas. 

Partindo do enunciado de Wenger, podemos inferir que o funcionamento 

do NE é congruente com a conceção de comunidade de prática, porquanto 

este grupo partilha preocupações e paixões comuns pelo que faz, e aprende a 

fazê-lo melhor interagindo regularmente (Ferreira, 2013). E assim foi a minha 

relação com as minhas colegas do NE, creio que funcionamos como uma 

verdadeira comunidade prática. Ambas, tal como refere Lave e Wenger (1991) 

e Wenger (1998), nutríamos “o desejo de aprender e saber o que o outro 

colega, membro da comunidade sabe”. Para tal, existiu uma elevada partilha de 

conhecimentos na elaboração dos vários níveis de planeamento, de 

preocupações e gostos comuns que nos tornaram mais professoras. 

Estávamos muito tempo juntas e refletíamos sobre as práticas nas aulas, 

preparávamos tarefas e analisávamos conteúdos e estratégias, o que nos 

permitiu melhorar o processo de E/A e desenvolver mais atividades. O facto de 

passarmos muito tempo na EC permitiu-nos observar as aulas umas das outras 

e, em conjunto, comentávamos e dávamos a nossa opinião sobre as mesmas. 

Segundo Rolim (2013), quanto mais profícua for a cooperação entre todos os 
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membros do núcleo, melhor será o desfecho final, o que derivará em 

profissionais mais competentes. 

Tal como refere Gee (cit. por Cardoso et al., 2014), as vivências 

partilhadas, bem como as representações daí resultantes, permitiram aos 

estagiários tornarem-se num “certo tipo de professor”, promovendo 

simultaneamente a (re)construção da identidade profissional, com benefícios 

individuais e coletivos. Trata-se de uma aprendizagem coletiva, em que todos 

contribuíram para a co-construção da identidade própria Comunidade de 

Prática, através dos processos de aprendizagem situada e de participação 

periférica legítima (Cardoso et al., 2014). Deste modo, todas compreendemos 

que unidas formaríamos uma boa equipa e a amizade criada, a entreajuda 

conseguida e o bom clima de relação existente, ajudou-nos nesta etapa tão 

importante das nossas vidas, que juntas, conseguimos superar. Posso afirmar 

que fui uma privilegiada por ter tido a sorte de fazer parte de um núcleo 

funcional, responsável, alegre e unido. Sem as minhas duas colegas de núcleo, 

talvez o estágio não tivesse sido tão benéfico e especial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Núcleo de Estágio de EF da FADEUP da Escola Cooperante 

3.3.5. As turmas: 506 e 810 

No dia em que o meu PC teve o conhecimento das suas turmas, deu-nos 

a escolher as que queríamos lecionar. Por gostar de lidar com crianças mais 

jovens, a minha escolha incidiu sobre uma turma de 5º ano. Foi-me ainda 

atribuída a turma de 8º ano, 810, com uma carga horária de um bloco de 100 

minutos, sendo esta a turma partilhada. Aqui, escolhi lecionar no 1º período a 
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modalidade de voleibol. Desde o início, o PC teve a preocupação que 

lecionássemos dois anos de escolaridade distintos, de forma a termos uma 

experiência mais diversificada. 

 

A turma residente: o meu espelho 

A partir desse dia a minha turma residente passou a ser a 506, constituída 

por 20 alunos, sendo 11 do sexo masculino e 9 do sexo feminino, com idades 

compreendidas entre os 9 e os 12 anos, sendo a média de idades 10 anos. O 

número reduzido de alunos da turma devia-se ao facto dela integrar um aluno 

de NEE. Apenas existiam dois repetentes, tendo um 11 anos, com apenas uma 

retenção e outra 12 anos, com duas retenções, sendo esta a aluna com NEE. A 

esta turma esteve destinada uma carga horária de um bloco de 100 minutos e 

um de 50 minutos.  

Relativamente às questões de saúde, nesta turma existiam três casos que 

exigiam algum cuidado, nomeadamente duas alunas com asma e uma de NEE 

que, segundo o relatório médico, nasceu com trissomia 21, e no que concerne 

à área da psicomotricidade persistem algumas limitações quanto à lateralidade, 

confundindo a direita e a esquerda em si própria, no outro e, sobretudo, no 

espaço gráfico. A existência da aluna com estas características na minha 

turma, fez com que durante a minha prática tivesse que me preparar melhor, 

estar mais atenta a outras necessidades, bem como planificar por nível de 

habilidade e ainda realizar uma grelha com algumas adaptações curriculares 

para a disciplina de EF.  

As disciplinas onde a maioria apresentava mais dificuldades eram a 

Matemática e o Português. Quanto ao nível socioeconómico, metade da turma 

possui subsídios A e B.  

No que respeita ao percurso desportivo, na primeira aula os alunos 

preencheram uma ficha de caracterização, como forma de os conhecer um 

pouco mais e conhecer os seus gostos desportivos. Como resultados obtive, 

que 65% praticavam pelo menos uma modalidade, sendo que 6 realizavam de 

forma federada, e 35% não realizava qualquer prática desportiva. Para além 

disto, no que diz respeito à disciplina de EF, apenas 1 aluno não considera 
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como a sua disciplina preferida e as expectativas dos alunos para as aulas de 

EF são que querem tirar a melhor nota possível e que as aulas sejam 

divertidas. 

No início das aulas foi-me possível observar desde cedo que a turma não 

ia ser um mar de rosas, como todos desejam. Percebi de imediato que era uma 

turma pouco concentrada e com alunos com mau comportamento, englobando 

alguns elementos bastantes perturbadores e indisciplinados, para além de 

integrar um aluno de NEE. Vi que tinha um grande desafio pela frente, com 

muito trabalho e dedicação se pretendia contribuir para uma melhoria desses 

alunos, tanto a nível motor, como a nível de atitudes, interações sociais e de 

comportamentos. Dadas as características da turma, tinha a necessidade de 

ter uma postura mais rígida no início para que eles não se excedessem muito e 

para conseguir manter um bom controlo da turma, o que no início não foi uma 

tarefa fácil. Optei também por lecionar as aulas através do MED, uma vez que, 

o aspeto do trabalho de equipa, cooperação e de todos os alunos estarem 

envolvidos nas tarefas, devia ser melhorado, e a meu ver, este tipo de 

abordagem, o MED, foi imprescindível para trabalhar todas estas lacunas que 

existia na turma, pois desenvolveram-se muitas capacidades que, por exemplo, 

na Instrução Direta (ID) não era possível. Como verificaremos à frente, foi este 

facto que me despertou interesse para realizar o meu projeto de investigação, 

acerca do desenvolvimento da interdependência social associada à AC, para 

que os alunos melhorassem as suas interações sociais, desenvolvessem o 

espírito de entreajuda e o trabalho de equipa. 

No geral, esta turma caracterizava-se particularmente pelo fraco 

aproveitamento escolar e pelo descuido apresentado pelos alunos. 

 

Turma partilhada: o oposto da turma residente 

Comparativamente com a turma partilhada, como apenas lecionei esta 

turma, no 1º período, na modalidade de voleibol, não me permitiu estabelecer 

um relacionamento tão sólido como o conseguido com a minha turma 

residente. A turma tinha 28 alunos, 17 (60,7%) do sexo feminino e 11 (39,3%) 

do sexo masculino. A idade média dos alunos era aproximadamente de 15 

anos, e integrava uma aluna com repetição em anos anteriores. 
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Esta era uma turma sem problemas disciplinares, a maioria dos rapazes 

tinha boas aptidões para a modalidade que lecionei, ao contrário das raparigas, 

que necessitavam de mais atenção e de feedbacks da minha parte. Ao 

contrário da minha postura com a turma do 5º ano, esta já era uma postura 

menos autoritária e com mais proximidade aos alunos, uma vez que era uma 

turma mais fácil de controlar. 

As aulas foram lecionadas também através do MED e a reação dos 

alunos foi ótima. Não sabiam da existência deste modelo de ensino e fiquei 

satisfeita por lhes ter mostrado um lado diferente das aulas de EF. Segundo um 

questionário que lhes entreguei sobre as aulas de voleibol através do MED, a 

maioria das respostas foi ao encontro umas das outras, tendo a maioria 

respondido à questão “O que achaste das aulas de EF lecionadas?”, que as 

aulas foram divertidas e que aprenderam muito sobre o voleibol, tendo sido as 

respostas mais marcantes: “Acho que foram aulas interessantes pois permitiu-

nos aprender de uma forma diferente e divertida” e “Para mim foi uma 

experiência única”. Quanto à questão “Para ti qual o modelo que mais te motiva 

para as aulas de EF, o tradicional ou o MED? E porquê?”, as respostas mais 

obtidas foram, “O MED, porque aprendemos melhor, e podíamos jogar com 

diferentes equipas”; “O MED, porque as aulas tradicionais são mais cansativas 

e as do MED são mais interessantes e passam mais depressa e a professora 

foi um grande auxílio para as aulas terem importância” e “O MED porque 

jogamos em grupo e isso ajuda a confiarmos mais uns nos outros e fizemos 

competições que nos incentivou a jogar melhor”. É muito gratificante para mim, 

que eles tenham reconhecido o meu trabalho e o grande objetivo do MED de 

tornar os estudantes desportivamente competentes, desportivamente cultos e 

desportivamente entusiastas.  

Hoje, com algum orgulho, reconheço que o meu trabalho valeu a pena, 

uma vez que estes alunos passaram a ter uma perspetiva diferente sobre a EF, 

promovendo assim um maior gosto pelas aulas.   
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4. Realização da Prática Profissional 

4.1 Área 1 - Organização e Gestão do Ensino e Aprendizagem 

A Organização e Gestão do Ensino e Aprendizagem tem uma influência 

incontestável na realização do EP, baseando-se na configuração de um plano 

de intervenção, guiado por objetivos pedagógicos guiados pelo objetivo de 

elevar o conhecimento válido no ensino da EF e conduzir com eficácia 

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

(Matos, 2010).  

Deste modo, neste capítulo pretendo transmitir a minha planificação, 

participação e intervenção ao longo do EP, focando as questões que achei 

serem mais relevantes para a realização deste EP. 

4.1.1 Conceção e Planeamento: 

4.1.1.1 O contexto real de Ensino: O choque com a realidade 

A tarefa prioritária do Professor diz respeito à conceção do processo de 

E/A que será refletida durante a sua atuação, visto que, é a conceção que um 

professor encerra do processo pedagógico nas suas várias dimensões que 

norteia e oferece corpo ao planeamento de uma estratégia de intervenção na 

prática. O planeamento do professor constitui uma janela estrategicamente 

privilegiada para contemplar o ensino (Graça, 2001). Segundo o mesmo autor 

conclui-se que as conceções que os professores possuem acerca dos 

conteúdos de ensino e acerca do contexto educativo em que está inserido se 

refletem no modo como pensam e operacionalizam as suas práticas de ensino.  

Neste sentido, segundo as Normas Orientadoras da Unidade Curricular 

Estagio Profissional (ver nota de rodapé nº/1), o objetivo da conceção é o de 

“projetar a atividade de ensino no quadro de uma conceção pedagógica 

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

da relação educativa, à especificidade da EF no currículo do aluno e às 

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

nomeadamente as competências gerais e transversais expressas; análise dos 

programas de EF articulando as diferentes componentes, como as finalidades, 
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os objetivos, os conteúdos e as indicações metodológicas; utilização dos 

saberes próprios da EF e os saberes transversais em Educação, necessários 

aos vários níveis de planeamento; ter em conta os dados da investigação em 

educação e ensino e o contexto cultural e social da escola e dos alunos, de 

forma a construir decisões que promovam o desenvolvimento e a 

aprendizagem desejáveis” (p.4). Deste modo, foi necessária uma apreciação 

crítica acerca do Programa Nacional de EF (2º ciclo ensino básico)2, do Projeto 

Educativo (PE) da EC3, do Regulamento Interno (RI) da EC4 e o RI das aulas 

de EF5 e do Plano Anual de Atividades da EC6.Para além disso, torna-se 

fundamental a análise aprofundada sobre o conhecimento sociocultural onde a 

escola está inserida, bem como um conhecimento sustentado sobre as 

características individuais dos alunos, e ainda sobre as condições materiais e 

físicas das aulas, tendo sido estes aspetos de elevada importância que 

influenciaram a minha conceção de ensino.  

Fruto da análise dos programas nacionais de EF no 2º ciclo do ensino 

básico, deparei-me com divergências entre aquilo que é estabelecido e o que é 

possível ser realizado nesta escola e com a minha turma. Bento (1987), refere 

que os programas nacionais das disciplinas, para além de serem interpretados 

e complementados por uma série de documentos e materiais auxiliares que 

ajudam o docente a concretizar e a adaptar as exigências centrais às 

condições locais e situacionais da escola e da turma, têm a função orientadora 

e norteadora para a planificação do ensino do professor e para a elaboração 

dos materiais complementares. Neste sentido, tive esta necessidade de 

adaptar o programa às condições pessoais, sociais, materiais e locais, 

recorrendo aos conhecimentos pedagógicos e didático- metodológicos, 

                                                           
2
 In Programa de Educação Física 2º Ciclo do Ensino Básico: 2001, Lisboa: Ministério da Educação. 

Jacinto, J., Carvalho, L., Comédias, J., e Mira, J. 

3
 In Projeto Educativo do Agrupamento de Escolas da Trofa, ano letivo 2014/2015, aprovado pelo 

Conselho Geral: 2009. Agrupamento de Escolas da Trofa. 

4
 In Regulamento Interno do Agrupamento de Escolas da Trofa, ano letivo 2014/2015, aprovado pelo 

Conselho Geral: 2013. Agrupamento de Escolas da Trofa. 

5
 In Regulamento das aulas de Educação Física 2014/2015, aprovado no ano letivo 2014/2015. 

Agrupamento de Escolas da Trofa. 

6
 In Plano Anual de Atividades, aprovado no ano letivo 2014/2015. Agrupamento de Escolas da Trofa. 
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nomeadamente, nas questões de unir matérias de ensino. Um exemplo 

concreto foi, com base na similaridade dos princípios táticos e técnicos que 

compõem alguns jogos, nomeadamente, juntar as aulas de andebol com os 

jogos pré-desportivos como forma de haver um maior número de aulas, e uma 

maior aquisição de conhecimentos por parte dos alunos, bem como para uma 

boa implementação do MED, e consequentemente, para a realização do meu 

estudo, que será referido posteriormente na área 3. Siedentop e Van der Mars 

(2012) verificaram que muitos programas de EF são ainda concetualizados 

como um modelo que combina as várias abordagens curriculares. 

Consequentemente, tal como acontece no 5º ano de escolaridade, os 

programas são organizados em torno da ideia que os alunos necessitam de 

apenas uma breve exposição da matéria e a uma grande variedade de 

atividades usando unidades reduzidas. A literatura traduz esta expressão 

curricular pelo conceito de programa de múltiplas atividades. Basicamente, é 

mantido nesta ideia de desenvolvimento das atividades que quanto maior a 

diversidade de atividades oferecidas, mais bem informado estará o aluno, e 

maior possibilidade de ir ao encontro das preferências pessoais de cada um, 

logo maior probabilidade de incluir voluntariamente uma atividade desportiva 

nos seus hábitos de vida (Mesquita & Graça, 2011). Contudo, estudos acerca 

deste enquadramento têm mostrado algumas desvantagens dado que este 

currículo de múltiplas atividades, aulas com base nos desportos, pode limitar a 

aprendizagem do aluno por conta da instrução e das estruturas curriculares 

associadas à sua organização (Ennis, 1999). A mesma autora confirma que os 

alunos não são capazes de desenvolver habilidades durante este período de 

tempo limitado e, portanto, deve contar com experiências anteriores do 

desporto. 

A meu ver, este aspeto, do currículo de múltiplas atividades, teve um 

impacto ao nível do ensino e aprendizagem dos alunos. Pelo elevado número 

de modalidades a abordar durante o ano letivo, e o tempo reduzido destinado 

para a lecionação a cada uma delas, não permite que o aluno consiga aprender 

e desenvolver a capacidade sociocognitiva e motora. Este fator contribuiu, 

como afirma Graça (2014) que os alunos estejam sempre em constante fase de 

iniciação nas aprendizagens das diferentes modalidades e atividades físicas. 
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Para proporcionar uma aprendizagem mais rica aos alunos e melhor 

consolidada, penso que o número de unidades didáticas (UD) a abordar devia 

ser reduzido e mais longas, de forma a não continuar como se verifica na 

realidade atual, em que se faz muito, ou seja, são abordadas muitas 

modalidades, no entanto, os alunos aprendem muito pouco, devido ao tempo 

disponibilizado para a lecionação das mesmas. Valido esta ideia com a citação 

do autor Graça (2014), que refere que o ensino de diversas modalidades 

começou a ser moda no currículo da EF a nível internacional, mas que é 

bastante criticado pelo seu cariz breve, descontínuo e irreflectido tratamento 

didático (Ennis, 1999). 

No entanto, de modo a contrariar tal facto, no campo da minha prática 

consegui adaptar este currículo no 2ºPeríodo, em que apenas lecionei as 

modalidades de Atletismo e Andebol, sendo que as aulas destinadas aos jogos 

pré-desportivos foram agregadas ao Andebol e as modalidades facultativas 

foram distribuídas pelas duas modalidades. Esta adaptação deu-se com a 

entrada da aplicação do MED. Segundo Mesquita e Graça (2011), a 

necessidade de se aumentar o tempo de contacto do aluno com o conteúdo de 

ensino surge como contraponto à tradicional preferência de currículos 

salpicados de múltiplas atividades de reduzida duração e de efeitos 

improváveis. As épocas desportivas do modelo substituem as unidades 

didáticas (UD) de curta duração, porquanto o autor argumenta a insuficiência 

temporal destas para a consolidação das aprendizagens (Jones & Ward, 1998).  

Associado a cada conceção de ensino (comportamentalista ou 

construtivista) estão conceções acerca de como melhor se operacionaliza e 

estimula a aprendizagem. No campo da EF, Metzler tem situado os modelos de 

ensino num contínuo de diretividade/autonomia situando em extremos opostos 

o MID e a AC. O MID tem como objetivo fornecer o uso mais eficiente do tempo 

e recursos das aulas, a fim de promover elevadas taxas de engajamento dos 

alunos nas tarefas. A essência do modelo é proporcionar aos alunos várias 

tentativas, através de maior prática supervisionada possível, para que o 

professor possa observar essas tentativas e transmitir igualmente altas taxas 

de feedbacks positivos e corretivos (Metzler, 2000). Segundo Rosenshine e 

Stevens e Housner (cit. por Mesquita & Graça, 2011), este modelo possui 
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algumas características edificadoras de pressupostos básicos de uma instrução 

eficaz no ensino da EF. Sendo as seguintes, (i) definição clara dos objetivos e 

conteúdos de ensino; (ii) focalização em matérias sequenciadas e estruturadas, 

sob a orientação do professor; (iii) ritmo nos episódios de instrução 

acompanhado de explicações claras acerca da matéria; (iv) criação de 

expectativas positivas nos alunos; (v) tarefas orientadas e supervisionadas pelo 

professor; (vi) colocação de questões a um nível cognitivo baixo para 

possibilitar elevado número de respostas corretas e (vii) feedbacks emitidos no 

imediato e academicamente orientados. Assim, este modelo primazia a 

componente psicomotora e a repetição sistemática, não sendo o domínio 

afetivo abordado diretamente neste modelo. Supõe-se que os alunos irão 

atingir os resultados afetivos positivos através dos processos de trabalho 

diligente, experimentando o sucesso regular, e fazendo progressos em direção 

às metas de aprendizagem (Metzler, 2000). 

No extremo oposto situa-se a AC, e as abordagens centradas nos 

alunos pois entendem o ensino como uma construção ativa dos próprios 

aprendizes. O principal objetivo da AC é que cada aluno tenha uma 

participação significativa na sua própria aprendizagem. Os alunos trabalham 

juntos em pequenos grupos heterogéneos e estruturados para dominar o 

conteúdo. Os alunos são responsáveis não só para aprender a matéria de 

ensino, mas também para ajudar os seus companheiros de equipa a aprender 

(Dyson et al., 2004). Johnson e Johnson (2009) apresentam cinco elementos 

principais que acreditam ser necessários para a AC ser bem-sucedida, 

nomeadamente, a interdependência positiva, a responsabilidade individual, a 

interação face a face, habilidades interpessoais e habilidades de pequenos 

grupos, e o procedimento do grupo.  

Assim, o movimento de reforma da EF, que ganhou impulso durante a 

década de 1980, propôs várias abordagens de ensino centradas no aluno com 

base nas teorias de aprendizagem construtivistas e sociais como alternativa 

para abordagens mais centradas no professor (Barrett & Turner, 2000).  

Devemos ter presente da necessidade do ensino da técnica dos Jogos 

Desportivos Coletivos ser feito em ambientes que integrem a especificidade do 

jogo, dado que o domínio da técnica exige adaptabilidade (Tavares & 
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Casanova, 2013). Assim, os exemplos aplicados ao ensino ao longo deste ano 

letivo foram o MED, o Modelo de Competência dos Jogos de Invasão (MCJI) e 

o Modelo de Abordagem Progressiva ao Jogo (MAPJ). O MED espelha o 

enfoque na interação social e na cooperação, e pode ser considerado uma 

adaptação da AC na EF, pois, este modelo, acredita nas vantagens da AC em 

pequenos grupos heterogéneos e duradouros (Graça & Mesquita, 2013). A 

socialização desportiva constitui um dos seus eixos principais, 

operacionalizada em estratégias pedagógicas que promovem a inclusão em 

detrimento da exclusão e colocam nos alunos o assumir de papes 

diversificados e um vasto leque de responsabilidades (Mesquita & Graça, 

2011). Ao MED interessam formas de jogo adequadas às capacidades dos 

alunos capazes de motivar e mobilizar a participação relevante de todos eles, e 

capazes de proporcionar uma competição de qualidade (Graça & Mesquita, 

2013). 

Relativamente ao MAPJ, este foi também um modelo utilizado, 

nomeadamente na modalidade de Voleibol. A sua matriz concetual 

fundamenta-se em três modelos, nomeadamente, no MED, no Modelo de 

Ensino do Jogo para a Compreensão (TGfU) e no Modelo Desenvolvimental 

das tarefas e do Jogo (Graça & Mesquita, 2013). Segundo Mesquita (cit. por 

Afonso et al., 2013, p.78) este modelo “acentua a necessidade do praticante 

compreender o jogo e fazer da aprendizagem um processo de procura de 

soluções (dimensão cognitiva), oferece a todos oportunidades de prática e de 

participação equitativa (dimensão social), assegura a construção de valores 

eticamente fundados pela promoção do fairplay e da literacia desportiva 

(dimensão pessoal) e legítima a aquisição de competências táticas, técnicas e 

físicas pela prática do jogo modelado, em referência ao jogo formal (dimensão 

motora)”. Este modelo assimila perfeitamente as premissas inerentes ao MED, 

evidentes na preocupação em harmonizar competição e participação, em 

proporcionar oportunidades de sucesso e em evitar que os praticantes menos 

dotados fiquem limitados ao desempenho de papéis menores. (Afonso et al., 

2013). Muito semelhante, o MCJI foi utilizado na modalidade do Andebol. Este 

é um híbrido dos modelos de Educação Desportiva e do Modelo de Ensino dos 

Jogos para a Compreensão (TGfU), dado que são patentes as influências que 
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recebe destes modelos (Graça & Mesquita, 2013). Segundo os mesmos 

autores, este modelo sublinha a escolha de formas modificadas de jogo, em 

conformidade com a capacidade de jogo dos alunos; o confronto com os 

problemas reais do jogo em ambientes de jogo; a introdução do ensino das 

habilidades do jogo ditada pela sua relevância para a forma de jogo adotada e 

subordinada à compreensão do seu uso tático no jogo e à tomada de decisão. 

Tal como referem (Graça & Mesquita, 2013, p.35), em comum com o MED, o 

MCJI sublinha a vinculação cultural das formas básicas de jogo aos grandes 

jogos institucionalizados, preservando a autenticidade dos jogos e o conceito 

essencial do jogo de referência; valoriza a criação de um contexto desportivo 

autêntico. 

Desta forma, o MAPJ e o MCJI enfocam tanto no processo cognitivo como 

no afetivo. Os conteúdos são estipulados pelos problemas de jogo que os 

alunos sentem e são estimulados a compreender o jogo através do 

questionamento, e apesar de privilegiarem a didática das tarefas, ambos 

conservam os ideais do MED, tornando-se assim modelos híbridos.    

Por outro lado, esta perspetiva do grau de diretividade e autonomia 

empregues no campo mais amplo das instruções enquadra igualmente o 

espectro de mosston’s, que vai de um contínuo de ID à descoberta guiada. Os 

estilos de ensino têm sido analisados e atualizados ao longo do tempo 

primordialmente pelos autores Mosston e Ashworth (2008). Através do espectro 

dos estilos de ensino (Mosston & Ashworth, 2008), fornecem elementos 

fundamentais para a adequabilidade da atuação do professor em função do 

contexto em que se situa. O espectro dos estilos de ensino sugere que existem 

dois estilos “puros” de ensino, sendo que num deles são os alunos que tomam 

as decisões e noutro é o professor que as toma (Curtner-Smith, 2001). No 

fundo, este tipo de centralização da tomada de decisão relaciona-se com o 

nível de liberdade e centralização do ensino no aluno, convergindo em dois 

grupos diferenciados de estilos de ensino (Morgan, Sproule & Kingston, 2005): 

a) estilos de ensino de reprodução, onde o professor toma as decisões e os 

alunos executam o solicitado pelo professor, com reduzido nível de autonomia 

por parte dos alunos, nomeadamente, o ensino por comando, tarefa, recíproco, 

auto-avaliação, inclusivo; e b) estilos de ensino de produção, onde os alunos 
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gradualmente se tornam responsáveis pela sua própria aprendizagem e onde o 

professor se afigura como um guia ou orientador, sendo eles, descoberta 

guiada, descoberta convergente, descoberta divergente, programa individual, 

iniciativa do aluno e “auto-ensino”. 

Concluindo, a realização deste EP fez-me perceber que neste ano e 

futuramente cumprir com o estipulado nos programas curriculares do Ministério 

da Educação não foi nem será uma tarefa fácil para mim, ou qualquer outro 

docente. No entanto, toda esta análise e interpretação cuidada das exigências 

e dos conteúdos programáticos, bem como do contexto cultural e social da 

escola, foram decisivas para uma prática consciente e equilibrada ao longo 

deste ano. No que diz respeito aos diferentes estilos de ensino fui-me 

apercebendo ao longo deste ano letivo que ser um professor que põe toda a 

responsabilidade da aprendizagem dos alunos sobre si próprio não é de todo a 

melhor opção. Constatei também os diferentes estilos de ensino devem ser 

selecionados em função dos diferentes objetivos definidos (Mosston & 

Ashworth, 2002) e depende principalmente das características dos alunos e ao 

longo do ano fui progredindo cada vez mais na direção de transmitir alguma 

dessa responsabilidade de aprendizagem para os alunos, privilegiando estilos 

como o de descoberta guiada onde a aprendizagem é baseada nos alunos 

descobrirem por eles próprios e assim desenvolvam capacidades tão 

importantes como a autonomia ou a auto-crítica. Importa enfatizar que, bem 

como, contemplando o contexto em que o professor se encontra (e.g., 

características dos alunos, características do professor, cultura escolar, período 

do ano letivo, domínio da turma). 

4.1.1.2 Planeamento anual: planear ou flexibilizar 

“A elaboração do plano anual constitui o primeiro passo do planeamento e 

preparação do ensino e traduz, sobretudo, uma compreensão e domínio 

aprofundado dos objetivos de desenvolvimento da personalidade, bem como 

reflexões e noções acerca da organização correspondente do ensino no 

decurso do ano letivo”. (Bento, 1987, p. 58) 

Neste sentido, foi-nos sugerido no início do ano que elaborássemos o 

plano anual indicando a distribuição das modalidades e a respetiva carga 
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horária. Para a sua elaboração, recorri ao Programa Nacional de EF (ver nota 

de rodapé nº/2) para o 2º ciclo e as adaptações realizadas pela EC, bem como 

as condições materiais, temporais e humanas. Estes documentos serviram de 

apoio ao planeamento dos conteúdos das diferentes modalidades a abordar ao 

longo deste ano letivo e à sua calendarização. O calendário escolar, bem como 

o Plano Anual de Atividades da EC (ver nota de rodapé nº/5), foram também 

fatores importantes a ter em consideração. Nesta perspetiva, segundo Bento 

(2003) a execução do plano anual estabelece o primeiro passo do planeamento 

e preparação do ensino e traduz, essencialmente, uma compreensão e domínio 

aprofundado dos objetivos de desenvolvimento da personalidade, tal como 

reflexões e noções sobre a organização correspondente do ensino ao longo de 

um ano letivo. 

Deste modo, as modalidades delineadas foram: Testes de condição física, 

Atletismo – Resistência Aeróbia, Salto em Comprimento e Velocidade, 

Ginástica Artística – Solo e aparelhos (mini trampolim), Jogos pré desportivos, 

Futebol, Andebol e Voleibol. No que se refere à categoria “Outras”, para esta 

eram destinadas seis aulas, sendo que no segundo período foram distribuídas 

ao longo das modalidades abordadas, de forma equitativa, uma vez que eram 

modalidades referentes à intervenção do meu estudo, de forma a conseguir 

obter um maior número de aulas para cada modalidade. Já no terceiro período, 

essas aulas foram utilizadas para uma nova modalidade, nomeadamente a 

Dança. Para a lecionação das diferentes modalidades foram utilizados 

diferentes modelos de ensino de acordo com a natureza da modalidade, dos 

conteúdos e do nível dos alunos. 

No 1º Período, foram destinadas 4 aulas para os testes de condição 

física, 8 aulas para a modalidade de Atletismo – Resistência, 9 aulas para a 

Ginástica Artística de Solo, 6 para os Jogos pré desportivos e 10 para a 

modalidade de Futebol. A primeira aula escolhida a abordar foi o Atletismo em 

simultâneo com a aplicação dos testes fitnessgram, com o intuito de preparar 

os alunos para participar na atividade do corta-mato. Relativamente ao ensino 

da modalidade de Atletismo, este foi baseado no estilo de ensino de 

reprodução por comando, onde praticamente eu tomava todas as decisões, 

nomeadamente na determinação dos exercícios, bem como da sua intensidade 
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e duração, e ainda organizava e controlava a atividade da turma. Optei por este 

estilo de ensino devido à minha falta de experiência e não queria que logo de 

inicio algo corresse “mal”, daí sentir a necessidade de ter o total controlo da 

aula e da turma. Posteriormente as restantes modalidades, Jogos pré 

desportivos, Futebol e Ginástica, foram lecionadas mais para o final do período, 

uma vez que são modalidades que se podem lecionar no pavilhão, e por isso 

não estava sujeita às condições meteorológicas habituais deste período, bem 

como por se pretender abordar sempre uma modalidade coletiva em cada 

período, e ainda para se iniciar a adaptação à implementação do MED nesta 

modalidade (Futebol). Nestas modalidades, a turma já estava organizada por 

equipas, no entanto utilizava um misto do MED com a ID, dada à pouca 

capacidade dos alunos de realizarem as atividades autonomamente. Ao longo 

do período não me deparei com imprevistos, nem impedimentos a nível de 

condições materiais e espaciais. É de realçar que os colegas do Grupo de EF 

da EC sempre foram muito acessíveis, dando-nos prioridade à escolha dos 

espaços.  

Posteriormente no 2º Período, destinaram-se 11 aulas para a modalidade 

de Atletismo, abordando o Salto em Comprimento e Velocidade, e 19 aulas 

para o Andebol. Como já foi referido anteriormente, as aulas destinadas aos 

jogos pré-desportivos uniram-se às do Andebol, bem como foram distribuídas 3 

aulas das “outras” modalidades para estas duas modalidades. O ensino do 

Andebol foi baseado no Modelo de Competência nos Jogos de Invasão (MCJI), 

uma vez que neste modelo o professor desempenha um papel fundamental de 

diagnóstico das dificuldades dos alunos, de focagem dos alunos nos objetivos 

de aprendizagem e de apoio ativo aos esforços de aprendizagem dos alunos 

(Graça & Mesquita, 2013). Estas alterações ocorreram devido à implementação 

do MED, de uma forma mais aprofundada do que no primeiro período e 

também para conseguir proceder à recolha de dados e intervenção para o meu 

estudo. O MED é apresentado como uma forma de educação lúdica, em 

alternativa ao currículo das multi-atividades, fontes de equívocos e mal-

entendidos na relação da escola com o desporto e a competição (Graça & 

Mesquita, 2013). No que concerne a minha prática em concreto, é de realçar 

que, numa fase inicial existiram inúmeros entraves à implementação deste 
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modelo. Por um lado, o próprio programa curricular estipulado para o 2º ciclo 

não era favorável. Foi necessária realizar uma certa “ginástica” curricular, uma 

vez que tive que coordenar com o grupo de EF e com o PC uma reformulação 

da distribuição das unidades de ensino por forma a serem abordadas um 

menor número de modalidades e, consequentemente aumentar o número de 

aulas alocadas para cada uma delas. Deste modo, no 2º Período consegui 

lecionar mais aulas, nomeadamente, de Atletismo e de Andebol, para que os 

alunos conseguissem aprender mais, uma vez que, ao longo do 1º Período em 

certos momentos quando os alunos estavam a chegar a um ponto ideal de 

autonomia havia um corte com a introdução de outras modalidades.  

Um dos condicionalismos por mim experienciado durante as aulas de 

Atletismo neste período, nomeadamente, nas aulas 7 e 8, na lecionação do 

salto em comprimento, que me obrigou a uma readaptação do delineado, foram 

as condições climatéricas adversas à concretização das aulas no exterior. Tal 

como Bento (2003, p. 122) afirma “nenhuma disciplina é tão dependente do 

clima e do tempo como a EF”. Esta citação representa perfeitamente a 

influência que os fatores de ordem natural exercem sobre o processo de E/A na 

nossa disciplina. 

No 3ºPeríodo, foram destinadas 8 aulas para a Ginástica Artística – mini 

trampolim, 6 aulas para a Dança e 12 aulas de Voleibol. É de realçar que a 

implementação do MED esteve novamente presente em todas as modalidades 

neste período, bem como o MAPJ, no caso do voleibol, uma vez que segundo 

Graça e Mesquita (2013), este constitui um jogo desportivo de difícil 

aprendizagem, devido fundamentalmente às exigências técnicas peculiares 

que o caracterizam. Deste modo, segundo os mesmos autores, o MAPJ 

completa como eixos estruturantes de toda a sua conceção e desenvolvimento, 

o desenvolvimento de competências na prática do jogo e o garantir a todos os 

praticantes, sem exceção, experienciar prazer e sucesso, não se 

circunscrevendo este último aos resultados competitivos. Este foi o mais curto 

e com menos aulas. A escolha da Dança a meio do 3º Período teve como 

propósito realizar coreografias para cada equipa, já definidas no MED, 

apresentar no sarau a realizar no final do ano. 
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Como é referido por Bento (2003) este documento deve ser aberto e 

nunca fechado, pois é sempre suscetível a alterações. Posto isto, considero 

que o Plano Anual foi adaptado ao que se aspirava para este ano letivo e que o 

confronto com o contexto real de ensino da EF e com todos os imprevistos que 

lhe estão intrínsecos, permitiram-me, progressivamente, responder com maior 

conformidade e facilidade às circunstâncias e às dificuldades que foram 

surgindo no decorrer das aulas. 

4.1.1.3 A unidade didática: a chave para o desenvolvimento da prática 

pedagógica  

Após a elaboração do Plano Anual, surge o planeamento das UDs. Bento 

(1987) considera que as unidades didáticas constituem unidades fundamentais 

e integrais do processo pedagógico e apresentam aos professores e alunos, 

etapas claras e bem distintas do processo de E/A. Assim como as várias 

funções didáticas, constituindo um contributo específico para a melhor 

concretização dos objetivos propostos na planificação anual. Esta é uma das 

tarefas mais importantes que um professor tem, na qual Siedentop (2008) 

refere que o principal objetivo deste nível de planeamento consiste em 

conseguir que todos os alunos, independentemente das suas características 

individuais, possam alcançar os objetivos individuais de cada um para aquela 

matéria de ensino. Neste sentido, este planeamento estará sujeito a alterações 

consoante a própria evolução dos alunos ou o aparecimento de novas 

situações que alterem as condições existentes no momento. 

As UDs foram elaboradas tendo por base o Modelo de Estrutura do 

Conhecimento (MEC) de Vickers (1990) e segundo o MED. Seguindo este 

modelo, o ensino foi estruturado e adaptado em três fases: Estruturação da 

Época, Época Desportiva e Evento Culminante. Ao longo da elaboração das 

UDs tive de considerar uma série de fatores, nomeadamente, o número de 

aulas previstas, sendo a primeira aula destinada à avaliação diagnóstica, e a 

última à avaliação final, bem como os conteúdos a lecionar, a sua organização 

e o tempo essencial para a sua consolidação, de acordo com as prestações 

dos alunos na avaliação diagnóstica. Esta só era elaborada no início de cada 

matéria de ensino, ou seja, na fase da avaliação diagnóstica, após ser 
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estabelecido o nível inicial dos alunos, com o propósito do planeamento 

corresponder às características dos alunos e conseguir organizar a turma por 

níveis de desempenho se fosse necessário. Tive também que ter em conta as 

fases do MED, nomeadamente a fase de estruturação da época, que 

englobava a avaliação diagnóstica e teve como propósito transmitir aos alunos 

todo o funcionamento do modelo, ou seja: identificação das equipas (nome, cor 

do equipamento e saudação), introdução dos três nonplaying roles 

(treinador/capitão, juiz e estatístico), apresentação dos manuais de equipa e de 

capitão e ainda a transmissão do espírito de competição e festividade inerente 

à aplicação do MED. Relativamente à fase da época desportiva, esta foi a mais 

longa porque englobava a introdução e exercitação dos diversos conteúdos 

tanto com o treino como a competição. Nesta fase, foi onde me deparei com 

maiores dificuldades em adaptar, tal como já foi em cima referido, devido ao 

currículo de múltiplas atividades com unidades curtas. Isto porque no MED há 

mais para aprender e a meu ver deve ser necessário mais tempo para 

realmente se dar maior autonomia aos alunos com menor interferência da 

professora. Os alunos, necessitam de tempo para adquirir um mínimo de 

competências gerenciais e instrucionais antes que consigam dirigir com maior 

frequência as atividades (Siedentop et al. 2004). No que concerne à fase do 

evento culminante, para estas eram dedicadas duas aulas sendo os grandes 

propósitos a festividade, a união, a alegria e a afiliação. Nestas aulas era 

também realizada a avaliação final. 

Conseguir organizar no tempo a abordagem dos diferentes conteúdos, 

adoptando uma sequência lógica e contextualizada com as dificuldades dos 

alunos, foi uma das dificuldades sentidas na elaboração das UDs, nas 

modalidades de Atletismo, Ginástica e Dança, pois o número de aulas previsto 

no planeamento era reduzido e tornava-se impossível de alcançar a 

consolidação dos conteúdos destas modalidades. Como forma de contornar 

esta dificuldade tive que, nas aulas, me focar no principal, e gerir o mais 

eficientemente possível a turma para conseguir que os alunos consolidassem 

com eficácia a matéria no pouco tempo previsto. No entanto, procurei sempre 

garantir uma sequência lógico-específica e metodológica da matéria e 

organizar as minhas atividades e dos alunos por meio de regulação e 
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orientação da ação pedagógica, endereçando às diferentes aulas um contributo 

visível e sensível para o desenvolvimento dos alunos (Bento, 2003). Desta 

forma, para as UDs dos jogos desportivos coletivos foram construídas do topo 

para a base, sendo o jogo o primeiro princípio de aprendizagem. Assim, nas 

modalidades, Andebol e Voleibol, serviram como base o MCJI e o MAPJ, 

respetivamente, em uníssono com o MED, uma vez que estes modelos têm 

como princípios abordar os conteúdos através dos problemas de jogo que os 

alunos sentem, de acordo com as características dos mesmos. 

Contrariamente, nas modalidades individuais, uma vez que foi o primeiro 

ano de contacto dos alunos com as mesmas, decidi organizar da base para o 

topo, ou seja, do simples para o mais complexo, de acordo com a natureza 

específica dos alunos e do contexto do número de aulas. Na planificação 

destas UDs foi privilegiado o trabalho por estações, com o objetivo de 

rentabilizar o tempo de exercitação dos alunos, proporcionando, deste modo, a 

aprendizagem. 

4.1.1.3.1 O Modelo de Estrutura do Conhecimento de Joan Vickers: um 

guião para um ensino eficaz 

Tal como supracitado anteriormente, as UDs foram organizadas de 

acordo com o MEC de Vickers (1990). Segundo a mesma autora, este modelo 

reflete um pensamento transdisciplinar identifica as habilidades e estratégias 

de uma modalidade e mostra como conceitos das ciências do desporto 

influenciam o processo de E/A, pretende mostrar como uma matéria é 

estruturada, identifica essa estrutura e serve-se dela como guião para o ensino, 

apresenta princípios da instrução comuns a todos os desportos e atividades. 

Ao longo das aulas do primeiro ano de Mestrado, este modelo esteve sempre 

presente, o que me facilitou na elaboração do mesmo, foram elaborados MEC’s 

para todas as modalidades servindo assim como guião para o ensino das 

mesmas. Este modelo subdivide-se em três fases: análise, decisão e aplicação. 

Consequentemente, essas fases são subdividas em oito módulos (Vickers, 

1990). Na fase de análise, foram realizadas análises às modalidades que iriam 

ser lecionadas, nomeadamente, aos conteúdos programáticos a serem 

abordados, e organizando-os em quatro categorias transdisciplinares, como as 
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Habilidades Motoras, a Cultura Desportiva, a Fisiologia do Treino e Condição 

Física e os Conceitos Psicossociais, realizando a periodização do ensino 

(Módulo 1). Posteriormente, foi importante proceder à análise do envolvimento 

e do contexto onde se desenrolou o processo de E/A, ou seja, dos espaços, 

equipamentos, materiais, bem como de aspetos de segurança (Módulo 2), bem 

como das características dos alunos através da AD com o objetivo de aferir o 

nível em que os alunos se encontram, sendo esta análise importante pois 

permitiu-me adaptar, da melhor forma, os conteúdos a lecionar às capacidades 

e características da turma (Módulo 3). 

Face a esta fase da análise, torna-se importante a capacidade de tomar 

decisões. Nesta fase é determinada a extensão e a sequência da matéria, bem 

como a sua justificação tendo em conta a análise dos alunos na AD (Módulo 4). 

Como tal, inicialmente tive que decidir o que iria ensinar construindo um quadro 

de conteúdos programáticos tendo com base a EC, as condições de 

aprendizagem e o nível dos alunos. Só desta forma, é que foi possível 

estabelecer os objetivos (gerais e específicos) de aprendizagem para a prática 

da modalidade (Módulo 5), permitindo-me estabelecer metas para o que se vai 

ensinar, ajudando-me a não divagar na planificação. De seguida, surge a 

configuração da avaliação (Módulo 6), onde é determinado o tipo de avaliação 

que utilizámos para estruturar o processo E/A e calcular o seu resultado. 

Expomos como é realizada a avaliação, descriminando para cada domínio, os 

procedimentos e instrumentos adotados. Nesta fase são também apresentadas 

as atividades de aprendizagem e progressão de ensino (Módulo 7), que 

abrangem um conjunto de exercícios que têm como finalidade ajudar os alunos 

a atingir os objetivos definidos. Por fim, vem a fase de aplicação (Módulo 8), 

que resulta de todo o processo explicado anteriormente e consiste na sua 

aplicação nos diferentes níveis, ou seja, as UDs, os planos de aulas, diário de 

bordo (DB) e diversos registos, que foram guardados diariamente no meu 

portefólio digital. 

No entanto, ao longo da realização do MEC, constatei que não há um 

espaço específico onde pudesse englobar planeamentos e conteúdos 

relacionados com os modelos de ensino centrados nos alunos. Por exemplo, 

referente ao MAPJ, onde situar na estrutura do MEC o conhecimento do jogo? 
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No módulo 5, destinado à definição dos objetivos, inerentes a cada um dos três 

domínios, o psicomotor, o cognitivo e o sócioafetivo, apresentados nas 

categorias transdisciplinares do MEC, estão objetivos que se assumem como 

metas a atingir pelos alunos a quem o professor irá ensinar. Assim, a definição 

dos objetivos deve ser uma ação bem ponderada pois são estes que balizam 

as expectativas (Vickers, 2004). No entanto, verifiquei que o domínio cognitivo 

é limitativo, não se adapta com o ensino de jogos para a compreensão. Ao 

longo da sua elaboração, não tinha espaço para colocar informação acerca da 

compreensão do jogo, só apenas para a informação factual, como saber 

regras, sinais de arbitragem e a história da modalidade. Com a introdução do 

MED, o domínio sócio afetivo foi imerso na própria prática, uma vez que este 

modelo usa e avalia formalmente este domínio, e ainda nos próprios exercícios 

esses aspetos estavam sempre a ser avaliados de uma maneira mais 

autêntica, ao contrário do que está definido, que geralmente são avaliados de 

modo mais subjetivo, ou seja, o professor chega ao fim da UD e avalia as 

atitudes e valores. De forma a contornar estes aspetos, tive que criar meios 

pedagógicos diferenciados à parte do MEC, nomeadamente, dar maior ênfase 

às dinâmicas de grupo, implementar a execução dos diferentes papéis de non-

player roles definidos no MED e ainda elaborar fichas de bonificações para este 

domínio. Ao mesmo tempo, tive ainda que conjugar todas as premissas e teoria 

dos modelos de ensino com o MEC, como forma de melhorar ainda mais 

aprendizagem dos alunos e obter uma avaliação mais autêntica dos diferentes 

domínios. 

Não obstante a estes aspetos acima referidos, a elaboração dos MEC’s 

representam um papel determinante, pois refletem tudo o que será lecionado 

em cada modalidade durante o ano letivo. A sua realização foi algo que exigiu 

algum trabalho, mas permitiu-me adquirir um conhecimento mais aprofundado 

através da investigação e reflexão sobre cada modalidade, fundamentalmente 

sobre aquelas em que o conhecimento era mais escasso. Este foi sem dúvida 

um documento orientador de todo o meu ensino. 
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4.1.1.4 O Plano de Aula – o resultado final 

O plano de aula é um guia para o ensino de uma sessão em particular, 

referenciado a objetivos da unidade (Rink, 1985), apoiando-se nos 

planeamentos de longo prazo e correspondendo a uma imagem mental em que 

o professor projeta a realização da aula, tendo em conta decisões tomadas 

(Bento, 2003). Este nível de planeamento é o mais detalhado, e foi em muito 

facilitada a sua preparação pela cuidada construção das UDs. Tal como cita 

Metzler (2011) um bom planeamento ao nível da UD facilita o plano de cada 

aula dessa mesma unidade.  

Seguindo a ideia de que qualquer sessão de ensino racionalmente 

organizada se estrutura normalmente em três partes: parte preparatória, parte 

principal e parte final, com características temporais e conteúdos próprios, 

refletindo os objetivos essenciais e estratégias de condução de ensino da aula 

(Bento 2003), a elaboração do plano de aula foi dividido consoante as 

nomeadas pelo autor, nomeadamente, a parte inicial, fundamental e final. 

Nos planos de aula, a parte inicial era quase sempre idêntica existindo 

duas tarefas de aprendizagem, sendo que a primeira era dedicada ao controlo 

das presenças dos alunos, bem como a explicação da estrutura de toda a aula 

e os objetivos a atingir, pretendendo-se desenvolver uma prática intencional. 

Com estas informações, foi possível que os alunos se envolvessem no 

processo pois conseguiam identificar uma lógica e uma sequência das tarefas 

propostas. Se o aluno apenas repetir ou executar algo que o professor propôs 

e não seja estimulado a pensar, este desmotivar-se-á e diminuirá o seu 

empenho nas aulas. A segunda correspondia à realização de exercícios de 

caráter geral ou global, para condizerem aos requisitos previstos para cada 

aula. Ainda na parte inicial, com a implementação do MED, os alunos tinham 

um espaço de interação entre si, onde se juntavam por equipas e debatiam 

acerca das regras da modalidade que iria ser abordada e determinados 

aspetos onde sentiam mais dificuldades, estando os alunos mais envolvidos e 

integrados na aula logo de início. 

Na parte fundamental, correspondente à mais longa das três partes, 

cumpriam-se as funções didáticas da aula. Para esta fase, foi fundamental a 

estruturação das progressões de aprendizagem desenvolvidas no MEC, esta 
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fase foi fruto de uma pesquisa constante de exercícios que se aplicassem ao 

nível dos alunos e das reflexões de cada aula, na medida em que cada uma 

influenciava as restantes. Para a preparação de cada aula, tive em conta o 

delineado no início da abordagem da modalidade, através da AD, 

determinando as sequências de aprendizagem. O tempo atribuído a cada 

exercício estava pensado de modo a atingir os propósitos e promover a prática 

de todos os alunos, mantendo um nível de motivação elevada, tentando 

diminuir o aparecimento da monotonia e o aborrecimento dos alunos, pelo que 

a este respeito Bento (2003) refere que a concentração no essencial é 

fundamental para a uma exigência de qualidade, que se deve refletir na 

unidade de preparação e realização, tal como na unidade de conteúdos e 

objetivos, de aspetos didáticos e metodológicos. A par disso, foi importante 

definir a melhor forma de organização, acabando por, inicialmente, nem 

sempre ser uma tarefa fácil, uma vez que o número de alunos associado ao 

material e espaço de aula vagos, por vezes tornavam este planeamento um 

pouco mais complicado. No entanto, nesta fase a implementação do MED 

também teve um papel importantíssimo, uma vez que, apesar de inicialmente 

desenvolver a instrução das tarefas mais simplificadas aos estudantes-

treinadores, ao longo do tempo estes já conseguiam liderar mais facilmente as 

tarefas na parte fundamental. Estas eram realizadas de acordo com 

documentos fornecidos aos capitães, de modo a que os mesmos organizassem 

a sua equipa e transmitissem o que era proposto por mim. Esta autonomia dos 

alunos perante a aula, que foi aumentando ao longo do ano, facilitou em muito 

o meu trabalho, uma vez que já me centrava mais nos diferentes feedbacks 

que devia transmitir aos alunos, não tendo que estar preocupada com a gestão 

e organização dos exercícios, permitindo que a aula decorre-se de uma forma 

mais fluída. 

Por fim, a parte final serviu essencialmente para fazer pequenas reflexões 

sobre o que foi realizado na aula, bem como tirar eventuais dúvidas que 

porventura tivessem ficado por esclarecer, arrumar todo o material utilizado na 

aula, e ainda, reunir as equipas de forma a debaterem como foi o seu 

envolvimento na aula, para que dia após dia pudessem melhorar enquanto 

alunos e enquanto equipa. 
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Ao longo da elaboração do plano de aula, adaptar a matéria de ensino ao 

nível dos alunos e apresentá-la de forma atraente e motivante, utilizando 

formas parciais e jogáveis, condições facilitadoras e lúdicas que ponderassem 

a essência da matéria desportiva a ensinar, bem como adotar características 

do MED, foram algumas das estratégias utilizadas para conseguir com que os 

alunos façam o que queremos da forma que eles gostam. Desta forma, 

procurei ajustar a minha ação tendo em vista a qualidade do ensino, através da 

realização de situações de aprendizagem com significado educativo que 

envolvesse os alunos na sua aprendizagem e potenciasse a sua formação. 

A elaboração do plano de aula, assim como da sua reflexão, garantem 

que o professor pensa na sua ação e tem uma determinada intenção no 

ensino. Assim, a organização didático-metodológica foi uma das preocupações 

na elaboração do mesmo. Para tal, tentava idealizar o que poderia acontecer 

nas aulas e conjeturar o que podia correr mal, sendo quase impossível, devido 

à imprevisibilidade ser uma das características da realidade da prática 

pedagógica. No entanto, para diminuir tais imprevistos, a implementação do 

MED, foi uma mais-valia neste aspeto, uma vez que, a formação das equipas já 

estavam delineadas e eram sempre as mesmas ao longo do ano, tornando 

mais fácil a organização e disposição do material e da turma em toda a aula. 

Esta estratégia, reunida com um conjunto de rotinas também já definidas pelo 

MED, permitiu uma rentabilização significativa do tempo útil de aula. 

O plano de aula é um guia muito vantajoso e válido no trilho do ensino de 

cada professor, mesmo este não sendo um documento ao qual devemos seguir 

à regra, uma vez que pode sofrer alterações. No entanto, era isto que 

acontecia inicialmente, seguia detalhadamente o plano de aula, e como ainda 

não tinha bem uma noção do tempo que havia de determinar para cada 

exercício, não conseguia cumprir os tempos definidos no plano de aula, e ainda 

a necessidade que surge de ter que se exercitar mais um determinado 

exercício, devido aos alunos não estarem a conseguir realizar o mesmo, levou 

a que alguma das vezes não conseguisse cumprir o plano de aula na íntegra, 

levando-me a ter que refletir e perceber que deveria aumentar o tempo 

determinado para cada tarefa. Para mim, esta era uma grande falha minha, 

mas, ao longo do tempo comecei a deixar de me cingir um pouco mais do 
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cumprimento completo do plano, uma vez que já estava mais familiarizada com 

o ritmo, e já tinha apreendido que o plano não é uma estrutura fechada e que 

temos de cumprir criteriosamente, este deve ser visto como algo flexível, 

adaptável, ao contexto e às necessidades apresentadas pelos alunos, tendo 

em vista o seu sucesso, podendo ser alterado a qualquer momento durante a 

sua aplicação. 

4.1.2 Realização do Ensino 

Terminado o planeamento o professor depara-se com uma nova tarefa, a 

de colocá-lo em prática. Seguindo a ideia de Bento (1987, p. 15) “o ensino é 

criado duas vezes: primeiro na conceção e depois na realidade”. 

Segundo as Normas Orientadoras da Unidade Curricular Estágio 

Profissional (ver nota de rodapé nº/1) o propósito da realização é o de: 

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

didáticas e tendo em conta as diferentes dimensões da intervenção 

pedagógica”. Durante a minha prática enquanto docente procurei recorrer a 

diversos mecanismos de intervenção adaptados aos meus alunos, para, desta 

forma, promover aprendizagens significativas.  

O momento da realização do ensino, para mim, o mais marcante, por ser 

o momento da concretização de tudo o que foi planeado, uma vez que foi nele 

que transmiti os meu conhecimentos e me relacionei com os alunos, que são o 

espelho da minha competência, tentando sempre proporcionar-lhes 

aprendizagens autênticas. 

4.1.2.1 O primeiro contacto com a turma 

O 15 de Setembro foi o dia tão desejado, o dia do primeiro momento com 

aqueles que iram ser os meus alunos ao longo do ano. O facto de não ter muita 

experiência em lidar e falar com uma turma de 20 alunos, com a exceção das 

vivências das Didáticas Específicas abordadas no primeiro ano da faculdade, 

fez com que me sentisse ainda mais nervosa e com muita ansiedade. Como se 

costuma dizer, as primeiras impressões é que marcam as pessoas, e por isso 

preparei todo o discurso, cada palavra que iria dizer aos meus alunos, como 

forma de os motivar para a disciplina, e marcar aquele momento de uma forma 
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positiva, para que saíssem da aula de apresentação a pensar que a disciplina 

de EF iria ser uma das melhores. Desta forma, comecei por me apresentar e 

por referir as minhas vivências desportivas pedindo-lhes que cada um 

individualmente falasse um pouco de si, como evidencia a reflexão que se 

segue: 

“Esta aula teve a duração de 50 min, tendo sido dedicada à apresentação, 
onde houve um breve diálogo com os alunos, para iniciar e desenvolver a 
relação professor-alunos. Comecei por me apresentar e, de seguida, pedi 
para cada aluno o fazer dizendo o nome, a idade, o desporto favorito e se 
praticavam algum desporto, de modo a conhece-los um pouco mais. Devo 
realçar o interesse e o entusiasmo dos alunos pelas aulas de EF.” (DB – 15 
de Setembro, 2014) 

Ao longo da aula, como forma de contribuir para uma formação positiva 

dos alunos, procurei transmitir a ideia de uma professora segura. Para além do 

diálogo inicial como forma de quebra-gelo, e seguindo a ideia de Rosado 

(2007) que refere que, uma gestão eficaz dos aspetos disciplinares envolve a 

explicitação e a justificação das regras para se obter um ambiente 

simultaneamente exigente e tolerante, e, assim se poder trabalhar para 

alcançar o sucesso, procurei incutir desde cedo aos alunos que em EF também 

existia disciplina e regras básicas e essenciais da aula, mencionadas na 

reflexão que se segue: 

“Após a apresentação de todos os alunos, falei sobre as modalidades que 
iam ser abordadas ao longo do ano, abordei as normas da disciplina e 
entreguei um panfleto a cada um, onde enfatizava as principais regras de 
uma aula de EF, referindo os pontos mais importantes, nomeadamente, 
respeitar os colegas de turma, professores e auxiliares de ação educativa; 
ser assíduo e pontual; ter um comportamento correto; salientar a 
importância de tomar sempre banho após a aula de EF, considerando-o de 
caráter obrigatório, devido às questões de higiene; trazer sempre o 
equipamento necessário, bem como referir que só podiam utilizar o material 
com a autorização prévia da professora e não o danificar.” (DB – 15 de 
Setembro, 2014) 

Face a este primeiro contacto, contrariamente do que estava a espera, e 

como referenciado na reflexão que se segue, desde cedo vi que iria ter uma 

turma que seria um grande desafio para mim, devido às suas particularidades: 

“Com o decorrer da apresentação, notei que a turma era faladora e que os 
alunos se distraiam facilmente, principalmente os rapazes, tendo chamado 
várias vezes à atenção a alguns deles.” (DB- 15 de Setembro, 2014) 
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Concluindo, esta primeira aula revela uma grande importância, por 

haver um primeiro contacto com os alunos, saber o que nos espera ao 

longo de todo o ano letivo, com quem vamos lidar e que postura se deve 

adotar desde cedo, surgindo assim, tal como evidencia Rink e Siedentop 

(2014, 2008), a necessidade de refletir sobre a minha atuação nas várias 

dimensões de intervenção pedagógica do professor: controlo e disciplina 

da turma, gestão e organização da aula, instrução, clima de aprendizagem 

e a relação professor-aluno.  

4.1.2.2 A relação com a turma: Professor – Aluno 

“O profissional de EF é visto em grande parte das escolas e demais 

centros educacionais como o adulto mais próximo dos alunos” (Hirama et al., 

2011, p. 176). 

Deste modo, sendo os alunos, os elementos chave de todo o processo de 

ensino – aprendizagem e para conseguir intervir perante estes da melhor 

maneira, procurei conhecer a turma e cada um dos alunos individualmente, 

nomeadamente, saber as vivências de cada um e ainda as vivências 

desportivas, para, de acordo com as abordagens construtivistas, conseguir 

construir as suas aprendizagens em cima daquilo que eles já sabiam e 

conseguir proporcionar tarefas ajustadas a cada aluno, bem como através das 

formas básicas de jogo. Como tal, recorri aos modelos em cima referidos, 

nomeadamente, aos MAPJ e MCJI porque eles situam as fases em que os 

alunos estão, o que me ajudou a planificar todo o processo de E/A. Neste 

âmbito, a caracterização individual de cada aluno teve um papel essencial, 

permitindo, desta forma, obter um conhecimento mais detalhado sobre os 

alunos e consequentemente da turma em geral.  

O primeiro contacto com a turma, no início do ano, permitiu-me desde 

logo retirar algumas ilações. Nas primeiras aulas do ano letivo, foi - me possível 

perceber que tipo de alunos iria ter à minha responsabilidade. Nestas, e em 

conversa com a diretora de turma, apercebi-me que a turma não ia ser um “mar 

de rosas”. Nesta altura foi importante decidir que tipo de postura seria melhor 

adotar, para poder encarar a turma, se uma mais rígida ou mais flexível, ou 

seja, se optava por ser uma Professora autoritária ou uma Professora tolerante. 



4.Realização da Prática Profissional 

   

65 

 

Inicialmente tinha algum receio, por ser uma professora jovem e estagiária, que 

os alunos não demonstrassem respeito por mim e que se sentissem demasiado 

à vontade nas aulas de EF, e por se tratar de uma turma que apesar de 

demonstrar algum empenho pelas aulas de EF, apresentava um 

comportamento não exemplar. Polity (1988) afirma ser importante que 

educadores e professores compreendam que o colocar de certas restrições à 

ação dos alunos faz com que estes desenvolvam uma relação afetiva segura 

com o professor e passem a respeitá-lo por esse comportamento. Assim, optei 

então por estabelecer regras iniciais e criar rotinas a seguir pelos alunos, bem 

como adotar uma postura mais autoritária, uma vez que queria ter logo de 

início o controlo da turma e tentar conquistar o respeito da mesma.  

No entanto, após ter conquistado a liderança e o respeito dos alunos ao 

longo das aulas, no 2º período, comecei a ter uma postura mais flexível, 

obtendo assim uma relação positiva e de proximidade com os alunos, uma vez 

que, o estabelecimento de uma relação pedagógica positiva, estabelece em 

muito, a condução do processo de E/A (Almeida et al., 2013). Outro aspeto que 

ajudou a melhorar a minha relação com a turma dentro das aulas foram, os 

momentos que passamos “extra” aula, nomeadamente, as conversas que 

tínhamos nos intervalos, nos momentos antes da aula, bem como os 

momentos depois da aula. Esta conivência permitiu que nos fossemos 

conhecendo melhor, fazendo com que a relação professor-aluno se baseasse 

no respeito e no entendimento. Desta forma, ao longo deste EP aprendi muito 

com os meus alunos através da relação que estabeleci com eles. De facto, a 

relação afetiva entre o professor e os alunos é fundamental, não só para o 

crescimento do aluno mas também para o desenvolvimento e crescimento do 

professor (Almeida, et al., 2013). 

4.1.2.3 Modelo de Educação Desportiva: Modelo enquanto guia concetual 

e instrucional e não enquanto receita infalível 

Ao longo do primeiro ano de Mestrado, foram abordados vários tipos de 

modelos de instrução, no entanto, o que mais me marcou foi o MED, devido à 

experiência vivida na Didática Específica de Atletismo, e não pude deixar de o 

implementar nas minhas aulas durante o EP.  
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O currículo da nossa disciplina no ensino básico enquadra-se no 

chamado curriculum multi-atividades, na qual se aborda um pouco de tudo e, 

no final, as aprendizagens e evolução é relativamente diminuto, permanecendo 

os alunos num estado de permanente iniciação (Graça, 1997). Deste modo, as 

abordagens das diferentes modalidades estavam longe de serem 

suficientemente apelativas nem procuram resolver problemas ligados à pouca 

satisfação que os alunos conseguem obter nas modalidades abordadas na EF 

(Siedentop, 1982), devido à curta duração de cada UD (Siedentop, 2002), tal 

como experienciei nas modalidades de atletismo e ginástica no 1º período. No 

início do ano, optei por apenas implementar algumas características do MED 

na modalidade de futebol, optei por recorrer a este modelo apenas numa fase 

já mais adiantada do ano letivo, uma vez que inicialmente senti a necessidade 

de recorrer à ID, atendendo às características da turma e à minha falta de 

confiança e experiência. Segundo Rink (2001, p.115) a maioria dos métodos de 

ensino ou abordagens de ensino recai sob um contínuo de duas orientações de 

instrução, de um ensino mais direto para um ensino mais indireto. Tal como 

refere Rosenshine (cit. por Rink, 2001), na ID, e as características associadas, 

o ensino é explícito, discriminado, passo a passo, e altamente monitorizado. 

Esta, segundo Cobb (cit. por Rink, 2001), geralmente é mais centrada no 

professor que assenta numa abordagem de ensino mais associada ao termo 

"transmissão". No que corresponde à instrução indireta, Peterson (cit. por Rink, 

2001) refere que esta é normalmente mais implícita, e a sua abordagem é mais 

holística para o conteúdo. Esta é mais centrada no aluno bem como os 

métodos de ensino. De acordo com Rink (2001), de um modo geral, as 

estratégias instrucionais direta baseiam-se mais nas teorias de processamento 

de informação comportamental e de aprendizagem e a ID centra-se mais nas 

orientações de estratégia cognitiva que enfatizam o papel da perceção e de 

aprendizagem social. Assim sendo, inicialmente na minha prática, o espaço 

conferido à autonomia dos alunos era mais reduzido, prevalecendo as 

diretrizes referidas por mim de modo a proporcionar uma elevada atividade 

motora e diminuir os comportamentos desadequados. 

Apesar de me identificar com o MED houve momentos em que os 

exercícios e a modalidade, bem como a minha experiência foi necessária mais 
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ID, ao invés de abordar os modelos construtivistas, nomeadamente, o MED, a 

AC, MAPJ e o MCJI que clamam mais pela descoberta, pelos processos 

cognitivos mais complexos, pela aprendizagem, interação e cooperação. Neste 

sentido, Siedentop (cit. por Mesquita & Graça, 2011), na génese da criação do 

modelo, alertava para a necessidade de serem utilizadas diferentes estratégias 

de ensino, incluindo o MID, a AC, o ensino de pares e a adoção de 

mecanismos de resolução de conflitos, no sentido de os alunos serem 

preparados para desempenhar funções que, dada a sua diversidade e 

peculiaridade, exigem uma preparação prévia. Como tal, esta adaptação foi o 

que procurei realizar ao longo do ano. No 1ºPeríodo por exemplo, na UD de 

atletismo (resistência aeróbia), uma vez que a modalidade exige muita 

repetição, muita técnica, e muitos feedbacks por parte do professor, optei por 

lecionar através do MID. Este modelo tem-se mostrado muito vantajoso no 

ensino de conteúdos decomponíveis, para uma abordagem passo a passo, 

como é o caso das progressões pedagógicas para a aprendizagem de certas 

modalidades desportivas num contexto fechado (Mesquita & Graça, 2011). Na 

aplicação do MID, existem tarefas que o professor tem de realizar 

obrigatoriamente e das quais Rosenshine (cit. por Mesquita & Graça, 2011) 

destaca: uma monitorização elevada da atividade motora dos alunos e 

avaliações/correções sistemáticas em referência aos objetivos delineados, tal 

como acontecia nestas aulas. Segundo Rosenshine e Stevens (cit. por 

Mesquita & Graça, 2011), a sua eficácia assume ainda maior relevância 

quando é aplicado em contextos de aprendizagem com alunos mais novos e 

com ritmos de aprendizagem lentos. Com a abordagem deste modelo de 

ensino, a autonomia dos alunos não foi muito desenvolvida, sendo por isso 

nula. 

Na UD de Futebol, o ensino foi realizado através de um misto de ID e 

MED, como forma de adaptar os alunos às suas características e perceberem 

melhor a dinâmica das aulas. Nesta fase, a autonomia dos alunos ainda não 

era muito desenvolvida.  

No 2ºPeríodo, a modalidade de atletismo (velocidade e salto em 

comprimento) já foi lecionada através de um misto de ID com o MED, uma vez 

que nesta os alunos trabalhavam por equipas. No entanto, como a modalidade 
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exige muita atenção nos aspetos técnicos e correções, tal como referido 

anteriormente, e visto que os alunos não tinham muita competência e eram 

demasiado dependentes do professor foi necessário utilizar a ID. Dado às 

características do MED, a autonomia foi gradualmente aumentando.  

Na UD de Andebol, uma vez que pretendia abordar aspetos cognitivos, 

que os alunos compreendessem melhor o jogo e a resolução dos problemas, 

esta foi lecionada através do MCJI. Segundo Graça e Mesquita (2013, p. 38), 

neste modelo o desenvolvimento da aprendizagem são condicionados pela 

interação de fatores que operam em três dimensões: (i) a dimensão cognitivo-

tático-técnica-tática, que inclui as componentes cognitivas, motoras e físicas da 

performance; (ii) a dimensão de interação social, que inclui as competências e 

disposições de relacionamento no seio da turma, nomeadamente com os 

colegas de equipa e adversários; e (iii) a dimensão institucional-cultural, que 

inclui os significados atribuídos pelos estudantes ao trabalho escolar e às 

formas de desporto institucionalizado. Segundo os mesmos autores, o MCJI 

pretende contemplar de forma equilibrada estas três dimensões e as respetivas 

componentes, procurando conferir maior autenticidade e significado às 

experiências de aprendizagem e oferecer um contexto mais favorável para o 

desenvolvimento da competência do jogo. Desta forma, de acordo com Graça e 

Mesquita (2013), o desenvolvimento da competência nas funções de apoio e 

orientação visa desenvolver nos alunos a capacidade de organizarem a sua 

prática de uma forma responsável e autónoma, desenvolver competências de 

auto-regulação da sua aprendizagem, desenvolver uma compreensão mais 

profunda e multifacetada do jogo, promover uma implicação afetiva com o jogo 

autêntico e bem praticado. Nesta linha, e visto que este é um modelo híbrido no 

qual o MED está associado, ao longo desta UD, fui dando apoio aos 

estudantes-treinadores (ET), através dos skillcards e da descoberta guiada, 

sendo nesta fase a autonomia dos alunos elevada. 

Por fim, no 3ºPeríodo, na UD de Voleibol, optei pela utilização do MAPJ 

juntamente com o MED, uma vez que segundo Graça e Mesquita (2013), este 

modelo enfatiza o desenvolvimento de competências para jogar voleibol, sendo 

o ensino da técnica subordinado ao ensino da tática. Mesquita (cit. por Graça & 

Mesquita, 2013) refere que este modelo acentua a necessidade do professor 
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conceder autonomia aos praticantes na procura de soluções para os problemas 

correntes no jogo, emergindo daí o recurso a estratégias instrucionais que se 

afastam claramente das tradicionais, de índole maioritariamente prescritivo, e 

que dão espaço para a interpretação das situações-problema, com destaque 

para o recurso ao questionamento. Como tal, ao longo desta UD continuei a 

fornecer o mesmo apoio aos ET, de modo aos alunos continuarem a ser 

autónomos, evoluindo bastante desde o início do ano. 

Concluindo, e de acordo com Mesquita e Graça (2011) os modelos 

instrucionais não são estanques, nem sequer se pode afirmar que alguns são 

melhores que outros. A sua adaptabilidade depende fortemente de variáveis de 

ensino e de aprendizagem a que é necessário atender no momento da sua 

escolha. A este respeito Rink (2001) afirma que não podemos assumir que um 

método ou uma abordagem em especial ao ensino automaticamente resulta 

num determinado processo de aprendizagem. Segundo a mesma autora, mais 

do que um modelo para todas as aulas e conteúdos, deve saber-se qual é o 

melhor modelo para ensinar determinado conteúdo aos alunos com 

determinadas características. Ao longo deste ano, estas foram as minhas 

bases, para que conseguisse proporcionar uma aprendizagem mais autêntica 

das diferentes modalidades aos meus alunos. 

4.1.2.4 O Contributo do Modelo de Educação Desportiva nas aulas: um 

maior envolvimento e interesse dos alunos 

Na tentativa de dar resposta ao pouco entusiasmo demonstrado por 

alguns alunos nas aulas de EF, surgiu a necessidade de implementar o MED 

na sua totalidade como forma de promover durante as aulas de EF, uma 

aprendizagem rica baseada na variedade de experiências desportivas 

autênticas (Siedentop, 1994) e aumentar os níveis de motivação dos alunos. 

Importa realçar que este modelo era novo na EC e os alunos nunca tinham tido 

contacto com o mesmo, e para a sua implementação, o apoio e a ajuda do PC 

e do PO, foi muito importante, tendo-me incentivado ainda mais para aplicar 

esta nova abordagem de ensino. No entanto, apesar dos vários modelos de 

ensino abordados ao longo das diferentes UD, como referido no subcapítulo 
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anterior, o MED esteve sempre presente, não me tendo focado apenas num só 

modelo ao longo do ano. 

Segundo Mesquita e Graça (2011), o MED foi criado por Siedentop, 

constituindo um modelo curricular para ensinar o desporto na escola, 

procurando utilizar todo o seu potencial educativo. Este surge “da necessidade 

percebida por Siedentop de colocar a educação lúdica num lugar de destaque, 

nas orientações curriculares da EF” (Mesquita & Graça, 2011, p.47). Para além 

destas características, tal como refere Mesquita e Graça (2011, p. 59), “este 

modelo comporta a inclusão de três eixos fundamentais que se revêm nos 

objetivos da reforma educativa da EF atual: o da competência desportiva, o da 

literacia desportiva e o do entusiasmo pelo desporto, sendo o seu propósito 

formar a pessoa desportivamente competente, desportivamente culta e 

desportivamente entusiasta”. Ainda os mesmos autores citam que o MED vai 

ao encontro da necessidade de conferir um cunho afetivo e social às 

aprendizagens e critica as abordagens descontextualizadas, procurando 

estabelecer um ambiente propiciador de uma experiência desportiva autêntica, 

conseguida pela criação de um contexto desportivo significativo para os alunos. 

No MED, a UD de curta duração é substituída por épocas desportivas, no 

sentido de se tornar mais realista e autêntica a época desportiva, Siedentop 

(1994) inclui neste modelo de ensino seis características do desporto 

institucionalizado, tendo recorrido a todas elas nas minhas aulas: a época 

desportiva (Quadro 1), a filiação em equipas e a competição formal, (Figura 4), 

o quadro competitivo (Quadro 2), o registo estatístico, o evento culminante e a 

festividade (Figura 5). 

Quadro 1 – Época Desportiva da Unidade Didática de Futebol 

Dia 

 

Horas 

15 Out. 22 Out. 24 Out. 29 Out. 5 Nov. 12 Nov. 

15:35 – 

16:25 

 

________ 
 ________ Treino Treino 

Evento 

Culminante 16:35 – 

17:25  

 
Treino ________ Competição Competição 

14:30 – 

15:20 

 

________ 
__________ Competição ________ ________ ________ 

Estruturação da Época            Época Desportiva           Evento Culminante  
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Figura 4 – A Filiação e a Competição Formal 

  
Quadro 2 – Quadro Competitivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 – O registo estatístico, o Evento Culminante e a Festividade 

Ao longo da implementação do MED, tive algumas dificuldades, 

nomeadamente por se tratar de alunos do 5º ano, e nunca terem contactado 

com algo desta dimensão, tendo algumas dúvidas iniciais, principalmente no 

que dizia respeito à função de estatístico. Outro aspeto importante é que os 

alunos não estavam habituados a trabalhar em equipa, não tendo assim uma 

boa coesão de grupo. 

O futebol foi a primeira modalidade que lecionei através deste modelo, e 

após a avaliação diagnóstica dividi os alunos por equipas, que se mantiveram 

ao longo de todo o ano, em todas as modalidades, como forma de aumentar 

cada vez mais a vertente da afiliação. Em todas as aulas trabalharam dentro 

das suas equipas, atribuindo um nome. Para além disso, nomearam um 

capitão, cor e grito de equipa, e em algumas das aulas realizaram exercícios 

QUADRO DE PONTUAÇÃO DA ÉPOCA 

Equipas 

Nº de Aulas 
Pontuação 

Final 1 
2 – 

3 
4 5 - 6 7 – 8 

9 –

10 
 

Equipa A: “Porto” AD 2 4 4 2 2  14 – 1º Lugar 

Equipa B:“Os 

Vencedores” 
AD 4 3 1 1 3  12 – 3º Lugar 

Equipa C: “Os Unidos” AD 1 2 2 4 4  13 – 2º Lugar 

Equipa D: “Real Madrid” AD 3 1 3 3 1  11 – 4º Lugar 
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com pontuação. A formação das equipas, como estava a espera, não foi algo 

fácil de alguns alunos aceitarem, tal como se consta na reflexão que se segue: 

 “Ao apresentar as equipas, só houve um aluno que reagiu menos bem, por 
não se dar muito bem com algumas colegas da sua equipa, e por ser um 
aluno que não gosta nem sabe perder.” (DB – 22 de Outubro, 2014) 

Contrariamente, a resposta dos alunos à componente competitiva 

assumiu-se como um fator motivador, mantendo os alunos mais atentos e 

inseridos nas tarefas: 

“Os alunos ficaram muito animados, uma vez que iria haver sempre 
competição em todas as aulas, empenhando-se assim em todos os 
exercícios propostos.” (DB – 22 de Outubro, 2014) 

No entanto, este gosto pela competição, foi excessivo, pelo facto de 

alguns alunos não saberem gerir a competitividade que possuem, 

nomeadamente os rapazes, atingindo um nível de egoísmo elevado para com 

os alunos menos dotados, proporcionado momentos de desigualdade na 

participação desses mesmos alunos ao longo dos jogos. Hastie (1998) refere 

que o MED tem como foco da sua preocupação a diminuição dos fatores de 

exclusão, lutando por harmonizar a competição com a inclusão, por equilibrar a 

oportunidade de participação, evitando que esta se reduza ao desempenho de 

papéis menores por parte dos alunos menos dotados.  

Penso que este excesso, surgiu não só pelo facto de os alunos estarem 

habituados a treinar num clube, onde o objetivo é ganhar a todo o custo, ao 

contrário do que se pretendia nas aulas de EF, mas também devido ao modelo, 

nesta fase inicial ainda não estar a funcionar na sua totalidade, ou seja, decidi 

começar por não introduzir toda a informação sobre o modelo de uma só vez, 

pois corria o risco de não a conseguirem assimilar. Neste sentido, a estratégia 

passou por ir introduzindo determinados aspectos aos poucos, consoante as 

necessidades dos alunos. A partir destas dificuldades surgiu, então, o foco para 

o meu estudo, a abordar na Área 3. 

No entanto, no 2º e 3º Período, devido à maior familiaridade com o 

modelo, e devido aos fatores menos positivos acima referidos, comecei a 

implementar o MED de uma forma mais robusta, entregando os manuais de 

equipa, bem como os manuais de capitão, e no início de cada aula os alunos 

tinham um determinado tempo para reunirem com a equipa, bem como utilizar 
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várias estratégias que valorizassem o trabalho de equipa e ensino de pares, 

promovendo assim uma maior equidade na participação. 

Deste modo, constatei que para além do enriquecimento desportivo que 

este modelo transmite, tem também um impacto nas competências pessoais, 

afetivas e sociais. Isto, devido ao facto desta implementação ter tido um 

impacto positivo na minha turma, uma vez que provocou mudanças de 

comportamentos dos alunos mais problemáticos e indisciplinados. Através 

deste modelo consegui manter, a maioria das vezes, um bom clima da aula, 

motivar os alunos, fazendo com que se empenhassem ao longo das aulas. No 

entanto, este não foi o único impacto positivo observável, outro aspeto foi a 

criação de um maior envolvimento dos alunos na aula e um melhor espírito de 

equipa e de cooperação.  

A meu ver, as estratégias utilizadas através do MED apresentaram-se 

apropriadas às características particulares da turma e foram fatores de 

melhoria das relações interpessoais que contribuíram para um aumento da 

motivação, do empenho e da participação equitativa dos alunos nas aulas. 

4.1.2.5 Rotinas e Gestão da aula: a chave da rentabilização do tempo 

A gestão da aula assume-se como um elemento essencial na condução 

eficaz do processo de E/A no contexto das atividades físicas e desportivas 

(Costa, 1995). Siedentop (1983) e Rink (1985) enfatizam esta noção ao referir 

que uma das características que o professor deve possuir está relacionada 

com as habilidades de gestão no local onde é lecionada a aula. Como tal, ao 

longo do ano recorri a estratégias que devem ser proativamente utilizadas pelo 

professor a fim de criar e manter um clima positivo em cada tarefa (Siedentop & 

Tannehill, 2000). Especificamente, tentei ter uma gestão preventiva, que de 

acordo com Metzler (2000) enquanto não é possível eliminar completamente o 

mau comportamento do aluno na sala de aula, o professor pode preparar um 

plano de gestão preventiva para reduzir muito a probabilidade de problemas de 

comportamento na aula, a fim de aumentar o tempo na tarefa e aprendizagem 

dos alunos. Neste seguimento, desde cedo foram estabelecidas rotinas como 

forma de prevenir comportamentos inadequados, e para que estas se 

tornassem parte integrante dos alunos, uma vez que segundo Siedentop e 
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Tannehill (2000, p. 61), “rotinas para a realização de tarefas de gestão, são 

ensinadas e são dadas oportunidades suficientes aos alunos para praticá-las. 

(...) O tempo gasto com os alunos a estabelecer regras, procedimentos e 

consequências do quebrar essas regras é tempo bem gasto”. Uma das rotinas 

promovidas foi a realização de conversas iniciais, com o propósito de transmitir 

aos alunos os objetivos da aula, o que contribuiu para o controlo da 

pontualidade. Metzler (2000) denomina de brief set inductions, e tal como o 

autor sugere, estes momentos serviram para (i) pré-visualizar o conteúdo da 

lição para os alunos, (ii) verificar o estado dos objetivos de aprendizagem, (iii) 

relacionar o conteúdo para outras áreas de aprendizagem e (iv) aumentar o 

interesse e motivação dos alunos.  

Inicialmente, aquando da ID, apesar de ter estabelecido estas regras 

iniciais, ainda tinha algumas dificuldades em diminuir a agitação inicial dos 

alunos, uma vez que os elementos mais perturbadores eram os primeiros a 

chegar, e tinham que esperar pelos outros colegas, e nesse momento 

pensavam que ainda não estavam em aula, começando a ter comportamentos 

desviantes. Consequentemente, senti a necessidade de procurar novas 

estratégias para que este aspeto diminuísse. Tal como referido por Metzler 

(2000), as estratégias por mim utilizadas para colmatar este aspeto foram: (i) 

criar atividades instantâneas para que os alunos que chegassem a horas à 

aula, não tivessem oportunidades de ter um mau comportamento, 

nomeadamente, os capitães das equipas inicialmente iam buscar os coletes da 

sua equipa e eram responsáveis por organizá-la; (ii) fazer uma gestão de 

contingência, isto é, um aluno era recompensado sempre que tinha um 

comportamento adequado, fazendo assim que este repita ou mantenha o 

mesmo. E ao contrário também acontecia, se adotavam um mau 

comportamento, o aluno não recebia recompensa, ou era punido, prejudicando 

assim a sua equipa, reduzindo, assim, a probabilidade de que o 

comportamento inadequado irá ocorrer novamente. Segundo o autor, existe 

assim, uma declaração explícita da relação entre o comportamento dos alunos 

e as consequências para ele; (iii) realizar o jogo do bom comportamento, onde 

existia uma ficha de registo para cada equipa, e os pontos eram descontados 

por cada comportamento inadequado. A equipa vencedora recebe uma 
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recompensa no final do período. E por fim, (iv) a regra do Time Out, uma das 

técnicas de gestão de comportamento mais utilizadas é o time out, em que se 

um aluno fosse observado a ter um comportamento inadequado era retirado da 

atividade de aula por um determinado período de tempo. Estas estratégias 

permitiram que as aulas no geral tivessem uma maior rentabilização e 

organização, bem como um maior envolvimento e comprometimento dos 

alunos. 

Carlson e Hastie (1997) evidenciam que uma das maiores singularidades 

do MED, em relação a outras abordagens, reside no facto dos alunos serem 

colocados simultaneamente a desempenhar tarefas de ensino e de gestão, 

papéis tipicamente desempenhados pelo professor, o que lhes exige um maior 

comprometimento com o desenvolvimento das atividades e com os resultados 

obtidos. Como tal, o MED, seguindo esta ideia, teve um papel fundamental no 

que diz respeito à criação de rotinas e gestão da aula. Em particular, por o 

trabalho estar organizado e ser desenvolvido em e dentro de cada equipa, no 

tempo inicial da aula uma das estratégias usadas foi particularmente 

importante. A partir de 4 de Fevereiro decorrente de reflexões das aulas onde 

notei que a maioria dos alunos não conseguia comunicar e interagir bem com 

os membros das suas equipas, tal como explicito no seguinte excerto:  

“O aluno que mais se sobressaiu foi o capitão da equipa azul, tendo uma 
intervenção ativa e positiva, tentando sempre corrigir todos os seus 
colegas de equipa, tendo a capacidade de parar o exercício para poder 
explicar. Ao contrário do capitão da equipa verde, que não ajudava os 
colegas, tendo eu que estar sempre a intervir nessa equipa. Quanto aos 
restantes capitães das equipas vermelha e amarela, estes têm que ser 
mais interventivos e mais atentos aos colegas de equipa.” (DB – 4 de 
Fevereiro, 2015) 

Como tal, institui que cada equipa iria dispor de 5 minutos para debaterem 

dúvidas que tinham acerca das regras ou determinado aspeto técnico ou tático 

da modalidade que iria ser abordada na aula, como forma da equipa ter uma 

maior interação e comunicação entre si. Foi também fundamental, para 

deixarem de existir momentos “mortos” no início da aula e reduziu bastante o 

problema dos comportamentos iniciais. O facto de alguns capitães de equipa 

serem os alunos mais “problemáticos” a nível de comportamento, também fez 

com que estes mudassem de atitude e se tornassem mais responsáveis, pois 
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tinham que em todas as aulas recolher os coletes com a cor da sua equipa e 

organizá-la. Com a implementação do MED, a vantagem de já existirem 

equipas definidas, também foi uma vantagem, permitindo assim perder menos 

tempo nas transições e na elaboração das mesmas. O forte sentido de 

responsabilidade gerado pela convocação dos alunos a tomarem parte e 

muitas vezes liderarem a própria organização das atividades gerou um 

comprometimento destes com resultados positivos para o aproveitamento do 

tempo útil de prática (Hastie, 2000). 

O facto de neste modelo, cada equipa possuir um campo específico onde 

trabalhavam em todas as aulas e de serem responsabilizados e pontuados 

pelas suas competências organizativas (registos estatísticos diários) 

impulsionou uma melhor gestão da aula e dos exercícios dado que os alunos 

se esforçaram para conquistar esses “pontos” para as suas equipas. Com a 

implementação deste modelo, surgiu uma ficha de bonificações que era 

preenchida no final da aula, contendo o aspeto da pontualidade e assiduidade, 

bem como o comportamento adequado, situações de cooperação, equidade, 

empenho, o cumprimento de regras e fairplay. Isto que permitiu que ao longo 

da aula os alunos se empenhassem mais para no final terem bonificações. 

Estas estratégias contribuíram também para um melhor controlo da turma. 

Outro dos aspetos que tive em conta foi referente aos materiais e aos 

espaços, estes foram aspetos organizacionais pensados em todos os planos 

de aula para que o tempo de transição entre as situações de aprendizagem 

fosse o menor possível e os recursos disponíveis fossem rentabilizados ao 

máximo. Assim, no planeamento, procurei promover situações de 

aprendizagem com estruturas organizativas semelhantes mais facilmente 

transferíveis de atividade para atividade. Esta estratégia permitiu também 

minimizar o tempo de transição, ou seja, o tempo despendido na organização 

e/ou mudança de tarefa, tal como ilustrado na reflexão seguinte: 

“Nesta aula, já fiz um melhor aproveitamento de tempo na colocação do 
material. A minha estratégia para tal foi, enquanto os alunos estavam a 
realizar o exercício eu ia retirando os cones e colocando no local do próximo 
exercício, e na minha opinião, esta forma foi muito mais rentável, uma vez 
que não tive os alunos parados e inquietos à espera do próximo exercício.” 
(DB – 29 de Outubro, 2014) 
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Tal como refere Quina (2009), uma boa organização facilita grandemente 

as condições de E/A e assume-se como indispensável no sucesso pedagógico. 

Segundo o mesmo autor, existem vários tipos de organização, sendo estes, 

organização por vagas, em circuito, organização massiva, organização em 

estafetas, organização em percurso e organização por áreas. O mesmo autor 

colmata que todas estas têm objetivos comuns nomeadamente, economizar 

tempo, garantir segurança e facilitar o controlo dos alunos.  

No entanto, mais importante do que definir rotinas foi o definir as mesmas 

atendendo à especificidade do momento, do grau de familiarização dos alunos 

com as dinâmicas do MED e em função da especificidade da modalidade em 

causa, tal como refere Mesquita (2014), durante a aplicação do MED, o 

recurso, sempre que necessário, a diferentes estratégias instrucionais, de 

acordo sobretudo com a natureza do conteúdo, o nível de prática dos alunos e 

os objetivos de aprendizagem, constitui um fator decisivo para assegurar a 

eficácia pedagógica. As características das aulas de ginástica implicaram um 

redesenhar da estrutura de algumas tarefas. Optei por organizar as 

organizações por vagas e em circuito porque me permitia ter um maior controlo 

sobre a turma, determinando assim para onde é que os alunos iam e o que 

tinham que realizar. Esta organização, como evidencia o seguinte excerto, 

permitiu-me ter um bom controlo da turma e simultaneamente estar atenta ao 

desempenho motor dos alunos, ao contrário da organização em circuito: 

“Relativamente à organização e gestão da aula, penso que através das 
estações, por vagas, é mais fácil ter um melhor controlo sobre a turma, uma 
vez que os alunos estão sempre em atividade motora, ao contrário do que 
se verificou na segunda parte da aula, na organização em circuito, tendo os 
alunos demonstrado atitudes de desinteresse, devido ao facto de eu não 
poder estar sempre presente em todas as estações. Na minha opinião 
penso que seria melhor ter mantido a mesma estrutura ao longo da aula. No 
entanto, no período em que os alunos foram beber água, aproveitei para 
organizar o material para o seguinte exercício, e há medida em que os 
alunos iam chegando iam ajudando a colocar o material que faltava.” (DB – 
3 Dezembro, 2014) 

Inicialmente comecei por utilizar estas organizações como forma de ter 

um maior controlo da turma. Dado às naturezas das diferentes modalidades, 

constatei que estas nem sempre eram as melhores opções, e senti a 

necessidade de gradualmente envolver mais os alunos no processo de E/A, 
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dando-lhes mais autonomia, uma vez que me trouxe várias vantagens, explicito 

no excerto seguinte: 

“No que diz respeito à minha prestação, melhorei bastante ao nível do 
controlo da turma, penso que um dos principais fatores que também ajudou 
para que isso acontecesse foi estar a lecionar através do MED, mantendo 
sempre os alunos envolvidos nas tarefas, empenhados e motivados durante 
os exercícios.” (DB – 4 de Março, 2014)  

Segundo Mesquita (2014, p.195), “o jovem praticante “mais do que um 

fazedor deve ser um pensador”, daquilo que se determina a realizar, da forma 

como realiza e dos resultados que obtém. Até porque só é possível estabelecer 

uma relação pedagógica autêntica quando o praticante é considerado como 

sujeito ativo e consciente da sua própria aprendizagem.” 

Por fim, ao longo da gestão e organização da aula, procurei promover 

uma responsabilidade de forma gradual aos alunos, de modo a que pudessem 

desenvolver as suas práticas de forma autónoma e conseguissem cooperar 

num ambiente de aprendizagem positivo. Esta vivência mostrou-me a 

importância da inclusão dos alunos no sistema de gestão, uma vez que o 

tornou mais eficiente, ajudando-me a construir um panorama mais rico, 

agradável, e equilibrado para esta ocorrer. 

4.1.2.6 A aplicação do Modelo de Educação Desportiva como promotor de 

uma Aprendizagem Cooperativa e Inclusiva  

Clarke e Quill (2003) enfatizam a preocupação de se diminuírem fatores 

de exclusão nas aulas de EF. Defendem a promoção de formas de 

envolvimento que permitam a participação equitativa de alguns dos alunos de 

menor habilidade motora que muitas vezes são arredados de uma participação 

mais plenas nas atividades tal como confirmado nos estudos de Parker e 

Curtner-Smith (2012). Segundo os mesmos autores, a promoção de um ensino 

menos segregador e mais inclusivo é considerado um dos baluartes e um dos 

pontos fortes do MED. Isto acontece porque permite uma maior integração de 

todos os alunos quer na competição quer noutras funções. 

Na disciplina de EF o trabalho em equipa é fundamental, sendo uma 

vantagem as relações estabelecidas em contexto de aula, assim como o 

espírito de entreajuda, uma vez que o sucesso de um deve ser o sucesso de 
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todos. Assim sendo, nas minhas aulas tentei sempre incutir nos alunos esta 

ideia, e favorecer uma prática, onde o respeito, o fairplay, e a cooperação 

fossem a base de toda a prática. O MED teve um papel fundamental no 

desenvolvimento destas características nos alunos da turma, uma vez que 

permite, ao nível instrucional, expressar-se de modo mais inclusivo e centrado 

no aluno (Siedentop, et al., 2011). 

Segundo Johnson e Johnson (2009), através da AC, os alunos trabalham 

em direção a um objetivo comum e o sucesso de cada aluno depende do 

sucesso de todos os outros com quem eles trabalham. Neste sentido, quando 

os vários elementos do grupo dependem uns dos outros para o sucesso final, 

todos se esforçam para um bom desempenho, promovendo a cooperação e a 

colaboração, aplicando o princípio “não se pode ter sucesso sem os outros”. 

Para o desenvolvimento destas características do modelo, ao longo das 

aulas introduzi pontuações relativas ao desempenho dos árbitros, fairplay dos 

jogadores e das equipas, bem como a qualidade de desempenho nas tarefas 

atribuídas individualmente ou por equipa (Siedentop et al., 2011). Segundo os 

mesmos autores, as pontuações assim obtidas poderão ter tanto ou mais valor 

que as próprias vitórias competitivas, sendo somadas às pontuações obtidas 

pela equipa, funções dos resultados conseguidos no sistema de pontuação de 

fairplay nas diferentes jornadas competitivas. 

No entanto, no primeiro período, foi uma fase de adaptação do MED 

sendo os meios de responsabilização simples e fáceis para os alunos 

compreenderem as dinâmicas do modelo. Inicialmente, na modalidade de 

Futebol, o único recurso desta dimensão que proporcionei aos alunos foram 

fichas de bonificações, relativas ao comportamento e ao empenhamento para 

os alunos se monitorizarem dentro da equipa e, posteriormente, a 

apresentação dos resultados obtidos à turma.  

No 2º período, nomeadamente na modalidade de Andebol, comecei a 

contemplar sistemas de pontuações mais formais e robustos, onde a 

compreensão estreita da cooperação e ensino de pares era muito importante. 

Estas irão ser explicadas em maior detalhe no decorrer do meu estudo, na área 

3. Nesta fase, os alunos foram providos de uma maior responsabilidade para 

maximizar o ensino centrado no aluno e a sua autonomia e responsabilidade. 
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Isso operacionalizou-se ao convidar alguns alunos (Estudantes-Treinadores; 

ET) para partilharem comigo a condução das atividades instrucionais. Os 

alunos tornaram-se assim construtores mais ativos da sua própria prática. Por 

um lado, através da utilização de recursos didáticos como os Skill Cards7, 

organizavam e transmitiam as tarefas de aprendizagem à sua equipa, 

conseguindo desta forma desenvolver o ensino de pares e a cooperação. No 

decorrer das restantes aulas, fui aperfeiçoando estes sistemas para garantir a 

otimização da autonomia e aprendizagem dos alunos nas aulas de EF, 

nomeadamente, através de atribuições de tarefas de ensino de pares; 

desempenho de diferentes papéis por parte dos diferentes elementos das 

equipas e ainda através da introdução de momentos de debate entre a 

transição de tarefas.  

Bennet e Hastie (1997), referem que a filiação dos alunos em equipas 

persistentes tem mostrado ser um dos aspetos mais atrativos do modelo para 

os alunos. Assim, tanto os alunos de menor habilidade motora, as raparigas, e 

todos aqueles que nunca participaram em desportos de equipa fora do contexto 

de escola, têm assim um espaço dentro da EF onde podem usufruir dessa 

experiência. Ao passo que nas abordagens de ensino menos colaborativas, 

como sendo as unidades de ensino mais tradicionais sem a componente de 

afiliação e cultivo da identidade da equipa, estes alunos são por vezes 

arredados de uma maior participação nas atividades (Ennis et al., 1997). Ao 

contrário, no MED, os alunos sentem que com os programas de educação 

desportiva, trabalham mais e dão um contributo importante para a equipa 

(Hastie, 1998). A filiação em equipas e o desempenho dos papéis concorre da 

mesma forma para a inclusão (MacPhail et al., 2004). Neste sentido, ao ser 

proporcionado o ensino em pequenos grupos, ao contrário do que acontece no 

típico modelo de instrução, para a totalidade da turma, torna-se mais fácil evitar 

a exclusão de alguns elementos. Nesta linha, Messick e Brewer (cit. por 

Johnson & Johnson, 2009) salientam que, quanto menor o tamanho da equipa, 

maior tende a ser a responsabilidade individual dos alunos. Para tal, é 

necessário que as equipas devam funcionar numa perspetiva de estimular e 

                                                           
7
 Incluíam a descrição da situação de aprendizagem, as componentes críticas de cada tarefa, 

bem como os seus critérios de êxito.   
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potenciar as aptidões de cada um dos elementos, no sentido de rentabilizar ao 

máximo a sua utilidade e reconhecer o contributo de cada aluno, revelando as 

qualidades dos vários elementos da equipa.  

Apesar de inicialmente não se ter verificado em todas as equipas, o 

trabalho de filiação das equipas contribuiu também para o desenvolvimento da 

autonomia, da cooperação e do sentido de pertença a um grupo, uma vez que 

os alunos se mostraram unidos e interessados em participar ativamente, na 

tentativa de alcançar um objetivo comum, ou seja, o melhor rendimento 

possível da equipa. Deste modo, considero que esta forma de aplicar os 

princípios intrínsecos ao MED se revelou fundamental na integração e 

interação entre os alunos nas suas equipas e nas próprias situações de 

aprendizagem.  

O aspeto da inclusão de todos os alunos também ocorreu na minha 

turma, pois como referido num dos subcapítulos anteriores, os alunos menos 

hábeis e as raparigas inicialmente eram postas de parte, não tendo assim 

oportunidades suficientes de participação. As soluções encontradas, acima 

referidas permitiram deste modo que este aspeto diminuísse ao longo das 

aulas, aumentando assim o sentido de cooperação e entreajuda nas equipas. 

Neste sentido, importa realçar as formações de equipas, que segundo 

Siedentop (1998), os critérios de formação de grupos visam assegurar, não 

apenas o equilíbrio competitivo das equipas, mas também o desenvolvimento 

das relações de cooperação e entreajuda na aprendizagem. Através de uma 

prática desportiva, na qual é conferida ao aluno iniciativa e valorização do seu 

desempenho, independentemente do seu nível de habilidade, são criados os 

pressupostos para que o aluno se sinta confiante, o que, consequentemente, 

se reflita o gosto pela prática.  

Concluindo, através da abordagem de algumas das características 

operacionais do modelo de AC, o professor facilita a aprendizagem fornecendo 

aos alunos uma educação holística, não atuando ou participando de forma 

isolada, o que promove resultados de aprendizagem sociais, físicos e 

cognitivos (Johnson, Johnson & Johnson-Holubec, 1998). Segundo o mesmo 

autor, o professor desloca propositadamente a responsabilidade para o aluno 

envolvido em tarefas de aprendizagem significativas e autênticas, ou seja, a 
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ênfase é na aprendizagem ativa que envolve os processos de tomada de 

decisão, interação social e compreensão cognitiva dos alunos. Desta forma, a 

AC tem resultados sociais, tais como as relações positivas entre grupos, a 

capacidade de trabalhar em colaboração com os outros, e para o 

desenvolvimento da auto-estima (Cohen, 1994; Johnson & Johnson, 1989; 

Slavin, 1990, 1996). 

O MED é, então, um modelo de AC, pois requer a cooperação e 

interdependência entre os alunos nas suas estruturas de tarefas, objetivos e de 

recompensa. Este modelo caracteriza-se pelo facto de os alunos trabalharem 

em equipa, de forma equilibrada, incorporando alunos de diferentes 

rendimentos, etnias, culturas e género, sendo os sistemas de recompensa 

orientados para o grupo e para o indivíduo.  

4.1.2.7 Instrução Pedagógica: da instrução direta à descoberta guiada 

 “Os professores não têm que estar no centro do palco; boa instrução e 

aprendizagem ocorrem frequentemente com alunos a ocupar papéis mais 

centrais.” (Siedentop & Tannehill, 2000, p.302) 

 

Segundo Rink (1985, p.3) “ensinar é uma atividade complexa”, sendo o 

seu objetivo que o aluno aprenda. Neste processo, o professor tem a função de 

dirigir o processo E/A (Bento, 2003; Rink, 1985). 

Inicialmente, dada as características da turma (pouco autónoma e com 

pouca capacidade de trabalho, como era muitas vezes referido em conselho de 

turma) optei por uma instrução influenciada pelo MID. No entanto, dado à 

existência de diferentes tarefas que o professor realiza durante a aula, ou seja, 

o explicar o exercício (oferecer um modelo visual/verbal), corrigir os alunos 

(monitorizar e avaliar a resposta através de feedback), verificar a sua 

aprendizagem (alinhamento dos objetivos comportamentos), bem como, ajustar 

o exercício à dinâmica da aula de acordo com a resposta dos alunos, requer 

que o professor detenha ou desenvolva competências de instrução variadas 

(Siedentop & Tannehill, 2000). Para além disso, muitas vezes, esta 

centralização do processo tem implicações negativas noutros domínios (por 
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exemplo o controlo da equidade na participação) considerando que o professor 

é assoberbado de funções (Sofo & Curtner-Smith, 2004). 

Um possível antídoto liga-se à escolha de estruturas pedagógicas que 

convidem à partilha de algumas, se não todas, destas funções com os 

educandos (Siedentop, 1994). Durante a minha prática, cedo me apercebi que, 

delegando algumas facilitava a minha gestão ao mesmo tempo que 

responsabilizava os alunos pela posse do currículo, colocando-os no centro do 

seu próprio processo do E/A. 

Foi de acordo com a abordagem construtivista que me comprometi a 

seguir, no 2º e 3ºperíodos desenvolver a minha instrução, ou seja, baseando-

me mais na AC e ensino por pares que culminou com a aplicação do MED nas 

diferentes modalidades abordadas aqui, os alunos ganharam um maior espaço 

de participação significativa nos processos de instrução.  

Face às competências iniciais dos alunos e à fase de adaptação à 

implementação do MED (minha e dos alunos), a instrução prescritiva assumiu 

um papel predominante nas primeiras aulas, de forma a facilitar o entendimento 

e o conhecimento das matérias a abordar, tendo sido nesta fase a necessária 

constante transmissão de feedbacks e de instrução mais factual e diretiva. 

Segundo Rink (1993) o feedback é a informação que o aluno recebe como 

avaliação e comentário à sua performance. Como tal, ao longo das aulas, 

procurei emitir vários feedbacks, para que os alunos se apercebessem do seu 

grau de desempenho aquando da realização do exercício, alcançando assim 

uma melhoria da performance de cada um. Este aspeto é crucial dado que os 

alunos, em função da informação recebida tanto mantinham ou alteravam o seu 

comportamento motor no sentido do sucesso. Ao longo da transmissão dos 

feedbacks, apercebi-me da necessidade de selecionar apenas um aspeto a 

alterar, dado que se referisse vários ao mesmo tempo, os alunos acabavam por 

não conseguir melhorar nenhum. Desta forma, fechar o meu ciclo de feedbacks 

foi importante para a contribuição do sucesso dos meus alunos. 

Rosado e Mesquita (2011) mencionam que o facto de se emitir o 

feedback imediatamente a seguir à execução cria condições acrescidas de 

eficácia. Neste sentido, Siedentop (cit. por Rosado & Mesquita, 2011, p.90), 

afirma que “uma forma possível de controlarmos o efeito da intervenção é 
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acompanhar o aluno o número de tentativas suficientes para ter uma ideia 

precisa das suas capacidades e dificuldades nessa tarefa, fornecendo diversos 

feedbacks intimamente relacionados”. De acordo com (Rosado & Mesquita, 

2011), aconselha-se que depois do feedback inicial o professor verifique se 

este teve o efeito pretendido, para de novo diagnosticar e prescrever, se 

necessário. Tendo sido este, um aspeto que também procurei ter em atenção 

ao longo das aulas. 

No que diz respeito à apresentação das tarefas, inicialmente, tinha 

dificuldades em comunicar com os meus alunos, nomeadamente, durante a 

instrução de um exercício, ou seja, na transmissão de informação substantiva 

sobre o mesmo. Para mim, nem sempre foi fácil transmitir a informação 

necessária de modo simples para que os alunos compreendessem bem o 

exercício. Tinha dificuldades em ser concisa e em selecionar a melhor 

informação que queria comunicar aos alunos. Neste sentido, Rink (2014) 

defende que as palavras-chave devem ser precisas, pouco numerosas, 

adequadas e ajustadas à idade e etapa de aprendizagem dos alunos. Como 

tal, seguindo a ideia da autora, ao longo das aulas, passei a ser mais concisa e 

objetiva na transmissão dos exercícios. Deste modo, “é inquestionável o papel 

exercido pela comunicação na orientação do processo de E/A, qualquer que 

seja o contexto em que se estabelece. A transmissão de informação é uma das 

competências fundamentais dos professores e treinadores, sendo evidente a 

sua importância na aprendizagem.” (Rosado & Mesquita, 2011, p. 70). 

No referente à minha instrução recorri igualmente à demonstração para 

toda a turma. A este respeito Bandura (1977, p. 22) refere que: “a maior parte 

do comportamento humano é aprendida por observação, através de 

modelagem: a partir da observação dos outros formamos uma ideia de como 

os novos comportamentos são desempenhados e, em ocasiões posteriores, 

esta informação codificada serve como um guia para a ação”. Ao longo da 

demonstração, sempre que um aluno executava bem uma determinada 

habilidade, utilizava-o como exemplo, uma vez que segundo Rosado e 

Mesquita (2011, p. 98) o facto de utilizarmos um aluno modelo: “ (…) liberta o 

professor para a focalização da atenção dos alunos nos aspetos relevantes a 

atender, através do complemento da informação verbal. No entanto, com 
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alguma frequência deverá ser o professor a fazer a demonstração, já que isso 

pode contribuir para criar uma imagem mais positiva de si e da atividade 

desportiva em causa”. Assim, demonstrei também os erros comuns à turma, o 

que permitiu a perceção das divergências e levou, mais facilmente, à 

compreensão dos aspetos a alterar. Para esta demonstração evitava recorrer-

me aos alunos, pois tal como refere Rosado e Mesquita (2011, p. 98): “a 

demonstração de aspetos incorretos deve ser realizada por bons alunos/atletas 

ou pelo professor/treinador e não por atletas com dificuldades, evitando a 

humilhação que essa situação pode acarretar”. Pela reflexão continuada do 

processo E/A, é minha forte convicção que, a par da minha evolução na 

capacidade de fornecer modelos mais completos aos alunos (utilização 

sistemática de instrução mais completa incluindo a exposição, a demonstração 

e o recurso a palavras-chave) a compreensão dos alunos passou a ser muito 

mais rápida e eficiente. Segundo Arends (1997, p. 277) existe “uma forte 

relação entre a clareza do professor e o sucesso dos alunos”.  

Contudo, uma estratégia de suporte pedagógico intermediário consistiu na 

prática guiada. A prática guiada consiste na apresentação de uma tarefa a toda 

a turma antes que os ET a implementem e repliquem no seio das suas equipas 

(Siedentop & Tannehill, 2000) Aqui, o ET é iniciado nas lides instrucionais 

enquanto mediador nesta passagem professor-ET-alunos (colegas de equipa). 

Posteriormente, à medida que os alunos foram desenvolvendo minimamente os 

seus conhecimentos e competências, e passada a fase de adaptação ao MED, 

o meu predomínio foi diminuindo em detrimento da AC entre os alunos e o seu 

treinador. Deste modelo surge uma nova estratégia de intervenção, 

nomeadamente o questionamento que, segundo Rosado e Mesquita (2011, 

p.109), “esta é uma estratégia instrucional decisiva para o desenvolvimento da 

autonomia do aluno, para o crescimento pessoal, para o crescimento do 

trabalho de grupos, na medida em que lhes permite problematizar as situações 

e contextos, orientar-se por objetivos, implicar-se do pronto de vista cognitivo e 

afetivo nas aprendizagens.” Esta estratégia permitiu estimular a concentração 

dos alunos nas tarefas de aprendizagem, bem como uma melhor compreensão 

das mesmas.  
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A par disto, adotei um estilo de ensino que se baseou na descoberta 

guiada. A descoberta guiada é definida por Arends (1995), como um estilo de 

ensino em que o aluno, através da autodescoberta e de um envolvimento ativo 

no processo de E/A, é instigado a compreender a estrutura ou as ideias-chave 

da matéria de ensino. Assim, ao longo dos 2º e 3º períodos, este foi o estilo de 

ensino que prevaleceu e funcionou como referência na condução do processo 

de E/A que proporcionei aos meus alunos. Através da descoberta guiada, 

procurei desenvolver as condições necessárias para que os alunos 

adquirissem ferramentas que os auxiliassem a edificar o seu próprio caminho. 

Para tal, “instiguei-os a refletirem criticamente, a questionarem o porquê, o para 

quê e as consequências das coisas” (Batista, 2011, p. 90). Neste é conferido 

um grau de autonomia muito elevado aos alunos, e com a junção das 

características do MED, este aspeto torna-se ainda mais relevante, através do 

suporte que lhes foi dado (manuais de equipa, manuais de capitão, Skill Cards, 

e registo estatístico), edificando assim as tarefas de aprendizagem e 

aperfeiçoando a ajuda mútua.  

Por fim, o estilo de ensino adotado pelo professor reserva um 

determinado papel ao aluno, condiciona a relação dos alunos com a tarefa, as 

interações dos alunos entre si, o modelo de comunicação e a quantidade e 

qualidade das condições de prática. Neste contexto, Batista et al. (2012, p. 90) 

afirmam que o estagiário precisa de “andaimes para se erguer de forma 

gradual e sustentada; precisa de espaço e condições favoráveis para se 

exercitar e consolidar; precisa de desafios para se testar e afirmar”. 

Concordando com a autora, e no meu ponto de vista, o mesmo pode aplicar-se 

aos alunos, proporcionando-lhes assim, uma aprendizagem mais elevada. 

Importa realçar que mais do que a utilização cega de um ou outro estilo de 

instrução ou modelo, é a situação na prática que pede e determina a pedagogia 

concreta a usar. Tal como confirmam Mesquita e Graça (2011), sendo que não 

há nenhum modelo que seja adequado a todos os envolvimentos de 

aprendizagem, a eficácia do ensino deve ser interpretada através do recurso a 

modelos de instrução que forneçam uma estrutura global e coerente para o 

ensino. Assim, segundo os mesmos autores, há que encontrar o justo equilíbrio 

entre as necessidades de direção e apoio e as necessidades de exercitação da 
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autonomia, de modo a criar condições favoráveis para uma vinculação 

duradoura à prática desportiva, algo que desde sempre procurei ter em atenção 

ao longo deste ano. 

4.1.2.8 A importância da Observação 

Ao longo do EF, a observação foi uma das tarefas incutidas ao EE, pois 

como referem as Normas Orientadoras da Unidade Curricular EP (ver nota de 

rodapé nº/1), este deve “elaborar os planos de observação sistemática e 

realizar as respetivas observações” (p.5). Como tal, ao longo do ano foram 

realizadas observações às aulas das minhas colegas do NE e de professores 

mais experientes, nomeadamente do PC, tendo estas sido encaradas como 

momentos de aprendizagem e não apenas como uma simples tarefa.  

Caires (2001) revela a importância que a observação das aulas dos 

colegas de núcleo tem no entendimento das dificuldades: “A possibilidade de 

observar a atuação de um colega, confrontando-se com situações análogas 

àquelas com que tem que lidar na sua prática, permite-lhe tomar consciência 

da complexidade de tarefas e papéis que lhe estão inerentes, bem como, das 

dificuldades que poderá sentir na sua gestão”. Esta tarefa de observar alguém 

com um nível idêntico de desempenho e com uma turma do mesmo nível, 

nomeadamente no caso das observações das aulas da Carina, fez com que me 

deparasse com situações semelhantes, o que me facilitou no reconhecimento 

de erros e necessidades, que enquanto lecionava não me apercebia.  

As grelhas de observação sistemática apresentam uma vantagem dupla 

já que se baseiam em pontos objetivos de referência e permitem ao professor 

pensar nas modificações desejáveis e determinar os modos como as podemos 

fazer (Postic, 1990). Seguindo esta ideia, no início do ano, para tornar estes 

momentos mais objetivos, foram formuladas grelhas de observação (Anexo 1) 

adaptadas a todas as fases do EP, como forma de facilitar o processo, 

sistematizar a observação, estimular o desenvolvimento da minha capacidade 

de observar, analisar, identificar, refletir e argumentar. A partir do 2º período, 

em diálogo com o PO, decidimos alterar as grelhas e adaptá-la segundo uma 

grelha de observação instrucional de Hastie et al. (2013) (Anexo 2), uma vez 

que todo o NE iria implementar o MED como modelo de ensino. Esta grelha de 
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observação tinha como propósito verificar se a instrução da professora ia ao 

encontro dos padrões do MED, permitindo obter, assim, registos mais 

fidedignos e autênticos. Esta observação sistemática permitiu um escrutínio 

rigoroso do cumprimento de requisitos instrucionais que aferem o grau de 

autonomia dado e apresentado pelos alunos bem como o suporte do professor. 

Todas as observações efetuadas tiveram uma importância evidente no 

meu desenvolvimento profissional, permitindo-me refletir de uma forma mais 

distanciada sobre alguns aspetos do processo de E/A. Estes momentos por um 

lado, foram suportes imprescindíveis para que a minha atuação e intervenção 

fosse melhorando a cada dia através da identificação e diminuição das 

dificuldades e dos erros. Por outro, quando observava as aulas, tentava 

sempre ajudar as minhas colegas, transmitindo críticas construtivas sobre a 

sua prática, o que me permitiu contribuir, de certo modo, para o progresso das 

mesmas. No entanto, a aprendizagem proveniente da observação de aulas não 

é exclusiva para os observadores, mas também para quem é observado, pois 

sermos observados na atuação enquanto professores, permite-nos obter uma 

perspetiva diferente daquela que perspetivamos, enquanto líderes da aula. 

Rodrigues (2001) descreve a relevância da observação e posterior 

reflexão na profissão docente, confirmando que “o professor precisa que lhe 

seja dada a oportunidade de “se ver ao espelho”, de se ver em situação, pela 

mediação da observação de outros, de modo a poder fazer aproximações 

sucessivas, numa relação prático-teórica, a um espaço de maior congruência 

entre pensamento e ação”. Como tal, no final das observações a prática era 

refletida, e neste momento eram proporcionados instantes de partilha e de 

aprendizagem. Os feedbacks e críticas construtivas emitidas permitiram-me 

aceder a um maior leque de informação que de outra forma seria impossível, 

uma vez que quem está de fora tem outra perspetiva, tomando atenção a 

aspetos que nós, enquanto lecionamos, não conseguimos ter em atenção. A 

tarefa de observação desenvolve assim, a cooperação entre colegas e é muito 

enriquecedora porque, ninguém aprende sozinho. 

No entanto, apesar de ter consciência da importância da observação no 

meu desenvolvimento profissional, as presenças do PO e do PC, causaram-me 

um certo desconforto. Nas primeiras aulas observadas por ambos, tinha receio 
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das opiniões que podiam ter sobre a minha atuação, apresentando assim uma 

atitude pouco interventiva, resultante do nervosismo e do medo de fracassar. 

No entanto após conseguir ultrapassar estas inquietações iniciais e numa fase 

de maior experiência, comecei a perceber que os feedbacks acerca das 

observações faziam com que a minha atuação e intervenção e, naturalmente, o 

processo de E/A que proporcionava aos meus alunos iam melhorando ao longo 

do EP. Estes momentos proporcionaram que os medos iniciais fossem 

desaparecendo gradualmente. 

De um modo geral, este processo de desenvolvimento profissional no seio 

do núcleo, vai ao encontro das ideias de Alarcão (1996), ao referir que a 

observação, a ação e a reflexão sobre o processo, possibilitam ao aluno 

alargar o seu leque de competências, reformulando (e flexibilizando) o seu 

modo de pensar, interpretar e agir sobre o real. 

4.1.2.9 A Avaliação como tarefa central dos professores 

A avaliação, no contexto do processo E/A, assume-se como uma 

necessidade à regulação da qualidade do ensino. Neste sentido, Bento (2003) 

refere que, juntamente com a planificação e a realização, a avaliação é uma 

tarefa central na atividade do professor.  

Segundo Metzler (2000), o processo de avaliação tem como objetivos 

determinar a quantidade de aprendizagem que aconteceu num determinado 

período de instrução, realizar a avaliação da qualidade da aprendizagem 

(habitualmente através da classificação), e tomar decisões a partir dessa 

informação com o intuito de potenciar a aprendizagem. 

Nesse seguimento, no EP temos como objetivo relativa à avaliação, e 

segundo as Normas Orientadoras da Unidade Curricular Estágio Profissional 

(ver nota de rodapé nº/1), utilizar as diferentes modalidade de avaliação, a 

inicial, a intermédia e a final, também designadas por avaliação diagnóstica, 

formativa e sumativa, como elementos reguladores e promotores da qualidade 

do ensino, da aprendizagem e da avaliação do aluno, refletindo posteriormente 

sobre os resultados, visando uma intervenção referenciada ao sucesso. 

Caires (2001) refere que o confronto com o estágio se assume como uma 

tomada de consciência das limitações do estudante-estagiário. Este aspeto foi 
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visível no que se refere à avaliação, visto que se revelou uma tarefa bem mais 

complexa que o esperado, pois controlar a turma, gerir a aula e 

simultaneamente registar o desempenho de cada um dos alunos, revelou-se 

uma tarefa de alto grau de dificuldade. Como tal, Caires (2001) analisa a 

simultaneidade de tarefas como uma dificuldade inicial do estudante-estagiário. 

Posto isto, a tarefa de observar e avaliar 28 alunos, no caso da turma 

partilhada, numa aula de avaliação diagnóstica tornou-se bastante complexa e 

foi uma das principais dificuldades sentidas.  

“Apesar de dominar a modalidade, tive algumas dificuldades de avaliar 
todos os alunos, mesmo havendo bastante tempo de jogo (2x2), uma vez 
que a turma é bastante grande, constituída por 28 alunos, sendo que ainda 
não os conhecia.” (DB – Voleibol, 9 de Outubro, 2014) 

A incapacidade de identificar os alunos, bem como a lista interminável de 

habilidades e critérios, fizeram com que as primeiras avaliações fossem mais 

lentas do que o planeado. Desta forma, posso afirmar que tive dificuldades em 

estruturar todas as fases de avaliação, de realizar a observação e avaliação em 

simultâneo. Como forma de diminuir esta dificuldade, tive a necessidade de 

adaptar as grelhas de observação, optando por listas de verificações menos 

complexas, mais claras e objetivas. No entanto, no decorrer do ano letivo e da 

prática, esta tarefa foi-se tornando mais fácil, comecei a ser capaz de distinguir 

o fundamental do dispensável e a distinguir estratégias de planeamento e 

intervenção pedagógica mais produtivas. Relativamente à avaliação da minha 

turma residente, composta por apenas 20 alunos, este aspeto da avaliação não 

foi encarado como um grande desafio, visto que já tinha experienciado com 

uma turma bastante superior, o que me permitiu evoluir neste sentido. 

Rink (1985, p.159) caracteriza a avaliação como a recolha de informação 

do processo instrucional tendo em vista julgar os seus processos e produtos, 

podendo ser “formal ou informal, formativa ou sumativa, e referenciada à norma 

ou ao critério”. Neste sentido, e de acordo com Rosado et al. (2002, p.32), “no 

que se refere à EF (...) e numa perspetiva de avaliação formativa, a avaliação 

referida à norma tem pouco interesse, devendo ser privilegiada a avaliação 

referida ao critério, isto é, em função dos objetivos definidos”. Como tal, para 

avaliar os alunos utilizei a avaliação criterial, uma vez que esta avaliação é feita 
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através de critérios já definidos, nomeadamente, pelo grupo de EF e da EC, 

não surgindo assim a necessidade de comparar os alunos. 

Segundo Rink (1985), o desenvolvimento profissional do professor 

depende da sua capacidade de avaliar objetivamente todos os resultados da 

sua instrução (recolha de dados no próprio processo), que podem organizar-se 

nos domínios motor (habilidades motoras e capacidades físicas), cognitivo 

(conhecimento e processamento de informação), e socioafetivo (atitudes, 

comportamentos, valores). Neste seguimento, os critérios de avaliação gerais 

foram divididos em dois domínios, ou seja, o domínio das Atitudes e 

Comportamentos – Saber Ser e Saber Estar e o domínio dos 

conhecimentos/capacidades – Saber e Saber fazer. O primeiro tem um peso 

classificativo de 30% sendo as competências a avaliar a nível da assiduidade, 

pontualidade, participação, empenho, interesse, entre outras, e o segundo de 

70%, correspondendo à avaliação do conhecimento do aluno em relação a 

critérios pré-estabelecidos constituídos pelos objetivos de ensino, 

nomeadamente, se compreende e executa as habilidades motoras através do 

cumprimento, ou não, desses critérios, bem como, se adquire e aplica os 

fundamentos regulamentares das modalidades abordadas. 

A classificação final conferida a cada aluno resultou da média dos 

diferentes valores obtidos nos dois domínios de avaliação, sendo transformada, 

no final, numa nota de 1 a 5 valores.  

É deste modo essencial definir a forma de gerir a avaliação. Este constitui 

um processo global, que envolve três fases com características e objetivos 

muito específicos: avaliação inicial (diagnóstica), avaliação formativa e 

avaliação final. Segundo Mesquita (2012), o que leva a diferenciar os 

momentos de avaliação é o objetivo da mesma, podendo por isso ser de 

caráter formal, como o momento das avaliações inicial e final, ou de caráter 

informal ou formal, como a avaliação intermédia, da qual se pretende a 

observação dos comportamentos dos alunos sem ser em momento de stress.   

Analisando cada tipo de avaliação, a avaliação diagnóstica foi sempre 

realizada na primeira aula de cada UD. Segundo Mesquita (2012), a avaliação 

inicial é uma operação antes do facto, pois verifica se os alunos já têm 

conhecimento da matéria que o professor vai ensinar, isto é, se os alunos já 
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dominam as aprendizagens que se pretendem abordar. Assim, esta consistiu 

na recolha de informação para conseguir, através dos resultados obtidos, 

organizar de forma sequenciada e progressiva os conteúdos a ensinar.  

Birzea (1984) defende a importância da avaliação intermédia, pois é a 

única que efetivamente permite a correção dos erros e a eliminação de 

algumas lacunas no processo de E/A. Deste modo, a avaliação formativa 

decorreu em todas as aulas, tendo como objetivo obter informação sobre o 

desenvolvimento das aprendizagens, com vista à definição e ao ajustamento 

de processos e estratégias em função do nível dos alunos. Importa referir, que 

com a implementação do MED, a avaliação estava sempre presente em todas 

as aulas, através dos registos estatísticos, sendo estes instituídos nas ideias de 

avaliação formativa, pois informa sobre o rendimento desportivo das equipas 

(Mesquita, 2014, p.204). Este modelo tem sistemas de avaliações mais 

robustos, sendo denominado de sistemas de accountability. O accountability 

formal com registo e divulgação de resultados constitui um aspeto fundamental 

do MED e tem como propósito incitar a intensificação do comprometimento 

pessoal e da responsabilização dos alunos perante si mesmo e perante os 

outros (Mesquita, 2014). E ainda, Grant et al. e Hastie (cit. por Mesquita, 2014) 

advogam que a afiliação e a responsabilidade conferida aos alunos na tomada 

de decisões tem sido o fator que mais contribuiu para o incremento do 

entusiasmo durante a prática desportiva. A implementação destes sistemas de 

accountability deve ser cuidada e monitorizada, acompanhando a desejada 

adequação das tarefas de aprendizagem a todos os alunos, ou seja, sem se 

descriminar positiva ou negativamente nenhum deles (Mesquita, 2014). 

Segundo a mesma autora, estas estratégias pedagógicas irão, por certo, 

garantir a otimização do processo de E/A, minimizando a possibilidade dos 

objetivos sociais se sobreporem aos de aprendizagem, aspeto que quando não 

é acautelado retira valor substantivo à prática motora e, concomitantemente, 

aos propósitos centrais da EF. 

Por fim, a avaliação final é o momento em que se determina o grau de 

realização dos objetivos, das intenções educativas e metodológicas, da ação e 

da aprendizagem dos nossos alunos (Bento, 1987). Esta decorria sempre no 

final de todas as aulas das UD’s, tendo como objetivo realizar um balanço final 
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sobre todo o processo de E/A, para verificar se o desempenho dos alunos tinha 

sido adequado com a definição das metas estabelecidas inicialmente para cada 

modalidade.  

Um dos problemas da avaliação é que muitas vezes o modo de avaliar 

não vai ao encontro do tipo de instrução que se usou e dos objetivos 

planeados. Este foi um dos problemas iniciais que senti. Nomeadamente, na 

modalidade de Futebol tendo avaliado os gestos técnicos de modo isolado do 

contexto de jogo, tal como evidenciado no seguinte excerto: 

“Na parte fundamental da aula, os alunos realizaram a avaliação final da 
modalidade de futebol. Para tal, optei por realizar exercícios mais 
específicos para avaliar os conteúdos de relação com bola e ação 
individual defensiva, isto porque os rapazes em situação de jogo são 
individualistas, não passando muitas vezes a bola às colegas, e esta 
situação ia-me dificultar na avaliação das mesmas. Para avaliar a 
organização ofensiva e defensiva optei por realizar através da situação de 
jogo (GR)+3x3+(GR), tal como na avaliação diagnóstica para verificar se 
houve algum progresso por parte dos alunos.” (DB – 5 de Novembro, 
2014) 

Apesar desta avaliação isolada, foi possível verificar que a nível técnico 

houve uma melhoria, no entanto, a nível do jogo que é igualmente importante, 

as raparigas apesar de terem melhorado um pouco, ainda assim não foi muito 

satisfatória a evolução, tal como referido na seguinte reflexão: 

“Ao longo da avaliação pude verificar que o nível de desempenho motor 
dos alunos, principalmente das raparigas foi significativo. O seu jogo 
inicialmente caracterizado como não orientado, pela aglomeração em torno 
da bola, perseguição indiscriminada da bola, dificuldade na relação com a 
bola, e imobilização dos jogadores sem bola, o denominado jogo “estático”, 
é agora mais dinâmico, e orientado, apesar de as dificuldades na relação 
com bola serem ainda patentes no jogo, verifica-se também alguma 
intenção de ações ofensivas e defensivas, reconhecem os alvos (balizas), 
e relacionam-se com o objeto (bola) procurando finalizar. Verifica-se uma 
maior descentração em torno da bola, e uma diminuição das interrupções 
do jogo. Em relação aos rapazes verificou-se uma melhoria no 
encadeamento das ações ofensivas e defensivas, e ainda na alternância 
do jogo em largura com o jogo em profundidade.” (DB – 5 de Novembro, 
2014) 

A meu ver esta foi uma imagem redutora da avaliação e das aptidões a 

um nível unidimensional. Isto é, avaliei somente a componente da execução 

motora das técnicas negligenciando os restantes domínios. Assim, algo 

desfasado do contexto do jogo, que é onde os alunos devem ser avaliados. A 
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sua performance no jogo deve ser o princípio que define a sua evolução 

(Mesquita et al., 2013). 

Como tal, a partir do 2º e 3º Períodos, as modalidades desportivas 

coletivas, Andebol e Voleibol, respetivamente, foram avaliadas de uma forma 

mais alinhada com a natureza da instrução. No que se refere à modalidade de 

Andebol, esta foi realizada através do contexto do jogo, ou seja, avaliei a 

tomada de decisão e a execução motora, permitindo que os alunos aplicassem 

as habilidades aprendidas em jogo, tal como refere o seguinte excerto: 

 “A forma de avaliação dos conteúdos foi através da forma de jogo 4x4, 
viste que os alunos não conseguiram atingir o jogo 5x5. Os conteúdos a 
serem avaliados foram, o passe de ombro, a receção, a posição base, o 
drible, o remate, a desmarcação, a marcação individual e as características 
do jogo 4x4. Após a avaliação foi possível observar que os alunos, mesmo 
não tendo conseguido atingir a forma de jogo 5x5, evoluíram em relação à 
avaliação diagnóstica.” (DB – 11 de Março, 2015) 

“Após o decorrer das aulas e de acordo com a avaliação sumativa, foi 
possível observar que a maioria dos alunos evoluíram bastante, em 
relação ao inicio, uma vez que, já foi possível observar uma mudança no 
jogo, onde a maioria dos alunos já se movimentavam em todo o terreno do 
jogo, em profundidade, mas em largura ainda tinham alguma dificuldade, já 
tomam iniciativa de progredir em drible, quando adequado, bem como 
penetrar e rematar quando em situação favorável. No ataque sem bola, já 
conseguem criar linhas de passe, adiantar-se para receber mais à frente e 
afastar-se para receber. Durante a defesa, já adotam uma atitude mais 
ativa, ou seja, condicionam as ações do jogador que é portador da bola, 
colocam-se entre a baliza e o portador da bola que defende, e 
disponibilizam-se para procurar e recuperar a bola.” (DB – 11 de Março, 
2015) 

“Ao nível do conhecimento das regras da modalidade, ao longo das aulas, 
e através do MED, foi possível que os alunos tivessem um maior contato 
com as mesmas, uma vez que realizavam a função de árbitro, 
alternadamente, durante as competições nas aulas.” (DB – 11 de Março, 
2015) 

No Voleibol, procurei também continuar com esta avaliação, através da 

tomada de decisão e da execução motora, isto é, foram avaliadas a parte 

cognitiva e motora, em contexto de jogo, tal como se verifica na reflexão que se 

segue: 

“Os alunos foram avaliados em situação de 2x2 adaptado nos conteúdos: 
passe em apoio, manchete, serviço por baixo e a tomada de decisão no 
jogo. Tendo em conta os objetivos e conteúdos que caracterizam o jogo 
2x2, optei por esta forma de jogo na avaliação sumativa, tal como na 
avaliação diagnóstica. Possibilita, por um lado, a identificação de níveis de 
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desempenho elementares, quando os praticantes não conseguem 
cooperar minimamente com o companheiro e, por outro, a identificação de 
níveis de desempenho razoáveis, quando os praticantes são capazes de 
organizar as ações de jogo com algum sentido tático-estratégico”. (DB – 3 
de Junho, 2015) 

“Na avaliação diagnóstica realizada, no início da UD, verificou-se que a 
turma se encontrava dentro de um nível de jogo estático, devido ao 
imobilismo frequente dos alunos no terreno de jogo, factor que revela 
dificuldades na movimentação e no controlo da bola (Afonso et al., 2013). 
Foi notório que a posição vertical era a mais adotada, sendo o contacto 
com a bola estabelecido pelo aluno mais para se defender dela do que 
para jogar, reagindo mais do que agindo. A maioria dos alunos 
apresentavam características semelhantes, não havendo grandes 
disparidades relativamente às habilidades tático-técnicas entre os 
mesmos, caracterizando-se assim pela sua homogeneidade. No entanto, 
com o decorrer da avaliação sumativa, foi possível observar que alguns 
alunos tiveram uma melhoria significativa no seu desempenho 
relativamente à última avaliação. Contudo alguns ainda não foram capazes 
de identificar e adoptar uma postura quer defensiva quer ofensiva, 
revelando imensas dificuldades de coordenação e na execução de alguns 
dos elementos técnicos básicos desta modalidade, mesmo estando no final 
desta UD. Foi possível verificar que a maioria dos alunos conseguiu, 
passar do nível I (jogo estático), para o início do nível II (jogo anárquico), 
existindo ainda os problemas tácticos ofensivos e defensivos no 
desenvolvimento do jogo 2x2.” (DB – 3 de Junho, 2015) 

Importa referir que nestas duas UD, Andebol e Voleibol também foram 

introduzidos os pontos de fair play, de cooperação, trabalho em equipa, a 

união, a participação e a competição, como forma de envolver os alunos ainda 

mais nas aulas. A meu ver estas avaliações estão em perfeita consonância 

com as perspetivas construtivistas mais concretamente cognitiva que olham 

para o processo de decisão no jogo como uma ligação entre o cognitivo 

(tomada de decisão) e o motor (execução motora). Por isso se privilegia a 

compreensão do jogo, saber não só o como fazer, mas quando, o quê e onde 

fazer, ou seja, compreender o jogo. 

No entanto, no caso das modalidades individuais, de Atletismo, Ginástica 

e Dança, dadas as características da modalidade, que exige muito a técnica e 

muita repetição para a aprendizagem, é óbvio que apenas avaliei cada aluno 

individualmente a realizar as técnicas aprendidas. No caso específico da 

Ginástica, optei pela avaliação através de uma sequência onde os alunos, 

individualmente, realizavam os elementos aprendidos. 

O momento desta avaliação foi, sem dúvida, um dos momentos mais 

marcantes no meu ano de estágio. A necessidade de avaliar e classificar os 
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alunos, atribuindo-lhes um “número” é uma tarefa muito delicada. Esta não foi 

uma tarefa fácil, devido ao facto de ter que analisar o aluno no domínio dos 

diversos parâmetros e depois agregar todos esses desempenhos numa 

classificação numérica final.  

O MED inova também no que diz respeito à avaliação, porque tem uma 

visão multidimensional da avaliação não só focada na performance, mas 

também nos valores e numa forte accountability focada na aprendizagem, isto 

é, os registos avaliam a performance, mas valoriza-se também o empenho e o 

cumprimento de valores de cooperação, fair play formalmente avaliados, isto 

tem impactos diretos no empenho e compromisso e vontade de aprender dos 

alunos que vai ao encontro do construtivismo. Deste modo, este teve um papel 

importante neste campo, uma vez que, estando os alunos a trabalhar em 

conjunto num contexto de equipa, estes envolvem-se mais facilmente na 

avaliação dos seus colegas. Quando as avaliações são mais autênticas, além 

de motivar mais os alunos, estes adquirem maior significado e providenciam 

um conhecimento intuitivo e realista do seu desempenho (Van der Mars & 

Tannehill, 2010). 
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4.2 Área 2- Participação na Escola e Relação com a Comunidade 

Segundo as Normas Orientadoras da Unidade Curricular Estágio 

Profissional (ver nota de rodapé nº/1), “esta área engloba todas as atividades 

não letivas realizadas pelo EE, tendo em vista a sua integração na comunidade 

escolar (…) um melhor conhecimento das condições locais da relação 

educativa e a exploração da ligação entre a escola e o meio” (p.6).  

Ao longo de todo o EP, penso que consegui estabelecer uma boa relação 

com todas as pessoas com quem convivi ao longo do ano. Participei em 

algumas reuniões do grupo de EF, nas reuniões de Conselhos de Turma, da 

minha turma residente e ainda em algumas reuniões realizadas com os Enc. 

Edu. Estas vivências, bem como o Corta-Mato, o Mega-Atleta, o Torneio de 

Basquetebol 3x3 e de Futsal e o Sarau Desportivo, tiveram uma grande 

influência para adquirir um maior conhecimento e ainda para uma melhor 

integração na comunidade escolar. Nestas atividades o clima de convívio 

saudável, o contacto com os alunos, a envolvência dos alunos, o seu 

entusiasmo e motivação, tal como o bom comportamento que a maioria 

demonstrou foi algo que marcou muito pela positiva. A meu ver, a realização 

destas atividades são fundamentais para dinamizar a escola e para potenciar a 

participação e motivação dos alunos em atividades extracurriculares. 

4.2.1 Desporto Escolar: Badminton 

“O desporto representa uma das poucas possibilidades existentes de 

experimentar e de viver a corporalidade, o movimento, a saúde, o bem-estar e 

a vida social.” (Marques, 2006) 

No âmbito do DE, fiquei envolvida na equipa de badminton da escola, 

juntamente com uma colega do NE. No plano curricular da FADEUP, a Didática 

de Baminton consiste mais na componente prática, não se aprendendo a 

ensinar, pelo que, sendo uma modalidade presente nos programas nacionais, 

optei por me integrar a esta equipa. A participação no DE foi importante, na 

medida em que lidei com maior proximidade com uma dimensão diferente do 

desporto na escola, com uma modalidade individual e de raquetas, e, deste 
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modo, proporcionou-me a aprendizagem de técnicas e estratégias para o 

ensino desta modalidade que assumem contornos específicos. 

Importa realçar que a participação no DE não foi de todo periférica, não 

se restringiu a um simples acompanhamento, na medida em que ficaram a 

nosso cargo inúmeras tarefas, tais como: divulgar o grupo; atualizar as fichas 

de presenças e controlar a assiduidade; acompanhar os alunos às competições 

e preparar e realizar as sessões de treino. No entanto, no acompanhamento 

deste núcleo de DE, tive a infelicidade de não puder acompanhar os alunos ao 

longo das competições, por motivos profissionais. 

Nos primeiros treinos percebemos de imediato que esta configuração do 

desporto na escola assume caraterísticas muito diferentes da aula de EF, 

marcada certamente pelo seu cariz extracurricular. Assim, os alunos que se 

apresentam neste espaço fazem-no, à partida, voluntariamente o que 

determina uma dinâmica completamente diferente no treino: menos 

comportamentos inapropriados e fora da tarefa, menor esforço do professor no 

controlo dos alunos e um maior empenho. 

A confiança que o PC depositou em nós, ao atribuir-nos estas 

responsabilidades fez-me sentir progressivamente mais confortável e segura 

no papel de professora. Assim, esta envolvência no DE contribuiu, em grande 

parte, para a configuração da minha identidade profissional. 

Quanto à dinamização do Grupo de Badminton, o núcleo construiu e 

afixou em vários pontos da escola cartazes que tinham todas as informações 

referentes às inscrições (figura 6). Como havia restrições em relação à 

idade/escalão, a adesão não foi o que esperávamos, havendo apenas 20 

alunos inscritos com idades compreendidas entre os 12 e os 14 anos, dos 5º e 

6º anos. 

 

 

 

 

 

Figura 6 – Divulgação do DE de Badminton. 
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Contrariamente ao que ocorre nas aulas de EF, onde os alunos estão 

sujeitos a formas de organização e a conteúdos e estruturas mais formais, o 

DE deve ser entendido como uma parte menos orgânica, mais informal da vida 

escolar (Marques, 2006, p. 145). No entanto, apesar de não ser necessário um 

planeamento formal, todos os treinos foram planeados antecipadamente por 

mim e pela minha colega do NE, resultando, assim, de um trabalho conjunto e 

cooperativo. Ao longo do planeamento tivemos de pensar sobre as 

modalidades individuais: como promover o refinamento técnico, como fazê-lo 

sem tornar o treino exaustivo ou monótono, que exercícios e quanto tempo, 

como promover a competição tendo em conta a diferença de níveis entre os 

alunos. Além das diferenças dos níveis, existem diferenças no sexo, idade e 

ano de ensino dos alunos, o que torna mais heterogéneo este grupo e difícil 

atender às suas necessidades na sua plenitude. Lidar com alunos de uma faixa 

etária igual (5º e 6ºanos) à turma que me foi atribuída (5ºano) foi um aspeto 

importante nesta experiência, na medida em que já estava mais familiarizada 

com este escalão etário. 

Concluindo finalizo esta temática através da frase de Bento (cit. por 

Bastos et al., 2014, p. 326), que afirma que, o desporto é uma pedagogia do 

esforço, da ação e vontade, tão necessária para reabilitar a escola e ajudar 

esta a cumprir a sua missão central; para que nela se faça o que se quer, mas 

se queira e deseje aquilo que se faz. 

4.2.2 Direção de turma 

“O DT é, antes de mais, um Educador. (...) O DT assume-se com o papel 

de “tutor” (...) definindo-se como um professor que conhece bem os seus 

alunos...” (Silva, 2007, p. 45). 

O acompanhamento do papel do DT é uma das funções intrínsecas ao 

EP, pois uma vez que este prepara o EE para a prática profissional em 

contexto real, faz todo o sentido adquirir competências nesta área específica 

que o professor desempenha na escola. Deste modo, acompanhei de perto a 

diretora de turma, da turma pela qual fiquei responsável ao longo do ano letivo. 

Para mim foi muito gratificante a atribuição da responsabilidade sob este cargo, 

tendo sido uma experiência nova e enriquecedora para a minha experiência 
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profissional. Este acompanhamento permitiu-me perceber melhor qual o 

contexto e as características da turma, uma vez que, ninguém na escola 

conhecia melhor aquele grupo de alunos, a não ser a diretora de turma. 

Durante todo o ano letivo fui responsável por abrir o livro de ponto da 

minha turma, bem como acompanhar a elaboração dos dossiers de turma, 

onde eram arquivados: os documentos legislativos do cargo de DT; os critérios 

de avaliação das diferentes disciplinas; as atas de todas as reuniões do 

conselho de turma; as fichas presenciais das reuniões com os professores; as 

fichas presenciais das reuniões com os Enc. Edu.; o registo biográfico e todas 

as informações de cada aluno; os contactos dos Enc. Edu. e as justificações de 

faltas dos alunos. Algumas das informações contidas neste dossier devem ser 

partilhadas com os restantes docentes em Conselho de Turma para que sejam 

analisadas estratégias, métodos de trabalho e tarefas que promovam o 

desenvolvimento de um processo de E/A adequado às especificidades dos 

alunos. 

A minha participação em algumas reuniões com Enc. Edu. fez com que 

percebesse a importância do DT na transmissão de informação e no 

esclarecimento das dúvidas apresentadas, pois a linguagem da escola é, por 

vezes, um fator de afastamento de muitos Enc. Edu. pela utilização de vários 

termos técnicos, obrigando a que o DT esteja atento à linguagem que utiliza e 

saiba adequá-la às características sociais e culturais das diferentes famílias 

(Zenhas, 2006). Reconheci também a importância destas mesmas reuniões 

uma vez que para os pais e os Enc. Edu., o contacto com o DT é um dos meios 

disponíveis para a obtenção das mais variadas informações sobre o 

rendimento escolar dos seus educandos e todos os assuntos relacionados com 

o contexto-escola, pois é um professor que tem acesso aos diferentes dados 

dos alunos e que, frequentemente articula com os restantes professores do 

conselho de turma. Tal como se pode confirmar no artigo nº5 do Decreto-Lei 

nº30/2002, que afirma que o DT “é particularmente responsável pela adoção de 

medidas tendentes à melhoria das condições de aprendizagem e à promoção 

de um bom ambiente educativo, competindo-lhe articular a intervenção dos 

professores da turma e dos pais e encarregados de educação e colaborar com 

estes no sentido de prevenir e resolver problemas comportamentais ou de 
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aprendizagem”. Assim sendo, o DT é um gestor pedagógico determinante para 

a comunidade educativa, este exerce uma tripla função, ou seja, a relação 

estabelecida com os alunos e com os Enc. Edu., além da relação estabelecida 

com os demais professores da turma. 

Face a estas diversidades de funções e responsabilidades, verifiquei que 

ser DT requer muito trabalho e dedicação. Permitiu-me ainda reconhecer as 

características que um DT deve ter para permitir que o mesmo consiga 

responder de forma produtiva às tarefas que têm a seu cargo que, no meu 

entender devem ser a capacidade de uma boa comunicação, a 

responsabilidade e a gestão de relações humanas. Deste modo, este 

envolvimento implicou que me sentisse mais integrada na comunidade escolar, 

foi uma grande aprendizagem e uma forma de me sentir mais parte da 

comunidade de prática dos professores. 

4.2.3 Corta-Mato Escolar 

Desenvolver atividades desportivas na comunidade escolar é uma das 

funções do professor de EF sendo uma oportunidade para estimular e fomentar 

a prática desportiva entre os alunos. Assim, o corta-mato foi a primeira 

atividade desenvolvida pelo Grupo de EF, sendo uma das atividades mais 

antigas e dinamizadora da escola. Deste modo, as atividades letivas param 

para que todos os alunos pudessem participar e envolver-se nesta prova. 

Nesta atividade o meu NE, devido à falta de comunicação com o grupo de EF, 

não houve um grande envolvimento na fase de preparação, no entanto, não 

deixamos de colaborar no dia da atividade, bem como na divulgação (figura 7), 

na encomenda das medalhas e na dinamização do mesmo. 

 

 

 

 

 

Figura 7 – Cartaz de divulgação do Corta-Mato. 

A Prova de Atletismo “Corta-mato”, realizada na manhã do dia 14 de 

Novembro de 2014, nas instalações da EC e espaço circundante, teve os 
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seguintes objetivos: (i) desenvolver gosto e hábitos de prática desportiva, (ii) 

divulgar a modalidade Atletismo, (iii) apurar alunos para a competição inter-

escolas e para a competição distrital que se realiza todos os anos. A população 

alvo foram os alunos do 2º e 3º Ciclos e Secundário de todo o Agrupamento. A 

atividade foi dinamizada pelo grupo de estágio em conjunto com alguns 

professores do grupo de EF, sendo que os seus elementos estiveram 

envolvidos em todas as fases: divulgação, preparação, dinamização e 

avaliação. A atividade contou com a colaboração dos Bombeiros Municipais da 

Trofa, professores de outros grupos disciplinares e funcionários da escola, 

assim como dos alunos do curso profissional de gestão desportiva, da 

professora Rosa. Evidenciaram-se como aspetos positivos, a organização ágil 

e eficaz. O trabalho de equipa assentou numa divisão de tarefas e funções, 

participando cerca de 308 alunos, com uma boa atitude sócio-desportiva. Esta 

atividade teve como encargos económicos: a compra de medalhas para os três 

primeiros classificados de cada prova; um reforço alimentar (sandes e sumo) 

para todos os participantes e a aquisição de cartolinas. Estas despesas foram 

abrangidas pelo orçamento do DE. 

Nas duas semanas anteriores a esta prova, nas aulas de Futebol, 

procurei motivar os alunos, simulando o corta-mato na ativação geral. Apesar 

de ter procurado incentivar a participação de toda a turma, não consegui fazê-

lo. No entanto, fiquei bastante satisfeita com a adesão dos alunos a este 

evento: 

“No final da aula, recolhi os nomes de quem iria participar no corta-mato e 
fiquei bastante satisfeita com a motivação e interesse demonstrado pelos 
alunos, apenas 4 alunos é que não se inscreveram.” (DB- 29 de Outubro, 
2014, Futebol) 

Estas simulações fizeram com que os alunos no dia da prova encarassem 

a mesma com seriedade e responsabilidade. 

Como aspetos positivos da atividade são de referir, o lançamento do 

agendamento da atividade na plataforma informática da escola, para o 

conhecimento de toda a comunidade educativa; a disponibilização atempada 

de toda a informação referente à participação dos alunos do agrupamento em 

todas as provas; o grau de envolvimento da equipa responsável da atividade, 

para levar a cabo todas as ações de preparação, operacionalização e 
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concretização das atividades; o cumprimento da planificação das atividades, 

bem como a forte adesão e envolvimento dos alunos na concretização das 

diversas atividades que envolvem este tipo de evento. 

Como aspetos menos positivos, é de realçar, a não entrega de inscrições 

em data atempadamente definida apesar dos inúmeros avisos; o pouco 

envolvimento de docentes da área disciplinar numa atividade que se diz ser de 

todo o agrupamento, tendo a equipa responsável, pelas várias tarefas, pedir 

ajuda a pessoas de outras áreas disciplinares porque em cima da hora alguns 

professores da área disciplinar de EF optaram por não comparecer; outro 

aspeto a referir foram as condições atmosféricas durante a realização da 

atividade, que exigiu a suspensão temporária da prova, bem como ocorreu a 

suspensão de uma corrida, para assistência médica de uma aluna da 

Secundária. 

Apesar de não termos estado envolvidas em todo o processo organizativo 

desta atividade, a mesma não deixou de ser marcante, uma vez que 

correspondeu a momentos em que interagimos com vários professores de EF, 

de ambas as escolas, bem como com todos os alunos de todo o agrupamento. 

Concluindo, esta manhã desportiva revelou-se um momento formativo 

significante, pelo ambiente positivo que gerou e pela mobilização de uma 

elevada quantidade de alunos, de várias faixas etárias, do 5º ao 12º ano de 

escolaridade. Uma vez que nesta atividade não tivemos um grande 

envolvimento, fez com que sentisse a necessidade de me tornar mais 

autónoma juntamente com as minhas colegas do NE, e procurar estratégias e 

estudar como organizar as diferentes atividades, como forma de me tornar 

mais ativa numa próxima organização. Assim, ao longo do ano letivo, a minha 

participação, bem como a das minhas colegas do NE foi-se tornando cada vez 

mais ampla, dado que nas atividades seguintes fomos as responsáveis pela 

organização de todo o processo das atividades. 

4.2.4 Mega-Atleta 

A atividade do Mega Atleta, realizada no dia 25 de Fevereiro de 2015, 

durante a manhã, visou proporcionar aos alunos da EC, um grande dia para 

promover o desporto e a modalidade de Atletismo. A população alvo foram os 
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alunos do 2º e 3º ciclos.  A realização deste evento desportivo privilegiou 

sobretudo a participação, o divertimento e prazer para todos os alunos. Ao 

contrário da atividade do corta-mato escolar, esta teve maioritariamente ao 

nosso encargo, no que diz respeito ao planeamento, a elaboração do 

regulamento das provas, a divulgação (Figura 8) e avaliação, bem como a 

realização dos diplomas (Figura 9) para os alunos vencedores, contando com 

a ajuda de professores do grupo de EF do agrupamento na dinamização da 

mesma. Esta atividade contou também com a colaboração dos Bombeiros 

Municipais da Trofa e funcionários da escola.  

 

 

 

  

 

Figura 8 – Cartaz de divulgação do Mega Atleta. 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 – Diplomas para os vencedores das provas. 

Esta atividade continha duas provas, nomeadamente, o Mega Km e o 

Mega Sprint. Para as inscrições das mesmas cada professor selecionava os 

melhores alunos em cada modalidade, sendo que no Mega Sprint apenas 

eram selecionados os dois melhores alunos, por escalão e género, e no Mega 

Km, era selecionado apenas um aluno por escalão e género para participar na 

prova. Outra condicionante da seleção era que os participantes apenas 

poderiam participar numa prova, de forma a haver um maior envolvimento dos 

alunos. 

Ao longo da atividade evidenciaram-se como aspetos positivos, a 

organização ágil e eficaz; o lançamento do agendamento da atividade na 

plataforma informática da escola, para conhecimento de toda a comunidade 
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educativa; a disponibilização atempada de toda a informação referente à 

participação dos alunos, bem como o regulamento da atividade; o grau de 

envolvimento do NE e grupo de EF responsável pela atividade para levar a 

cabo todas as ações de preparação, operacionalização e concretização das 

atividades; o cumprimento da planificação das tarefas a realizar. No entanto, 

apesar de se terem estabelecido prazos para que todos tivessem a 

possibilidade de fazer as inscrições atempadamente e assim haver uma maior 

adesão por parte dos alunos, a falta de divulgação por parte dos professores foi 

notória bem como a não entrega de inscrições em data atempadamente 

definida apesar dos inúmeros avisos, havendo assim apenas 55 participantes. 

Outros aspetos menos positivos desta atividade foram a não participação de 

todos os alunos do agrupamento, bem como a fraca adesão de alunos do 

escalão de juvenis, em ambos os géneros. 

Em suma, a par dos pontos menos favoráveis, a atividade foi realizada 

com sucesso por parte dos professores do grupo de EF que tinham 

disponibilidade para ajudarem, bem como do NE, para proporcionarem o 

melhor para os alunos envolvidos. Por estarmos mais envolvidas no processo 

de organização, esta atividade já nos deu um maior conhecimento da realidade 

na realização da mesma, bem como uma maior perceção da dinâmica que a 

mesma tem em contexto escolar. Permitiu também desenvolver o trabalho de 

equipa com as minhas colegas e com os restantes professores. Sem a 

colaboração de todos os professores e um bom trabalho de equipa, estes tipos 

de eventos não tinham a dinâmica e o êxito desejado e alcançado. 

4.2.5 Os Torneios: Basquetebol 3x3 e Futsal 

A nossa participação e envolvimento na escola também passou por 

proporcionar aos alunos momentos de competição saudável e também 

promover desportos coletivos. Com efeito, organizamos dois torneios: o 

Basquetebol 3x3 e o de Futsal. Ambos os torneios foram divulgados aos alunos 

através da afixação de cartazes (Figura 10) contendo toda a informação 

necessária. As fichas de inscrição foram entregues aos professores de EF para 

cada uma das suas turmas. 
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Figura 10 – Cartazes de divulgação dos torneios Basquetebol 3x3 e Futsal. 

Relativamente ao torneio de basquetebol, este realizou-se no dia 29 de 

Janeiro de 2015, e visou promover o desporto e a modalidade de Basquetebol. 

A realização deste evento desportivo privilegia sobretudo a participação para 

todos os alunos, o divertimento e prazer para os mesmos e, por fim, mostrar 

que é mais valorizado o gosto do jogo do que o do resultado. Para além disto, 

esta atividade não deverá ser vista única e simplesmente para o 

desenvolvimento da cultura motora e desportiva, mas também para a 

promoção de competências sociais e relacionais. A população alvo foram os 

alunos do 2º e 3º ciclos, à exceção do 5º ano de escolaridade, da EC. A 

atividade foi dinamizada pelo NE da FADEUP em conjunto com uma equipa de 

professores do Agrupamento de Escolas da Trofa, sendo que a sua maioria 

esteve envolvido em todas as fases: divulgação, preparação, dinamização e 

avaliação. A atividade contou com a colaboração dos Bombeiros Municipais da 

Trofa, funcionários da escola e alunas do grupo/equipa de Basquetebol. 

O número mínimo de inscrições de cada equipa era de quatro jovens do 

mesmo escalão e género, à exceção do escalão infantis, em que podiam 

participar equipas mistas, sendo que apenas podia haver dois elementos 

federados em basquetebol e as equipas podiam ser feitos com vários 

elementos mesmo que não fossem da mesma turma. Cada tempo de jogo era 

composto por 12 minutos no escalão infantil e iniciados femininos e 8 minutos, 

nos mesmos escalões mas masculinos. Para os escalões juvenis e juniores, o 

tempo disponível de jogo era de 14 minutos para os femininos e 10 minutos 

para os masculinos.  

As classificações foram elaboradas por escalão etário/sexo. A 

classificação das várias equipas, no seu escalão, foi ordenada pela soma das 

pontuações atribuídas aos resultados dos jogos realizados, sendo: 3 pontos 
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equivalem à vitória, 2 pontos ao empate, 1 ponto à derrota e 0 pontos à falta de 

comparência. 

Evidenciaram-se como aspetos positivos, o espaço disponível, uma vez 

que havia seis campos disponíveis, não sendo a falta de espaço um problema, 

a organização ágil e eficaz. O trabalho de equipa assentou numa divisão de 

tarefas e funções, participando cerca de 185 alunos, com uma boa atitude 

sócio-desportiva. Para esta atividade foram elaboradas medalhas e diplomas 

(Figura 11) para as equipas vendedoras. No entanto, a não participação de 

todos os alunos do agrupamento, a fraca adesão de equipas do escalão de 

juvenis, em ambos os géneros foram os aspetos menos positivos nesta 

atividade.  

 

 

 

 

 

Figura 11 – Medalhas e Diplomas do torneio de Basquetebol 3x3. 

No que diz respeito ao Torneio de Futsal, realizado no dia 19 de Março de 

2015, este visou proporcionar aos alunos do 5º ano da EC, um grande dia para 

promover o desporto e a modalidade de Futsal. A população alvo foram os 

alunos do 5º ano. A atividade foi dinamizada pelo NE da FADEUP em conjunto 

com uma equipa de professores do Agrupamento de Escolas da Trofa, estando 

a sua maioria envolvido em todas as fases: divulgação, preparação, 

dinamização e avaliação. A atividade contou com a colaboração dos Bombeiros 

Municipais da Trofa e funcionários da escola.  

O número mínimo de inscrições de cada equipa era de cinco elementos 

do mesmo escalão e género, sendo que apenas podia haver dois alunos 

federados em futsal e as equipas podiam ser feitos com vários elementos 

mesmo que não fossem da mesma turma. O tempo de jogo era de 10 minutos, 

este era “tempo corrido”, em que o cronómetro só parava em situações 

anómalas.  

As classificações, tal como no torneiro de basquetebol foram elaboradas 

por escalão etário/sexo. A classificação das várias equipas foi ordenada pela 
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soma das pontuações atribuídas aos resultados dos jogos realizados, sendo 

que: 3 pontos correspondiam à vitória, 2 pontos ao empate, 1ponto à derrota e 

0 pontos à falta de comparência. 

É de referir como aspetos positivos, também, a organização ágil e eficaz, 

bem como o espaço disponível, uma vez que havia quatro campos disponíveis, 

não sendo a falta de espaço um problema. Para a atividade foram elaborados 

diplomas para os alunos vencedores e participantes e prémios (Figura 12) para 

cada elemento das três equipas vencedoras.  

 

 

 

 

 

Figura 12 – Prémios do torneio de Futsal. 

Relativamente ao cumprimento da entrega das inscrições este foi um 

aspeto que também não dificultou a atividade uma vez que todos os 

professores cumpriram com os mesmos e ainda a forte adesão e envolvimento 

dos alunos do 5º ano na concretização das diversas atividades que envolvem 

este tipo de evento. No entanto, houve uma reduzida adesão de equipas 

femininas no torneio, talvez pela falta de incentivo por parte dos professores, 

no que a meu ver estes deveriam aproveitar estas atividades para estimular os 

seus alunos para os hábitos de vida saudável e para que os mesmos 

vivenciassem momentos onde predominam as boas relações interpessoais 

com um espírito competitivo saudável. 

Em suma, as atividades foram realizadas com sucesso por parte dos 

professores do grupo de EF que tinham disponibilidade para ajudarem, bem 

como do NE, que se dedicou ao máximo para que tudo decorre-se da melhor 

forma e assim proporcionarem o melhor para os alunos envolvidos nas 

atividades. O espírito competitivo e de fraternidade fez-se sentir em todos eles, 

sem que houvessem problemas de ordem disciplinar, e onde a organização 

proporcionou momentos de grande emoção a todos os envolventes. 
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4.2.6 Sarau Desportivo: O envolvimento de toda a comunidade educativa 

Segundo Garcia (2006, p.21), “o desporto é para todos, para se praticar 

tudo, ao longo de toda a vida e através de todas as formas possíveis ou 

imagináveis”.  

Como tal, este ano decidimos organizar o I Sarau desportivo – A vida em 

movimento, que se realizou no dia 29 de Maio de 2015, pelas 18h30, no 

pavilhão gimnodesportivo da EC, assinalando desta forma o final do ano letivo. 

A atividade visou promover o trabalho de grupo, entre os alunos dos vários 

anos, tendo como fim uma realização coletiva, em que cada elemento 

participou com os seus saberes para o todo em geral e ainda por ser um 

evento de todos, porque os alunos, professores e funcionários cooperaram e 

muito no sentido de o concretizar. O acontecimento teve como público-alvo 

toda a comunidade envolvente da escola e a população em geral interessada. 

Esta atividade teve totalmente ao nosso encargo, no que se refere a todo 

o planeamento, à elaboração do programa, à divulgação, que foi feita através 

da afixação de cartazes e convites (Figura 13) contendo toda a informação 

necessária, e à avaliação.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 – Convite, Cartaz de Divulgação e Programa do Sarau Desportivo. 

 

Esta iniciativa permitiu exibir algumas das mais-valias da EF na escola, 

envolvendo a comunidade Educativa da Trofa em torno de um espetáculo de 

qualidade. No Sarau desportivo, foi possível demonstrar, através da dança, o 

que de melhor se faz ao nível das aulas de EF com uma turma de cada ano de 

escolaridade (do 5º ano ao 9ºano) da EC, e do DE, nomeadamente, futsal e 

badminton, a par destas apresentações, tivemos a participação de uma cantora 
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amadora, participante dos ídolos, um grupo de ginástica e ainda a presença do 

núcleo de dança da FADEUP, procurando elevar ainda mais esta atividade 

para toda a comunidade. 

Para a concretização deste evento tivemos que organizar treinos de 

preparação para o mesmo, onde ajudávamos as diferentes turmas a realizar 

coreografias, estes foram realizados nas horas das aulas de EF das turmas 

uma vez por semana, e ainda foram feitos alguns treinos em horários 

disponíveis de todos os participantes, tempo esse que inicialmente não foi fácil 

de conciliar, mas que a vontade em participar ajudou a ser possível reunir. 

Apesar do número de espectadores ter ficado aquém da nossa 

expectativa inicial, existiu um feedback positivo acerca da organização da 

atividade. Contamos com a presença especial, de alguns professores da 

FADEUP, com o presidente do Agrupamento de Escola da Trofa, bem como o 

diretor da EC, e ainda com a presença de um representante da Câmara 

Municipal da Trofa e também de um representante dos Bombeiros Municipais 

da Trofa. A meu ver, era importante que futuramente fosse dada maior 

importância à divulgação da atividade, assim como a utilização de diferentes 

métodos para o fazer. 

Para mim esta atividade foi a que mais me marcou no meu EP, foi uma 

atividade que me deu uma grande satisfação e vontade em realizar e que, com 

a brilhante prestação dos alunos, foi um êxito o Sarau. Este sucesso deveu-se 

à excelente ligação que ambas estagiárias conseguiram estabelecer com os 

alunos e pelo grande empenho de todo o grupo, pois foram imprescindíveis 

vários treinos e muitas repetições para que, dia após dia, as coreografias e 

organização começasse a ficar cada vez melhor. Ver a união, o empenho e o 

envolvimento dos alunos e todo o seu nervosismo e ansiedade nos treinos e 

sobretudo no Sarau, foi muito gratificante. 

A realização desta atividade foi, sem dúvida, uma das minhas maiores 

conquistas no EP pois, para além de ter sido uma vivência muito gratificante e 

ainda não terem desenvolvido uma atividade desta dimensão, penso que 

conseguimos incutir um certo gosto por este tipo de atividades, mesmo 

naqueles que inicialmente se recusavam a fazer a coreografia e até mesmo a 

participar. 
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Em suma, todas estas ações que tive o agrado de organizar e colaborar 

contribuíram positivamente, não só para a minha integração e promoção do 

papel de professor na escola, mas também para compreender a importância 

educativa e social da promoção e participação em atividades fora das 

atividades letivas formais. Assim, este envolvimento permitiu-me crescer 

enquanto professora, uma vez que a minha participação, bem com a das 

minhas colegas do NE, teve um papel central e mais pleno em toda 

organização e dinamização da atividade. Consegui perceber, que confiavam na 

nossa competência, uma vez que nos disponibilizaram todo o material que foi 

preciso para todo este evento e nos ajudaram ao máximo na organização do 

espaço, percebendo que acreditavam na nossa capacidade e que iria ser, de 

facto, algo inovador para a comunidade educativa e para os alunos. De acordo 

com Lave e Wenger (cit. por Batista & Queirós, 2013, p. 43), “a aprendizagem 

ocorre para além dos contextos pedagogicamente estruturados, daí a 

importância de colocar os estudantes no espaço real de ensino, como seja a 

própria comunidade educativa, da qual fazem parte não apenas os alunos da 

sua turma, mas também os outros professores, os outros alunos, os auxiliares 

de ação educativa, os pais, etc. É neste contacto que o EE conhece os 

contornos da profissão, tornando-se, pouco a pouco, um membro dessa 

comunidade educativa, denominada, comunidade prática.” Posto isto, o papel 

do professor não é apenas lecionar as aulas, este vai muito mais além das 

aulas, é conseguir atender à comunidade e também promover atividades mais 

significativas para os alunos, em vários âmbitos, tanto nas aulas como nos 

eventos. Este é o principal papel do professor e da EF que ajuda a filiar os 

alunos no desporto para a vida. Neste momento, tenho a consciência que 

adquiri competências profissionais específicas necessárias para organizar 

atividades e eventos que permitam e desenvolvam a dinamização da escola e 

envolvam os alunos em práticas desportivas. 
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4.3 Área 3 - Desenvolvimento Profissional - Desenvolvimento da 

interdependência social associada à aprendizagem cooperativa. 

4.3.1. Resumo  

No decorrer do primeiro período, com a abordagem às modalidades 

desportivas relacionadas com os jogos coletivos (Futebol), foi possível verificar 

que as dinâmicas nas várias equipas formadas dentro da turma funcionavam 

de maneira distinta. Essas dinâmicas afetaram o modo como os alunos se 

relacionavam, as relações de poder, o nível de participação nas atividades e 

por conseguinte a aprendizagem dos estudantes (pela iniquidade na 

participação). A investigação e, essencialmente, a intervenção sobre esta 

problemática tornou-se extremamente pertinente para o desenvolvimento da 

prática da EE e para o desenrolar do processo de ensino e aprendizagem.  

Neste sentido, a elaboração do presente estudo teve como principal 

objetivo intervir, recorrendo à metodologia da investigação-ação, sobre as 

dinâmicas relacionais negativas vigorantes entre os alunos que se revelaram 

um entrave à cooperação e equidade de participação nas atividades.  

O estudo foi realizado ao longo do ano letivo (de outubro a maio) e 

compreendeu quatro etapas, tendo-se sobreposto a implementação do Modelo 

de Educação Desportiva (MED). A primeira etapa representou uma fase de 

reconhecimento do contexto que englobou o primeiro período e o ensino da 

modalidade de Futebol. Com base nos problemas detetados nesta fase no 

respeitante à falta de equidade, inclusão, entreajuda e de sentimento de 

afiliação, seguiu-se uma fase de intervenção que se prolongou ao longo do 

segundo período, contemplando as modalidades de Atletismo (janeiro) e 

Andebol (fevereiro e março). A fase da intervenção implicou a abordagem e a 

exploração de conceitos relacionados e direcionados para o desenvolvimento 

da interdependência social positiva associada à Aprendizagem Cooperativa 

(AC) enquanto meio privilegiado para o estabelecimento de um contexto mais 

cooperativo e, concomitantemente, para elevar o próprio processo de ensino-

aprendizagem (E/A). Para a recolha dos dados recorreram-se a métodos 

mistos para obter uma visão multidimensional dos eventos. Foi conjugada a 

recolha de dados quantitativos (inquéritos) recolhidos no início da UD de 
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Andebol, 5 de fevereiro e no seu final 20 de março acerca de conceitos 

análogos aos examinados nas observações e reflexões registadas 

continuadamente no diário de bordo (DB) durante o desenrolar de todo o 

processo de E/A. Para aferir a evolução do primeiro para o segundo momento, 

na análise de dados utilizou-se a estatística descritiva de forma a proceder à 

apresentação das médias e desvio padrão. Esta foi realizada através do 

programa SPSS, recorrendo aos testes não paramétricos, nomeadamente o 

teste de Wilcoxon, devido à não normalidade apresentada na distribuição dos 

dados. Em simultâneo foi também efetuada uma análise temática aos dados 

provenientes do DB à luz dos conceitos da AC. 

Da análise efetuada, ficou evidente que, com o recurso ao MED, e 

nomeadamente com a operacionalização proativa de um conjunto de 

estratégias implementadas, especificamente para estimular a cooperação entre 

os estudantes, foi possível desenvolver nos alunos uma atitude mais 

comunicativa e de entreajuda. Melhoraram também as interações relacionais 

positivas, dado que os estudantes progrediram ao nível da AC e das relações 

sociais gerando em consequência um contexto de ensino mais democrático. 

Pela utilização proativa de determinadas características e potencialidades 

pedagógicas do MED foi possível promover um ambiente de AC, de maior 

responsabilidade e entreajuda entre os estudantes, bem como um sentido 

maior de afiliação ao longo das aulas de EF. 

 

PALAVRAS-CHAVE: INTERDEPENDÊNCIA SOCIAL, APRENDIZAGEM 

COOPERATIVA, INTERAÇÕES SOCIAIS, MODELO DE EDUCAÇÃO 

DESPORTIVA.  
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4.3.2 Introdução 

O presente estudo de investigação-ação integra-se na área 3 e tem como 

objetivo desenvolver a temática do desenvolvimento da interdependência social 

positiva entre os alunos, associada à AC enquanto meio para debelar 

dinâmicas relacionais problemáticas encontradas no decorrer do primeiro 

período, com implicações negativas para o desenrolar do processo de E/A. O 

tema deste estudo emergiu do facto de ao longo do primeiro período do 

estágio, durante a lecionação da UD de futebol, verificar-se que as dinâmicas 

das equipas formadas funcionavam de maneira distinta. Considerou-se 

pertinente investigar esta problemática, por verificar-se que a coesão e o 

espírito de entreajuda não se evidenciavam numa das equipas, afetando o 

modo como os alunos aprendiam, contudo, é de referir que a maioria das 

equipas demonstrava uma boa relação entre si. 

Neste sentido, a elaboração do presente estudo teve como principal 

objetivo otimizar o processo de E/A, através do MED e da exploração das 

diferentes categorias da AC nas equipas de trabalho.  

A proposta desta investigação advém da convicção da EE da 

necessidade de se recorrer, nas aulas de EF, a metodologias de ensino que 

impliquem os alunos cognitivamente e emocionalmente no processo de E/A 

enquanto membros proativos, não meramente reprodutivos, na construção das 

suas próprias aprendizagens. Segundo Mesquita (2002) existe, na atualidade, 

uma necessidade urgente de preparar estudantes que consigam fazer face às 

exigências da sociedade atual, constituindo-se a EF como um meio de 

excelência para o alcance de tal desiderato. Diversos autores (Mesquita & 

Graça, 2011) têm vindo a reclamar por uma modificação das práticas de 

intervenção do professor, de modo a colocar-se os alunos no centro do 

processo de E/A. Neste paradigma exige-se que os alunos sejam mais ativos, 

desenvolvam a capacidade de aprender a aprender, formulem e resolvam 

problemas, tornando-se mais autónomos e participantes na própria 

aprendizagem, adaptando-se a novas realidades e reagindo às contrariedades 

e dificuldades que se apresentem em contextos diferenciados (Dyson, Griffin & 

Hastie, 2004). 
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A AC surge como currículo de ensino de aprendizagem centrado no 

aluno, em oposição a um "programa de ensino" centrado no professor, tal como 

referido por Lave e Wenger (cit. por Dyson et al., 2004). Segundo Johnson & 

Johnson (cit. por D. Johnson & R. Jonhson, 2009), a meta principal na AC é 

que cada aluno se torne num participante significativo na e construtor ativo da 

sua própria aprendizagem. Através da AC, os alunos trabalham em direção a 

um objetivo comum e o sucesso de cada aluno depende do sucesso de todos 

os outros dentro do grupo. Os alunos não são apenas responsáveis para 

aprender a tarefa, mas também para ajudar os seus colegas de equipa a 

aprender tal como referem os autores Antil, Jenkins, Wayne, e Vadasy; Putnam 

(cit. por D. Johnson & R. Jonhson, 2009).  Partindo deste entendimento, a AC, 

ao potenciar o confronto, o diálogo, e por conseguinte o discurso divergente 

entre pares e pequenos grupos, é promotora de interações sociais, na medida 

em que os alunos são incitados a “explicar uns aos outros a maneira como 

resolvem um problema; a explicitar oralmente o seu raciocínio, partilhando-o, e 

a clarificar as suas ideias para si próprios e para os outros” (Alarcão, 1996).  

No contexto do ensino da EF, o MED é por excelência o modelo 

pedagógico que mais fielmente encerra em si as premissas da AC. Proposto 

por Siedentop pela primeira vez no anos 80 enquanto projeto do seu 

doutoramento e mais tarde sistematizado nos anos 90 enquanto modelo de 

ensino (Siedentop, 1994) o MED, recentra o aluno no processo de E/A, 

rompendo com os formatos tradicionais e descontextualizados de ensinar o 

desporto em contexto escolar vigorante naquele tempo (Siedentop, 1994) e 

infelizmente ainda presentes em muitos cenários onde se ensina hoje a EF 

(Graça, 2014). Este modelo, segundo Siedentop, Hastie e Mars (2011) permite, 

assim, ao nível instrucional, expressar-se de modo mais inclusivo e centrado no 

aluno. A nível curricular, possibilita aprendizagens contextualizadas, autênticas 

e relevantes para os alunos, na qual o professor conduzirá a sua intervenção 

no sentido de possibilitar uma gradual autonomia e responsabilização por parte 

dos alunos São utilizados estilos de ensino menos diretivos e, como 

estratégias, jogos desportivos simplificados (jogos reduzidos) e regras 

alteradas/condicionadas. Siedentop (1994) coloca a aprendizagem de um 

desporto em ambientes semelhantes à realidade, onde os estudantes 
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aprendem atribuindo significado à sua participação e favorecendo as relações 

interpessoais entre os indivíduos numa AC.  

Desta forma, através da implementação de ambientes de prática propícios 

a experiências desportivas autênticas (Graça & Mesquita, 2007), este modelo 

visa a formação de indivíduos em três grandes eixos privilegiando assim uma 

educação multidimensional dos estudantes, englobando os domínios afetivo, 

cognitivo e psicomotor (Metzler, 2011). Isto é, as práticas são desenvolvidas no 

sentido de os alunos se tornarem desportistas cultos e literatos 

desportivamente, competentes em jogo e no desempenho das habilidades 

motoras e entusiastas pela aprendizagem e prática da EF. No sentido de 

garantir a autenticidade das experiências desportivas, Siedentop (cit. por 

Mesquita & Graça, 2011, p. 60) integrou seis características do desporto 

institucionalizado no MED: a época desportiva, a filiação, a competição formal, 

o registo estatístico, a festividade e os eventos culminantes. 

O MED tem uma preocupação fortemente inclusiva pois organiza as suas 

atividades de modo a equilibrar a competição regular com a inclusão e 

equidade participativa de todos os alunos. Hastie (1998) diz, em relação a este 

aspeto, que é importante equilibrar as oportunidades de participação para 

evitar que a participação de alguns alunos de menor nível de habilidade se 

reduza ao desempenho de papéis menores. A formação das equipas deve ser 

também ela equilibrada, assegurando o seu equilíbrio competitivo, mas é 

também importante o desenvolvimento das relações de cooperação e 

entreajuda (Siedentop, 1998). As funções de cada aluno nas suas equipas 

devem ter também como objetivo criar a aproximação entre os alunos e 

promover o espírito de cooperação.  

A investigação no MED tem mostrado que os alunos apreciam o elevado 

protagonismo que detém sobre a condução do processo de E/A, dado que a 

autonomia e responsabilidade que lhes é atribuída os compele a tomar 

decisões e a resolver problemas motivando-os para a prática (Hastie, 1998). 

Deste modo, alguns alunos geralmente mais passivos ou colocados de lado 

(geralmente raparigas e rapazes de menor habilidade motora ou status) 

passam a ser aprendentes mais ativos. Neste processo, as dinâmicas de 

grupo, materializadas nas interações sociais, ganham um sentido acrescido, 
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como referem no estudo de Carlson e Hastie (1997), onde de acordo com as 

percepções dos alunos se verificou um aumento do significado atribuído à EF, 

do sentimento de identidade bem como a noção de afiliação no seio da equipa. 

O empenho e responsabilidade dos alunos para com os cumprimentos das 

atividades e comportamentos esperados são igualmente exponenciados. 

MacPhail et al. (2008) confirmaram que  os alunos gostavam mais deste 

modelo por ser divertido e interessante, e por desenvolver um senso de 

afiliação nos membros de uma equipa, revelando um aumento nas perceções 

de autonomia, bem como a competição formal ser um fator relevante, 

promovendo assim um maior envolvimento nas tarefas (Bennett & Hastie, 

1997). Nos estudos de Ka e Cruz (2006) e Cruz (2008) verificaram-se efeitos 

positivos da implementação das aulas MED sobre os interesses dos alunos e 

na colaboração nas atividades e aprendizagens.  Em particular, verificaram-se 

aumentos na equidade e participação dos alunos, bem como o 

desenvolvimento da colaboração dentro das equipas, dado que os alunos 

sentiram que aprenderam a jogar melhor e a assumir a responsabilidade pelo 

cumprimento das suas funções e desempenhos dos seus papéis.   

Não obstante à mais-valia reconhecida na literatura, a investigação tem 

mostrado algumas exceções. Nomeadamente, os aspetos referidos por Parker 

e Curtner-Smith (2012) que relataram a prevalência de um domínio masculino 

dentro de uma temporada desportiva onde a “hegemonia masculina”8 foi 

sustentada e reforçada, aparentemente tanto por estereótipos de género 

relacionados com competência desportivas vigorantes nos contexto de escola 

como por uma interpretação errónea de cultura desportiva que os alunos, 

essencialmente os rapazes transportaram para o seio da EF.   Neste estudo, os 

rapazes, e algumas raparigas, nos papéis de liderança (estudantes-

treinadores), controlaram as tomadas de decisão o que resultou numa menor 

participação das raparigas e dos alunos menos dotados, principalmente 

durante os momentos competitivos. Segundo os autores, os alunos não 

estavam habituados a trabalhar cooperativamente uma vez que foram 

socializados na escola, no desporto, nos clubes fora da escola, a ganhar a todo 

                                                           
8
 Prevalência do domínio masculino dentro de uma temporada desportiva 
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custo e a concorrer para objetivos de aprendizagem concretizados 

individualmente (Parker & Curtner-Smith, 2012). 

Em concordância, por se ter verificado no início do ano letivo o 

surgimento de problemas similares,  o objetivo deste estudo foi o de analisar, 

mediar e intervir sobre os comportamentos negativos dos alunos, a fim de 

promover uma maior AC, sentido de afiliação, responsabilidade e entreajuda, e 

por inerência contribuir para a criação de um contexto educacional mais 

inclusivo e equitativo nas aulas de EF. 

4.3.3 Metodologia 

4.3.3.1. Desenho do estudo 

Este estudo pretendeu realizar uma intervenção pedagógica ao longo de 

três fases para melhorar as interações, entreajuda e cooperação entre os 

alunos enquanto membros de uma equipa. Mais especificamente, pretendeu 

aperfeiçoar-se as dinâmicas relacionais entre os alunos através do 

desenvolvimento do sentimento de interdependência social positiva entre si e 

por associação, o seu comprometimento para com as premissas da AC. O 

suporte pedagógico facultado pela EE, o enfoque instrucional e o tipo de 

instrução e estratégias de ensino foram desenhados em concordância  com a 

natureza dos conceitos relacionados com a AC à luz da literatura (Johnson, 

Johnson & Johnson-Holubec, 1998). Nomeadamente a interdependência 

positiva, que se refere a cada membro do grupo a aprender a depender do 

resto do grupo enquanto trabalham juntos para completar a tarefa. A 

responsabilidade individual, sendo definida como as práticas que utilizei para 

estabelecer e manter a responsabilidade dos estudantes para um 

comportamento, envolvimento e resultado adequados. A interação promotora 

cara a cara, é literalmente uma discussão em torno do grupo em estreita 

proximidade com o outro, esta interação incide sobre os alunos com o intuito de 

se incentivarem e facilitarem os esforços uns dos outros para que a equipa 

alcance os seus objetivos. As habilidades interpessoais e habilidades de 

pequenos grupos, que são desenvolvidas através das tarefas, incluem escuta e 

tomada de decisão compartilhada, o que implica assumir responsabilidade, 

aprender a dar e receber feedback, e aprender a encorajar uns aos outros. E 
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por fim, o procedimento do grupo, designadamente no que se refere ao tempo 

destinado à discussão de quão bem os membros do grupo atingem os seus 

objetivos e mantêm relações de trabalho eficazes. 

A primeira fase correspondeu a uma aplicação muito superficial do MED, 

abordando somente algumas das suas características na modalidade de 

Futebol (outubro a novembro, 1º período). Esta fase serviu o propósito de 

proporcionar um reconhecimento das circunstâncias do contexto (diagnose), 

onde pela reflexão sistemática (DB) acerca dos eventos (interações relacionais) 

ocorridos durante as aulas se foram dando conta de situações problemáticas 

relativas à falta de equidade, inclusão, entreajuda e desenvolvimento do 

sentimento de afiliação (Kemmis & McTaggart, 1988).  Após a diagnose, 

seguiu-se a fase de intervenção, na qual se desenharam estratégias 

específicas para modificar esses comportamentos. Esta etapa de intervenção 

englobou três fases que contemplaram uma abordagem mais robusta ao MED 

(abrangendo mais das suas características pedagógicas do que as utilizadas 

no 1º período). Contemplou as modalidades de Atletismo (janeiro, 2º período) e 

Andebol (fevereiro e março, 2º período). A primeira destas teve início no dia 14 

de janeiro até ao dia 28 de janeiro (aulas 4 à 11 de Atletismo). A terceira fase 

decorreu entre 11 de fevereiro a 11 de março  (aulas 5 à 16 de Andebol), sendo 

que a quarta fase se reporta ao 3º período. No 3º período, ainda que o maior 

enfoque da intervenção tenha sido no 2º Período, manteve-se uma reflexão 

regular acerca das dinâmicas relacionais vigorantes entre os alunos 

englobadas no normal processo de reflexão inerente ao normal desenrolar do 

processo de ensino e aprendizagem da EE. O objetivo foi o de monitorizar 

informalmente a “retenção” por parte dos alunos dos ganhos em termos de 

atitudes cooperativas adquiridas durante a intervenção. 

Para esta investigação importa realçar que foram utilizados, para a 

análise, métodos mistos, que ilustra uma visão geral da investigação no estudo 

mais completo. Aqui foram utilizadas as técnicas qualitativas para observar, 

refletir e interpretar os eventos do contexto da prática em combinação com a 

recolha de dados quantitativos (inquéritos) acerca de conceitos análogos aos 

examinados nas observações e reflexões no DB. Segundo Bruton (2003), a 

utilização destes métodos permite que os pontos fortes de ambas as 
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perspetivas de análise, quantitativa e qualitativa, possam ser alcançados pela 

promoção de uma validação cruzada auxiliando a confiança na análise dos 

resultados e interpretações.  

4.3.3.2 Participantes 

No presente estudo participaram 20 alunos (9 do sexo feminino e 11 do 

sexo masculino) duma turma do 5º ano de escolaridade da EC no ano letivo 

2014/2015. As idades dos alunos eram compreendidas entre os 9 e os 12 

anos, sendo a média 10 anos. Outro participante neste estudo é a própria EE a 

frequentar o segundo ano do segundo ciclo em Ensino de EF nos Ensinos 

Básico e Secundário da FADEUP, no ano letivo 2014/2015. Segundo Farias et 

al. (2015) este mantém um duplo papel de praticante e pesquisador capaz de 

trazer uma visão “insider” para a pesquisa. Na investigação-ação onde existe 

um “insider” há uma necessidade de equilibrar a proximidade do investigador 

com o contexto de estudo e criar o distanciamento necessário para pensar 

criticamente e permitir que a mudança aconteça, tal como referido por Coghlan 

(cit. por Farias et al., 2015).  Neste caso concreto, uma das preocupações tidas 

em conta foi a de tentar construir um contexto de confiança demonstrando 

imparcialidade durante as observações e análise ao longo do processo. 

4.3.3.3 As unidades de ensino: Aplicação do Modelo de Educação 

Desportiva 

Como referido inicialmente, o presente estudo teve como referencial 

instrucional e pedagógico no ensino da EF o MED.  

Durante a fase da diagnose no 1º Período, na UD de Futebol, as 

características do MED não foram postas em prática na sua totalidade. No 

entanto, as equipas originais constituídas na primeira UD do ano letivo 

persistiram, com a concordância dos alunos, ao longo do ano preservando o 

desenvolvimento de um ingrediente crucial no MED, a afiliação prolongada na 

mesma equipa. Na UD de Futebol os conteúdos foram transmitidos aos alunos 

essencialmente por ID. Esta utilização deveu-se ao facto dos estudantes-

treinadores (ET) não serem suficientemente autónomos, necessitando na 

maioria das vezes, da minha constante intervenção, sendo por isso 
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dependentes de feedbacks, daí tornar-se necessário explicar os exercícios 

para toda a turma. Contudo, também houve necessidade de introduzir a função 

de estatístico, oficial de mesa e árbitro, uma vez que no final da UD foi 

realizado o evento culminante. 

Ao longo da intervenção, na primeira UD do 2º período de 14 de janeiro 

até ao dia 28 de janeiro (aulas 4 à 11 de Atletismo), foram intensificadas e 

aprofundadas as características do MED. Nomeadamente, a existência de 

características das tarefas e transições, em que as equipas tinham espaços 

específicos de treino, para o ensino de pares e diálogo entre as equipas. 

Procedeu-se também à introdução dos skill cards, fornecidos aos ET com a 

responsabilidade de partilhar e explicar os exercícios à equipa de modo a 

ficarem, pouco a pouco, mais autónomos, a interagirem mais uns com os 

outros e, assim, perceberem a importância da aprendizagem em grupo. Neste 

período, o tipo de instrução privilegiada e o suporte pedagógico facultados pela 

professora consistiam num misto de ID e descoberta guiada. Assim, facultava 

autonomia aos ET, porém, devido à sua baixa autonomia, houve necessidade 

de intervir perante toda a turma. Na estruturação da época, a par da explicação 

do formato competitivo das aulas foram entregues os manuais de capitão e de 

equipa, como suporte pedagógico. Este suporte foi um meio de os familiarizar 

com os conteúdos da modalidade, numa fase inicial, e também facilitaram o 

desenvolvimento de hábitos de rotina e de feedbacks, bem como a organização 

dos exercícios explicados nos skill cards. A avaliação diagnóstica também teve 

lugar nesta sessão, uma vez que através dela foi possível determinar o nível 

inicial dos alunos para possíveis ajustes, se necessário na UD e para ajudar a 

formar equipas equitativas. Na UD de Atletismo a competição foi realizada nas 

aulas de 50 minutos, em que os alunos desempenhavam sempre os diferentes 

papéis ao longo da competição, nomeadamente, juiz, estatístico e oficial de 

mesa, sendo que ao longo das provas o fairplay era sempre contabilizado para 

a pontuação da equipa. As aulas de 100 minutos foram destinadas à 

aprendizagem das tarefas motoras da modalidade. 

Na segunda UD do 2º período, que decorreu entre 11 de fevereiro a 11 de 

março  (aulas 5 a 16 de Andebol) foram introduzidas características adicionais 

do MED. Nomeadamente, as fichas de bonificações avaliando e pontuando os 
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principais comportamentos e atitudes a ter para um bom trabalho em equipa 

(Anexo 3). Englobava igualmente na grelha de estatística um bónus para 

premiar os alunos que durante a aula demonstrassem determinados 

comportamentos positivos relacionados com cooperação, entreajuda, etc. Em 

adição, alterar a estrutura das atividades de modo a promover uma maior 

equidade na participação de todos os elementos da equipa, foi também uma 

característica do MED utilizada. O foco instrucional já foi menos diretivo, pois 

foi privilegiado o uso da descoberta guiada. Esta descoberta foi realizada 

através da utilização do método do questionamento permitindo, deste modo, 

envolver ainda mais os alunos no processo de E/A e melhorar a sua 

compreensão. 

 Paralelamente a isto, no período de 26 de fevereiro até 11 de março 

(aulas 11 a 16 de Andebol) houve uma intervenção nas aulas de cidadania, 

com o intuito de desenvolver nos ET a tomada de consciência acerca de 

atitudes de liderança menos positivas (através da observação de vídeos 

retratando determinadas interações entre os alunos). Neste período o tipo de 

instrução privilegiada e o suporte pedagógico facultados pela professora foi de 

supervisão das várias equipas, não descurando a descoberta guiada. 

Relativamente a esta UD, houve sempre competição em todas as aulas, 

intercalando o início das aulas com tarefas motoras. No final realizava-se jogo, 

sendo que, nestas competições, os alunos desempenhavam as diferentes 

funções, sendo acrescentado o papel de treinador e diferentes pontuações 

eram contabilizadas para além do fairplay, como por exemplo, as equipas 

marcavam pontos adicionais, através de comportamentos em relação à prática 

inclusiva, esforço, incentivo dos colegas, e engajamento nas tarefas de gestão. 

Nas últimas aulas das diferentes UD, realizou-se o evento culminante em 

que os grandes propósitos foram celebrar a festividade, a união, a alegria e a 

afiliação e o reconhecimento do mérito e esforço dos alunos. Nestas aulas as 

atividades foram essencialmente lúdico-desportivas com a finalidade de 

promover os propósitos acima referidos. Tal como está definido no MED, nesta 

fase foram apresentadas as classificações finais e a consequente atribuição de 

prémios.  
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Tal como referido anteriormente, no 3º período, as características do MED 

continuaram uma vez que estas são parte integrante do desenrolar do 

processo de ensino e aprendizagem e não apenas instrumentos usados 

exclusivamente na intervenção. 

4.3.3.4 Instrumentos e procedimentos de recolha de dados 

Aplicação dos questionários 

A recolha de dados englobou o preenchimento de um questionário, 

preenchido pelos alunos em dois momentos distintos. Imediatamente antes do 

início da intervenção, à entrada da UD de Andebol, (5 de fevereiro, aula 2 e 3) 

e após o término da mesma (20 de março). 

O questionário congregou questões destinadas a aferir as percepções das 

categorias da AC, nomeadamente, da interdependência positiva (9 questões: 

e.g., “A tua equipa é melhor quando trabalha em conjunto, do que quando 

trabalham separados”), interação face a face (2 perguntas: e.g., “Eu partilho as 

minhas ideias com os meus colegas”), habilidades interpessoais e habilidades 

de pequenos grupos (10 perguntas: e.g., “Todos os elementos da tua equipa se 

ajudam uns aos outros. Por exemplo, a ensinar o jogo, um exercício, a 

preencher uma ficha de jogo”), e procedimento de equipa (2 perguntas: e.g., 

“Se ouvirmos as ideias de todos os jogadores da equipa teremos mais sucesso. 

(exemplos: vencer, aprender, etc.)”). Este questionário resultou da adaptação 

de três instrumentos. O “Questionário do Ambiente no Grupo” de Carron, 

Brawley e Widmeyer (1985), focado na coesão de grupo; o segundo 

“Classroom life instrument” de Jonhson, Jonhson e Anderson (1983), focado 

nas experiências da AC e na promoção de relações positivas; e o “School 

Interracial Climate Scale” de Green, Adams e Turner (1988) focado na 

interdependência e na equidade. O questionário final consta em anexo (Anexo 

4). 

No momento da aplicação do questionário, foi realçado que o mesmo só 

podia ser entregue quando todas as questões estivessem respondidas e os 

alunos foram informados para serem honestos ao responderem. As respostas 

atribuídas eram dadas de acordo com 4 itens (1 = Nunca; 2- Às vezes; 3- 

Quase Sempre e 4- Sempre). O preenchimento do questionário demorou 
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aproximadamente 40 minutos e o caratér confidencial das respostas foi alvo de 

garantia (Anexos 5, 6 e 7). 

Registo Visual das Aulas  

Para a recolha dos dados procedi à filmagem e gravação da equipa mais 

problemática e da que melhor funcionava como equipa, para visualizar as 

atitudes e comportamentos dos alunos, bem como para observar a sua 

evolução e ainda para ajudar a desenvolver as minhas reflexões. Estas 

filmagens decorreram ao longo das aulas da modalidade de andebol, ao longo 

dos meses de fevereiro e março do corrente ano. No desenrolar das aulas as 

minhas colegas do NE tiveram um papel importante, uma vez que procederam 

às gravações, e ainda questionaram os alunos sobre os seus comportamentos 

e atitudes.  

Diário de bordo 

Para além dos procedimentos referidos anteriormente, foram utilizadas as 

reflexões do DB, das aulas selecionadas, bem como da intervenção da aula de 

cidadania, como forma de contextualizar a informação recolhida. Nelas 

constava todo o processo de E/A desenvolvido, bem como as respostas dos 

alunos ao longo da implementação das diferentes estratégias para desenvolver 

a AC e da instrução diferenciada por parte da professora. Ao longo da 

intervenção, o processo foi pensado, planeado, avaliado, refletido e ajustado 

pela EE. O DB era o instrumento principal para daí encadear todo o processo 

de investigação-ação, uma vez que permitiu o desenvolvimento de um diário 

reflexivo que continha todas as anotações fazendo um registo cronológico dos 

acontecimentos. Este diário serviu para perceber os comportamentos e atitudes 

dos ET, bem como para gerar temas e categorias derivadas destes dados 

(Farias et al., 2005). 

4.3.3.5 Procedimentos de análise 

Procedimentos estatísticos  

O tratamento e análise dos dados obtidos nos questionários foram 

realizados através do programa informático SPSS. Na análise dos dados 
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utilizou-se a estatística descritiva de forma a proceder à apresentação das 

médias e desvio padrão. Com o intuito de verificar a existência de diferenças 

significativas entre as variáveis do estudo, procedeu-se à estatística inferencial. 

A análise exploratória dos dados revelou não normalidade na sua distribuição. 

Para tal recorri aos testes não paramétricos (teste de Wilcoxon) para duas 

amostras relacionadas para aferir a evolução do primeiro para o segundo 

momento. 

Para efeitos da interpretação e análise dos resultados, assumiu-se para o 

nível de confiança o valor de 0.05.  

Diário de bordo 

Recorri ainda à elaboração de reflexões descritivas após cada aula 

lecionada, focando-me no comportamento social e instrucional dos alunos. 

Procedi então à extração das observações e reflexões da informação útil, para 

de seguida passar à análise, recorrendo aos pressupostos de uma análise de 

conteúdo com definição de categorias a posteriori (Moraes, 1999; Patton, 

2002). Apesar de ter feito uma análise segundo a teoria da AC, os dados não 

foram forçados a ter que corresponder à mesma. Da análise temática resultou 

o seguinte tema desenvolvido na seção “análise contextual”: “O 

desenvolvimento da interdependência social associada à aprendizagem 

cooperativa”.  

Observação Não Participante  

Com o objetivo de oferecer outra perspetiva à observação e análise do 

contexto de aula e das respetivas dinâmica das equipas em estudo, as minhas 

colegas do NE participaram no processo enquanto observadoras não 

participantes. De acordo com Dias e Morais (2004), esta observação é 

efetuada por um observador distanciado do observado e não integra na vida 

deste, ou seja, este ponto de vista de alguém não relacionado diretamente ao 

estudo é fundamental no sentido de facultar uma perspetiva de fora que serve 

o propósito de triangular os dados no sentido de lhes conferir maior robustez. 

No processo de observação, as colegas do NE preenchiam as fichas de 

observação que continham as características da AC (Anexo 8), que Johnson, 
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Johnson e Johnson-Holubec (1998) definiram como cinco elementos principais 

necessários para uma AC bem sucedida: i) a interdependência positiva; ii) 

responsabilidade individual; iii) interação face a face; iv) habilidades 

interpessoais e habilidades de pequenos grupos; v) o procedimento de equipa. 

4.3.3.6 Apresentação dos Resultados 

DIAGNOSE 

No início do ano letivo, durante o decorrer da UD de Futebol (entre 

outubro e novembro; aulas 1 a 10) foi possível detetar um conjunto de 

dinâmicas interrelacionais entre os alunos que tiveram um impacto negativo 

para o desenrolar do processo de ensino e aprendizagem. Apesar de se terem 

usado estratégias de ensino essencialmente compostas por atividades na sua 

maioria não cooperativas, enquanto preparação para a introdução posterior do 

MED, houve a preocupação de inserir em algumas aulas determinadas 

atividades que estimulassem nos alunos o trabalho em equipa. Durante este 

período emergiram essencialmente dois tipos de situações negativas durante 

as interações entre alguns alunos: por um lado, verificou-se uma certa 

resistência por parte de alguns alunos “dominantes” a comprometerem-se a 

participar em atividades de caráter cooperativo privilegiando os seus interesses 

individuais aos interesses do grupo e dos demais colegas de atividade; por 

outro lado, o exercício do poder por parte de alguns rapazes limitou a 

participação nas atividades de alguns dos seus colegas, principalmente as 

raparigas. Os seguintes trechos retratam estas situações: 

“Ao apresentar as equipas, houve um aluno que reagiu menos bem, por 
não se dar muito bem com algumas colegas da sua equipa, e por ser um 
aluno que não gosta nem sabe perder. Disse que não queria fazer parte da 
equipa e assim não queria jogar” (DB – 22 de outubro, Futebol) 

“Nesta aula os alunos, rapazes, tiveram comportamentos inadequados em 
relação às raparigas, nomeadamente não lhes passar a bola durante o 
jogo, tendo que os chamar a atenção várias vezes para que jogassem em 
equipa e não fossem individualistas.” (DB – 29 de outubro de 2014, 
Futebol) 

Até ao final do primeiro período, apesar das minhas diligências constantes 

a fim de monitorizar a equidade na realização dos exercícios propostos por 
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todos os alunos e a promoção de interações positivas e equitativas entre os 

alunos revelaram-se por si só insuficientes para alterar o contexto de aula. 

INTERVENÇÃO 

Face aos problemas que emergiram durante o primeiro período, foi 

planeada uma intervenção, levada a cabo durante o segundo período, 

enfocando a procura de uma maior equidade na participação nas atividades, o 

desenvolvimento de comportamentos cooperativos, as relações sociais 

positivas, bem como o estabelecimento de metas e comportamentos mais 

inclusivos no seio das equipas. Ao longo da intervenção foram-se realizando 

ajustamentos em determinadas estratégias instrucionais implementadas no 

início. Nomeadamente, alterações na organização das atividades e graus de 

autonomia concedidos aos alunos em função das respostas dos mesmos face 

aos objetivos do estudo. Tais ajustamentos responderam simultaneamente ao 

próprio carácter dinâmico e não linear do processo de E/A indissociável do 

enfoque da intervenção (contexto de aprendizagem e relacional entre os 

alunos). O quadro 3, que se segue, representa o enfoque, objetivos e 

procedimentos da intervenção realizada para atuar sobre os problemas. 

 

Quadro 3 – Procedimentos, período e contexto da intervenção  

Período de 
Intervenção 

Contexto Enfoque Meios Procedimentos Comportamentos 
esperados 

UD Atletismo 
(07 a 28 janeiro de 

2015) com transição 
até ao 3º período 

Em aula - Equilibrar as 
oportunidades 

de 
participação; 

- Estimular um 
comportament
o Cooperativo; 

- Introduzir 
momentos de 
debate entre a 
transição de 

tarefas. 

- 
Implementação 

mais 
aprofundada 

do MED; 

- Skills Cards. 

- Tarefa de 
ensino de pares; 

- Desempenho 
de diferentes 

papéis. 

- Desenvolvimento 
do sentimento de 

Afiliação; 

- Desenvolvimento 
da Autonomia e 

Responsabilidade. 

UD Andebol 

(30 de Janeiro a 11 
de março de 2015) 

com transição até ao 
3º período 

Em aula  
- Estimular 

comportament
os 

cooperativos; 
 

- Estabelecer 
metas de 

Equipa mais 
Inclusivas 

- Ficha de 
Bonificação; 

- Ficha de 
Estatística com 

bónus. 

 

- Organização 
das tarefas de 

modo a 

- Regras de jogo 
de promoção da 

inclusão; 

- Jogo mais 
cooperativo; 

- Alteração da 
pontuação do 
campeonato; 

- Estabelecer 

- Inclusão; 
 

- Afiliação; 
 

- Promoção do 
valor individual 
para a equipa; 
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Análise quantitativa 

Quadro 4 – Valores de Médias, desvios padrão, Z e p referentes à Interdependência 

positiva e Responsabilidade individual, nos dois momentos da avaliação. 

 

O quadro 4 mostra os resultados referentes à categoria da 

Interdependência Positiva, focando conceitos como, interdependência, trabalho 

em equipa, união, e equidade na participação. É possível verificar, que, no 

geral, existiu um aumento dos valores de média do primeiro para o segundo 

momento em cinco das nove questões do inquérito. Na subcategoria 

interdependência é possível verificar que a maioria das perguntas tiveram um 

aumento da média do primeiro para o segundo momento, à exceção da 

pergunta 8 – “A pontuação da tua equipa depende da aprendizagem de todos 

permitir 
observação e 

feedbacks 
regulares dos 

ET. 

momentos 
formais de 

interação face a 
face entre os 

alunos; 

UD Andebol 
(03 de fevereiro a 19 
de março de 2015) 

com transição até ao 
3º período 

 
  

Intervençã
o nas 

aulas de 
cidadania  

(25 de 
Fevereir

o) 

- Estimular 
comportament

os 
cooperativos; 

- Estimular 
Relações 
Sociais; 

- Estabelecer 
metas da 

equipa mais 
inclusiva. 

 

Liderança 
positiva e 
Relações 

Interrelacionais
; 

- Debate 
reflexivo/ vídeos 
de observação; 

- Encontro de 
Interesses/ 
problemas 
mútuos. 

- Partilha de 
ideias e 

conhecimentos 
por parte dos 
alunos mais 

qualificados para 
os menos 

qualificados 

- Afiliação. 

- Desenvolvimento 
do trabalho 
cooperativo 

 

 1º Momento 2º Momento  

 Questão 
 

σ 
 

σ Z ρ 

 
 
 

 
 
Interdependência 

Positiva 

 
Interdepend

ência  

1. 2,90 ,97 3,40 ,82 -1,540 ,123 

4. 2,85 1,14 3,50 ,95 -2,228 ,026 

7. 3,00 ,92 3,30 ,87 -,998 ,318 

8. 3,40 ,88 3,20 ,89 -,893 ,372 

9. 2,45 ,76 2,95 ,89 -1,955 ,050 

Trabalho em 
Equipa 

2. 3,45 ,83 3,50 ,69 -,034 ,973 

6. 3,65 ,67 3,25 ,97 -1,393 ,163 

União 3. 3,05 ,83 3,00 ,65 -,268 ,788 

Equidade na 
participação 

5. 3,90 ,31 3,65 ,75 -1,667 ,096 
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os elementos”, que revelou um decréscimo do primeiro ( =3,40) para o 

segundo momento ( =3,20), ou seja, decresceu 0,20 pontos (aproximadamente 

6%). Contrariamente, a pergunta 4 – “Se a tua equipa não jogar, nem trabalhar 

em conjunto sairão prejudicados” (Z= -2,228; ρ =,026), teve uma melhoria 

estatisticamente significativa do primeiro ( =2,85) para o segundo momento 

( =3,50), ou seja, subiu 0,65 pontos o que corresponde a um aumento de 

aproximadamente 23%, bem como a pergunta 9 - “Todos assumem a 

responsabilidade por qualquer mau resultado ou mau rendimento na tua 

equipa” (Z= -1,955; ρ =,05), apresentou um incremento estatisticamente 

significativo do primeiro ( =2,45) para o segundo momento ( =2,95), ou seja, 

revela um aumento de 0.50 pontos correspondente a um aumento de 20%. Na 

pergunta 1 - “Os alunos da tua equipa precisam uns dos outros” a média subiu 

de 2.90 para 3.40, ou seja, 0,50 pontos o que corresponde a um aumento de 

17% em relação ao valor inicial. Na pergunta 7 – “Não acabam um exercício 

até todos terem aprendido”, um importante indicador, houve também um 

aumento do primeiro ( =3,00) para o segundo momento ( =3,30), ou seja, 0.30 

pontos, o que corresponde a um aumento de 10% em relação ao valor inicial. 

No total, esta categoria revela um aumento de 70% em relação ao primeiro 

momento.  

Na subcategoria trabalho em equipa, a pergunta 2 – “A tua equipa é 

melhor quando trabalha em conjunto, do que quando trabalham separados” 

apresentou um ligeiro aumento da média (0,05 pontos) do primeiro ( =3,45) 

para o segundo momento ( =3,50), ou seja, cerca de 1%. No entanto, houve 

um decréscimo de 0,40 pontos (11%) na pergunta 6 – “Estás satisfeito com o 

nível de desejo de vencer da tua equipa”, do primeiro ( =3,65) para o segundo 

momento ( =3,25). Tal como aconteceu na subcategoria união na questão – 3 

– “A tua equipa é unida na tentativa de atingir os objetivos propostos pela 

professora”, que decresceu ligeiramente de 3,05 para 3.00, ou seja, 0,05 

pontos (1%).  

Relativamente à subcategoria da equidade na participação verifica-se que 

na questão 5 - “Estás satisfeito com a quantidade de tempo que tens jogado ou 
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participado na aula” houve um decréscimo de 0,25 pontos (6%) do primeiro 

( =3.90) para o segundo momento ( =3.65). 

Resumindo, é possível verificar que na categoria interdependência 

positiva os valores de média subiram 71% ao passo que nas questões em que 

se registou um decréscimo isso representou uma descida em média de 18%. 

 

Quadro 5 – Valores de Médias, desvios padrão, Z e p referentes às Habilidades 

Interpessoais e Habilidades de Pequenos Grupos, nos dois momentos da avaliação 

 

O quadro 5 mostra os resultados referentes à categoria das habilidades 

interpessoais e habilidades de pequenos grupos, englobando conceitos como 

interação face a face, AC, afiliação e trabalho em equipa. Verificou-se um 

incremento dos valores de média da turma do primeiro para o segundo 

momento em três das quatro subcategorias. 

Na subcategoria interação face a face, na pergunta 11 –“ Após teres 

trabalhado em equipa descobriste que todos tinham coisas em comum”, foi 

possível observar um aumento da média do primeiro ( =2,50) para o segundo 

momento ( =2,80), ou seja, 0,30 pontos o que corresponde a um aumento de 

12%. No entanto, é possível verificar que existiu um ligeiro decréscimo de 0,05 

pontos do primeiro ( =3,30) para o segundo momento ( =3,25), ou seja, uma 

descida de 2% na questão 10 – “Eu partilho as minhas ideias com os meus 

colegas”. Tal como acontece na questão 12 – “Ao fazeres parte da tua equipa 

ajudou-te a perceber que existem colegas que pensam de forma diferente”, que 

 1º Momento 2º Momento  

 Questão 
 

σ 
 

σ Z ρ 

 
 
 
 
 
 

Habilidades 

Interpessoais 

e Habilidades 

de Pequenos 

Grupos 

Interação Face a 
Face 

10. 3,30 ,80 3,25 1,02 -,131 ,896 

11. 2,50 1,00 2,80 1,06 -,719 ,472 

12. 3,30 ,98 3,15 ,88 -,774 ,439 

Aprendizagem 

cooperativa 

14. 3,10 ,91 3,45 ,89 -1,088 ,277 

15. 2,55 ,83 3,10 1,02 -1,396 ,163 

17. 3,30 ,92 3,15 ,99 -,546 ,585 

19. 3,05 ,89 3,25 1,02 -,608 ,543 

20. 3,10 ,79 3,00 1,03 -,221 ,825 

Afiliação 13. 3,25 1,07 2,95 1,28 -1,216 ,224 

 
 

Trabalho em Equipa 

16. 3,00 ,86 3,25 ,79 -,885 ,376 

18. 3,00 ,80 3,25 ,85 -1,291 ,197 

21. 3,35 ,81 3,10 ,91 -,929 ,353 
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decresceu de 3.30 para 3.15, ou seja, 0,15 pontos, uma descida de 5%, 

aproximadamente. 

Relativamente à subcategoria AC, na questão 14 – “Os alunos aprendem 

muitas coisas importantes uns com os outros” houve um aumento de 0,35 

pontos (11%) do primeiro momento ( =3,10) para o segundo momento 

( =3,45), tal como também é possível observar um aumento da média do 

primeiro ( =2,55) para o segundo momento ( =3,10), ou seja, 0.55 pontos 

correspondente a um aumento de 22%, nomeadamente na questão 15 – 

“Todos os alunos da equipa têm coisas importantes para oferecer uns aos 

outros” e na questão 19 – “Eu ajudo os meus colegas de equipa a aprender” (1º 

=3,05; 2º =3,25; 7%). No entanto, na pergunta 17 – “Todos os elementos da 

tua equipa se ajudam uns aos outros. Por exemplo, a ensinar o jogo, um 

exercício, a preencher uma ficha de jogo” (1º =3,30; 2º =3,15), houve um 

decréscimo de 0.15 pontos (aproximadamente 5%) bem como na pergunta 20- 

“Eu partilho as minhas ideias com os da minha equipa quando penso que os 

vai ajudar” verificando-se um decréscimo de 0,10 (3%) do primeiro ( =3,10) 

para o segundo momento ( =3,00). Posto isto, nesta subcategoria, também é 

possível constatar que os aumentos (40%) foram superiores aos decréscimos 

(8%). 

Na subcategoria da afiliação, na pergunta 13 – “Gostas de fazer parte da 

tua equipa”, deu-se um decréscimo de 3.25 para 2.95, ou seja, 0,30 pontos, 

aproximadamente 9%.  

Quanto à subcategoria trabalho de equipa, nas questões 16 – “Se alguns 

membros da tua equipa têm problemas nas aulas, todos querem ajudar a 

resolver essas situações para se manterem unidos” (1º =3,00; 2º =3,25), 

verifica-se um aumento das médias do primeiro para o segundo momento, ou 

seja, um aumento de 8%, tal como na questão 18 – “Todos os elementos da 

tua equipa trabalham bem em conjunto nos exercícios das aulas” que se 

verifica um aumento das médias do primeiro ( =3,00); para o segundo 

momento ( =3,25), ou seja, de 0.25 pontos, representando um aumento 

aproximadamente de 8%. Já na pergunta 21 – “Eu gosto de cooperar com os 

meus colegas de equipa”, esta diminuiu do primeiro ( =3,35) para o segundo 
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momento ( =3,10) 0.25 pontos, ou seja, aproximadamente 7%. Neste caso, as 

subidas (16%) foram maiores do que as descidas (7%). 

Globalmente, na categoria habilidades interpessoais e habilidades de 

pequenos grupos é possível verificar que em média o valor dos incrementos 

(68%) do primeiro para o segundo momento foram superiores aos valores das 

descidas (31%).   

Análise contextual 

 “O desenvolvimento da interdependência social associada à 

aprendizagem cooperativa”. 

Não obstante na secção anterior se ter realizado uma análise quantitativa 

onde os conceitos de interdependência positiva, responsabilidade e habilidades 

interpessoais se analisaram de forma compartimentada, nesta seção de análise 

interpretativa, optei por refletir sobre esses conceitos de forma interrelacionada 

por me parecer que, em contexto se trataram de fenómenos estreitamente 

relacionados e mutuamente influenciáveis. 

Os problemas encontrados no primeiro período no tocante às dinâmicas 

interrelacionais entre os alunos foram especificamente “combatidos” a partir do 

início do segundo período com o recurso a determinadas estratégias 

implementadas durante as UD de Atletismo e Andebol. A principal medida foi a 

introdução de algumas pedagogias explanadas no MED de uma forma mais 

aprofundada que apelaram especificamente à equidade e trabalho cooperativo 

(tarefas de ensino entre pares, gestão de aula dirigida pelos alunos, 

desempenho de papéis). Uma das estratégias principais foi a de entregar uma 

maior autonomia aos alunos durante a realização dos exercícios pela atribuição 

do papel de Estudante Treinador (ET). Estes alunos foram responsabilizados 

pela conduta de muitas das atividades: 

“Nestas aulas comecei por dar a liberdade aos capitães de equipa para, 
juntamente com a mesma, organizasse a equipa e explicasse os exercícios 
de forma autónoma, e também para criar um espírito de entreajuda e 
cooperação dentro da equipa. Para tal, forneci aos capitães skill cards, onde 
continham a descrição do exercício, os objetivos, os erros que não deviam 
cometer, os feedbacks que deviam dar ênfase quando corrigissem os 
colegas e as componentes críticas, de forma a saberem como era realizado 
o exercício.” (DB, 14 de janeiro, Atletismo) 



4.Realização da Prática Profissional 

  

133 

 

Contudo, apesar das tarefas entre pares promoverem a interação entre os 

elementos das equipas durante a tomada de decisões (papéis a desempenhar, 

escalonamento da participação nos jogos, etc), esta estrutura de atividades foi, 

por si só, insuficiente para desenvolver nos alunos um espírito colaborativo e 

de entreajuda mais equitativo. Nesta fase inicial (aulas 4 e 5) os alunos não 

conseguiam realizar autonomamente o que lhes era pedido (por exemplo 

organizar com eficiência a equipa na realização dos exercícios); eram muito 

dependentes da intervenção da professora; os ET não mostravam o 

conhecimento suficiente para realizar um ensino de pares eficiente nem uma 

predisposição natural para a regulação do trabalho cooperativo no seio da 

equipa:   

“Durante o decorrer do exercício circulava por cada equipa para perguntar 
aos capitães se estavam a ajudar e corrigir os colegas, aspeto que também 
não estavam a realizar. Foi notório que as equipas não sabiam como 
trabalhar em conjunto, nem se ajudarem uns aos outros, ou seja, viam que 
os colegas estavam a realizar mal o exercício mas não o iam ajudar para 
que conseguisse fazer melhor” (DB – 14 de janeiro, Atletismo) 

Neste período, uma forma de monitorizar o desempenho da função por 

parte dos ET foi o colmatar das lacunas na sua instrução com feedback de 

proximidade e instrução direcionada para aquela informação em falta na 

instrução dos ET com o intuito de canalizar a sua atenção para as falhas na 

performance dos colegas não identificadas por si. Por outras palavras, nesta 

fase conduzia os alunos para a monitorização do “alinhamento” entre a 

resposta motora pretendida com a tarefa e as respostas 

motoras/comportamentais efetivas dos alunos, tal como consta na reflexão: 

 “Ao longo da aula ajudava os capitães a perceberem a dinâmica do 
exercício para explicarem à sua equipa e transmitirem os principais 
feedbacks aos seus colegas” (DB- 21 de janeiro, Atletismo)  

“…Expliquei e realcei a função de ser capitão, dizendo que ser capitão não é 
sinónimo de ser o melhor, mas sim um exemplo para a sua equipa, ser 
alguém que respeite, ajude e compreenda os colegas, não tendo atitudes de 
superioridade.” (DB – 23 de janeiro, Atletismo) 

Face a estas lacunas, a meio do segundo período, com a entrada para a 

UD de Andebol (fevereiro, entre as aulas 3 a 16), ficou clara a necessidade de 

rever e intensificar a intervenção através da implementação de estratégias que 

formalmente responsabilizassem os alunos e os induzissem no sentido de 

desenvolver o trabalho cooperativo e comportamentos de ensino de pares 
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entre eles. Ficou igualmente claro, o papel crucial que os ET detinham no 

desenrolar do processo. Nesta medida foram desenhadas uma série de 

estratégias destinadas a capacitar estes alunos em particular de meios e 

competências que lhes permitissem intervir com mais propriedade durante o 

ensino de pares. Pretendia-se por um lado reduzir a “interferência” da 

professora nestas dinâmicas e como consequência fazer com que os alunos 

percecionassem uma maior legitimidade na liderança dos ET. Nomeadamente, 

i) alterar a estrutura das atividades de modo a promover espaços concretos 

onde o ET tivesse espaço para intervir e corrigir a performance dos colegas; e 

ii) intervir diretamente sobre dinâmicas relacionais problemáticas durante uma 

aula de cidadania direcionada para despoletar nos ET a tomada de consciência 

acerca de atitudes de liderança menos positivas (através da observação de 

vídeos retratando determinadas interações entre os alunos). 

Estas estratégias tiveram um impacto extremamente positivo ao nível da 

disponibilidade dos ET na ajuda aos colegas. Por exemplo, na equipa verde, a 

contínua aposta em fomentar a liderança de um maior crescente número de 

tarefas de aprendizagem implicou o desenvolvimento de um maior 

conhecimento acerca dos conteúdos nos ET e familiarização com as 

organizações do MED (campeonato, papéis, cooperação, entreajuda). Isto foi 

aparentemente um aspeto fundamental na capacidade do ET de auxiliar os 

colegas nas suas aprendizagens. Em adição, representou um ponto de viragem 

na natureza das interações verificada tanto por observações externas como 

nas reflexões decorrentes da observação por parte da professora. Por um lado, 

da capacidade dos ET de apoiarem e ensinarem os colegas: 

“Ao contrário do verificado nas aulas da semana anterior, a equipa verde 
revelou uma grande melhoria, nomeadamente na atitude e comportamento 
do capitão, este preocupou-se mais com os elementos da equipa estando 
constantemente a corrigir os colegas e a ajudá-los. Foi notória a satisfação 
dos elementos de equipa com esta nova atitude do seu capitão.” (DB – 11 
de fevereiro, Andebol)  

“O ET esteve constantemente a emitir feedback aos colegas “x põe assim 
a mão, o pé à frente e mandas (rematas) ”; “y pé a frente, mão atrás e 
manda. (remata)” (DB – 11 de fevereiro, Andebol)  

Aspeto fomentado igualmente pelas mudanças efetuadas na organização 

das dinâmicas de rotatividades nos exercícios:  
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 “O remate em apoio foi introduzido através de forma lúdica, (…). Neste 
exercício, os capitães de equipa tinham um skill card de apoio para 
organizar e explicar o exercício aos restantes colegas da sua equipa, bem 
como corrigi-los durante a realização do gesto técnico. (…) para tal 
começava o capitão de fora e este tinha que corrigir os colegas, e ia 
alternando, passando todos pela função de treinador.” (DB – 11 de 
fevereiro, Andebol) 

Tal como como corroborado por diversas fontes: 

Na equipa verde: “O capitão esteve constantemente a corrigir os colegas” 
(aula 11/02) e na equipa azul: “O capitão preocupa-se bastante com o 
desempenho motor dos colegas de equipa e é comprometido nas tarefas” 
(aula 11/02)  

Por outro lado, esta disponibilidade patenteada pelo ET despoletou um 

clima de maior estima entre os colegas de equipa com o surgimento de uma 

grande satisfação e apreço mútuo entre os alunos: 

“Foi melhor do que as outras aulas todas porque ele ajudou-nos mais, e foi 
a primeira vez que saí da aula de EF feliz com a minha equipa” (DB - 11 de 
fevereiro, Andebol). 

“Antes eu não gostava da minha equipa e agora gosto porque ele (ET) 
ajuda-me” (DB - 11 de fevereiro, Andebol).  

No entanto, apesar de globalmente se verificar uma clara tendência na 

melhoria das interações entre os alunos com ganhos para o trabalho em equipa 

e sentido de afiliação, a meio do período da intervenção restavam ainda 

algumas arestas a “limar” na equipa verde: 

“Os alunos demonstraram muito entusiasmo e dedicação, melhorando um 
pouco o trabalho em equipa, nesta aula dedicada à competição, 
conseguiram ser mais unidos e decidir sem problemas que iria competir 
em cada prova, promovendo a equidade na participação de todos os 
elementos da equipa. A exeção foi a equipa verde, em que o capitão teve 
uma má atitude, por não poder competir sempre, uma vez que a rotação 
tinha que ser equitativa e todos tinham que passar pelas diferentes 
funções de nonplayers, deixando assim de apoiar a equipa.” (DB – 23 de 
janeiro) 

Neste caso em particular, um conjunto de estratégias adicionais 

introduzidas aquando a entrada para a UD de Andebol (início de fevereiro) 

parecem ter sido fundamentais para o sublimar do desenvolvimento da 

cooperação e entreajuda entre os membros de algumas equipas. Utilizaram-se 

as seguintes estratégias: i) Introdução de fichas de bonificações preenchidas 

regularmente no final das aulas destinadas a desenvolver a disponibilidade dos 
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estudantes de trabalhar para o alcançar de objetivos comuns, a cooperação, o 

sentimento de afiliação. Estas fichas focavam várias componentes, tais como, 

se os alunos durante aula se tinham ajudado uns aos outros nos exercícios, se 

transmitiam feedbacks aos colegas para melhorar o desempenho nas tarefas, 

se tinham sido responsáveis no desempenho das suas funções. Esta estratégia 

foi utilizada para redirecionar os objetivos da aprendizagem. Os alunos deviam 

perceber que para a classificação final da equipa não contavam apenas as 

pontuações obtidas durante a competição ou jogo, mas também as pontuações 

obtidas através do cumprimento de comportamentos cooperativos em equipa; 

ii) estabelecer momentos formais de interação face a face entre os alunos (no 

início de cada aula eram destinados 5 minutos para as equipas se reunirem e 

conversarem sobre o que achavam que deviam melhorar, bem como 

estabelecer as regras e esclarecer as dúvidas que eventualmente pudessem 

ter sobre o jogo ou determinados aspetos técnicos). 

Este conjunto de medidas teve, aparentemente, um impacto decisivo na 

melhoria das dinâmicas interrelacionais. Foi notório, na parte final da 

intervenção uma melhoria na comunicação entre alunos, uma maior aceitação 

mútua de opiniões e a ajuda dos diferentes colegas, bem como no 

encorajamento entre colegas. Por um lado, o aumento do respeito mútuo entre 

os alunos e o sentido de participação e contributo de todos implícitos e 

fomentado pelo clima e dinâmica das atividades canalizadas para a elevação 

do empenho e cooperação em detrimento do vencer a todo o custo (como por 

exemplo, bonificar os pontos de fair play para conseguirem obter pontos para a 

vitória), pareceu promover o diálogo mais democrático entre os alunos. Os ET 

começaram a usar um discurso menos diretivo e a promover maior interação 

patrocinados pelos espaços de debate implementados: 

“No início de cada aula, os alunos tinham 5 minutos para se reunirem e 
falar sobre as regras da modalidade, bem com tirar dúvidas uns aos outros 

sobre as mesmas ... o capitão começa por questionar “O que é que 
devemos fazer nos jogos” surgindo assim um diálogo sobre as regras e 
atitudes a ter entre a equipa.” (DB, 27 de fevereiro, Andebol)  

Neste aspeto, verificou-se igualmente uma maior autonomia por parte dos 

ET pela conduta das atividades, momentos de instrução e decisão acerca das 

transições entre tarefas: 
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 “As equipas já estavam mais coesas e unidas, os capitães preocupavam-
se mais com a aprendizagem dos colegas, pedindo alguns tempos durante 
o jogo, para organizar e explicar à equipa o que não estava a correr bem, 
melhorando assim o comportamento dos membros da equipa no jogo.” (DB 
– 4 de março, Andebol) 

Este sentido de responsabilidade dos ET para com o papel a 

desempenhar, a par do que pareceu ser o cultivar de um sentimento de equipa 

e união entre os alunos avalizado pelo enfoque e pontuações atribuídas às 

equipas pela equidade na participação, parece ter estendido o 

comprometimento mútuo dos alunos em geral para com atividades 

cooperativas. Nesta etapa foi possível observar que os alunos pareceram estar 

mais satisfeitos pelo tempo de participação, bem como sentiram que o trabalho 

em equipa lhes ofereceu mais oportunidades para participar ao longo das 

aulas: 

“Durante os jogos, as equipas azul e verde mostraram-se unidas, tendo 
todos os elementos das equipas as mesmas oportunidades durante o 
mesmo, ou seja, em conjunto decidiam quem iria jogar e iam rodando de 
forma equitativa, não deixando ninguém de fora, estando empenhados e 
cooperavam uns com os outros, isto é, durante os jogos se viam que 
algum elemento da equipa não estava a conseguir jogar ou a realizar 
determinado elemento técnico, o capitão pedia tempo durante o jogo para 
conseguir corrigir os colegas.” (DB- 20 de fevereiro, Andebol) 

 

4.3.3.7 Discussão dos Resultados 

Nesta secção discute-se os resultados tendo em conta o objetivo central 

do estudo, o desenvolvimento da interdependência positiva entre os alunos, 

isto é, a entreajuda e o sentimento de afiliação associados às atividades 

congruentes com as premissas da AC. Pela implementação do MED, e mais 

especificamente pelo recurso a um conjunto de estratégias que usaram 

proativamente o potencial inclusivo embebido nas caracteristicas pedagógicas 

do modelo (ensino de pares, autonomia decisional, cooperação durante a 

competição e aprendizagem em equipa, etc.), foi possível desenvolver um 

ambiente de AC, de maior responsabilidade e entreajuda entre os estudantes, 

bem como um sentido maior de afiliação ao longo das aulas de EF. A não 

linearidade encontrada, tanto nos inquéritos como no exame do processo em si 

no “dia a dia” das aulas, realçam a necessidade de entender o processo de E/A 
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e inerentes dinâmicas relacionais entre os alunos como um fenómeno de difícil 

leitura (Farias et al., 2015).  

Em relação aos dados do inquérito o saldo foi positivo, dado que as 

poucas descidas, ainda assim estas se mantiveram muito próximas do nível 3, 

o que significa que os alunos consideram que “quase sempre” estavam 

presentes as premissas cooperativas. 

No que corresponde à interdependência houve um incremento dos 

valores de média da turma do primeiro para o segundo momento em cinco das 

nove questões do inquérito. Nesta subcategoria, também é possível constatar 

que os aumentos (40%) foram superiores aos decréscimos (8%). Quanto à 

categoria habilidades interpessoais e habilidades de pequenos grupos, 

verificou-se, um incremento dos valores de média da turma do primeiro para o 

segundo momento em três das quatro subcategorias. No global, nesta 

categoria é também possível verificar que os incrementos (68%) foram 

superiores aos decréscimos (31%), do primeiro para o segundo momento. 

Importa realçar, que existiu um alinhamento entre os resultados quantitativos e 

qualitativos obtidos. Daí ser importante realizar a análise do produto e dos 

processos de E/A em uníssono dada a complexidade do processo de E/A e das 

dinâmicas internacionais (Farias et al., 2015). 

No início do ano letivo, durante o decorrer da UD de Futebol (entre 

outubro e novembro; aulas 1 a 10) foi possível detetar um conjunto de 

dinâmicas interrelacionais entre os alunos que tiveram um impacto negativo 

para o desenrolar do processo de ensino e aprendizagem. Nomeadamente, 

representaram um entrave à participação equitativa de alguns alunos nas 

atividades. Estes resultados vão ao encontro do reportado no estudo de Farias 

et al. (2015), onde se verificou que, à entrada para um ano letivo onde os 

alunos trabalharam sempre num contexto MED, houve um diferencial nas 

oportunidades de aprendizagem dos alunos de menor habilidades e de status 

desportivo originado pela imposição do poder por parte de alunos dominantes 

(Farias et al., 2015). Algo reforçado no estudo de Parker e Curtner-Smith 

(2012) onde se verificou um reforço de uma hegemonia masculina (ou seja, um 

apoio cultural de formas dominantes de masculinidade) dentro de uma classe 

de Educação Desportiva, das formas através das quais os alunos haviam sido 
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socializados aquando a prática de desportos de competição num contexto 

exterior à escola dos clubes desportivos.  

Até ao final do primeiro período, apesar das minhas diligências constantes 

a fim de monitorizar a equidade na realização dos exercícios propostos por 

todos os alunos e a promoção de interações positivas e equitativas entre os 

alunos revelaram-se por si só insuficientes para alterar o contexto de aula. Isto 

pode ser explicado pelo tipo de instrução usada no início onde os processos de 

organização e gestão da aula estavam completamente centralizados em mim. 

De acordo com Curtner-Smith e Sofo (2004) em relação à sobre centralização 

do processo no professor observado em aulas com maior teor de ID e controlo 

por parte do professor e consequentemente omisso de trabalho cooperativo, 

torna-se difícil para o professor lidar e monitorizar estas questões relacionais. 

No meu caso, tinha quase tudo a meu cargo, nomeadamente, todo o processo 

de organização instrucional e o desenvolvimento do conteúdo. 

Uma das estratégias principais foi a de entregar uma maior autonomia 

aos alunos durante a realização dos exercícios pela atribuição do papel de ET. 

Estes alunos foram responsabilizados pela conduta de muitas das atividades. 

Esta autonomia dada aos alunos e consequente sentimento de competência 

foram fundamentais para que os mesmos se comprometessem e fossem mais 

responsáveis para com as atividades cooperativas. Tal como explicado por 

Farias et al. (2015) que, verificou um aumento do sentido de identidade dos 

alunos e empatia entre si por valorizarem os esforços dos pares no seu ensino. 

Contudo, apesar das tarefas entre pares promoverem a interação entre os 

elementos das equipas durante a tomada de decisões (papéis a desempenhar, 

escalonamento da participação nos jogos, etc), esta estrutura de atividades foi, 

por si só, insuficiente para desenvolver nos alunos um espírito colaborativo e 

de entreajuda mais equitativo. Este aspeto realça o facto de que não basta 

apenas implementar o MED e colocar os alunos a trabalhar em equipa para 

que automaticamente exista cooperação e compromisso mútuo entre os alunos 

tal como refere Farias et al. (2015). 

No entanto, algumas estratégias de intervenção implementadas ao longo 

das aulas, nomeadamente, o preenchimento das fichas de bonificações no final 

da aula, bem como no registo estatístico conter um bónus relacionado com 
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comportamentos cooperativos, capitalizaram as oportunidades para o 

desenvolvimento de um ensino mais inclusivo defendido no currículo MED 

(Ennis,1999).  

O desenvolvimento de um maior conhecimento acerca dos conteúdos foi 

um aspeto fundamental na capacidade do ET auxiliar os colegas e um ponto de 

viragem na natureza das interações. Esta competência parece ter sido 

reconhecida pelos pares, que por sua vez retribuíram o esforço do ET com um 

aumento do compromisso para com as atitudes cooperativas. Neste aspeto, a 

maior autonomia facultada aos ET para a conduta das atividades, momentos 

de instrução e decisão acerca das transições entre tarefas, vai ao encontro de 

Pearlman e Karp (2010) que se proporcionarmos aos alunos um senso de 

controlo sobre aspectos da aula pode facilitar a perceção de autonomia. Ou 

seja, ao longo da minha intervenção o suporte pedagógico que proporcionei 

aos alunos foi no sentido de gradualmente os prover de uma maior autonomia 

na condução do processo. 

Determinadas características da organização as tarefas também tiveram 

um impacto decisivo para a evolução dos alunos, nomeadamente, promover o 

espaço de debate entre os alunos no início das aulas. Este aspeto teve um 

impacto importante ao nível do aumento da consciencialização sobre a 

importância da partilha de conhecimentos e o compromisso das 

responsabilidades do ensino de pares. 

O conjunto de estratégias adicionais introduzidas aquando a entrada para 

a UD de Andebol (início de fevereiro) como por exemplo, obtinham bónus se 

numa determinada aula se ajudavam uns aos outros nos exercícios, bem como 

se transmitiam feedbacks aos colegas para melhorar o desempenho nas 

tarefas e nas responsabilidades atribuídas, esta estratégia foi utilizada para que 

os alunos percebessem que não contavam apenas as pontuações durante a 

competição ou jogo, mas sim estes comportamentos em equipa, parecem ter 

sido fundamentais para o sublimar do desenvolvimento da cooperação e entre 

ajuda entre os membros de algumas equipas. Estas estratégias estão em linha 

com o estudo realizado por Pearlman e Karp (2010), que referiram que ao 

longo da temporada deve ser dada mais ênfase à equipa e não a um jogador 

individual. Os mesmos autores constataram que o sucesso deve incluir mais o 
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processo e os resultados de formação, que permitem valorizar mais as 

oportunidades individuais para além dos resultados do jogo. 

Outro aspeto a focar foi o aumento na capacidade de comunicação e 

entendimento entre os elementos da equipa. Este aspeto foi possível ser 

observado ao longo do estudo, uma vez que foram criados momentos 

específicos de interação com o intuito das equipas delinearem em conjunto 

estratégias para os jogos e também estratégias de aprendizagem, Isto 

corrobora os achados no estudo Farias et al. (2015), onde o incremento na 

quantidade de sessões de treinos da equipa e a implementação de cronograma 

específico para a interação face-a-face ajudou os alunos a desenvolver um 

conhecimento mais profundo das características uns dos outros e assim 

auxiliarem-se mutuamente de acordo com os pontos fortes e menos fortes de 

cada aluno.  

No fim foi possível verificar que a par do que pareceu ser o cultivar de um 

sentimento de equipa e união entre os alunos avalizado pelo enfoque e 

pontuações atribuídas às equipas pela equidade na participação, parece ter 

estendido o comprometimento mútuo dos alunos em geral para com atividades 

cooperativas. No MED o conceito de ganhar é reconfigurado atendendo a 

diversos fatores (Harvey et al., 2014). No caso do presente estudo, tal como 

verificado no estudo de Pearlman e Karp (2010), estas estratégias permitiram 

que os alunos cultivassem um ambiente que proporciona oportunidades para 

os relacionamentos sociais positivos com os seus colegas da equipa, bem 

como o foco no conceito de ganhar além marcar mais pontos do que os seus 

adversários. A pontuação do empenho posto na participação no jogo, na 

competência no desempenho papéis, e pelas atitudes fair play foram 

valorizadas em detrimento do ganhar a todo o custo. Ennis (1999, p.40) explica 

que estas estratégias pedagógicas criam um clima de menor pressão e mais 

apetecível para os participantes, fomentando o sentimento de afiliação e 

vontade de se comprometerem para com as atividades em equipa. 

Concluindo, através de todo este processo, foi possível observar que 

houve uma evolução dos alunos ao nível da interdependência positiva, e das 

habilidades interpessoais e habilidades de pequenos grupos. No cômputo geral 

é possível afirmar que os resultados foram de encontro do defendido pelos 



4.Realização da Prática Profissional 

  

142 

 

autores Pearlman e Karp (2010), que afirmam que o MED permite aos alunos 

cultivar o ambiente que proporciona oportunidades para relacionamentos 

sociais positivos com seus colegas da equipa. É no entanto necessário estar-se 

atento a possíveis comportamentos desviantes que por vezes surgem com a 

competição formal presente no MED no sentido de agir em consonância 

através de estratégias desenhadas especificamente para o desenvolvimento de 

comportamentos cooperativos. 

4.3.3.8 Conclusões 

Face à discussão dos resultados anteriormente apresentada, facilmente 

se deduz que todas as equipas progrediram ao nível da AC. A aplicação do 

MED revelou melhorias muito significativas nos domínios motores, cognitivo e 

social. É principalmente, neste último, domínio social, que considero ter havido 

maiores ganhos, as questões concetuais relacionadas com a afiliação, 

cooperação, espírito de entreajuda, autonomia, responsabilidade, o 

desempenho de funções, a inclusão, a festividade e o fairplay, foram as 

aprendizagens mais marcantes e reveladas pelos alunos. 

A aplicação de diferentes estratégias ao longo das aulas, como por 

exemplo, os skill cards, as diferentes funções atribuídas, as fichas de 

bonificações e os bónus em detrimento da pontuação dos jogos desenvolveram 

nos alunos competências de autonomia, responsabilidade e de cooperação. 

Deste modo, menciono que as estratégias de inclusão e de aprendizagem em 

grupo, referidas por Siedentop (1996) e D. Johnson e R. Jonhson (2009) foram 

fulcrais para a obtenção dos resultados pretendidos.  

Acresce ainda que as características do MED podem ter tido uma forte 

infuência nos ganhos na aprendizagem verificados, uma vez que se potenciou 

a integração dos alunos em equipas, desenvolvendo o sentimento de pertença 

às mesmas; potencializou-se a autonomia na tomada de decisão e, numa 

perspetiva mais específica, aumentou-se a responsabilidade dos capitães para 

com a sua equipa. Igualmente, a organização da aula por equipas, em que 

todos os alunos colaboraram e o resultado final resultou do contributo de todos, 

isso minimizou as diferenças sociais e potenciou a participação mais ativa e 

deliberada dos alunos nas tarefas de planeamento e de aprendizagem.   
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Posto isto, posso referir que a implementação do MED e de estratégias de 

AC utilizadas permitiram uma melhor integração e uma maior equidade na 

participação dos alunos nas aulas de EF, contribuindo ainda para uma melhoria 

no trabalho cooperativo e ensino de pares. Esta experiência foi muito benéfica 

para a minha formação, na medida em que reconheci as vantagens da 

implementação de estratégias diversificadas para uma inserção e uma 

integração, mais eficaz, de estudantes menos hábeis nas aulas de EF. 

Ao longo da execução deste estudo, surgiram algumas dificuldades, como 

resultado da falta de experiência mas o desafio foi superado e ultrapassado 

com êxito e com grande motivação.  

Em suma, e fazendo uma análise global, pode agora dizer-se que para 

além de na maioria das equipas já estarem presentes algumas da 

características do MED, bem como da AC, estes ainda denunciam 

necessidades e vontades de verem esclarecidas questões relacionadas com o 

modelo, ficando assim em aberto o caminho para investigações futuras de 

outros investigadores, visto que as conclusões apresentadas apenas dizem 

respeito à amostra em estudo, não podendo ser consideradas representativas 

da população.  
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5. Conclusão e Perspetivas Futuras 

Após o término do ano letivo correspondente ao EP, é com agrado que 

confirmo que esta experiência se revelou muito gratificante, contribuindo 

amplamente para a minha evolução enquanto professora.  

Ao longo deste ano vivi em permanente aprendizagem, num caminho 

percorrido em cooperação, numa descoberta constante. Este foi o realizar de 

um sonho e o confronto com o idealizado, dado que desde cedo pretendia ser 

professora de EF e esperava neste ano aprender e edificar os meus 

conhecimentos. Segundo Batista e Queirós (2013), o EP é uma oportunidade 

para o EE transformar os seus conhecimentos no sentido de os adequar à 

realidade. Como tal, este último ano da minha formação permitiu-me pôr em 

prática todos os conhecimentos adquiridos. Mais do que permitir pôr em prática 

os conhecimentos adquiridos, pude associar as questões teóricas à prática.  

Apesar do medo e da ansiedade inicial, do entusiasmo de viver os 

momentos que por tantas vezes desejei e as frustrações que são inevitáveis, 

mas necessáriaspara se poder evoluir, sinto que este ano superou as minhas 

expectativas. Além de ter tido a oportunidade de partilhar conhecimentos, 

trabalhar com jovens, torná-los mais autónomos no processo de aprendizagem, 

consegui comprovar e aumentar ainda mais o meu gosto por esta área. A 

procura pelo aperfeiçoamento, a vontade de aprender cada vez mais, e o gosto 

pelo ensino, foram os aspetos que me ajudaram a superar este desafio com 

sucesso. 

Este confronto com a realidade do ensino proporcionou-me momentos 

inesquecíveis. Tive a oportunidade de contactar com diferentes turmas, a 

residente e a partilhada, cada uma com as suas particularidades, o que exigiu 

de mim uma descoberta constante. Com eles aprendi a ser mais confiante, a 

liderar e a superar-me, no entanto, ao longo do EP, verifiquei que ser professor 

vai muito mais além do que ensinar os seus alunos. Esta vivência em contexto 

real possibilitou-me verificar que o professor assume um conjunto de funções 

no interior da comunidade escolar, contribuindo de vários modos para a 

formação do aluno e para o funcionamento da própria escola. Tal como refere 

Cunha (1997, p.150), “a educação dirige-se à formação integral da pessoa e, 
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consequentemente, ao bem da sociedade de que o homem faz parte.”. Assim, 

o professor tem como funções, a par do ensino, estar presente e participar nas 

várias reuniões; organizar e dinamizar as atividades da escola; elaborar um 

plano de atividades e incluir-se nas mesmas; interagir e participar na 

comunidade escolar; podendo ainda ter a seu cargo a direção de turma. O meu 

envolvimento nestes diferentes papéis de professor teve um contributo 

importante no meu crescimento, uma vez que permitiram alargar o campo da 

intervenção pedagógica a outros contextos, bem como melhorar a minha 

capacidade pessoal e relacional com todos os intervenientes do processo 

educativo. 

É certo que este ano não foi um processo solitário, resultante da 

aquisição de conhecimentos ou experiências, sendo assim importante destacar 

a importância do NE neste percurso. A dinâmica do meu NE, no decorrer de 

todas as tarefas do estágio, permitiu que este EP fosse uma experiência 

enriquecedora e, especialmente, motivante. A interação, baseada no diálogo e 

na partilha de conhecimentos e experiências, de preocupações, o 

companheirismo, o ambiente de entreajuda, a sinceridade e a união que 

demonstrávamos, foram sem dúvida os aspetos chave, para não me sentir 

insegura e desprotegida ao longo desta jornada. Importa também referir a 

importância e o contributo do PC e do PO, que, pelo constante questionamento, 

estimularam o recurso à reflexão e à crítica construtiva de tudo o que 

realizávamos, e que, através da sua experiência, me acompanharam no 

sentido de me tornar numa melhor profissional. 

Durante este EP, apercebi-me da importância de ser inovadora, devido à 

realidade escolar e à motivação de alguns alunos para a atividade desportiva. 

Como tal, na minha prática, a utilização do MED, foi fundamental para mudar a 

visão e o interesse que os alunos inicialmente tinham perante a EF. Assim, 

através da implementação deste modelo, foi possível reconhecer as vantagens 

dessas mudanças e os benefícios de inovar as aulas para os alunos, 

desenvolvendo um maior interesse e uma maior motivação na aula de EF. 

Deste modo, consegui proporcionar aos meus alunos aprendizagens mais 

autênticas e incutir um maior gosto pela atividade física. 
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Os sentimentos de alegria e de orgulho por concretizar um dos meus 

maiores sonhos são inexplicáveis, pois sinto que hoje sou mais instruída do 

que no início da minha formação, sinto que adquiri saberes e competências 

necessárias à prática da profissão docente. Considero que adquiri um 

entendimento e domínio nas várias áreas do conhecimento da formação 

profissional e do planeamento. Adquiri também saberes acerca do 

funcionamento da escola, bem como acerca da relação com a comunidade 

educativa. Por isso, sinto-me mais competente para ser e exercer o que 

sempre sonhei, ser professora de Educação Física. No entanto, apesar de ter 

terminado esta importante fase de aprender a ser professora, tenho 

consciência que ainda tenho muito que aprender e evoluir. 

Neste sentido, a elaboração do relatório de EP retrata todas as 

experiências vividas ao longo deste ano, tendo como base a reflexão, para 

conseguimos melhorar  

Relativamente às perspetivas para o futuro, apesar de ser muito incerto 

face às circunstâncias atuais da sociedade, vou procurar investir na minha 

formação, como forma de manter uma constante atualização de conhecimentos 

e acompanhar a inovação e evolução da nossa área. Neste momento, estou 

apreensiva quanto ao futuro profissional enquanto professora de EF, no 

entanto, o gosto pelo ensino da EF continuará sempre presente, e sem dúvida, 

que, se surgir a oportunidade, vou querer ser professora, vou querer ensinar e 

formar os alunos.  

Não obstante as dificuldades que irei enfrentar, sinto-me motivada e não 

perco a esperança, porque há palavras que não me deixam desistir, tais como 

as que apresento na imagem que se segue (Figura 14) e que fazem com que 

acredite nas minhas capacidades, tornando-me uma pessoa mais determinada. 

Em suma, vou lutar para conseguir exercer o que sempre sonhei! 

 

 

 

 

Figura 14 – Porque há palavras que não me deixam desistir.
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ANEXOS 

Anexo 1 – Grelha de observação do inicio do ano 

Período/Momento: 1º 

Período - Controlo 
Data: Hora:  

 

Observação nº:  

Ano:           

Turma:  
Espaço:  Professor:  

Aula nº: 

Nº Alunos:  
U.D.:  Observador:  

                           

 

 

   -        - +         +                                     

Introdução 

ao Plano de 

Aula 

Os alunos são pontuais    

O professor inicia a aula à hora marcada   
  

Informa os alunos dos objetivos da aula     

Organização do 

Plano de Aula 

Organiza adequadamente a atividade    

Aproveita o espaço de forma adequada    

Propõe situações adequadas ao nível dos alunos    

Posiciona-se em conformidade com os exercícios planificados    

Estimula atitudes de empenho nos alunos    

Atribui tarefas aos alunos dispensados    

As atividades sucedem-se com sequência lógica    

Gestão do 

Plano de Aula 

Seleciona de forma adequada e mostra segurança no desenvolvimento dos 

conteúdos 

  
 

Explica as tarefas a executar 
   

Os alunos realizam o exercício à ordem do professor 
   

Os alunos realizam o exercício de acordo com a sua especificidade 
   

Ajuda e corrige os alunos 
   

Identifica e atua em casos de comportamentos indisciplinares dos alunos 
   

- – Não Realiza/cumpre                -/+ – Realiza/cumpre            + – Realiza/cumpre corretamente 
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Mantém os alunos ativamente envolvidos nas tarefas propostas 
   

Instrução e 

Feedbacks 

Durante a explicação dos exercícios apenas o professor fala    

Diferenciação da voz vs. exercício     

Fornece Feedbacks de forma diferenciada    

Relação professor/aluno    

Durabilidade do 

Plano de Aula 

Gasta pouco tempo na colocação do material    

Forma atempadamente os grupos/equipas    

Adequação da duração do exercício    

Respeita o tempo previsto para a aula    

Observações:  
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Anexo 2 – Grelha de observação instrucional (Hastie et al., 2013) 

 

Professora:                                                             Nº da observação:     Data: 

1. O grupo de alunos vai para uma área designada e começa a 

aquecer com esse grupo. 

    

2. Os alunos aquecem com a turma toda, sob a direção do 

professor. 

    

3. Os alunos praticam juntamente com o seu grupo / equipa, sob 

a direção de um líder de pares. 

    

4. Os alunos praticam individualmente ou em pequenos grupos, 

sob a direção do professor. 

    

5. Os alunos continuam a ser uma parte de grupos facilmente 

identificáveis em toda a aula e em todas as diferentes tarefas. 

    

6. Os grupos de alunos variam de acordo com as tarefas durante 

a aula. 

    

7. As informações de desempenho são mantidas pelos alunos.     

8. Os alunos realizam tarefas especializadas dentro da sua 

equipa. 

    

9. As pontuações de desempenho do estudante contam para um 

sistema formal e público de pontuação. 

    

10. As pontuações de desempenho do aluno não são registadas 

ou são registadas em privado. 
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Anexo 3 – Fichas de Bonificações  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha de Registo Estatístico de Bonificações 

Nome da Equipa: Aula 1 Aula 2 e 3 Aula 4 Aula 5 e 6 

Bonificações (1 ponto por aula) 

Assiduidade(Todos os elementos da 
equipa estão presentes): 

    

Pontualidade:     

Comportamento:     

Apresentação (1 ponto por aula) 

Equipamento: 
(Adequado) 

    

Festividade:     

Cooperação / Entreajuda (1 ponto por cada situação observada) 

Jogadores trabalham em equipa nos 
exercícios (Ex. ensinam o jogo/exercício, a 

preencher uma ficha de jogo/estatística) 

    

Resolvem os problemas de equipa de 
forma positiva. (Ex. O capitão chama o 

colega à parte e fala com ele de forma a 
perceber o que se passa e ajuda a resolver 

o problema sem discutir.) 

    

Motivam e ajudam os colegas nos 
exercícios a realizar: 

    

Todos participam nos exercícios e na 
aula: 

    

Os alunos ajudam-se uns aos outros nas 
tarefas. (Ex. Quando um elemento da 

equipa não percebe ou não sabe fazer o 
exercício) 

    

Todos passam por todas as funções nos 
treinos/jogos (Estatístico, árbitro…): 

    

Todos os alunos participam em todas as 
tarefas, nenhum é deixado de fora (Ex. 

Rodam de forma equitativa quando fazem 
exercícios em que passam por situações 

com e sem bola; Fica um elemento, 
alternadamente, de fora a realizar as 

restantes funções): 

    

Empenho (1 ponto por cada situação observada) 

Jogadores estão motivados:     

Jogadores são dedicados:     

Cumprimento das Regras do Jogo (1 ponto por cada situação observada) 

Joga de acordo com as regras 
estipuladas pela professora: 

    

Respeita o árbitro (e as suas decisões):     

Fair – Play (1 ponto por cada situação observada) 

Respeita os adversários:     

TOTAL DE BÓNUS 
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Anexo 4 – Questionário aplicado no Estudo 

“Questionário sobre as Relações entre a Aprendizagem 

Cooperativa e a Interdependência Social” 

Adaptação de Sidónio Serpa & António Rosado (FMH- Laboratório de Psicologia do 

Desporto e Exercício); David W. Jonhson, Roger Jonhson, and Douglas Anderson, 

1983; Sánchez – Oliva, Leo, Amado, et al., 2013; Green, Adams and Turner, 1988 

Este questionário foi concebido para avaliar as tuas opiniões em relação 

à tua equipa e à tua participação nas aulas de Educação Física (EF). Algumas 

questões podem parecer repetitivas, mas por favor responde a todas. As tuas 

respostas são confidenciais.  

As questões abaixo descritas pretendem avaliar os teus sentimentos em 

relação à tua perceção da participação nas aulas de EF, bem como a tua 

relação com a tua equipa. Coloca uma cruz (X) sobre um número de 1 a 4 para 

indicar o teu nível de concordância com cada uma das seguintes afirmações. O 

nível de concordância pode variar entre o 1 (Nunca) e o 4 (Sempre). 
 

 

 

 

 

 
 

1  
Nunca 

 
2 

Às vezes 

 
 
3 

Quase 
sempre 

 
4 

Sempre 

 Interdependência Positiva  

1. Os alunos da tua equipa precisam uns dos 

outros. (Green, Adams and Turner, 1988) 
1 2 3 4 

Dá exemplos: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

2. A tua equipa é melhor quando trabalha em 
conjunto, do que quando trabalham 

separados. (Green, Adams and Turner, 
1988) 

1 2 3 4 

Dá exemplos: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

3. A tua equipa é unida na tentativa de atingir 
os objetivos propostos pela professora. 

(Adaptação de Sidónio Serpa & António 
Rosado) 

1 2 3 4 
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4. Se a tua equipa não jogar, nem trabalhar em 

conjunto sairão prejudicados. (Green, 
Adams and Turner, 1988) 

1 2 3 4 

Porque é que achas que isso acontece? 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

5. Estás satisfeito com a quantidade de tempo 
que tens jogado ou participado na aula. 

(Adaptação de Sidónio Serpa & António 
Rosado) 

1 2 3 4 

6. Estás satisfeito com o nível de desejo de 

vencer da tua equipa. (Adaptação de 
Sidónio Serpa & António Rosado) 

1 2 3 4 

7. Não acabam um exercício até todos terem 

aprendido. (David W. Jonhson, Roger 
Jonhson, and Douglas Anderson, 1983) 

1 2 3 4 

8. A pontuação da tua equipa depende da 
aprendizagem de todos os elementos. 

(David W. Jonhson, Roger Jonhson, and 
Douglas Anderson, 1983) 

1 2 3 4 

9. Todos assumem a responsabilidade por 
qualquer mau resultado ou mau rendimento 

na tua equipa. (Adaptação de Sidónio Serpa 
& António Rosado) 

1 2 3 4 

Porque é que achas que isso deve acontecer: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
__________________ 

 

 Interação face a face 
1  

Nunca 
2 

Às vezes 

3 
Quase 
sempre 

4 
Sempre 

10. Eu partilho as minhas ideias com os meus 

colegas. (David W. Jonhson, Roger Jonhson, 
and Douglas Anderson, 1983) 

1 2 3 4 

Dá exemplos: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

11. Após teres trabalhado em equipa 
descobriste que todos tinham coisas em 

comum. (Green, Adams and Turner, 1988) 
1 2 3 4 

 Habilidades interpessoais e 
habilidades de pequenos grupos 

1  
Nunca 

2 
Às vezes 

3 
Quase 
sempre 

4 
Sempre 
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12. Ao fazeres parte da tua equipa ajudou-te a 
perceber que existem colegas que pensam 

de forma diferente. (Green, Adams and 
Turner, 1988) 

1 2 3 4 

13. Gostas de fazer parte da tua equipa. 

(Adaptação de Sidónio Serpa & António 
Rosado) 

1 2 3 4 

14. Os alunos aprendem muitas coisas 

importantes uns com os outros. (David W. 
Jonhson, Roger Jonhson, and Douglas 
Anderson, 1983) 

1 2 3 4 

15. Todos os alunos da equipa têm coisas 
importantes para oferecer uns aos outros. 

(David W. Jonhson, Roger Jonhson, and 
Douglas Anderson, 1983) 

1 2 3 4 

16. Se alguns membros da tua equipa têm 
problemas nas aulas, todos querem ajudar a 
resolver essas situações para se manterem 

unidos. (Adaptação de Sidónio Serpa & 
António Rosado) 

1 2 3 4 

Dá exemplos: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

17. Todos os elementos da tua equipa se 
ajudam uns aos outros. Por exemplo, a 
ensinar o jogo, um exercício, a preencher 

uma ficha de jogo. (David W. Jonhson, Roger 
Jonhson, and Douglas Anderson, 1983) 

1 2 3 4 

18. Todos os elementos da tua equipa 
trabalham bem em conjunto nos exercícios 

das aulas. (Green, Adams and Turner, 1988) 
1 2 3 4 

19. Eu ajudo os meus colegas de equipa a 

aprender. (David W. Jonhson, Roger 
Jonhson, and Douglas Anderson, 1983) 

1 2 3 4 

Dá exemplos: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

20. Eu partilho as minhas ideias com os da 
minha equipa quando penso que os vai 

ajudar. (David W. Jonhson, Roger Jonhson, 
and Douglas Anderson, 1983) 

1 2 3 4 

21. Eu gosto de cooperar com os meus colegas 

de equipa. (David W. Jonhson, Roger 
1 2 3 4 
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Jonhson, and Douglas Anderson, 1983) 

Dá exemplos: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 Procedimento da equipa 
1  

Nunca 
2 

Às vezes 

3 
Quase 
sempre 

4 
Sempre 

22. Sentes que a tua equipa costuma definir em 
conjunto a responsabilidade de cada um na 

aula. (Adaptação de Sidónio Serpa & 
António Rosado) 

1 2 3 4 

23.  Se ouvirmos as ideias de todos os 
jogadores da equipa teremos mais sucesso. 

(exemplos: vencer, aprender, etc.) (David W. 
Jonhson, Roger Jonhson, and Douglas 
Anderson, 1983) 

1 2 3 4 

Dá um exemplo de uma situação onde isso aconteceu: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 Perceção sobre o apoio da professora  

 Perceção de apoio à autonomia 
1  

Nunca 
2 

Às vezes 

3 
Quase 
sempre 

4 
Sempre 

24. Pergunta-nos muitas vezes as nossas 
preferências sobre a atividade a realizar. 

(Sánchez – Oliva, Leo, Amado, et al., 2013) 
1 2 3 4 

25. Procura que tenhamos liberdade na hora de 

realizar a atividade. (Sánchez – Oliva, Leo, 
Amado, et al., 2013) 

1 2 3 4 

26. Tem em consideração a nossa opinião no 

desenvolvimento das tarefas. (Sánchez – 
Oliva, Leo, Amado, et al., 2013) 

1 2 3 4 

27. Deixa-nos tomar decisões durante a 

atividade que realizamos. (Sánchez – Oliva, 
Leo, Amado, et al., 2013) 

1 2 3 4 

 Perceção de apoio à competência     

28. Anima-nos a confiar na nossa capacidade 

para realizarmos bem as tarefas. (Sánchez – 
Oliva, Leo, Amado, et al., 2013) 

1 2 3 4 

29. Propõe atividade ajustada ao nosso nível. 

(Sánchez – Oliva, Leo, Amado, et al., 2013) 
1 2 3 4 

30. Tenta sempre que consigamos atingir os 1 2 3 4 
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objetivos propostos na atividade. (Sánchez – 
Oliva, Leo, Amado, et al., 2013) 

31. Promove a aprendizagem e a melhoria dos 

conteúdos na disciplina. (Sánchez – Oliva, 
Leo, Amado, et al., 2013) 

1 2 3 4 

 Perceção de apoio às relações 
sociais 

1  
Nunca 

2 
Às vezes 

3 
Quase 
sempre 

4 
Sempre 

32. Promove em todos os momentos, as boas 
relações entre os colegas da turma. 

(Sánchez – Oliva, Leo, Amado, et al., 2013) 
1 2 3 4 

33. Favorece um bom ambiente entre os 
companheiros/as da turma. Por exemplo, 
incentivando os alunos a resolver de forma 
positiva os conflitos que surgem nas aulas. 

(Sánchez – Oliva, Leo, Amado, et al., 2013) 

1 2 3 4 

34. Envolve todos os alunos nas atividades 

desenvolvidas. (Sánchez – Oliva, Leo, 
Amado, et al., 2013) 

1 2 3 4 

35. Ajuda-nos a resolver os conflitos de forma 

amigável. (Sánchez – Oliva, Leo, Amado, et 
al., 2013) 

1 2 3 4 

 

Obrigada pela tua participação! 
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Anexo 5 – Autorização do Diretor da escola para a realização do estudo  
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Anexo 6 – Declaração de honra para garantir o anonimato 

 

Declaração de honra 

 

Eu, Renata Minguta Fernandes, Professora Estagiária do 2º Ciclo do Ensino 

Básico a exercer funções na Escola EB 2,3 Professor Napoleão Sousa 

Marques, a frequentar o Curso de Mestrado em Ensino de Educação Física dos 

Ensinos Básico e Secundário, da Faculdade de Desporto da Universidade do 

Porto e necessitando de realizar um trabalho de investigação em contexto, no 

âmbito da Prática de Ensino Supervisionada, venho por este meio informar que 

os dados recolhidos ao longo das aulas se destinam única e exclusivamente a 

serem utilizados no âmbito deste trabalho, comprometendo-me, desta forma, a 

respeitar o anonimato, a confidencialidade e privacidade do contexto e de todos 

os intervenientes neste processo. 

 

 

Trofa, 3 de Março de 2015 

 

A Mestranda,      O Professor Cooperante, 

___________________________  _________________________ 

(Renata Minguta Fernandes) (Filipe Casanova) 

  



Anexos 

  

XXXV 

 

Anexo 7 – Autorização dos Encarregados de Educação 

Ex.mo(a) Sr. ou Sr.ª  

Encarregado de Educação 

Com o objetivo de desenvolver a minha investigação no Mestrado de 

Ensino de Educação Física nos Ensino Básico e Secundário na Faculdade de 

Desporto da Universidade do Porto, venho por este meio solicitar, a V. Exma., 

autorização para realizar o meu estudo, sobre actividade de investigação nas 

aulas, na turma do seu educando. Neste sentido será necessário a realização 

de uma entrevista, registos áudio recolhidos durante a execução das 

actividades e o preenchimento de questionários. Desejo salientar que todas as 

questões éticas e de confidencialidade serão salvaguardadas. 

Solicito a vossa compreensão e para o caso de necessitar de mais 

esclarecimentos por favor queira contactar-me e colocar as questões que 

considere pertinentes. 

 

Trofa, _______________ de 2015 

 

Com os melhores cumprimentos, 

A Professora Investigadora,                     O Professor Cooperante, 

__________________________     __________________________ 

    (Renata Fernandes)                                     (Filipe Casanova) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Autorização 

Eu,____________________________ Encarregado(a) de Educação do(a) 

aluno(a)_____________________, nº __, da turma__, do __º ano, autorizo o 

meu educando a participar no estudo de investigação, para o Relatório de 

Estágio em Mestrado de Ensino de Educação Física nos Ensino Básico e 

Secundário, da Professora Renata Fernandes, de forma a que seja possível a 

recolha de dados. 

Data ______________ 

O(A) Encarregado(a) de Educação 

______________________________________
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Anexo 8 – Ficha de observação não participante 

 


