
 

 
 

 

 

 

 

  

 

O Estágio Profissional:  

Na procura de um ensino inovador e de excelência 

na (re) construção do ensino e aprendizagem  
 

 

 

 

Relatório de Estágio Profissional 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Orientador: Mestre Cláudio Farias 

 

 

Carina Sá Rocha 

Porto, Julho de 2015  

Relatório de Estágio Profissional apresentado à Facul-

dade 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 nº 43/2007 de 2 de fevereiro). 

 



 

II 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha de Catalogação 

 

 

Rocha, C. (2015). O Estágio Profissional: Um ensino inovador e de excelência 

na (re) construção do ensino e aprendizagem. Relatório de Estágio Profissio-

nal. Porto: C. Rocha. 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, ENSI-

NO-APRENDIZAGEM, ESTRATÉGIAS INCLUSIVAS, INTERAÇÕES SOCIAIS, 

MED 

 



 

III 
 

Dedicatória 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aos meus Avós, 

 Por serem os grandes pilares da minha vida e por acredita-

rem em mim e nos meus sonhos. Sem eles nada disto era possível. 

 

"Fortes razões fazem fortes ações" 

(William Shakespeare) 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

V 
 

Agradecimentos 

 

Aos meus avós, por serem as pessoas mais importantes da minha vida, 

por me apoiarem e estarem sempre presentes no decorrer do meu percurso, 

por lutarem em conjunto comigo pelos sonhos e ambições e sobretudo por 

sempre acreditarem em mim. 

À minha irmã, pela paciência, pela ajuda e boa disposição no desenrolar 

deste ano. 

À minha família, por estarem sempre presentes e em conjunto comigo 

lutarem contra as dificuldades que foram surgindo. 

Ao meu namorado, por ser o meu confidente, o meu melhor amigo, por 

me apoiar, encorajar, motivar e, por ser uma das pessoas mais importantes 

para mim. 

Aos meus amigos, João e Mariana, por juntos lutarmos pelo mesmo 

sonho e juntos alcançarmos a tão merecida meta que tanto ambicionávamos. 

Ao Professor Cooperante, Filipe Casanova, por ser mais que um profes-

sor, por se ter tornado um confidente, um ouvinte e sobretudo um amigo. Obri-

gado por este ano, pelas aprendizagens, pelas experiências e por me fazer 

acreditar em mim e nas minhas capacidades e me motivar a lutar pelos meus 

sonhos. 

Ao Orientador, Cláudio Farias pelo acompanhamento ao longo deste 

ano, pelos ensinamentos sábios, construtivos. Pela sua disponibilidade, pela 

exigência imposta, pelos desafios colocados, e pela simpatia com que sempre 

me tratou e compreensão que sempre demonstrou. 

Às minha colegas do Núcleo de Estágio, Diana Ribeiro e Renata Mingu-

ta, pelo companheirismo, brincadeiras, pela ajuda e, especialmente, por me 

ajudarem a ser melhor profissional. Obrigado pela amizade que fomos criando 

ao longo deste ano. 

À Comunidade Educativa da EC por me receberem muito bem e por 

sempre me terem tratado com respeito e cordialidade.  

Aos meus alunos, por serem, desde o primeiro dia que cheguei à escola 

até à minha saída, "os meus meninos". Obrigado por serem o meu maior pilar 



 

VI 
 

nesta caminhada, obrigada por me fazerem lutar todos os dias para ser uma 

professora cada vez melhor, obrigada por todos os momentos e experiências 

vivenciadas convosco. Obrigada pela partilha de sentimentos. 

Por último, à minha MÃE, que infelizmente não está cá para ver o meu 

sonho realizado, mas sei que onde estiver estará muito orgulhosa da sua 

menina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBRIGADA A TODOS POR FAZEREM PARTE DA  

MINHA VIDA! 

  



 

VII 
 

Índice Geral 

 

1. Introdução .................................................................................................. - 1 - 

2. Enquadramento Biográfico: Do Abstrato à vontade concreta ..................... - 5 - 

2.1. O farol que me encaminha ................................................................... - 5 - 

2.1.1. A Família: O meu alicerce .............................................................. - 5 - 

2.1.2. O Desporto: A minha alavanca ...................................................... - 7 - 

2.1.3. A Educação: O ponto de partida .................................................. - 10 - 

2.1.3.1. O papel do percurso académico ............................................ - 10 - 

2.1.3.2.O papel das primeiras experiências em ensino ...................... - 12 - 

2.2. Expetativas em relação ao Estágio Profissional: Da Incerteza à 

concretização ............................................................................................ - 14 - 

2.3. Entendimento do Estágio Profissional: Do choque com a realidade à (re) 

construção da identidade profissional ....................................................... - 16 - 

3. Enquadramento da Prática Profissional ................................................... - 21 - 

3.1. O Professor e o seu caminho ............................................................. - 21 - 

3.2. O Estágio profissional no Enquadramento Legal e Institucional ........ - 24 - 

3.3. O Estágio profissional no Enquadramento Funcional ........................ - 27 - 

3.3.1 A Escola: O meu novo "Lugar"...................................................... - 28 - 

3.3.2. O Grupo de Educação Física: Uma fonte de saberes e integração- 32 

- 

3.3.3. A Partilha: Professor Cooperante e Professor Orientador ........... - 35 - 

3.3.4. Núcleo de Estágio: O meu ponto de abrigo ................................. - 38 - 

3.3.5. Os meus Aprendizes .................................................................... - 40 - 

4. Realização da Prática Profissional: Ensinar e aprender ........................... - 45 - 

4.1. Área 1: Organização e Gestão do Ensino Aprendizagem .................. - 45 - 

4.1.1. O lugar da Conceção ................................................................... - 45 - 

4.1.1.1. Análise crítica ao Programa Curricular: O choque entre o 

estruturado e o adequado .................................................................. - 48 - 

4.1.1.2. Análise crítica aos Documentos Locais ................................. - 51 - 

4.1.1.3. O Entendimento do Planeamento .......................................... - 53 - 

4.1.1.3.1 Plano Anual: A importância do conhecer para planear .... - 53 - 



 

VIII 
 

4.1.1.3.2. Unidade Didática: A necessidade de alinhar objetivos, 

especificidade dos conteúdos e nível dos alunos ........................... - 57 - 

4.1.1.3.2.1. MEC: Uma estrutura essencial para o processo de 

ensino e aprendizagem ................................................................ - 60 - 

4.1.1.3.3. O Plano de aula: Reflexo da Reflexão ............................ - 64 - 

4.1.2. Conceção do Processo de Ensino ............................................... - 67 - 

4.1.2.1. O primeiro contacto com os meus aprendizes ....................... - 68 - 

4.1.2.2. Relação Pedagógica entre o Professor e o Aluno para uma 

aprendizagem de qualidade ............................................................... - 70 - 

4.1.2.3.As regras e as rotinas no controlo da turma ........................... - 72 - 

4.1.2.3.1.A necessidade de criar rotinas ............................................ - 72 - 

4.1.2.3.2. Estratégias de monitorização de rotinas ......................... - 74 - 

4.1.2.4. Organização da aula.............................................................. - 76 - 

4.1.2.4.1. Modelo de Educação Desportiva: Desafios na promoção de 

um maior envolvimento da turma em atividades mais ‘autênticas’..- 76 - 

4.1.2.5. A Instrução: A partilha do conhecimento ............................... - 81 - 

4.1.2.6. A Observação: Um meio de fomentar a Autoaprendizagem .. - 86 - 

4.1.3. A Avaliação: Um Instrumento regulador da Prática Pedagógica . - 88 - 

4.1.4. A importância de alinhar a natureza da instrução e avaliação ..... - 92 - 

4.2. Área 2: Participação na Escola e Relações com a Comunidade ....... - 96 - 

4.2.1.Corta-Mato Escolar: A Prova que os alunos ansiavam ................. - 98 - 

4.2.2.Torneio de Basquetebol 3x3 vs. Torneio de Futsal: Uma competição 

Saudável .............................................................................................. - 102 - 

4.2.3. Mega Atleta: O dia do Atletismo ................................................ - 105 - 

4.2.4. Sarau Desportivo: A vida em Movimento ................................... - 107 - 

4.2.5. Direção de Turma: A gestão da turma e as suas competências - 111 - 

4.2.3. Desporto Escolar: Um marco simbolizando a entrega, a dedicação e 

o reforçar da identidade enquanto professora ..................................... - 113 - 

4.3. Área 3: Desenvolvimento Profissional - Cultivar a Liderança Positiva 

como meio de fomentar a Aprendizagem Cooperativa e as Relações 

Interpessoais - Um estudo de investigação ação aplicado no âmbito do 

Modelo de Educação Desportiva ............................................................ - 116 - 

4.3.1. Resumo ..................................................................................... - 116 - 

4.3.2. Abstract ...................................................................................... - 118 - 



 

IX 
 

4.3.3. Introdução .................................................................................. - 120 - 

4.3.4. Metodologia ............................................................................... - 124 - 

4.3.4.1.Desenho do estudo .............................................................. - 124 - 

4.3.4.2. Participantes ........................................................................ - 124 - 

4.3.4.3. Unidades de Ensino............................................................. - 125 - 

4.3.4.4. Instrumentos e Procedimentos de Recolha ......................... - 126 - 

4.3.4.4.1.Aplicação dos Questionário ............................................ - 126 - 

4.3.4.4.2.Registo visual das aulas ................................................. - 127 - 

4.3.4.4.3. Diário de Bordo ............................................................. - 128 - 

4.3.4.5.Procedimentos Estatísticos .................................................. - 128 - 

4.3.4.5.1. Diário de Bordo ............................................................. - 129 - 

4.3.4.5.2. Observação Não Participante ........................................ - 129 - 

4.3.5. Apresentação e Discussão dos Resultados ............................... - 130 - 

4.3.5.1. Reconhecimento das circunstâncias do terreno: a Diagnose - 130 

- 

4.3.5.2. A Intervenção ...................................................................... - 134 - 

4.3.5.2.1. Análise Quantitativa ...................................................... - 134 - 

4.3.5.2.2.Análise Contextual ......................................................... - 139 - 

4.3.5.3 Discussão dos Resultados ................................................... - 146 - 

4.3.6. Conclusões ................................................................................ - 152 - 

4.3.7. Referências Bibliográficas ......................................................... - 155 - 

5. Ilações finais e perspetivas para o futuro ............................................... - 159 - 

6. Referências Bibliográficas ...................................................................... - 163 - 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



 

X 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

XI 
 

Índice de Figuras 

 

 

Figura 1: Escola: entrada da escola e zona dos edifícios ............................ - 30 - 

Figura 2: Edifício Principal ............................................................................ - 31 - 

Figura 3: Interior do Pavilhão Gimnodesportivo e a Arrecadação do material 

desportivo ..................................................................................................... - 31 - 

Figura 4: Mapa de Rotações dos Espaços ................................................... - 32 - 

Figura 5: Núcleo de Estágio ......................................................................... - 40 - 

Figura 6: Ficha de Jogo, Quadro de Pontuação e grelha de Estatística da 

modalidade de Andebol ................................................................................ - 80 - 

Figura 7: Quadro da Época de Andebol ....................................................... - 80 - 

Figura 8: Evento Culminante e Festividade .................................................. - 80 - 

Figura 9: Cartaz do Corta-Mato Escolar, o Percurso do Corta-Mato Escolar e o 

Nº de voltas Escalão .................................................................................. - 100 - 

Figura 10: Cartazes dos dois torneios ........................................................ - 103 - 

Figura 11: Certificados e Prémios dos Torneios ......................................... - 104 - 

Figura 12: Cartaz e Certificado da Atividade .............................................. - 107 - 

Figura 13: Divulgação e Organização do Sarau ......................................... - 109 - 

Figura 14:NE da Trofa ................................................................................ - 111 - 

Figura 15: Equipa de Futsal do DE ............................................................ - 115 - 

file:///C:/Users/Asus/Desktop/Relatorio%20de%20estagio.docx%23_Toc424155543
file:///C:/Users/Asus/Desktop/Relatorio%20de%20estagio.docx%23_Toc424155544
file:///C:/Users/Asus/Desktop/Relatorio%20de%20estagio.docx%23_Toc424155545
file:///C:/Users/Asus/Desktop/Relatorio%20de%20estagio.docx%23_Toc424155545
file:///C:/Users/Asus/Desktop/Relatorio%20de%20estagio.docx%23_Toc424155546
file:///C:/Users/Asus/Desktop/Relatorio%20de%20estagio.docx%23_Toc424155547
file:///C:/Users/Asus/Desktop/Relatorio%20de%20estagio.docx%23_Toc424155548
file:///C:/Users/Asus/Desktop/Relatorio%20de%20estagio.docx%23_Toc424155548
file:///C:/Users/Asus/Desktop/Relatorio%20de%20estagio.docx%23_Toc424155549
file:///C:/Users/Asus/Desktop/Relatorio%20de%20estagio.docx%23_Toc424155550
file:///C:/Users/Asus/Desktop/Relatorio%20de%20estagio.docx%23_Toc424155551
file:///C:/Users/Asus/Desktop/Relatorio%20de%20estagio.docx%23_Toc424155551
file:///C:/Users/Asus/Desktop/Relatorio%20de%20estagio.docx%23_Toc424155552
file:///C:/Users/Asus/Desktop/Relatorio%20de%20estagio.docx%23_Toc424155553
file:///C:/Users/Asus/Desktop/Relatorio%20de%20estagio.docx%23_Toc424155554
file:///C:/Users/Asus/Desktop/Relatorio%20de%20estagio.docx%23_Toc424155555
file:///C:/Users/Asus/Desktop/Relatorio%20de%20estagio.docx%23_Toc424155556
file:///C:/Users/Asus/Desktop/Relatorio%20de%20estagio.docx%23_Toc424155557


 

 
 



 

XIII 
 

Índices de Tabelas 

 

Tabela 1: Representa o Enfoque, os Objetivos, Meios e Procedimentos 

referentes à intervenção no decorrer do processo ..................................... - 133 - 

Tabela 2 - Valores de Médias, desvios padrão, Z e p referentes à Cooperação, 

nos 2 momentos da avaliação. ................................................................... - 134 - 

Tabela 3: Valores de Médias, desvios padrão, Z e p referentes à Participação e 

Sentimento de Afiliação, nos 2 momentos da avaliação ............................ - 136 - 

Tabela 4 - Valores de Médias, desvios padrão, Z e p referentes à Interações 

Sociais e de Pequenos Grupos, nos 2 momentos da avaliação................. - 137 - 

Tabela 5: Valores de Médias, desvios padrão, Z e p referentes ao 

Autodesenvolvimento, nos 2 momentos da avaliação. ............................... - 138 - 

Tabela 6: Valores de Médias, desvios padrão, Z e p referentes à Perceção de 

Competência, nos 2 momentos da avaliação ............................................. - 139 - 

 

 

 

 

 



 

 
 

 



 

XV 
 

Índices de Anexos 

 

Anexo 1: Ficha de Identificação do Aluno ................................................. XXVI 

Anexo 2: Ficha de Bonificação ................................................................ XXVIII 

Anexo 3: Skill Card ..................................................................................... XXX 

Anexo 4: Ficha de Observação ................................................................ XXXII 

Anexo 5: Lista de verificação instrucional (Hastie et al., 2013) ............... XXXIV 

Anexo 6: "Questionário sobre as Relações entre a Responsabilidade Pessoal 

e Social e as Dinâmicas de grupo" ......................................................... XXXVI 

Anexo 7: Ficha de observação: Aprendizagem Cooperativa ...................... XLII 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Resumo 

XVII 
 

Resumo 

 O Estágio Profissional é parte integrante do 2.º ano do Mestrado em 

Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário da Faculdade de 

Desporto da Universidade do Porto. Volvidos quatro anos de formação universi-

tária, este estágio tem como objetivo proporcionar um primeiro contacto com o 

mercado de trabalho, em concreto a situação de ensino em escola (Batista et 

al., 2012). Este relatório foi realizado sob a orientação do Professor Orientador 

da faculdade e do Professor Cooperante da escola, e mostra os resultados de 

uma reflexão crítica sobre a experiência adquirida. Neste sentido, o relatório foi 

subdividido em cinco capítulos, que serão descritos de seguida. O primeiro 

capítulo, “Introdução”, expõe a finalidade deste documento. O segundo, 

“Enquadramento Biográfico”, refere aspetos como a filosofia de vida, as vivên-

cias que levaram a esta escolha profissional, as expectativas inerentes e o 

papel do estágio em si. “Enquadramento da Prática Profissional”, o terceiro 

capítulo, aborda o papel do estágio profissional nas vertentes: institucional, 

legal e funcional. O quarto capítulo, a “Realização da Prática Profissional” 

engloba três áreas,1, 2 e 3, incluindo informações sobre a preparação, realiza-

ção e avaliação do ensino, assim como uma descrição das diferentes ativida-

des escolares desenvolvidas. A terceira área incluiu um estudo de investiga-

ção-ação, onde, através da implementação de estratégias imperantes no 

Modelo de Educação Desportiva, se pretendeu desenvolver nos alunos com-

portamentos de inclusão, cooperação e interação positiva. Relativamente ao 

quinto e último capítulo, “Conclusões e Perspetivas para o Futuro”, é onde se 

pode encontrar a análise final do ano de estágio, incluindo um balanço da pre-

conização de objetivos, perceções acerca da minha evolução pessoal e as 

aspirações para o futuro. Em suma, este estágio configurou-se enquanto um 

meio de excelência para me munir de muitas ferramentas pedagógicas.

PALAVRAS-CHAVE: ESTÁGIO PROFISSIONAL, EDUCAÇÃO FÍSICA E 

ENSINO-APRENDIZAGEM, ESTRATÉGIAS INCLUSIVAS, INTERAÇÕES 
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Abstract 

The Professional Internship is integrated in the 2nd year of the Master’s 

Degree in Physical Education Teaching in Primary and Secondary Education in 

the Faculty of Sport of the University of Porto. After four years of academic edu-

cation, this internship aimed to provide a first contact with the labour market, 

specifically the teaching experience in the school context (Batista et al., 2012). 

This report was conducted under the supervision of the Faculty’s Supervisor 

and assistance of the Cooperative School’s Teacher and summons a self-

critical reflective endeavour carried out throughout the year. In agreement, the 

report was divided into five chapters outlined below. The first chapter, "Introduc-

tion", exposes the true purpose of this document. The second, "Biographical 

framework," regards factors such as the philosophy of life, the experiences that 

led to this professional career choice, the inherent expectations and the role of 

the internship itself. "Professional Practice Famework", the third chapter, dis-

cusses the role of professional training in the areas: institutional, legal and func-

tional. The fourth chapter, "Operationalization of the Professional Practice" cov-

ers areas one, two, and three, including information about the preparation, im-

plementation and evaluation of teaching as well as a description of the different 

school activities developed during the process. The third area, contains a study 

of action-research, where, through the implementation of pedagogical strategies 

integral to the Sport Education model, students were expected to develop inclu-

sive and cooperative behaviours as well as positive social interactions. To what 

concerns the fifth and last chapter, "Conclusions and Prospects for the Future", 

this is the place where we can find a retrospective of the internship’s experi-

ence, including self-assessment of goals achievement, perceptions about my 

personal development and prospects towards the future. In summary, this in-

ternship was itself a means of granting me excellent pedagogical toolsthat will 

guide both the acquisition of new knowledge. 

 

KEYWORDS: PROFESSIONAL INTERNSHIP, PHYSICAL EDUCATION 

AND TEACHING-LEARNING, INCLUSIVE STRATEGIES, SOCIAL INTERAC-

TIONS, MED. 
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1. Introdução 

O presente Relatório Final de Estágio foi elaborado no âmbito da unida-

de 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. Para além do presente documento, a unidade curricular 

em causa prevê a prática de um ensino supervisionada (PES), realizada numa 

escola cooperante (EC) que tenha protocolo com a Faculdade de Desporto da 

Universidade do Porto (FADEUP). 

 A minha PES consistiu num processo monitorização sistemática da prá-

tica pedagógica (PP), essencialmente através de procedimentos de experimen-

tação e análise, o que, aos poucos, me tornaram numa Estudante-Estagiária 

(EE) mais autónoma, crítica e reflexiva (Amaral et al., 1996). Esta vivência con-

duziu não só a uma maior consciencialização sobre o meu desempenho, mas 

também a uma responsabilização pelas decisões tomadas, o que foi uma mais-

valia para a minha formação enquanto EE. A redação deste relatório foi possí-

vel graças à orientação do Professor Orientador (PO) da faculdade, que é tam-

bém responsável pela supervisão do EE no contexto da PES, e do Professor 

Cooperante (PC) da escola. 

Este EP está estruturado de acordo com os requisitos legais, institucio-

nais e funcionais previamente estabelecidos, e representa a fase mais impor-

tante dos programas de formação de professores. Ele visa a concretização de 

três tarefas essenciais, nomeadamente, recolher informação acerca dos alunos 

e partilhá-lo à turma de modo a contribuir para a sua formação integral, usar 

esse conhecimento para adaptar e reconstruir a sua imagem enquanto profes-

sor, e desenvolver estratégias integradas nas dimensões didáticas, de gestão, 

disciplina e instrução (Santos et al., 2013). 

Até este momento, a EE desenvolveu capacidades a nível de planea-

mento de aula e de flexibilização de atividades. O EP, uma etapa de extrema 

importância para o EE, possibilita uma aproximação profissional para com os 

alunos, entrando em contacto com os seus comportamentos, necessidades, 

desejos, inter-relações e conflitos, uma vez que são fatores reais que estão 

pouco presentes durante o curso. Considera-se crucial a necessidade da pro-
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fissão ocorrer em ambiente real, pois é neste exercício que o EE se vê perante 

as especificidades da profissão e se torna, aos poucos, num membro dessa 

comunidade educativa (Batista et al., 2012). O EP permite ao EE a oportunida-

de de aplicar os seus conhecimentos académicos, desde as suas normas e 

valores, aos seus hábitos, costumes e práticas, à maneira de sentir, pensar e 

agir daquela comunidade escolar (Batista & Queirós, 2013). Os EEs atribuem 

uma grande importância ao EP uma vez que este proporciona a única expe-

riência acompanhada de ensino, o que pode ser considerado como o mais sig-

nificativo dos processos de formação inicial (FI) (Silva, 2012). 

O EP também permite que o EE construa a sua identidade profissional 

(IP) através dessa experiência de FI. Nesta fase, o EE passa por um conflito de 

identidade, uma vez que, apesar de ser um estudante, está a desempenhar, 

em simultâneo, o papel de professor (Flores & Day, 2006). Esta formação de IP 

começa no momento em que o EE se depara com ele mesmo no papel de pro-

fessor e é reconhecido por isso mesmo pelos outros e por si mesmo. Assim, 

como refere Batista et al. (2012), a identidade não é um atributo que nasce com 

a pessoa, mas sim um fenómeno de natureza relacional, uma vez que se cons-

trói e reconstrói através das experiências vividas e do significado das mesmas. 

A identidade não é, por isso, imutável pois sofre alterações ao longo do tempo 

e consoante o contexto a que é sujeita. O EP tem como objetivo facilitar a 

transposição da teoria adquirida na FI para a prática docente, permitindo ao 

mesmo tempo aprofundar os conhecimentos nos domínios científico, pedagógi-

co-didático e relacional, assegurando, deste modo, o desenvolvimento de um 

conjunto de competências que são fulcrais para o desempenho da profissão 

docente (Batista, 2008). 

Este relatório descreve as aprendizagens e experiências mais marcantes 

do meu EP, o qual decorreu numa EC durante o ano letivo de 2014/2015. Do 

meu grupo de trabalho fizeram parte, para além da PO e do PC, duas colegas 

que comigo constituíram o núcleo de estágio (NE) e partilharam experiências e 

conhecimentos, tornando esta etapa ainda mais especial. Foram-me atribuídas 

a turma do 5.º ano (turma residente) e uma turma do 8.º ano (turma partilhada), 

participei na direção de turma do 5.º ano, realizando algumas das tarefas ine-
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rentes ao cargo de Diretor de Turma (DT), e nas áreas do Futsal com o Des-

porto Escolar (DE). 

O relatório de estágio está subdividido em cinco capítulos. Este primeiro 

capítulo, a "Introdução", apresenta um breve enquadramento e caracterização 

do que foi o meu EP e apresenta a estrutura deste documento. O segundo, o 

"Enquadramento Pessoal", apresenta a minha filosofia de vida e a influência do 

meu passado, a nível académico e desportivo, na minha escolha profissional, 

englobo ainda o meu parecer sobre o EP, as minhas expectativas iniciais e os 

resultados finais. No terceiro, o "Enquadramento da Prática Profissional", falo 

da construção do indivíduo e do papel que a escola tem nessa tarefa, e apre-

sento uma breve introdução do enquadramento institucional e legal assim como 

ofereço uma contextualização detalhada do EP e descrevo a EC onde realizei o 

meu EP. Aqui, refiro-me ao meu PO, ao PC, ao grupo de EF e às colegas de 

NE e realizo uma breve caracterização da turma que me foi atribuída. O quarto 

capítulo, a "Realização da Prática Profissional", abrange a área 1, “Organiza-

ção e Gestão do Ensino e da Aprendizagem”, a área 2, “Participação na Escola 

e Relações com a Comunidade” e a área 3, “Desenvolvimento Profissional”, as 

quais são contempladas no Regulamento da Unidade Curricular EP. Este é o 

capítulo onde descrevo as minhas experiências ao longo deste ano de estágio 

e onde conduzo a uma reflexão pormenorizada de toda a experiência da PP. 

Este capítulo engloba ainda informação acerca da conceção, do planeamento, 

da realização e da avaliação do ensino, tarefas da área 1, que serviram de 

orientação para a minha PP. Contudo, uma vez que a atividade do professor 

não de encerra na componente letiva, abordo também a minha participação 

nas várias atividades escolares e refiro fatores relevantes da minha integração 

assim como a participação na escola e relações com a comunidade, tarefas 

enquadradas na área 2. Por último, na área 3, descrevo o meu estudo de 

investigação-ação, o qual se debruçou sobre as estratégias inclusivas e coope-

rativas, bem como no desenvolvimento de relações socias na aula de EF atra-

vés do Modelo de Educação Desportiva (MED).  

No quinto capítulo, "Conclusões e Perspetivas para o Futuro", apresento 

o balanço final deste EP. O EP proporcionou-me uma enormidade de experiên-
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cias e aprendizagens que me permitem continuar a sonhar em poder um dia 

exercer a docência enquanto escolha profissional com as ferramentas necessá-

rias à dignificação da disciplina. Em suma, na busca por um ensino e aprendi-

zagem de excelência em EF. 
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2. Enquadramento Biográfico: Do Abstrato à vontade concreta  

2.1. O farol que me encaminha 

A história que narro de seguida diz respeito ao meu percurso de vida, da 

minha infância até à pessoa que sou no presente. 

Como aponta Dubar (1997), as representações adquiridas pela sociali-

zação são o resultado das influências presentes e passadas dos múltiplos 

agentes de socialização. Esta socialização latente, também designada de 

socialização antecipatória, é muitas vezes impessoal, informal e intencional e 

adquire um papel de tal forma importante que tem responsabilidades no alargar 

das escolhas profissionais, influenciando as aprendizagens no decorrer de toda 

a formação (Giddens, 2000). Trata-se de um processo pelo qual o indivíduo 

aprende a interiorizar, ao longo das suas vivências, os valores de grupos que 

servem de referência e aos quais desejam pertencer, e que, de alguma forma, 

interfere na interpretação das novas aprendizagens (Giddens, 2000). 

2.1.1. A Família: O meu alicerce 

A família é uma força social que tem influência no comportamento 

humano e na formação da personalidade, isto é, os relacionamentos estabele-

cidos entre os familiares influenciam uns aos outros. Toda a mudança ocorrida 

nesse sentido irá exercer influência em cada membro individualmente ou no 

sistema como um todo, como refere Buscaglia (1997). No meu caso em con-

creto, tudo isto se manifestou na forma como encaro a vida, ou seja aquela que 

os meus avós sempre me tentaram incutir e que hoje digo ser a minha filosofia 

de vida, tendo-lhes a agradecer muito por isso. Os meus avós sempre me dis-

seram para que me esforçasse ao máximo em tudo o que fizesse, pois nenhum 

resultado iria aparecer sem esforço, sem dedicação, sem trabalho, sem sacrifí-

cio e, mais tarde, todo esse trabalho haveria de ser recompensado. 

Assim, tudo se iniciou no ano de 1990, no mês de dezembro. Nesta data 

iniciei o meu caminho nesta longa jornada, a história da minha vida. A vida é 

para nós o que concebemos dela. Como narra o nobre escritor Fernando Pes-

soa, (Pessoa, s.d.): “Para o rústico cujo campo lhe é tudo, esse campo é um 
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império. Para o César cujo império lhe ainda é pouco, esse império é um cam-

po. O pobre possui um império, o grande possui um campo. Na verdade, não 

possuímos mais que as nossas próprias sensações, nelas, pois, que não no 

que elas vêm, temos que fundamentar a realidade da nossa vida”.  

A minha vida não tem sido fácil, mas também não tem sido um drama, 

resume-se numa compilação de ambos no qual sempre me foi ensinado a 

encarar o futuro com um sorriso nos lábios, apesar dos dissabores já vividos. A 

perda da minha mãe com apenas um ano de idade não foi um entrave para o 

meu crescimento, pois daquela idade as memórias são escassas ou nenhu-

mas, o seu rosto, a sua voz, o seu apego são inevitáveis ausências. E fico feliz 

por isso, pois caso me lembrasse a dor que só comecei a sentir há uns anos 

atrás quando comecei a ter consciência das coisas, o meu crescimento teria 

sido muito mais penoso. Hoje em dia sinto a sua falta, falta de alguém de quem 

não me lembro, falta de alguém que não conheci, falta de alguém com quem 

não convivi, mas sinto essa falta, afinal era a minha mãe e este vazio nunca 

será ocupado. Mas em contrapartida fui educada pelas melhores pessoas do 

mundo, pelas pessoas que tudo fizeram para que me tornasse na pessoa que 

sou hoje, pelas pessoas que dedicaram a sua vida a mim e à minha irmã, pes-

soas essas que são o meu pilar, a minha vida e que sem elas não estaria onde 

estou hoje, os meus Avós. 

Os avós conseguiram ser verdadeiramente marcantes na minha vida, e 

nas circunstâncias da minha infância, são realmente a minha memória mais 

doce, que felizmente ainda faz parte do meu dia-a-dia. Se há anjos na terra, os 

meus avós são uns deles, respiram bondade, espalham serenidade. Não 

sabem não sorrir. Preocupam-se com todos. São a ponte, a união. Lutadores, 

pacificadores e sempre enternecedores. Mal sabem escrever e no entanto a 

sua sabedoria é milenar. Em sentimentos, em conselhos, em vida. Os meus 

avós têm uma aparência frágil, mas uma garra de ferro. Foi graças a eles que 

aprendi a lutar pela vida, a dar valor a tudo o que conquisto e agradecer todos 

os dias pelas minhas vitórias, apesar de pequenas por vezes. 

Os seus conselhos, as suas opiniões sempre estiveram presentes nas 

minhas tomadas de decisão, e uma delas foi o ingresso no Ensino Superior, na 
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área que sempre me suscitou interesse e admiração, o Ensino. Desde o início 

que me apoiaram, me incentivaram e me aconselharam qual o melhor caminho 

a seguir e me prepararam para o futuro que se adivinhava. Foi graças a eles, e 

ao seu apoio que sempre pensei em seguir esta área, uma vez que, "De sonhar 

ninguém se cansa, porque é esquecer, e esquecer não pesa e é um sono sem 

sonhos em que estamos despertos" (Pessoa, s.d.). 

Os meus avós sempre sonharam com um futuro risonho para mim, tal 

como prometeram à minha mãe pouco antes de ela partir, e tudo fizeram para 

que tal acontecesse. A coragem que lhes é caraterística, a força de vontade, a 

determinação, o terem abandonado as suas vidas no nosso país para rumarem 

à procura de uma vida melhor para a sua família numa terra desconhecida, o 

sacrifício vivido ao longo de vários anos fez-me pensar e querer lutar cada vez 

mais pelos meus sonhos e por aquilo que acredito, pois sei que os meus avós 

estarão sempre comigo e o seu apoio estará sempre presente. Os valores por 

eles transmitidos através do exemplo assentam com força, graças à compreen-

são de que são necessários. 

 

2.1.2. O Desporto: A minha alavanca 

Para mim, o desporto é mais que uma atividade física, é uma forma de 

estar na vida, um processo de amadurecimento. Como refere Bento (1998) 

quando se dirige ao desporto, considera que “pelos princípios, valores e objeti-

vos, pelos métodos, regras e conhecimentos que regem o exercício, o treino e 

a competição, o desporto é um ato fundante do Ser do Homem, que cumpre o 

destino da transcendência e da espiritualização, redimindo-se do animal, 

sagrando-se da humanidade e respeitando a incoercível lei da liberdade e da 

sua libertação. Apesar de todos os abusos e cegueiras, o caminho do desporto 

vai na direção do homem e da vida, procurando tornar um e outra mais huma-

no”. 

A introdução ao desporto constitui uma das mais significantes experiên-

cias que o ser humano pode viver com o seu próprio corpo (Santos, 2008). Por 

outro lado, tal como refere Neto (1994), o desporto é também para mim uma 
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atividade que nos seus pressupostos deve contemplar a promoção dos valores 

humanos, os princípios de solidariedade e a cooperação social e cultural entre 

os seus intervenientes. Como aprendizes ativos, os alunos não devem ser per-

cebidos como recipientes passivos de conhecimento, mas sim envolvê-los em 

tarefas que estimulam a tomada de decisões, pensamento crítico e resolução 

de problemas. Como aprendizes sociais, os alunos constroem conhecimento 

através da interação social com os seus pares, facilitados pelos seus professo-

res. Como os alunos são criativos, deverão ser orientados a descobrir por si 

mesmos o conhecimento para criar a sua própria compreensão da matéria em 

causa (Griffin & Placek, 2001). Foi, segundo esses princípios e entendimento 

do processo de ensino-aprendizagem (E/A) que tentei reger a minha prática ao 

longo do meu EP. Assim, encaro o desporto como um fenómeno desportivo 

conducente a uma convergência de divergentes saberes e experiências. Sie-

dentop (1994) enfatiza o papel ativo e cooperante do aluno e responsabilida-

des, viabilizadas pelo recurso, por parte do professor, a estratégias instrucio-

nais mais implícitas e informais. Assim, decidi neste meu primeiro ano como 

docente "testar", "viver", "perceber" pelas reações dos meus alunos o impacto 

da implementação destas pedagogias. Neste entendimento de desporto, valori-

za-se socialmente o homem, neste caso o jovem, proporcionando-lhe uma 

melhoria da sua autoestima.  

A família é um sistema que exerce larga influência e ao mesmo tempo é 

influenciada pela adoção de práticas desportivas por parte dos elementos do 

seu agregado (Silva & Dessen,2004). Desta forma, o assistir regularmente a 

vários jogos de futebol com os meus avós, tios e primos fizeram crescer em 

mim a vontade de querer jogar e gostar cada vez mais de desporto. Quando 

surgiu a oportunidade de praticar Futsal, uma variante do Futebol, foi uma pai-

xão imediata. Das inúmeras modalidades que vivenciei a que me suscitou 

maior interesse e prazer na sua prática foi o Futebol, por ser uma modalidade 

fisicamente tática e técnica e que exige do atleta cooperação, empenho e dedi-

cação por aquilo que se está a fazer. É uma modalidade que para mim é subli-

me e que sempre me cativou e continua a cativar. 
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O meu percurso desportivo não se estendeu muito no tempo, contudo 

pautou-se de uma grande entrega e intensidade. Após esta opção fui quatro 

anos atleta federada, num clube que sempre me acolheu muito bem e pelo qual 

sempre gostei de jogar, pois sempre existiu companheirismo, cooperação e 

dedicação em tudo o que se fazia. Os modos como vivemos os papéis nos dife-

rentes grupos influenciam, para que a nossa identidade se molde pela intera-

ção das especificidades desses grupos aos quais pertencemos (Meksenas, 

2003). Assim, esta interação com as minhas colegas de equipa influenciaram a 

forma como vivencio as situações, pois, tal como a mim o respeito pelo "outro" 

e a interajuda deve estar sempre presente nas pessoas que me rodeia e foi 

essa a ideia que transmiti aos meus alunos.   

Tal como referem Scanlan e Simons (1992), o prazer ou divertimento 

desportivo pode ser definido como o afeto positivo em resposta à experiência 

desportiva, refletindo-se pelo despoletar de sentimentos tais como o prazer, 

atração e satisfação. No meu caso, estas experiências ‘prenderam-me’ para 

sempre enquanto afiliado ao desporto para a vida. A isso se associaram o culti-

var de valores como a perseverança e o lutar contra as adversidades que a 

prática desportiva tão bem promove. Como referem Gouveia e Xavier (2010), o 

Desporto é um domínio da atividade humana capaz de desencadear uma 

ampla gama de emoções. No decorrer desses quatro anos, essas emoções 

estiveram sempre presentes, uma vez que tinha de lidar com a derrota, com a 

vitória, com os festejos e com as amarguras que poderiam advir.   

Posso afirmar que este período foi uma mais-valia na minha formação 

enquanto cidadã e atleta, pois para além de engrandecer a minha cultura des-

portiva, nomeadamente ao Futsal, levou a que adquirisse valores importantes 

para o meu quotidiano, tais como a responsabilidade, a cooperação, o espírito 

de sacrifício, a solidariedade, e a vontade de querer ensinar aos outros aquilo 

que de melhor sabia fazer. A perceção da importância para a minha formação 

enquanto pessoa, foi um dos principais motivos pelos quais quis, mais tarde 

optar pelo ingresso no curso de desporto. Queria, no âmbito da minha interven-

ção, ajudar a formar jovens com estes valores. 
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2.1.3. A Educação: O ponto de partida 

2.1.3.1. O papel do percurso académico 

A escola é uma das mais importantes instituições da sociedade. A maio-

ria dos indivíduos passa por um período largo da sua vida e do seu crescimen-

to inserido no contexto escolar. A escola representa por isso uma das principais 

bases para a formação social do indivíduo, além da educação das disciplinas e 

seus conteúdos, é através dela que são também repassados os valores 

sociais, morais e éticos. A Educação é, então, uma estratégia para transmissão 

de informações e valores aos alunos, que se constitui na prática de formar e 

cultivar espíritos e o caráter dos indivíduos (Setton, 1999). Ela tem, ou pelo 

menos deveria ter, a função, a responsabilidade e os meios necessários para 

proporcionar aos indivíduos a sua humanização, a realização da sua verdadei-

ra natureza. 

No decorrer do meu percurso escolar frequentei escolas muito próximas 

da minha zona de residência, onde convivi com alunos com características dife-

renciadas das minhas. Nomeadamente a entrada na Escola do primeiro ciclo 

foi a alavanca para esta nova etapa e mudança na minha vida. A entrada pela 

primeira vez na escola leva possibilidade de fazer face à frustração de forma 

positiva, de persistir apesar das adversidades, de aceitar as mudanças como 

desafios, enfim, de resistir. A capacidade de resistência leva a criança a ser 

forte, otimista, com uma dinâmica criativa face às contrariedades, incorporan-

do-as positivamente no seu desenvolvimento (Vasconcelos, 2007).  

A entrada no ensino secundário não foi fácil, uma vez que nesta etapa 

decidi optar pela área que me suscitava mais interesse e que sempre cobicei, o 

Curso Tecnológico de Desporto. Porém, ao tomar esta decisão fui forçada a 

afastar-me dos meus colegas de turma, turma esta que sempre me acompa-

nhou desde o meu primeiro ano de escolaridade. Como refere Silva e Fagulha 

(1987, cit. por  Pereira, 2002), a criança ao estar com os seus pares realiza a 

competição socializada, testa as suas próprias ações em confronto com os 

outros, cria amizades, alarga e substitui alguns laços familiares pelos que cria 

com os seus pares. No meu caso em concreto a adaptação a uma nova turma 
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e a novos amigos foi complicada, uma vez que os amigos que sempre me 

acompanharam ao longo de todos estes anos não estavam nesta nova etapa 

da minha vida, mas este afastamento também foi bom porque me fortaleceu 

enquanto pessoa, e o apoio incondicional de todos eles fez com que este 

sonho fosse ainda mais real. Porém, no decorrer desses três anos (10º ano ao 

12º ano) comecei a aperceber-me que a área da educação me atraía, que me 

suscitava interesse e que a vontade de ensinar e transmitir conhecimento a 

outros indivíduos era um caminho pelo qual eu queria seguir. O gosto por ensi-

nar, o gosto de ser um exemplo para os meus alunos, o gosto pelo conheci-

mento, o gosto pelo desporto uniu-se para dar lugar ao sonho que fui fomenta-

do ao longo dos anos, mas que só neste etapa adveio com toda a sua firmeza.  

A vontade de querer ensinar e transmitir aos outros conhecimentos 

sobressaiu no decorrer da licenciatura, uma vez que, sou licenciada em Educa-

ção Física e Desporto, pelo Instituto Universitário da Maia (ISMAI). No decorrer 

dos três anos de formação, o ato de ensinar esteve cada vez mais presente, 

enaltecendo a escolha dos modos de ensinar, pois sabe o professor que os 

métodos são eficazes somente quando estão, de alguma forma, coordenados 

com os modos de pensar do aluno, como refere Tacca (2000). Assim, em 2010 

entrei na faculdade, para o 1º ano de Licenciatura em EF e Desporto, no 

ISMAI, e foi aí que completei os três anos. Ao longo destes três anos aprendi 

muita coisa, apreciei muitas emoções e mais uma vez tive a certeza que este 

era o meu caminho, que era nesta área que me sentia feliz, realizada e com 

uma enorme vontade de alcançar ainda mais. As diversas experiências que 

pude presenciar nos três anos de licenciatura fizeram-me perceber a importân-

cia de pequenas coisas no quotidiano de um professor, como por exemplo o 

trabalho em equipa, a responsabilidade, o empenho e as relações que estabe-

lecemos com os outros. Segundo Rocha (2009), o desenvolvimento das rela-

ções interpessoais é essencial para se obter boas convivências entre as pes-

soas. Pode-se planear esse desenvolvimento para atender os objetivos indivi-

duais e grupais. 

Como partilha Nóvoa (2000,  p. 23) “O aprender contínuo é essencial e 

concentra-se em dois pilares: a própria pessoa, como agente, e a escola, como 
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o lugar de crescimento profissional permanente”. Para elevar a minha formação 

académica e lutar pelo sonho de ensinar decidi ingressar no Mestrado em 

Ensino de EF Ensinos Básico e Secundário, na FADEUP. No final da licenciatu-

ra e do 1º ano de mestrado posso evidenciar que me foram facultadas inúme-

ras ferramentas fundamentais neste último ano e que foram essenciais na PP e 

na qual coloquei tudo o que me foi ensinado em prática. Agora dou por mim no 

último ano, ano de estágio, um ano decisivo e muito importante para a minha 

formação académica e pessoal e espero poder retirar tudo o que de bom me 

possa trazer. Como sabiamente afirma Dias (2009. p. 39), educar não pode ser 

mais um processo de “simples informação que ainda caracteriza o circuito E/A 

do subsistema escola” é necessária a transformação do processo em “verda-

deira comunicação própria de um autêntico sistema educativo”. 

Esta minha entrada no mestrado foi precisamente isto, uma transfigura-

ção. Nos objetivos de vida, na pessoa que era, na minha firmeza no sonhar e 

no viver aquilo com que sempre ambicionei e que estava prestes a materializar-

se, ser professora de EF. 

 

2.1.3.2.O papel das primeiras experiências em ensino 

Como afirma Abraham (1984, p. 11), “o professor não é um meio, uma 

coisa, mas um sujeito, a quem se dá o seu valor e a dignidade de o ser. Os 

professores são pessoas e não se tornam naquilo que são, simplesmente, por 

hábito. O ensino está ligado à sua vida, à sua biografia e ao tipo de pessoas 

que são". Segundo Vieira (1995, p.130), “As atitudes e comportamentos dos 

professores são fruto, do peso da disciplina e saberes escolares adquiridos, 

duma cultura interiorizada que torna cada um portador de conceções diferentes 

dos outros”. No meu caso, foi o conhecer novos professores com característi-

cas e perspetivas em relação ao E/A e ao lidar com as relações humanas tão 

distintas uns dos outros inspirou-me a encarar a escola com outra atitude, isto 

foi fundamental por exemplo para que eu durante o estágio profissionalizante 

durante a frequência no 12º ano tive a oportunidade de estagiar na câmara 

municipal, do distrito do Porto, e numa instituição particular de solidariedade 

social, do concelho da Trofa, que me levou a vivenciar inúmeras situações. 
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Relativamente às vivências exploradas na câmara municipal tive a oportunida-

de de acompanhar os campos de férias organizados pela mesma, no qual tinha 

a função de acompanhar as crianças inscritas e, no caso do desporto, que 

estes experimentassem, e deveria ensinar-lhes os principais conteúdos e foi 

então que a vontade de querer ensinar foi crescendo. Na instituição de apoio a 

cidadãos com deficiência mental mais uma vez tive a oportunidade de lecionar 

várias aulas de EF adaptadas às dificuldades da turma.  

Como referem Porter et al. (1997), o professor é considerado o elemento 

chave do processo educativo, uma vez que através do envolvimento deste com 

a sociedade escolar, consegue caminhar para a construção de escolas mais 

inclusivas assim como, para a renovação das práticas utilizadas na sala de 

aula. Identifico-me com estas ideias uma vez que estas aulas desenvolvidas 

nestas duas instituições ajudaram-me a perceber que o professor tem o papel 

fundamental na aprendizagem de todos os indivíduos, especialmente aqueles 

com mais condicionantes. Estas aulas, pelas particularidades, eram pensadas 

ao pormenor, uma vez que tinham de ser ajustadas às diferentes necessidades 

de cada aluno. Os exercícios, os materiais, a disposição no espaço desportivo, 

outros elementos simples, tudo repercutia na criação de situações mais vanta-

josas para os indivíduos. Esta experiência despertou-me desde cedo para a 

necessidade de realizar um planeamento minucioso das atividades, experiência 

fundamental para os exercícios das minhas funções mais tarde no presente 

EP. Posso constatar que esta foi a melhor experiência que vivi e foi nesse local 

que decidi o que queria fazer após o término da escolaridade obrigatória. Que-

ria ensinar, principalmente crianças ou adultos que não possuíssem as suas 

faculdades mentais totais. Pois é reconhecido que a prática AF desportiva é 

importante para qualquer pessoa no que respeita à prevenção, tratamento ou 

recuperação de problemas de saúde, entre outros. Para além disso, torna-se 

muito importante também na vertente social, inclusiva e integradora. Foi por 

influência destas minhas experiências relacionadas com a exclusão e por ter 

"sentido na pele" esta dura realidade, que se alimentou ainda mais a minha 

vontade de aplicar no futuro atividades desportivas que atendessem às neces-
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sidades de todos, independentemente, do seu nível de habilidades. Isso teve 

influência nas minhas escolhas e conceção de ensino a adotar no presente EP.  

 

2.2. Expetativas em relação ao Estágio Profissional: Da Incerteza à 

concretização 

Como refere Graça, et. al. (2013), no processo da FI existe um distan-

ciamento com a realidade encontrada nas escolas, refletido das relações Uni-

versidade/Escola e da FI/trabalho. 

O início do processo da minha formação como licenciada em EF e Des-

porto surgiu em período anterior ao meu ingresso na FADEUP. A licenciatura 

foi completada no ISMAI mas o sonho de ingressar na Faculdade de Desporto 

falou mais alto pelo que concorri e fui aceite à frequência no mestrado do 2º 

Ciclo em Ensino de EF, nos ensinos Básico e Secundário. 

Ainda que durante o primeiro ano estivesse muito confiante para a última 

etapa, a mais importante do meu percurso académico, por me sentir bem pre-

parada e motivada, com a entrada neste segundo capítulo do mestrado (o 

estágio) algumas expetativas e medos acerca do advindo emergiram. Um dos 

meus medos foi o não conseguir atingir os objetivos/metas que me foram 

impostos, tanto pelo PC como pelo PO. Principalmente, o receio de não conse-

guir aplicar no campo da prática todos os conhecimentos adquiridos no decor-

rer da minha formação.  

Sempre esteve bem presente no meu pensamento e no meu quotidiano 

a convicção de que o ato de ensinar, de transmitir conhecimentos e valores vai 

muito para além da ação de transmitir conhecimentos em si. Penso que para 

um professor, seja ele que disciplina for, o ato de educar deve estar sempre 

presente e de forma consciente através de um processo de amadurecimento, 

tanto para o professor como para o aluno, uma vez que é através deste ato que 

vamos transmitir tudo aquilo que sabemos e os alunos vão aprender e desen-

volverem-se. Além de ter sido uma grande expetativa era também um grande 

medo, pois o aparecimento do erro, de uma falha poderia deitar por terra todo o 

trabalho até ao momento construído e desenvolvido.  
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As estratégias que me propunha a utilizar, com preocupações em 

desenvolver a autonomia nos alunos, seriam outro sobressalto para mim, sabia 

que cada turma era uma turma e cada aluno era um aluno, e não se podia 

homogeneizar, o que levava a que o desenvolvimento do meu papel enquanto 

professora fosse um verdadeiro desafio que pretendia ultrapassar com distin-

ção. Carneiro e Passos (2009) destacam dois aspetos no desenvolvimento pro-

fissional do professor, são estes a sobrevivência e a descoberta. As minhas 

expetativas eram muitas, iniciando pela turma, pela escola, pelos meus colegas 

e por toda a comunidade escolar. As expetativas de querer ser sempre melhor 

dia após dia e transmitir aos meus alunos todo o meu conhecimento. Citando 

Piéron (1993), a expetativa é uma atitude de espera com um certo grau de 

esperança, este é um conceito que se relaciona com os projetos pessoais e 

profissionais. Por seu lado a motivação poderá ser considerada como um con-

junto de fatores psicológicos, conscientes ou não, que determinam um certo 

tipo de conduta por parte do indivíduo. Foram exatamente essa motivação e 

procura de desenvolver a minha competência profissional, os pilares que sus-

tentaram o lidar com as contradições entre as expetativas baseadas num ideal 

abstrato da prática com a complexidade do terreno e do carácter adaptativo 

que o EE necessita rapidamente adquirir nesse processo. Como afirma Arends 

(1995. p.122), “a motivação é um conceito bastante abstrato que não é nada 

fácil de definir. Ela é interior à pessoa e portanto não pode ser observada”. No 

meu caso a motivação veio do apoio da minha família, dos meus amigos e 

sobretudo dos meus alunos. Foram eles que desde o primeiro dia me demons-

traram o porquê de ter escolhido esta área, foram eles que me motivaram a 

querer ser cada vez melhor e foram eles que me sustentaram nos momentos 

mais difíceis, pois mesmo parecendo estranho os "meus meninos" foram o 

grande pilar de todo este meu percurso e foi graças a eles que no final deste 

ano letivo pude concluir que dei o meu melhor, principalmente para eles.  

Enquanto EE vivia um contrassenso difícil de assimilar e, por vezes, a 

linha entre ensinar e aprender, o papel de aluno e professor estava muito pró-

xima, o que levava a que tivesse receio de não a conseguir ultrapassar. Porém 

era um desafio que pretendia agarrar e ultrapassar para que o meu papel de 
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professora se tornasse sólido e marcante. Uma vez que apesar de ser EE, ain-

da continuava a ser aluna, fez com que tivesse receio de errar em determina-

dos momentos, tais como, na lecionação de alguns conteúdos que não domi-

nasse, no controlo da turma, no controlo de alguns comportamentos inapro-

priados que poderiam surgir, porém foi um desafio, que como já referi anterior-

mente, queria vencer. Como cita Freire (2001, p.259), "não existe ensinar sem 

aprender." A aprendizagem que se gera na prática constitui um elemento for-

mativo fundamental, segundo as palavras de Alarcão (1996). 

Assim, a minha maior expetativa para este ano de estágio foi conseguir 

transmitir aos meus alunos o que significa o desporto nas suas vidas, qual a 

sua importância, qual o seu maior desígnio. Qual o papel o desporto nas suas 

relações fora e dentro da aula e quais as consequências no seu dia-a-dia, bem 

como elevar os seus conhecimentos sobre cada modalidade lecionada. Motivá-

los dia após para a prática e o gosto pela prática. A vida na escola passa a ser 

o quotidiano do professor, e a interação com os seus alunos o vínculo mais 

importante. 

 

2.3. Entendimento do Estágio Profissional: Do choque com a reali-

dade à (re) construção da identidade profissional 

O estágio foi, do meu ponto de vista, a passagem de uma perceção do 

meu "eu" no papel de estudante para um "eu" detentor de outro papel construí-

do não somente sozinha mas coletivamente, o papel de professor. O papel de 

professor sempre foi visto por mim como uma função que encerra uma alta 

responsabilidade, desempenhado por alguém necessariamente com um 

conhecimento superior, com a obrigação de ser um especialista na temática 

que abordasse e um conselheiro e farol de valores para os seus alunos. O EP 

corresponde ao que Veenman (1984) define como "choque com a realidade". 

Esta expressão pretende transmitir o sentimento que o professor alberga no 

momento em que inicia a sua prática, onde os seus ideais e expetativas 

(r)evolucionárias são postos em causa face à realidade que se lhe apresenta. 

Este choque com a realidade acontece devido à preponderância teórica da FI 
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de professores. Um menor importância e tempo de ensino é adjudicado à práti-

ca em contexto simulado próximo da realidade. Assim, no início do meu EP não 

sabia se estava completamente preparada para iniciar esta nova fase, esse 

"choque com a realidade" teve preponderância na minha tomada de decisões. 

Uma vez que o "medo" do erro fazia parte do meu dia-a-dia, a perceção das 

minhas convicções e a confiança em mim eram diminutas, pois considerava 

que não estava à altura do desafio, não estava à altura da minha turma, nem 

das minhas colegas. O conceito de identidade é genericamente definido assim, 

como a “Perceção que cada indivíduo tem de si próprio". A identidade constrói-

se na relação e interação dialética que se estabelece entre o “eu” e o “outro”, 

na similitude e na diferença” (Fernandes, 2001. p. 102). Significa isto que, seria 

nas relações com os outros e nas respostas dos meus alunos em relação à 

minha prática onde eu me avaliaria enquanto legítima detentora do papel de 

‘professora’. 

No decorrer deste ano desempenhei o papel que sempre considerei ser 

de outra pessoa. Tal como defende Pacheco (1995), ao falarmos do conheci-

mento do professor entendemo-lo como um saber, ou conjunto de saberes, 

contextualizado por um sistema concreto de práticas escolares, que correspon-

de ao conceito de sabedoria, refletindo as suas conceções, perceções, expe-

riências pessoais, crenças, atitudes, expectativas, dilemas. Pelo que as nossas 

capacidades, destrezas, habilidades, valores e atitudes, são adquiridos ao lon-

go da nossa vida pessoal, académica e profissional. Não existem pessoas que 

“nascem ensinadas” em nenhuma área e, os professores, não são exceção. 

Como tal, Peterson (2003. p. 67), afirma que, “Não existem indivíduos nascidos 

professores. Não existe um professor predestinado e possuidor de capacidades 

pedagógicas inatas. É preciso um conjunto de exercícios ou de aprendizagens 

para se tornar um bom professor”.  

O EP foi isso mesmo, um palco, uma forma de aprender  a ensinar e 

como o aluno aprende e permite preparar-nos para o futuro pois, o estágio é, 

segundo Peterson (2003. p. 67), “um meio eficaz que conduz o aluno ao saber, 

ao saber fazer e ao saber ser do futuro profissional”. Este fornece-nos conhe-

cimento que nenhum manual nem nenhum professor nos podem ensinar. São 



Enquadramento Biográfico: Do Abstrato à vontade concreta 

- 18 - 
 

necessários um conjunto de exercícios ou de aprendizagens para que alguém 

se torne um bom professor. Este foi sem dúvida um palco repleto de vivências 

enriquecedoras que me ajudaram a construir um caminho empolgante, motiva-

dor, exigente, mas acima de tudo ajudaram a construir um papel enquanto pro-

fessora muito vincado, estruturado e refletido. Assumindo o EP como marco 

fundamental na construção da IP, na medida em que possibilita a reflexão e a 

análise crítica de diversas representações sociais historicamente construídas e 

praticadas na profissão, como refere Guimarães (2004). 

Neste ano, eu cruzei a linha do aprendiz com a do transmissora e facili-

tadora de conhecimentos, e penso que me tornei uma pessoa capaz de colocar 

em prol da sociedade em que estou inserida um conjunto de competências que 

fui adquirindo ao longo dos meus anos de formação. Para mim esta etapa foi 

vista como evolução que tende a melhorar momento após momento, sem nun-

ca esmorecer perante as dificuldades. Nesta etapa, tal como afirma Ribeiro 

(1989), que a FI e a formação contínua (FC) são duas peças que se comple-

mentam no processo de desenvolvimento do professor. Este autor chama ao 

processo de FI de “indução profissional”. Apela à responsabilidade do professor 

iniciante para o sentido de comprometimento e que se encontra de forma 

comum nos professores mais experientes. Esta formação levou-me a acreditar 

cada vez mais em mim, no meu potencial e a evidenciar o porquê de ter esco-

lhido esta área, o porquê deste sonho. A formação foi um marco fundamental 

para a minha chegada até esta meta.  

Desta forma, o EP foi muito importante para a aquisição de uma nova 

visão sobre a prática profissional, onde tive a oportunidade de incorporar novas 

atitudes e práticas e de adquirir uma nova visão crítica sobre a minha área pro-

fissional. Durante este período tive a oportunidade de aprender a resolver os 

problemas e entender a grande importância que o professor/educador tem na 

vida e na formação dos alunos. A conceção que estava presente num plano um 

tanto ou quanto inconsciente materializou-se na prática da docência na escola. 

Assim, minha identidade enquanto futura professora caminhou para a mudan-

ça. O assumir do papel de professora, de verdade, quando fui requisitada para 

desempenhar cargos e funções de maior responsabilidade. Albuquerque (2005) 
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refere que se dá o primeiro grande impacto dos estudantes com a prática, sen-

do este um momento crucial no processo de FI, por via do "choque com a reali-

dade" e com a responsabilidade total dos papéis inerentes à função de profes-

sor. 

Este aspeto é extremamente importante, pois como afirma Gómez 

(1992), existe um “abismo que separa a teoria da prática", e deve ser então 

proporcionada uma prática aplicada no contexto escolar, o aprendido, de forma 

a desenvolver competências, capacidades e atitudes profissionais. Deve anali-

sar, atuar e refletir sem a inteira responsabilidade do prático sobre os efeitos 

geralmente irreversíveis das suas ações”. O saber fazer e saber explicar o que 

se faz (o conhecimento e as capacidade que cada um utiliza na ação) são duas 

capacidades intelectuais distintas e muito importantes. A escola ajuda na cons-

trução da identidade do ser (professor) e do sentido de pertença, nela cons-

troem-se modelos de aprendizagem e adquirem-se princípios éticos e morais 

que permeiam a sociedade. É assim, importante refletir sobre a melhor maneira 

de ensinar procurando meios mais eficazes para transmitir e atingir objetivos. É 

necessário e muito importante que haja então uma prática reflexiva, como refe-

re García (1992). O mesmo autor (1992) refere esta ação reflexiva como sendo 

"o exame ativo, persistente e cuidadoso de todas as crenças ou supostas for-

mas de conhecimento, à luz dos fundamentos que as sustentam e das conclu-

sões para que tendem". Por isso, torna-se importante que na formação de pro-

fessores que estes reflitam sobre a sua prática, fazendo desta reflexão “um 

instrumento de desenvolvimento do pensamento e da ação” (García, 1992, p. 

60). 

Através desta ação de reflexão pude constatar a importância que o EP 

evidenciou na minha forma de ver a escola e os alunos, e a importância de um 

bom professor para o desenvolvimento dos seus alunos. Inicialmente o medo 

persistiu em cada ação que realizava a falta de confiança era evidente, porém 

ao vivenciar todos este momentos considerei que o EP é pertinente, pois pos-

sibilita o contacto direto para um melhor conhecimento acerca da realidade, 

permite um desenvolvimento pessoal e profissional pois desenvolvem-se 

conhecimentos, capacidade, competências e atitudes, proporcionando o seu 
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aperfeiçoamento e viabiliza a construção de uma identidade pessoal. Tudo isto 

é possível através da reflexão como sugere Nóvoa (1992), num triplo movimen-

to: “conhecimento na ação, reflexão na ação e reflexão sobre a ação e sobre a 

reflexão na ação”. Desta forma pretendesse atingir um desempenho mais cor-

reto de forma a alcançar uma profissionalidade de qualidade. 
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3. Enquadramento da Prática Profissional 

3.1. O Professor e o seu caminho  

 A formação de professores é uma temática que tem sido discutida de for-

ma reiterada nos últimos anos, devido às condições precárias que se têm insta-

lado no palco da educação. A escola de hoje não é a mesma de há décadas 

atrás, pois como afirma Formosinho (2002, cit. por Paulo Freire, 2000, p.9), 

“não é possível defender a visão restrita da escola como um espaço exclusivo 

de aulas que devem ser dadas e lições que devem ser aprendidas, imune às 

lutas e aos conflitos que se dão longe dela”.  

 As mudanças do mundo devem ser percebidas e questionadas pelos alu-

nos que precisam estar atentos a cada mudança e compreenderem os fatores 

motivadores das transformações do mundo moderno. A escola deve ter um 

papel de aproximação do aluno com a realidade que o cerca de modo a prepa-

rá-lo para o mundo do trabalho e para a vida social, a fazê-lo entender o seu 

papel no mundo e ser um verdadeiro artífice da mudança.Ao professor de hoje 

pede-se que responda a todas estas solicitações. Pede-se que exerça a sua 

função com autonomia e responsabilidade. Pede-se que aja de forma pronta e 

criativa na resolução de problemas. Pede-se que promova o prazer e o gosto 

da descoberta. Pede-se que atualize constantemente os seus conhecimentos 

científicos. A profissão docente segundo Esteves (2009) integra-se no conjunto 

das profissões complexas, denominação atribuída por Le Boterf (1997, p.43), 

que define estas profissões “como aquelas em que os profissionais devem 

enfrentar o desconhecido e a mudança permanente”. Para isso, o professor 

tem que desenvolver um conjunto de competências muito diversificadas que 

lhe permitam enfrentar e solucionar, não só os problemas que surgem dentro 

da sala de aula, mas também fora dela.  

Para que o professor possa responder a todas as mudanças, conse-

guindo depois transmiti-las com rigor e criatividade aos seus alunos é necessá-

rio ter desenvolvido um conjunto de competências, ou seja, ser capaz de mobi-

lizar os conhecimentos cognitivos necessários para enfrentar a situação (Estre-

la, 2002). Deste modo, a formação é um processo fundamental. Os autores 
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Walker Drew et al. (1989) referem acerca disto que os conceitos, motivação e 

atividade, se completam entre si. Ainda nesta linha, Abreu (1998) afirma que “A 

motivação está na raiz do comportamento. Toda a atividade tem origem numa 

"energia" geradora de "forças", ou de "dinamismos" que mobilizam ou põem em 

movimento os protagonistas da atividade”.  

Por outro lado a competência é uma construção que resulta da combina-

ção pertinente entre diversos recursos (Le Booterf, 1999). Exprime-se em ter-

mos de atividades ou da prática profissional e corresponde aos esquemas ou 

modos de agir de cada pessoa. Implica saber mobilizar, integrar e transferir 

conhecimentos que se deverão articular com o saber-fazer. Nesse contexto, a 

competência pode ser definida como, um “saber mobilizar”, em tempo oportuno 

as capacidades ou conhecimentos que forem adquiridos através da formação. 

Toda a competência digna desse nome é transferível e adaptável, mas, não se 

limitando à execução de uma tarefa única e repetitiva. Ser competente significa 

mais do que ser um bom executante. Logo, a competência pressupõe a exis-

tência de capacidades de assimilação e de integração, assim como de fazer 

evoluir a situação de trabalho e na qual se opera, como cita Le Booterf (1999).  

Em Portugal, o sistema de formação de professores enquadra-se numa 

perspetiva de aprendizagem ao longo da vida, no desenvolvimento profissional 

do professor, incluindo, a FI, a FC e a formação especializada (FE). No decor-

rer deste ano letivo, bem como, nos anos anteriores de formação académica, a 

FI esteve bem patente nas diferentes etapas que, com perseverança e com-

promisso, fui ultrapassando. A FI, segundo define Estrela (2002. p.18) é “o iní-

cio, institucionalmente enquadrado e formal, de um processo de preparação e 

desenvolvimento da pessoa, em ordem ao desempenho e realização profissio-

nal numa escola ao serviço de uma sociedade historicamente situada”. É, pois, 

o momento privilegiado para o professor poder desenvolver as competências 

básicas ao desenvolvimento da sua carreira profissional, devendo ser encarado 

como uma primeira etapa de um longo percurso de formação que tem que ser 

aperfeiçoado permanentemente (Formosinho, 2009). 

Uma das componentes da FI de professores, considerada como funda-

mental, que tem sido alvo de maior discussão e também de maiores alterações, 
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é a PP. Na perspetiva de Garcia (1999, p.103), “as práticas de ensino repre-

sentam uma oportunidade privilegiada para aprender a ensinar”, pois, durante 

esse período, o candidato a professor aprende a compreender a escola como 

um organismo, aprende a entender os problemas de ensino como problemas 

curriculares, conhece a prática da planificação curricular, participa e contacta 

com inovações em desenvolvimento.  

O professor passa a ser ele mesmo um ser reflexivo. Neste domínio, o 

filósofo Dewey (1989) define a ação reflexiva como aquela que envolve consi-

deração de qualquer crença ou prática de modo ativo, persistente e cuidadoso. 

À luz das razões que a apoiam e as consequências a que a mesma conduz, 

acreditando que a reflexão, não consiste numa série de passos ou procedimen-

tos a serem usados pelos professores, antes deve ser entendida como “um 

modo holístico de conhecer e responder aos problemas, uma maneira de estar 

como professor”. As práticas reflexivas desenvolvem-se num processo dinâmi-

co no tempo, onde a postura e as atitudes dos professores assumem um papel 

fundamental, pelo facto de impulsionarem as práticas reflexivas a vários níveis, 

destacando a sua capacidade de refletir enquanto atuam e depois da atuação. 

No início da minha PP fui incentivada a refletir sobre todos os comportamentos 

e atitudes existentes no meu dia-a-dia, as minhas aulas, a minha postura e a 

forma como vejo o ensino. Após um período de reflexão, que para mim define 

um bom de um mau professor, constatei que apesar da nossa FI ser a base 

das nossas atitudes e valores no ensino ainda não estava preparada para con-

seguir refletir de uma forma detalhada e pormenorizada, sobre os pontos-chave 

que me ajudariam a melhorar e desenvolver os meus conhecimentos e perspe-

tivas, como evidencia o excerto a seguir: 

" (...) No que diz respeito ao comportamento da turma, esta manteve um bom 

comportamento ao longo da aula, porém em alguns momentos foi difícil de os contro-

lar, pois nesses momentos estava nas estações do rolamento à retaguarda, elemento 

que os alunos têm mais dificuldades, o que fez com que alguns alunos se dispersas-

sem e se distraíssem da tarefa motora que lhes foi solicitada. Todavia no geral, a tur-

ma demonstrou mais empenho e dedicação na aula, ao contrário da aula passada". 

(DB 09 de dezembro de 2014)  



Enquadramento da Prática Profissional 

- 24 - 
 

A dinâmica dos professores participantes nas práticas reflexivas, bem 

como o seu investimento neste processo, leva-nos a perceber a importância da 

adoção de posturas profissionais, ou seja, ser crítico, ser empenhado, ser res-

ponsável e ser autónomo, por parte do professor, emergindo, deste modo, o 

nascimento de um professor diferente. Um professor que vai para além do 

conhecimento da técnica, isto é, que reflita na e sobre a sua prática/ação na 

sala de aula, proporcionando-lhe tempos e espaços para a construção de 

novos saberes profissionais e, desta forma, melhorar o ensino na sala de aula 

e desenvolver-se profissionalmente ao longo da carreira. 

Assim, o processo de reflexão realizado tem como principal intuito aper-

feiçoar o método de ensino, para que a aprendizagem dos alunos se eleve, 

vejamos o meu depoimento: 

"Penso que referi previamente uma série de questões que tem sido objeto da 

minha reflexão diária, o que me permite constatar que a evolução e aprendizagem 

verificada durante este período (1º e 2º Período) têm sido muito mais significativa do 

que aquela que eu esperava. O tempo de reflexão disponibilizado tem sido decisivo 

neste crescimento pessoal, pois apenas a atividade refletida e reajustada nos permite 

evoluir. Sinto que estou melhor hoje do que ontem o que me deixa profundamente 

satisfeita e que me motiva cada vez para o futuro." (Diário de bordo, 5ºano: Reflexão 

Final 2º período) 

Neste sentido, é importante ressalvar que o professor não se constitui 

como profissional reflexivo isolado, mas em interação com outras pessoas 

através do convívio escolar e de outros lugares/ situações. A reflexão é um 

processo coletivo (Contreras, 2002). 

 

3.2. O Estágio profissional no Enquadramento Legal e Institucional  

O estudo da escola como organização tem vindo a ganhar cada vez 

mais importância, permitindo um maior conhecimento da instituição escolar 

enquanto “unidade pedagógica, organizativa e de gestão” sem esquecer a sua 

identidade e individualidade (Barroso, 2005, p.55). 
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A FADEUP orienta o EP no campo da docência, que dispõe no seu ciclo 

de estudos do 2º ano de Mestrado em Ensino e EF nos Ensinos Básicos e 

Secundários, segundo algumas exigências legais e institucionais. 

No que se refere ao primeiro, 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. O EP contempla não só a PES, realizada em contexto real de ensino, 

numa EC com protocolo com a FADEUP, mas também o relatório de estágio 

profissional, orientado por um Professor da Faculdade, que deve ser defendido 

perante um júri em provas públicas. De acordo com Matos (2013; p.2), o EP 

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

orientada, através da PES em contexto real, desenvolvendo competências pro-

fissionais que promovam nos futuros docentes um desempenho crítico e refle-

xivo, capaz de responder aos desafios e exigências da profissão”. 

O segundo decreto de lei referido, que define as condições de atribuição 

da habilitação para a docência, surge ao mesmo tempo da implementação do 

processo de Bolonha. A implementação deste processo ao nosso sistema de 

ensino Português, surge da necessidade dos estados membros da União 

Europeia (UE) proporcionarem uma comparabilidade, transparência e legibili-

dade no ensino superior dos sistemas europeus. Neste sentido, todas as insti-

tuições de ensino passaram a possuir uma nova organização dos graus a atri-

buir e, por outro lado, possibilitaram uma abertura mais eficaz da empregabili-

dade e do desenvolvimento de métodos que assegurem a acreditação dos cur-

sos nos estados membros da UE. 

Com o intuito de operacionalizar a PES, a FADEUP organiza o estágio 

em grupos constituídos por três a quatro estagiários, o PC da escola e o PO da 

faculdade. Ao EE é delegada a responsabilidade de 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).  

A natureza complexa, unitária e integral do processo de e E/A, bem 

como as características gerais da atividade do professor que decorre num con-
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texto balizado pelas condições gerais do sistema educativo, pelas condições 

locais das situações de educação e pelas condições mais próximas da relação 

educativa, obrigam a uma tentativa de integração e de interligação das várias 

áreas e domínios a percorrer no processo de formação e, em particular, no EP, 

de forma a retirar o formalismo das realizações e a promover as vivências que 

conduzem ao desenvolvimento da competência profissional. Os determinantes 

do exercício da competência, tais como os valores, a motivação e a atitude 

positiva face à profissão percorrem todas as áreas de desempenho e em todas 

têm de ser trabalhados de forma sistemática, como refere Matos (2010). Por 

outro lado, o contexto institucional realiza-se no segundo ano do 2º ciclo de 

estudos em ensino de EF no ensino básico e secundário. 

No primeiro ano do mestrado constam no currículo disciplinas relaciona-

das com o conhecimento teórico sobre tudo aquilo que está inerente à escola e 

um conhecimento pedagógico e didático algo redutor que apenas nos transmite 

algumas noções elementares do ato de ensinar desprovida de um contexto 

real. No 2º semestre do primeiro ano estão todas as didáticas das diferentes 

modalidades incluindo a didática geral. No 3º e 4º semestre a faculdade aposta 

em lançar-nos para o terreno no qual temos que lecionar aulas sob a supervi-

são de um PC e de um PO proveniente da instituição promotora do estágio. 

No EP deve-se realizar várias tarefas, recorrendo-se à metodologia de 

projeto, ou seja, seleção/definição do problema, preparação e planificação do 

trabalho, avaliação intermédia (AIT) e avaliação final (AF).  

A instituição promotora desta experiência apresenta o seu próprio 

enquadramento, que a distingue das demais instituições, devidamente estrutu-

rado e orientado. Assim, todo o EP apresenta quatro áreas de desempenho 

interligadas: Área 1: “Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem”, 

esta área engloba a Conceção, o Planeamento, a Realização e a Avaliação. O 

objetivo passa por construir uma forma de intervir no processo de ensino e 

educação dos alunos que seja regido por orientações pedagógicas. A Área 2 e 

3: “Participação na Escola e Relações com a Comunidade”, nestas áreas pre-

tende-se que o EE ajude, através do seu trabalho e dedicação, ao sucesso 

educativo de forma contextualizada, cooperativa, responsável e inovadora. Pre-
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tende-se, ainda, que seja desenvolvido o trabalho de conhecimento da comuni-

dade escolar, promovendo a participação ativa dos encarregados de educação 

no seio escolar e proporcionando a integração de intervenções que envolvam 

as potencialidades da comunidade escolar. Por fim, a Área 4: “Desenvolvimen-

to Profissional”, área em que o EE reflete e trata os assuntos relacionados com 

a sua atividade profissional, que, por sua vez, advêm da experiencia e investi-

gação.  

Depreende-se, portanto, que o EP ao proporcionar uma experiência real 

de ensino, permite ao EE contatar, enfrentar e conhecer as vicissitudes da pro-

fissão e, consequentemente, adequar a bagagem de conhecimentos que pos-

suía às exigências concretas e contextuais da prática, (Batista et al., 2012), 

sedimentando assim o conhecimento profissional docente. 

 

3.3. O Estágio profissional no Enquadramento Funcional  

No contexto funcional, todo o processo de ensino, independentemente 

do contexto em que o mesmo decorra e do objetivo tem de ser adaptado ao 

contexto estrutural e funcional em que o mesmo decorre. 

“A escola enquanto instituição nunca deixou de privilegiar a metáfora cul-

tural” (Costa, 1996; p.137), isto é, a escola como transmissora de cultura, a 

escola reprodutora de cultura ou a ação cultural para a libertação. Posso então 

falar da escola enquanto uma instituição agregadora de uma cultura própria, 

onde se cruzam a cultura global e os contextos locais. Cada escola desenvolve 

uma cultura que a individualiza e identifica face ao todo, e mobiliza as suas for-

ças, os seus agentes e a faz caminhar no sentido da excelência e qualidade 

que, hoje em dia, mais do que nunca, são exigidos. Essa cultura intrínseca 

manifesta-se a nível conceptual (currículo), visual (lemas) e comportamental 

(rituais). Contudo, não podemos desresponsabilizar a escola do seu papel 

social e transmissor de cultura, do seu papel ético e educador numa visão 

macro de Cultural. 

 



Enquadramento da Prática Profissional 

- 28 - 
 

3.3.1 A Escola: O meu novo "Lugar" 

“As escolas eficazes são aquelas que, ao longo dos tempos, construíram 

um sistema de crenças, suportado por formas culturais que atribuem significa-

do ao processo educativo “ (Costa, 1996; p.131). 

No final do primeiro ano, após a sua conclusão bem sucedida, eis que 

chega o EP. O processo de candidatura foi emocionante, uma vez que preten-

dia estagiar na escola que me acolheu após o meu primeiro ciclo de ensino, a 

escola que me proporcionou pela primeira vez o contacto com a disciplina de 

EF, e a escola que me apresentou o meu primeiro professor da disciplina. 

Segundo Silva (2001) enfatiza, a importância do professor para os alunos faz 

com que estes se sintam mais seguros, desenvolvendo, assim, um ambiente 

de aprendizagem tranquilo, pois a afetividade faz-se presente no quotidiano o 

da sala de aula seja pela postura do professor, pela dinâmica de seu trabalho 

ou nas interações entre sujeitos. 

A primeira vez que entrei na escola, como docente decorreu nos primei-

ros dias do mês de setembro, quando se realizavam as primeiras reuniões com 

todos os profissionais da mesma, nomeadamente, o pessoal docente e não 

docente. No decorrer destes primeiros dias a sensação foi inexplicável, pois 

quando olhava à minha volta recordava rostos que outrora foram meus profes-

sores, e naquele momento eu já me encontrava como sua colega, e não mais 

no papel que sempre me foi familiar, ser aluna: 

"Os nervos eram muitos, voltar à escola que me acolheu durante sete anos da 

minha vida e que me ajudou a alcançar os meus objetivos enquanto aluna eram mui-

tos. E eram muito porquê? Porque agora eu voltava não como aluna, mas sim como 

professora. Estava nervosa, aflita, mas acima de tudo orgulhosa e feliz. Logo à entra-

da foram muitas as surpresas que tive, recordar muitos professores que me leciona-

ram e que agora são meus colegas. Colega, pois foi esta a palavra que me disseram 

desde que me apresentei como professora estagiária daquele agrupamento. Colegas, 

foi a palavra que me "obrigaram" a chamar e não "professor", porque agora estou ao 

mesmo nível que eles, mesmo ainda estando a iniciar a minha vida profissional." (Diá-

rio de Bordo - Eu Professora Estagiária de Educação Física; p.4") 
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Assim, nestes dias presenciei, pela primeira vez, uma Reunião Geral de 

Professores e uma sessão de abertura para o ano letivo de 2014/2015 dirigida 

pelo diretor da Escola, na qual desenvolvi o meu EP. Ainda neste mesmo dia 

pude conhecer a escola no seu todo, conhecer o que me suscitava mais inte-

resse e curiosidade, o Pavilhão Gimnodesportivo, conhecer o Grupo de EF do 

Agrupamento e os restantes colegas. Por fim, mas não menos importante con-

tactei, pela primeira vez, com as colegas que integraram o meu NE. 

A EC na qual desenvolvi o meu EP pertence à freguesia de São Marti-

nho de Bougado, concelho da Trofa, distrito do Porto. A EC é reconhecida pela 

sua exigência e preocupação pela Comunidade Educativa, pois integra alunos 

que frequentam o 2º Ciclo de Escolaridade, bem como o 3º Ciclo, lutando con-

tra o abandono e o insucesso escolar. Porém, esta instituição valorizou tam-

bém o Desporto como forma de socialização e promoção do sucesso escolar, 

proporcionando oportunidades aos seus alunos através do DE, que englobou 

modalidades como o Futsal, o Basquetebol, o Ténis, a Natação, o Badminton, 

entre outras. O DE representou um dos processos educativos fundamentais 

pelo impacto pronunciado na vida social das crianças e jovens da escola.  

A Escola foi erigida em 1973, em Valdeirigo, situada na freguesia de S. 

Martinho de Bougado, concelho de Santo Tirso, em pavilhões pré-fabricados.  

Em 1982/83 foram instaladas novas Escolas (Preparatória e Secundária) com 

edifícios distintos ficando a preparatória só com o 2º Ciclo. A partir do dia 1 de 

Setembro de 1993 passou a ser lecionado o 7º ano de escolaridade.  

Esta Escola tem catalogada o nome de um Professor considerado “O 

Patrono” que teve uma grande importância para a cidade onde se instala a EC. 

O projeto de atribuir um patrono decorreu naturalmente de uma necessidade 

interna da Escola de dar resposta às crescentes necessidades do Concelho. 

Existem duas escolas similares e outra em fase de projeto, daí a necessidade 

de diferenciar o estabelecimento de ensino das restantes, atribuindo-lhe uma 

identidade própria.  

Com este projeto, de atribuição de um patrono, quis o NE de História, 

com a colaboração dos restantes professores do grupo e mediante o aval do 
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Conselho Executivo, destacar uma figura de vulto da educação e cultura locais, 

o Professor Napoleão de Sousa Marques”.  

A escola (conforme a Figura 1) está situada no centro da cidade, junto a 

várias habitações, e a sua localização é de fácil acesso. No ano de abertura, a 

estrutura da Escola era uma P3 (Tipo 3), mas rapidamente, por acréscimo de 

população discente, foi alterada. Na atualidade, esta é constituída por seis edi-

fícios diferenciados por cinco cores distintas, o vermelho, o laranja, o azul, o 

castanho e o edifício principal que não tem uma cor específica.  

 

 

 

 

 

 

 

Os edifícios designados anteriormente através de cores são pavilhões 

onde os alunos têm aulas, ou seja, onde estão as salas de aula, 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. 

O edifício principal (conforme a Figura 2) tem uma zona que é constituí-

da por dois pisos, ou seja, na parte do piso superior funciona o Centro de For-

mação, a sala dos diretores de turma e o anfiteatro. No piso inferior funcionam 

os serviços administrativos, receção, gabinete do Conselho Executivo, repro-

grafia, sala de professores, sala de atendimento dos Encarregados de Educa-

ção, 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. O pavilhão pré-fabricado, designado por pavilhão castanho, 

foi construído devido ao número elevado de dividindo-se duas salas. 

 

 

 

 

Figura 1: Escola: entrada da escola e zona dos edifícios 



Enquadramento da Prática Profissional 

- 31 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O sexto edifício é o pavilhão gimnodesportivo, local onde desenvolvi a 

minha prática enquanto docente, constitui-se por um gabinete dos professores 

de EF, dois balneários, um para cada sexo, e duas arrecadações destinadas ao 

material desportivo (conforme a Figura 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este pavilhão fornece aos professores todas as condições necessárias à 

lecionação da maioria das modalidades, sendo que nele lecionei Voleibol, Fut-

sal, Andebol, Ginástica, (de solo e artística) e Dança. O facto de lecionar num 

espaço com boas condições para a prática da EF foi uma mais-valia para o 

meu desempenho, pois permitiu-me lecionar um leque mais abrangente de 

modalidades, o que é uma importante para a aprendizagem dos alunos. 

A nível das infraestruturas exteriores, a EC possui três campos exterio-

res, que reúne boas condições, quer para a prática do Futebol de 5 ou de 7 e 

do Andebol, tem também uma pista de Atletismo com pista de velocidade, duas 

caixas de saltos e uma zona de lançamentos. Nesses espaços lecionei, à tur-

Figura 2: Edifício Principal 

Figura 3: Interior do Pavilhão Gimnodesportivo e a Arrecadação do material desportivo 
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ma do 5º ano, os conteúdos inerentes à corrida de resistência e velocidade e 

ao salto em comprimento.  

Devido a questões climatéricas e por haver mais que um professor a 

lecionar no mesmo horário foi elaborado um mapa de rotações de espaço (con-

forme a Figura 4), para que todos os professores saibam o que ocupar para 

não interferirem nas aulas dos colegas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Gabinete dos Professores de EF foi o local, para além do Pavilhão 

Gimnodesportivo, onde passei mais tempo e que me ajudaram a evoluir 

enquanto professora e me ajudaram a desenvolver enquanto cidadã. Uma vez 

que era o local onde muitas vezes realizava as minhas reflexões das aulas e 

onde desenvolvi o meu sentido crítico sobre a minha prática de ensino, era 

também o local onde decorriam as reuniões com o PC. Era também o local 

onde o NE da EC se reunia para realizar tarefas em conjunto, ou simplesmente 

para conviver e vincar ainda mais os laços que fomos estabelecendo ao longo 

do ano. 

 

3.3.2. O Grupo de Educação Física: Uma fonte de saberes e 

integração 

O Grupo de EF da EC foi constituído por 8 professores, "completado" 

por três estagiárias da FADEUP, o nosso NE. 

Figura 4: Mapa de Rotações dos Espaços 
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O trabalho realizado por um EE na escola desenvolve-se de forma indi-

vidual, porém o bom relacionamento entre os colegas da disciplina e a troca de 

informações é fundamental a sua evolução enquanto docente, pois a troca de 

ideias, o diálogo sobre a lecionação das aulas aperfeiçoa o trajeto que vamos 

traçando. Como refere Batista e Queirós (2013, p. 43), “os focos de discussão 

entre os EE e os professores mais experientes, no sentido de promover o diá-

logo profissional e de encorajar os estudantes 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”. 

Desde o primeiro dia que todos os professores do Grupo de EF se mos-

traram bastantes recetivos, tentando integrar-nos da melhor maneira na Escola. 

A sua experiência na PP foi-nos sendo transmitida ao longo do ano letivo cada 

vez que colocávamos alguma dúvida. É de salientar o elevado espírito de gru-

po e entreajuda que se viveu ao longo do ano letivo em muito semelhante ao 

funcionamento de uma comunidade. As comunidades de prática (CoP) são 

entendidas por Lave & Wenger (1991) como grupos de indivíduos com distintos 

conhecimentos, habilidades e experiências que colaboram ativamente, compar-

tilhando conhecimentos, interesses, recursos, perspetivas, atividades e, sobre-

tudo, práticas para a construção de conhecimento tanto pessoal quanto coleti-

vo. No decorrer deste ano letivo esta partilha de opiniões e ideias esteve sem-

pre presente e vincada, no qual considerei muito importante para a minha 

aprendizagem e diminuta experiência. 

O departamento curricular ou o grupo disciplinar de EF representam a 

base da socialização profissional e é nesse espaço que se estabelecem víncu-

los e compromissos para a projeção da EF. Como referem Brás e Monteiro 

(1998), “Sem grupo e sem projeto não se é, ou então é-se aquilo que ficou por 

projetar”, podendo o desenvolvimento da EF e dos seus profissionais ficar à 

mercê das vontades de terceiros. Assim, o Grupo de EF da EC demonstrou 

desenvolver um trabalho coletivo, traduzido nos compromissos estabelecidos 

dentro do próprio grupo, na escola e na comunidade, e foram a base do suces-

so da aplicação destes programas, e consequentemente o motor do desenvol-

vimento da EF. Como menciona Lave & Wenger (1991), as oportunidades de 
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aprendizagem no seio de uma CoP derivam de uma circulação de conhecimen-

tos e práticas entre aprendizes e entre pares que se aproximam. Durante o EP 

através das interações existentes com os professores tive a oportunidade de 

conhecer diferentes perspetivas de ensino e naturalmente, levou-me a identifi-

car mais com uns do que com outros. Estas perspetivas de ensino que referi 

anteriormente, remetem-se essencialmente para os modelos, conceções ou 

estratégias de ensino que cada professor adota, e uma vez que é notória uma 

dissemelhança entre o ensino que as EE implementaram e os restantes pro-

fessores foi interessante partilhar ideias com os colegas, pois diferentes opi-

niões enriquecem-nos profissionalmente: 

"Numa conversa esta tarde com um professor da escola debatemos os pontos 

positivos e negativos da implementação de diferentes modelos. Esta conversa enca-

minhou-se para o modelo que mais se enquadra e cada turma, qual o modelo que se 

identifica com a turma, qual o modelo que se identifica com o professor. No final desta 

conversa pude constatar que diferentes opiniões e trocas de informações são funda-

mentais para o meu desenvolvimento enquanto docente, pois ajuda-me a desenvolver 

pensamentos críticos sobre os mesmos." (Diário de Bordo - Eu Professora Estagiária 

de Educação Física; p.12") 

Como observa Barab (2002), o processo de E/A enquanto membro de 

uma comunidade ocorre por meio de relações reflexivas entre a participação na 

comunidade escolar, assim como pelas ações e práticas reflexivas. O constan-

te diálogo, partilha de saberes e experiências, a interajuda e cooperação 

demonstradas ao longo do ano letivo, em diferentes âmbitos, bem como o sen-

timento de pertença, que fui desenvolvendo junto daquele grupo, foram deter-

minantes para o sucesso que obtive. Como cita Batista et al. (2012), "Tornar-se 

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

sor, de um processo que se inicia antes da formação superior (socialização 

antecipatória), seguindo-se a socialização durante a FI (formação superior e 

estágio profissional), continuando ao longo do percurso profissional. O conceito 

“Participação Periférica Legítima”, na abordagem de Lave e Wenger (1991), 

representa um percurso em que os indivíduos podem adquirir conhecimentos e 

habilidades ao participarem de práticas socioculturais em comunidades. Com-
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plementam que “é uma parte integral da prática social generalizada no mundo 

vivido”. 

Assim, acredito que no futuro, e quanto maior for a experiência profissio-

nal, irei possuir argumentos cada vez mais seguros que me permitam alargar a 

minha intervenção na área do ensino, até alcançar uma participação mais ple-

na na profissão. Até lá procurarei ouvir e aprender ao máximo com aqueles que 

reconheço terem mais experiência profissional. 

 

3.3.3. A Partilha: Professor Cooperante e Professor Orienta-

dor 

Alarcão e Tavares (1987, p.34) afirmam que "Ensinar os professores a 

ensinar deve ser o objetivo principal de toda a supervisão pedagógica". 

A orientação académica na formação de professores visa, antes de 

mais, a transmissão do saber e o desenvolvimento da compreensão da matéria 

de ensino, sendo os professores reconhecidos como especialistas da sua 

matéria de ensino. Esta orientação enfatiza o papel do professor como especia-

lista numa ou em várias áreas disciplinares objetivando o domínio do conteúdo, 

"a formação de professores consiste no processo de transmissão de conheci-

mentos científicos e culturais de modo a dotar os professores de uma formação 

especializada, centrada principalmente no domínio dos conceitos e estrutura de 

matéria em que é especialista" (Garcia, 1999, p.33). 

Do ponto de vista da formação, a PP e os estágios utilizam, naturalmen-

te, diversas técnicas de formação de professores. O facto da prática de ensino 

real sob supervisão ser dominante não deve fazer esquecer a existência de 

lições-modelo e lições-tipo da responsabilidade dos orientadores escolares e 

às quais os estudantes assistem: a observação sistemática de aulas dos cole-

gas estagiários, a utilização da observação sistemática, a análise e crítica de 

textos didáticos, a comunicação verbal e a aprendizagem dos processos de 

planificação e avaliação do E/A. 

Como refere Metzler (1990), a supervisão utiliza uma relação de coope-

ração entre um profissional mais competente e um profissional ou grupo de 
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profissionais menos competentes que se desenrola no "terreno profissional" (ou 

por referência direta a ele) e visa identificar e diluir os hiatos existentes entre a 

formação teórica e as exigências práticas de desempenho profissional (num 

sentido biunívoco), sendo, também, um poderoso instrumento de construção de 

novos saberes profissionais. Essa supervisão promove a aquisição e o aperfei-

çoamento das competências de ensino, a colegialidade, um espírito de abertu-

ra e de comunicação entre os professores, permite reduzir a ansiedade e o 

mal-estar profissional, sobretudo, nas situações de contacto inicial com a pro-

fissão, concebendo condições para promover a autonomia e o desenvolvimento 

pessoal e modificar atitudes profissionais e pessoais (Metzler, 1990). Assim, 

considero importante referir a importância do meu PC e do meu PO na condu-

ção da minha aprendizagem e formação. 

Ao meu PC, reconheço grandes virtudes, destacando principalmente a 

sua extrema competência, sentido ético e dedicação que colocou em todas as 

tarefas desempenhadas ao longo do estágio. No decorrer das aulas muitas difi-

culdades foram surgindo, como a planificação de uma aula, como a elaboração 

de um Modelo de Estrutura Conhecimento (MEC), ou uma reflexão que não 

abordava os pontos essenciais e o acompanhamento do PC um facilitador para 

minha aprendizagem, pois levou-me a tomar consciência das características do 

meu agir e da responsabilidade das decisões tomadas. Tal é corroborado por 

Zeichner (1993) quando afirma que os PCs têm uma grande importância no 

desenvolvimento pessoal e profissional dos EE. Semanalmente o PC reunia 

com o meu NE para, em conjunto, refletirmos e debatermos sobre as aulas, as 

atividades desenvolvidas e a desenvolver, e fazia refletir e pensar no que seria 

possível melhorar. Contribuiu assim de uma forma muito positiva para a minha 

aprendizagem e formação pessoal.  

Por último, para além do lado humano, amigo e conselheiro que mostrou 

ser, foi de facto uma pessoa extremamente competente e que procurou e pro-

cura, a todo o instante, dar algo mais ao estagiário, transmitindo na sua opinião 

os principais valores da profissão de docente. De acordo com Vasconcelos 

(2009, p. 38) “ (…) O educador cooperante deve conseguir grande proximidade 

com o aluno, mas simultaneamente, um salutar afastamento”. Para Carreiro da 
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Costa et al. (1996; p. 87). Subentende-se então que um dos principais argu-

mentos consta da ideia de que, através da supervisão, os professores menos 

experientes podem aumentar a sua capacidade de análise, reflexão e com-

preensão do ensino.  

No caso concreto do meu EP, o meu PO retrata em medida este enten-

dimento porquanto lhe reconheço uma elevada capacidade teórico-prática e 

científica. Estas competências permitiam-lhe analisar e focalizar a atenção do 

EE no sentido de determinados pontos da aula que, de outro modo, passariam 

sem dúvida despercebidos, e que, a longo prazo, podem implicar o sucesso ou 

não de um eficaz processo de E/A. Devo também salientar a sua disponibilida-

de, que foi sempre total, mas também o clima positivo que trouxe no decorrer 

de todas as reuniões. As suas críticas eram sempre acompanhadas de alterna-

tivas para colmatar os aspetos menos positivos das aulas de modo a que, de 

aula após aula, conseguisse melhorar a minha intervenção pedagógica. Defen-

dido por Alarcão e Tavares (1987, p.44) que afirmam “O supervisor não será 

aquele que dá receitas de como fazer, mas aquele que cria junto do professor, 

com o professor e no professor, um espírito de investigação-ação, num 

ambiente emocional positivo, humano desencadeador do desenvolvimento das 

possibilidades do professor pessoa, profissional”.  

Na literatura relacionada com as aprendizagens situadas, Lave e Wen-

ger (1991) referem que este conceito explicita as relações entre os indivíduos 

que assimilam conhecimentos e adquirem habilidades quando se relacionam 

numa comunidade com outros indivíduos, reconhecendo deste modo que a 

principal componente é a interação social na qual o indivíduo se envolve com 

outros em “comunidades de práticas”. O tipo de supervisão adotada, na minha 

perspetiva, corresponde ao estilo mais adaptado às necessidades formativas 

como professores desta sociedade. Como tal, existiu entre a EE e o PO uma 

partilha contínua de documentos. Esta comunicação foi excelente, demons-

trando que existiu um grande trabalho cooperativo. Todos os documentos ela-

borados eram enviados, avaliados e criticados pelo PO. Como nos refere a lite-

ratura, "O fomento da aprendizagem ao longo da vida e a formação da pessoa 

que é o EE, numa lógica de aprendizagem dirigida para a prática, pelo apoio 
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nas dificuldades percecionadas, está patente no discurso dos orientadores da 

instituição" (Batista, 2012). 

Em suma, o clima gerado caraterizou-se por ser extremadamente positi-

vo, cooperante e interativo o que aumentou os meus níveis de motivação, con-

fiança e profissionalismo. 

 

3.3.4. Núcleo de Estágio: O meu ponto de abrigo 

Numa sociedade onde urge a necessidade da tomada de consciência da 

importância do outro no nosso próprio desenvolvimento e aprendizagem, “a 

escola deve assumir a responsabilidade de ensinar as competências sociais e 

proporcionar ocasiões de interação entre pares” (Lopes & Silva, 2008; p. 3). 

Sermos capazes de aprender a relacionarmo-nos e a cooperar com os outros, 

aparece cada vez mais como uma das dimensões axiais numa sociedade mul-

tirracial e multicultural, que oferece o mesmo estatuto a ambos os géneros. 

Como define Afonso (2001), "As comunidades de aprendizagem consti-

tuem um ambiente intelectual, social, cultural e psicológico, que facilita e sus-

tenta a aprendizagem, enquanto promove a interação, a colaboração e a cons-

trução de um sentimento de pertença". Realizando uma análise aprofundada 

do NE (conforme a Figura 5) propriamente dito, penso que ao longo de todo o 

ano foi possível manter uma atitude bastante estável, baseada num clima posi-

tivo de compreensão mútua, no qual as ideias e os ideais de cada uma eram 

tidos em consideração previamente à tomada de qualquer tipo de decisão. Esta 

gestão de ideais, sempre fácil, e assim permitiu uma elevada qualidade de 

desempenho a todos os níveis. Após refletir afincadamente acerca desta ques-

tão foi possível chegar à conclusão que se porventura não existisse união entre 

os EEs, seria muito difícil, senão impossível, atingir esta fase final com a quali-

dade de desempenho que se verificou, ao analisar todos os eventos promovi-

dos pelo NE, bem como todos os materiais produzidos. O intercâmbio de 

conhecimentos e experiências entre colegas (“aprender juntos”) pode ser um 

dos meios mais enriquecedores e com maior incidência no desenvolvimento 

profissional (Bolivar, 2000). Já não se trata de “aprender a aprender” indivi-

dualmente, mas sim de “aprender a aprender” em conjunto. Ao reconhecer o 
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grupo como unidade fundamental de aprendizagem, podemos falar de uma 

autoformação coletiva, no sentido de uma competência coletiva de aprendiza-

gem, em que no processo de aprendizagem, quem aprende, deve estar prepa-

rado para funcionar como sujeito social (Dumazedier, 2002). 

No decorrer deste ano letivo a troca de opiniões entre os elementos do 

NE foi fundamental para o meu desenvolvimento enquanto docente, pois a 

nossa partilha de ideias ajudou-me a refletir sobre determinados pontos impor-

tantes na minha prática. 

" (...) hoje pude constatar, em conversa com as minhas colegas, que a minha 

postura enquanto professora talvez fosse um pouco ríspida, que em certos momentos 

deveria suavizar um pouco mais e estabelecer com os meus alunos uma relação mais 

emocional. Após esta retrospeção cheguei à conclusão que a conversa que tive com 

as minhas colegas foi essencial para me fazer refletir sobre a minha postura no decor-

rer das aulas e quais os pontos a melhorar." (Diário de Bordo - Eu Professora Estagiá-

ria de Educação Física; p.12") 

A união e o espírito de cooperação e interajuda foram sempre uma cons-

tante ao longo do ano e acredito que esta é a única forma de poder efetuar um 

esforço conjunto no sentido de alterar mentalidades e formas de estar institu-

cionalizadas, através da afirmação de um ponto de vista único, dinamizador, 

coerente e objetivo. Este foi o sentimento que procuramos incutir em todas as 

atividades desempenhadas ao longo do ano e que devido às suas intenções 

conseguimos demonstrar, na minha opinião, um novo modo de encarar a orga-

nização de eventos por parte da escola.  

Estou muito grata às minhas companheiras de estágio pois foi graças a 

elas que a máquina complexa do processo de EP funcionou no sentido de 

potenciar as capacidades de todas e minimizar todas as falhas, de modo a 

alcançar no final um determinado grau de “saber”, “saber fazer” e “saber estar” 

adequado aos desafios que se irão colocar de futuro. 
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3.3.5. Os meus Aprendizes 

O conhecimento da turma onde iremos alicerçar o desempenho das 

nossas funções é fundamental para um melhor planeamento e consequente 

realização das atividades e concretização dos objetivos de aprendizagem. 

Quando o nosso PC tomou conhecimento das turmas deixou ao nosso critério 

a escolha do ano de escolaridade pelo qual tivéssemos preferência. Assim, 

logo que soube, optei por uma do 5ºano, pois esta seria a primeira vez que 

teriam a disciplina de EF, seria o primeiro contacto com as modalidades e de 

certo modo eu gostaria de fazer parte deste processo nas suas vidas escola-

res. Ter a oportunidade de ser a primeira professora de EF destes alunos, e 

assim, a primeira lembrança que reteriam para o seu futuro, incentivou-me a 

acolher esta turma em particular: 

" (...) Chegou a hora! Estava na hora de acompanhar a secretária da diretora 

de turma para conhecer a minha turma, os meus meninos. O meu coração batia tanto 

que até pensei que me fosse sair pela boca. Mas está na hora, vamos. Chegamos e vi 

um grupo de miúdos à porta, o que devo fazer?  

Bem eles entraram, foram-se sentando onde se sentiam mais confortáveis, 

foram trocando algumas impressões com os amiguinhos, possivelmente de mim e da 

outra professora. Foi naquele momento que me apresentei como a professora de Edu-

cação Física que eles iriam ter neste ano letivo. A reação foi boa, demostraram entu-

Figura 5: Núcleo de Estágio 
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siasmo, aí fiquei mais calma". (Diário de Bordo - Eu Professora Estagiária de Educa-

ção Física; p.7") 

Na primeira aula com a turma foi-lhes entregue uma ficha de carateriza-

ção (conforme o Anexo 1), com o objetivo de os conhecer um pouco melhor. 

Um objetivo concreto foi o de conhecer os seus gostos e vivências anteriores 

desportivas, pelo que incluí no inquérito uma pergunta pedia que referissem as 

modalidades que mais gostavam de praticar. Isto foi importante pois segundo 

Mesquita (2003), as necessidades de cada um dos alunos têm de ser contem-

pladas, pois cada um deles é um ser único pela sua personalidade, pelas suas 

dificuldades, facilidades e limitações. 

Neste sentido foi importante realizar uma boa caracterização da turma, 

para me fornecer uma base mais sólida para a identificação das necessidades, 

dificuldades e problemas dos alunos, de modo a melhorar o processo E/A. De 

forma muito simplista, permitiu-me constituir uma base sobre a qual delinear o 

processo de instrução, a atuação, as metodologias de abordagem das diferen-

tes modalidades, de modo mais individualizado: 

"Quando iniciei o Estágio Pedagógico, tinha consciência das dificuldades intrín-

secas ao ato de dar aulas, isto se o quiséssemos fazer de forma qualitativa, refletida, 

consciente dos problemas e das necessidades dos alunos em particular e da turma em 

geral, e procurando sempre contextualizar e perceber os diversos comportamentos 

dos alunos." (Reflexão final do período:5ºano)  

Rink (2001) assegura que é fundamental neste processo "Considerar o 

aluno enquanto sujeito individual, com experiências singulares, motivações 

específicas, e mesmo dificuldades particulares, pois os alunos são sempre o 

alvo final do nosso processo de ensino". A minha turma residente frequentou o 

5º ano e constituiu-se por 20 alunos (9 rapazes e 11 raparigas), com idades 

compreendidas entre os 10 e 11 anos. De uma forma geral era uma turma mui-

to faladora e irrequieta, algo, próprio da tenra idade. Desde cedo, foi um objeti-

vo corrigir alguns comportamentos menos adequados que traziam para a aula.  

Nesta turma existiram dois casos de alunos com Necessidades Educati-

vas Especiais (NEE). Uma menina que sofria de surdez total de um ouvido e 

parcial de outro e um aluno que tinha défice de atenção. Contudo, nenhum dos 

alunos mostrou, ao longo do processo, dificuldades em acompanhar a aula, 
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bem como na realização dos demais exercícios. Foi importante compreender 

os outros contextos onde os alunos, por sua vez, também estavam inseridos, 

principalmente os contextos familiares e social que possuem características 

próprias e que poderiam afetar e condicionar o desenvolvimento 

Nesta mesma aula inicial, a temática da EF esteve muito presente, pois 

queria saber qual a opinião da turma sobre a disciplina, qual a ideia que 

tinham, o que esperavam da aula e o que esperavam sobretudo de mim, 

enquanto professora, o que para mim foi uma ajuda para a fase posterior, a 

planificação das aulas e de todo o processo educativo. Para mim, foi uma 

grande preocupação tentar cativar estes alunos, no seu primeiro contacto mais 

formal com a EF, para que ficasse para sempre o "bichinho" do desporto. Tal 

como Wold e Anderssen (1992, cit. por Esculcas, 1999) referem, as crianças 

em idade escolar, estão num período crítico de formação de vontades e gostos, 

pelo que deveriam ser consideradas um grupo alvo para deixar a semente da 

‘promoção da atividade física regular’.  

Inúmeros estudos têm vindo a inquirir os alunos sobre os fatores que 

influenciam significativamente os seus sentimentos positivos ou negativos para 

com a EF. Estes resultados são consistentes com o estudo de Madanços 

(2012), em que os alunos dão muita importância a EF, em especial o género 

masculino que dá mais ênfase à EF do que o género feminino. Shinogov 

(2001), afirma que na perspetiva dos alunos, a EF é a disciplina que eles mais 

gostam na escola e que esperam ansiosos o seu horário. Pretendem identificar 

e examinar os potenciais fatores determinantes das atitudes favoráveis ou des-

favoráveis dos alunos para com esta área disciplinar. A influência do currículo 

das unidades curriculares, o comportamento do professor, e a perceção de 

competência e sucesso na atividade, têm sido apontados como os fatores mais 

determinantes nas atitudes dos alunos. Igualmente referenciados, são a rela-

ção com os pares, o prazer e divertimento (Hastie, 1998).  

Nesta turma, a perceção e sucesso na realização de atividades, estavam 

no início do ano letivo muito pouco vincadas, tal como expresso por alunos: 

"Professora nunca joguei andebol, não sei como se faz ou o que devo fazer. 

Acho que nunca vou conseguir". Por outro lado, as relações entre pares eram 
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bastante atribuladas ou pouco cooperativas, como evidenciou um aluno no 

decorrer de uma das primeiras aulas, "Quero mudar de equipa, porque não 

gosto da minha equipa". Desde cedo, percebi que, face a esta realidade, 

determinadas cautelas deveriam ser tidas em conta na altura de delinear a 

conceção de ensino a adotar nas minhas aulas. 

Assim, decidi implementar o MED de forma a colmatar tais problemas 

relacionais e lacunas nas vivências desportivas dos alunos. A proposta desta 

investigação adveio da necessidade de modificação das práticas de interven-

ção do professor face aos alunos mais adequada com as exigências da socie-

dade atual sempre em constante mudança que exige que os alunos de hoje 

sejam mais ativos, desenvolvam a capacidade de aprender a aprender, formu-

lem e resolvam problemas, tornando-se autónomos e participantes na própria 

aprendizagem, sabendo adaptar-se a novas realidades e reagir às contrarieda-

des e dificuldades que se apresentem.  
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4. Realização da Prática Profissional: Ensinar e aprender 

4.1. Área 1: Organização e Gestão do Ensino Aprendizagem 

4.1.1. O lugar da Conceção 

"Compreender o planeamento do professor é perceber como o mesmo 

transforma, interpreta o conhecimento, formula e atua em função disso" (Clark 

& Dunn, 1991).  

O trabalho do professor inclui várias tarefas e etapas, mas certamente 

uma das mais importantes é o planeamento, pelo que antes mesmo do início 

da sua atividade, deve preparar as suas aulas estabelecendo objetivos e metas 

para uma concretização eficaz da ação de ensino. Como afirma, Bento (2003, 

p. 16), estas ações são de vital importância para a aprendizagem do aluno. 

Assim, há a necessidade de a sua realização se pautar pela qualidade e refle-

xão para o alcançar de um "ensino educativamente eficaz".  

O ensino e os respetivos resultados (a aprendizagem) são um reflexo da 

postura do docente e também da forma como concebe os conteúdos que apre-

senta. A qualidade da formação depende da conceção do professor, que visa 

democratizar o acesso aos saberes, desenvolver a autonomia dos alunos, o 

seu sentido crítico, as suas competências de atores sociais e a sua capacidade 

de construir e defender determinado ponto de vista (Perrenoud, 2001). Em 

congruência, é natural afirmar que todo o processo de E/A deve ter como ponto 

de partida a conceção e a organização dos conteúdos e/ou das normas pro-

gramáticas, nomeadamente a formação, o desenvolvimento da personalidade e 

o grau de precisão científica e relevância dos referidos conteúdos.  

Em linha com este entendimento de E/A, atendendo às minhas expe-

riências de vida positivas em relação ao trabalho em equipa, em linha com as 

aprendizagens e inspirações retiradas durante a formação académica, e, 

essencialmente, contando com as impressões retiradas durante os primeiros 

contactos com os alunos e perceções acerca das dinâmicas relacionais impe-

rantes entre eles (pouca apetência dos alunos para a cooperação e poucas 

vivências desportivas em equipa), desde cedo ficou claro que teria que encon-

trar nas minhas aulas metodologias que atendessem a estas preocupações. A 
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solução foi recorrer aos modelos de ensino, aos quais fui familiarizada no pri-

meiro ano do mestrado, que recorressem ao desenvolvimento da autonomia 

dos alunos assim como à cooperação e desenvolvimento da sua autonomia. 

Por outras palavras, algo que iria contra ao "tradicional" e diretivo ensino das 

atividades aos quais fui acostumada no meu percurso enquanto aluna de EF. 

Em alternativa aos métodos tradicionais de ensino, onde o processo de 

instrução é estruturado quase que exclusivamente em função do conteúdo, 

Metzler (2011) propôs um ensino baseado em modelos desenhados em função 

não apenas do conteúdo, mas também dos objetivos de aprendizagem, do con-

texto de ensino, da fase de aprendizagem e desenvolvimento em que se 

encontram os aprendizes, das prioridades de aprendizagem, da estrutura e 

sequência das tarefas, da avaliação da aprendizagem e do ensino. Para Metz-

ler (2011), a noção de modelo é um avanço relativamente às noções de méto-

do, estratégia e estilo de ensino, por oferecer uma perspetiva mais compreen-

siva e integral do processo de ensino. A incongruência entre as caraterísticas 

de alguns métodos mais diretivos e tradicionais e as exigências que a socieda-

de atual coloca na escolas (formação mais integral dos estudantes) impulsiona-

ram os pedagogos em desporto e ensino da EF a desenvolverem e dissemina-

rem modelos de ensino alternativos.  

No âmbito da EF estas conceções de ensino são expressas por modelos 

de instrução dos quais se destacam: The Sport Education model (Modelo de 

Educação Desportiva) (Siedentop, 1994), Teaching Games for Understanding 

(Ensino dos Jogos para a Compreensão) (Bunker & Thorpe, 1982) ou o Modelo 

de Competência dos Jogos de Invasão (Musch et al., 2002). No decorrer da 

minha conceção e planeamento de ensino guiei-me por estes modelos, e ade-

quei, de acordo com a modalidade nível dos alunos o modelo de ensino que 

mais beneficiaria a aprendizagem dos alunos. Os princípios que regem estes 

modelos de ensino clarificam os objetivos da aprendizagem em torno de gran-

des propósitos, centrando a sua atenção na natureza da tarefa, nos papéis do 

professor nos alunos. Recorrendo às estratégias didáticas necessárias com 

envolvimento social e as formas de organização e avaliação nos programas de 
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instrução, estes fornecem uma estrutura global e coerente para um ensino e 

treino desportivo mais abrangente e eficaz (Metzler, 2000).   

O ensino deve ainda considerar a intervenção dos alunos no seu próprio 

desenvolvimento e também o decorrer do processo pedagógico, incluindo a 

autonomia perante as atividades. As Normas Orientadoras da Unidade Curricu-

lar de Estágio Profissional1 (ver nota de rodapé nº1), preconizam que a conce-

ção deve representar um planeamento do ensino no âmbito de um projeto 

pedagógico contextualizado, isto é, deve ter em conta as condições para a 

aplicação das estratégias educativas, a particularidade da EF e o seu papel no 

crescimento do aluno, as características do aluno, tudo isto considerando as 

regulamentações e normativas gerais e específicas da unidade curricular. 

Neste âmbito, efetuou-se uma análise crítica relativamente ao Programa 

Nacional de Educação Física do 2.º Ciclo do Ensino Básico2 (ver nota de roda-

pé nº2), ao Projeto Educativo3 (PE) (ver nota de rodapé nº3) da Escola Coope-

rante (EC), ao Regulamento Interno4 (RI) (ver nota de rodapé nº4) da EC, ao RI 

das aulas de EF5 (ver nota de rodapé nº5)e ao Plano Anual de Atividades da 

EC6 (ver nota de rodapé nº6). Em particular, foram observadas as condições 

gerais para o leccionamento das aulas, incluindo o espaço, o material disponí-

vel e o planeamento geral do ensino. No entanto, e como a característica cen-

tral de toda a educação profissional é de facto a relação não linear entre a teo-

ria e a prática, e dado que a teoria se apresenta como prioritária para o ensino 

da formação dos professores, esta não pode ser entendida apenas em ambien-

te académico, pois nesse caso o conhecimento teórico é separado das aplica-

ções práticas, sendo ensinado longe das situações em que pode ser usado. A 

prática serve então como um importante veículo para testar a validade e eficá-

                                                           
1
 In Normas Orientadoras 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, aprovadas 
no ano letivo 2013-2014. Porto: Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. Matos, Z.   
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 Conse-

lho 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. Agrupa-

mento 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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cia da teoria, sendo uma fonte de provas de desenvolvimento das mesmas, 

permitindo que o aprendiz se mova a partir da observação da participação limi-

tada (Shulman, 1998).  

Paralelamente, foram elaborados vários planeamentos correspondentes 

a diferentes níveis, que certamente me facilitaram o trabalho ao longo do está-

gio, nomeadamente proporcionaram-me maior eficácia, maior segurança e, 

consequentemente pude ministrar um ensino de maior qualidade. Bento (1987, 

p. 15) colmata as ideias já partilhadas salientando que: 

“A planificação é o elo de ligação entre as pretensões, imanentes ao sis-

tema de ensino e aos programas das respetivas disciplinas, e a sua realização 

prática. É uma atividade prospetiva, diretamente situada e empenhada na reali-

zação do ensino, que se consuma na sequência: elaboração do plano, realiza-

ção do plano, controlo do plano e confirmação ou alteração do plano. A planifi-

cação significa também ligar a própria qualificação e formação permanente do 

professor ao processo de ensino, à procura de melhores resultados no ensino, 

como resultante do conforto diário com problemas teóricos e práticos. Por isso 

a didática prescreve, desde há décadas, como tarefas centrais do professor, 

intimamente associadas, a planificação, a realização, a análise e avaliação do 

ensino”. 

 

4.1.1.1. Análise crítica ao Programa Curricular: O choque 

entre o estruturado e o adequado  

Tal como referido anteriormente, foi efetuada uma análise do Programa 

Nacional de Educação Física do 2.º Ciclo do Ensino, e esta foi uma das primei-

ras tarefas a realizar no estágio. Relativamente à pertinência do programa, 

recordo as palavras de Bento (1987, p. 19): “o programa de ensino numa dada 

disciplina assume quase um ‘caráter de lei’ e possui um lugar central no con-

junto dos documentos para o planeamento e preparação direta do ensino pelo 

professor”.  

O professor deve, portanto, basear todo o seu planeamento no programa 

correspondente à disciplina que leciona, tanto a nível de conteúdo como de 
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estruturação e regulamentação. Naturalmente, a passagem do tempo e o acu-

mular de experiência dita que, graças à sua experiência, o professor vai neces-

sitar cada vez menos de se basear no programa para lecionar, não significando 

isso que este seja menos importante como diretriz orientadora. 

Analisei o Programa Nacional de EF do 2.º Ciclo do Ensino em conjunto 

com uma colega do NE, aproveitando o facto de ambas lecionarmos as turmas 

deste grau de ensino. Concordámos que um dos seus princípios fundamentais 

é o facto de permitir ao professor adaptação de diversos aspetos, nomeada-

mente a duração da aplicação dos conteúdos, a frequência de lecionação dos 

mesmos e a exigência solicitada aos educandos, sem todavia descurar as 

metas traçadas pelo programa. 

De facto, não foi difícil concluir que existia uma disparidade entre o que 

estava previsto no programa e o que podia ser efetivamente aplicado em con-

texto real, dependendo das escolas e das turmas em causa. Foi necessário 

proceder a uma adaptação face a condicionalismos materiais, locais, pessoais 

e sociais, servindo-nos do conhecimento pedagógico e metodológico para uma 

adaptação eficaz e eficiente. Como exemplos desta adaptação posso referir, a 

título de exemplo, a junção de matérias de ensino de princípios táticos e técni-

cos similares a fim de estender o número de aulas disponíveis para a aprendi-

zagem desses conteúdos. Para o andebol e voleibol estavam alocadas um 

número de aulas que me pareceram claramente insuficientes dadas as compe-

tências dos alunos à entrada da unidade. Assim, em concreto, optei por juntar a 

Unidade Didática (UD) de andebol com a dos jogos desportivos, o que permitiu 

abarcar conteúdos similares numa única UD. No voleibol, o número de aulas 

disponíveis era claramente desajustado dos conteúdos programáticos estipula-

dos. Decidimos alargar esse mesmo número de aulas, aproveitando o número 

de aulas da modalidade designada por "Outras". Se não o tivéssemos feito, 

poucas aulas estariam alocadas a ambas as UD, o que comprometeria certa-

mente as aprendizagens. Esta estratégia também foi benéfica para uma boa 

implementação do MED, dado que, foi necessários um número mais alargado 

de aulas para que os alunos ganhem competência enquanto elementos mais 

autónomos na condução do processo de E/A (Siedentop, 1994).   
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Siedentop e Van der Mars (2012) verificaram que muitos programas de 

EF são ainda concetualizados enquanto currículos de múltiplas atividades de 

curta duração. No 5.º ano de escolaridade por exemplo, verificamos que os 

programas são concebidos segundo a premissa de que os alunos não preci-

sam mais do que uma breve apresentação dos conteúdos, existindo por isso 

uma grande variedade de atividades dispersas por outras tantas unidades cur-

riculares. Especificamente evidenciou-se que as UDs eram muito curtas e que, 

possivelmente ao compararmos com os anos seguintes, estas modalidades 

seriam repetidas nos períodos do 5º ao 9º ano de escolaridade. Pessoalmente 

creio que esta conceção e organização curricular têm impacto negativo sobre a 

aprendizagem dos alunos. O tempo disponível para apresentar os conteúdos 

não permite que os jovens processem o conhecimento necessário a fim de o 

utilizar em situações novas. Convida à prescrição e assimilação/internalização 

por parte dos alunos. Desconsideram-se os aspetos cognitivos e sociais enfo-

cando essencialmente e quase exclusivamente a componente motora. 

Por outras palavras Siedentop (1994) explica que, é como se os alunos 

estivessem permanentemente a iniciar a sua aprendizagem. Como defendem 

Siedentop et al. (2004), para proporcionar uma aprendizagem mais rica aos 

alunos e melhor consolidada, as UDs a abordar devem ser mais longas (entre 

20 a 25 aulas) e abordar-se um menor número de modalidades em cada perío-

do. Isto ajudaria a alterar a situação atual, onde, no meu caso concreto, as 

"pressões programáticas" ditaram inicialmente, por exemplo que, a UD de Dan-

ça fosse composta por 6 tempos letivos (4 aulas) e que fossem também abor-

dadas variadíssimas modalidades, em média, compostas por 9 tempos. Isto 

disponibilizou-me pouco tempo para contemplar substantivamente a instrução, 

a exercitação e consolidação dos conteúdos no que seria o ideal pelo que pro-

cedi às alterações mencionadas anteriormente. Graça (2014) valida esta ideia 

ao referir que o ensino de diversas modalidades é ainda ‘moda’ no currículo da 

EF a nível internacional, mas que é bastante criticado pelo seu cariz breve, 

descontínuo e irrefletido tratamento didático (Ennis, 1999).  

O meu EP fez-me perceber que, tanto no presente como no futuro, será 

um difícil e constante desafio cumprir os pressupostos dos programas curricula-
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res do Ministério da Educação, e creio que outros docentes serão da mesma 

opinião. Mas é também por isso que considero a experiência do EP como uma 

boa ferramenta para a minha formação. Aprendi a adaptar-me ao estipulado 

nos programas, ao esperado de mim enquanto condutora de aprendizagens e 

às necessidades dos alunos em mão. 

 

4.1.1.2. Análise crítica aos Documentos Locais 

Os objetivos da EC têm em vista a formação do aluno considerando 

vários aspetos distintos: É importante formar bem e ensinar o bem, para que as 

matérias lecionadas sejam aprendidas e consolidadas, mas também para que 

os alunos sejam formados como pessoas a nível de autonomia, consciência, 

respeito e vida em sociedade. Após a leitura e a análise de todos estes docu-

mentos locais, concluo que a EC visa a prática desportiva, não apresenta 

carências ou desajustamentos de equipamentos e as instalações e os recursos 

materiais permitem a prática de inúmeras modalidades (Graça, 2014). 

Por outro lado, os regulamentos locais devem ser associados aos regu-

lamentos centrais, pois só assim é possível adaptar o ensino à realidade. Neste 

âmbito, concluí que seria necessário analisar, para além do programa nacional, 

uma diversidade de regulamentos específicos/locais. 

Foi analisado o PE da EC, um documento que regula o funcionamento 

da escola e inclui as definições de missão, motivação, finalidade, cultura, valo-

res, normas e convicções. Também aborda o percurso da escola, incluindo a 

descrição do seu passado, a definição do que é o presente e a expetativa do 

que será no futuro. Além disso, o PE da EC refere a importância que deve ser 

dada a todos os aspetos da vida escolar (curriculares e não curriculares), em 

particular a liberdade de aprender e de ensinar, bem como o papel da família 

na educação dos alunos. O documento, que é válido por um período de quatro 

anos, inclui uma referência à ausência de revisão, tendo em conta que esta só 

é feita quando a instituição reconhece a necessidade de atualização face à 

mutação da sociedade. Todavia, considero que é essencial atualizá-lo, dado o 

seu caráter estruturante e definidor da qualidade de ensino, o PE da EC deve 

ser contemporâneo e inovador, e estar em consonância com as aprendizagens 
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e desenvolvimento dos seus alunos. Desta forma, as matérias de ensino, os 

seus conteúdos e a sua distribuição no decorrer dos anos letivos devem ser 

ajustados às necessidades dos alunos, e não seguirem um protocolo como as 

escolas, pois tornou-se desfasado da realidade da mesma. 

Também foi analisado o RI da EC, um documento que orienta as ativi-

dades internas da escola e onde podem ser encontrados os direitos e os deve-

res da comunidade educativa, diretrizes da atuação e contributos essenciais 

para um funcionamento harmonioso da instituição e para a execução das fun-

ções de todos os intervenientes.  

Este documento é elaborado pelo Conselho Pedagógico e aprovado pelo 

Conselho Geral, tratando-se de um instrumento essencial para o bom funcio-

namento da Escola. O RI das aulas de EF inclui as “Normas para os alunos”, 

onde são previstas questões relacionadas com o equipamento, a segurança, a 

higiene, a saúde e as instalações, incluindo o material desportivo. Analisar 

estes documentos permitiu-me conhecer a história e compreender a cultura da 

EC e das respetivas atividades, mas também pude obter dados sobre o que se 

esperava da minha conduta. 

A minha análise pessoal ao PE, ao RI e ao Plano Anual de Atividades 

(PAA) permitiu-me concluir que são estas diretrizes que pretendem facultar 

autonomia à escola. Os seus textos definem os princípios orientadores da ação 

pedagógica a nível curricular e extracurricular. Porém, ao caso específico da 

EF, relativamente a algumas metas a serem alcançadas, tal facto não se verifi-

cou, pois devido aos tempos reduzidos de aulas e ao excessivo número de 

conteúdos programáticos decidi optar por aumentar os tempos de algumas 

modalidades, para que assim, os alunos pudessem vivenciar essas modalida-

des de uma forma mais realista e não tão superficial, e que pudessem aprender 

com mais especificidade alguns conteúdos programáticos, explorando assim 

essas atividades o potencial do MED. 

Por outro lado, não posso deixar de enfatizar que, tendo em conta o seu 

meio envolvente, a EC onde efetuei o meu estágio albergava boas condições 

para o ensino da EF. 
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4.1.1.3. O Entendimento do Planeamento 

“Planear, objetivar e avaliar, são as condições necessárias para pensar 

como um professor” (Rink, 2014). 

O processo de E/A deve ser orientado de acordo com os objetivos a 

alcançar, sem esquecer que o aluno é o elemento essencial no processo. A 

antecipação teórica da ação de ensino deve incluir o estabelecimento de objeti-

vos realistas que, ao mesmo tempo, permita aos alunos evoluir através da 

superação de desafios e de limites pessoais.  

Para Placek (1984), a tarefa tem um caráter instrumental pelo que é 

importante ao definir o planeamento como um momento em que os professores 

estão sentados à frente de um papel, com caneta na mão e formulam o currícu-

lo, as UD e os planos de aula (PA), baseando-se na sua experiência e de acor-

do com as suas conceções. No meu EP, estas competências foram essenciais 

porque permitiram a organização eficaz do ensino, dos estudantes, do espaço 

e dos recursos disponíveis de forma a conduzir os alunos a alcançar os objeti-

vos num curto espaço de tempo (Metzler, 2011). O processo de E/A deve ser 

conduzido por uma lógica, que é teorizada e posteriormente implementada gra-

ças à existência de diversos documentos de planeamento, nomeadamente o 

Plano Anual, a UD e o PA. 

 

4.1.1.3.1 Plano Anual: A importância do conhecer para pla-

near  

O plano anual é um documento elaborado pelo professor, tendo em con-

ta o contexto geral da situação de ensino, incluindo as características do meio 

envolvente da escola, as suas instalações e as especificidades de cada turma. 

Segundo Bento (1987, p. 52), “o plano anual é um plano de perspetiva global 

que procura situar e concretizar o programa de ensino no local e nas pessoas 

envolvidas”.  

Aos EE, foi proposta a elaboração de um documento com indicação das 

modalidades a lecionar e da carga horária associada. O plano anual está inti-

mamente associado ao planeamento interno da disciplina contextualizado no 
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plano geral da escola, particularmente considerando os recursos materiais, 

humanos e o tempo disponível para as ações planeadas.  

Na elaboração dos seus planos, o professor deve considerar os seguin-

tes aspetos: 

 As aulas devem ter uma sequência temática lógica; 

 As matérias abordadas devem cingir-se ao conteúdo efetivamente 

relevante; 

 A planificação deve obedecer a uma sequência de prioridades; 

 Os diversos conteúdos devem ter atribuída uma carga horária 

específica; 

 As matérias devem ser selecionadas de acordo com as especifici-

dades da turma; 

 A planificação deve ter em conta a sazonalidade de algumas uni-

dades curriculares, as condições ambientais e o espaço necessário 

e disponível para a sua prática. 

 Para Bento (1987, p. 58), “a elaboração do plano anual constitui o pri-

meiro 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 corres-

pondente do ensino no decurso do ano letivo”.  

Na organização das aulas ficou evidenciado um conjunto de adaptações 

que tiveram de ser levadas a cabo. No caso particular deste EP, para uma efi-

caz e particularizada implementação do MED foi necessário o ajustamento de 

algumas UD, tais como o Andebol e o Voleibol, para que assim o potencial do 

modelo fosse visível na aprendizagem e comportamento dos alunos. Esta 

escolha recaiu sobre as modalidades coletivas pelo seu carácter atrativo.  

Para a organização da atividade letiva, foi necessário considerar, para 

além do plano anual, o calendário escolar e o Plano Anual de Atividades da 

EC. Neste sentido, foi imperativo ter em conta as condições meteorológicas, as 

instalações disponíveis e os recursos materiais existentes.  

Na turma a meu cargo, estava previsto iniciar o 1º período com Atletis-

mo, unidade na qual teríamos de fazer uso do espaço exterior com pista. A 



Realização da Prática Profissional: Ensinar e aprender 

- 55 - 
 

escolha desta modalidade foi motivada pela necessidade de preparar os alunos 

para o corta-mato, realizado em novembro, e ainda melhorar a sua resistência 

aeróbia. No primeiro período, o planeamento das aulas previa 4 aulas para os 

testes de condição física, 9 aulas para o Atletismo (resistência), 10 aulas para a 

Ginástica Artística de Solo, 6 aulas para os Jogos pré-desportivos e, finalmen-

te, 10 aulas para a UD de Futebol, uma vez que estava previsto lecionar pelo 

menos uma modalidade coletiva por período. No intuito de rentabilizar a prática 

dos alunos nas modalidades que se seguiram, na primeira aula, decidiu-se 

abordar o Atletismo em simultâneo com a aplicação dos testes Fitnessgram. 

Isto serviu simultaneamente o propósito de incentivar e preparar os alunos a 

participar no corta-mato. As restantes aulas previstas, dedicadas à Ginástica e 

ao Futebol foram lecionadas no interior do pavilhão, não dependendo das con-

dições meteorológicas para serem realizadas. Os Jogos Pré-desportivos foram 

lecionados em conjunto com as aulas de futebol, uma vez que, na minha opi-

nião fazia mais sentido esta união, do que abordar os jogos de uma forma iso-

lada, e era também uma forma de familiarizar a turma com a modalidade de 

futebol, através da realização dos jogos pré-desportivos no início das aulas, 

realizando assim um transfer para o jogo formal. Esta última fase do período 

também serviu para começar a adaptação do MED. Durante este período, não 

fui forçada a lidar com imprevistos relacionados com as condições, quer mate-

riais, quer das instalações. Neste âmbito, importa salientar que todo o Grupo de 

EF da EC esteve sempre bastante disponível, permitindo aos EEs escolher os 

espaços em primeiro lugar.  

No segundo período, também foi dada importância ao Atletismo, com um 

total de 12 aulas que incluíam o salto em comprimento e a velocidade. A moda-

lidade coletiva escolhida foi o Andebol, e as 20 aulas destinadas ao mesmo 

incluíram também a preparação para os Jogos pré-desportivos. Optamos por 

estas 20 aulas para o andebol, porque para implementar e aprofundar o MED é 

necessário que o professor e os alunos tivessem tempo para fomentar os con-

teúdos. Nomeadamente, a singularidade do MED reside no facto dos alunos 

serem colocados, simultaneamente a desempenhar tarefas de ensino e de ges-

tão, por isso, a falta de domínio do conteúdo, por parte do professor, ou falta de 
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preparação dos alunos que irão desempenhar a função de capitão-treinador, 

são aspetos preocupantes (Mesquita, 2012). A escolha do aumento do número 

de aulas de andebol também foi pensada para o progresso do estudo desen-

volvido, também na sua implementação, e assim aproveitei este tempo para 

recolher informações relevantes para o presente estudo.  

Nesta altura, as condições meteorológicas constituíram um entrave, uma 

vez que necessitava de utilizar o espaço exterior para o Atletismo e tal nem 

sempre foi possível. Tal como afirma Bento (2003, p. 122), “nenhuma disciplina 

é tão dependente do clima e do tempo como a EF”. Esta afirmação resume per-

feitamente a influência que as condições climatéricas têm no processo de E/A 

da nossa disciplina.  

No 3.º período, foram atribuídas 9 aulas à Ginástica Artística (minitram-

polim), 6 aulas à Dança e 14 aulas ao Voleibol. Tal como nos períodos anterio-

res, foi dada importância à implementação do MED em todas as modalidades. 

Este período foi o mais curto e, por isso, teve menos aulas. Parte dele foi dedi-

cado à Dança, que teve como um dos objetivos criar coreografias de equipa 

(definidas no MED) para serem apresentadas no sarau de fim de ano. 

No que diz respeito à disponibilidade das instalações, tive bastante sor-

te, uma vez que à terça-feira estava sozinha no horário da aula, isto é, podia 

ocupar o espaço que me fosse mais conveniente sem restrições, e à quinta-

feira os restantes professores do mesmo horário disponibilizaram-me sempre o 

espaço que era mais adequado ao meu PA. Isto teve um impacto positivo na 

minha prática, pois assim usufrui de um conjunto de fatores que criaram condi-

ções ideais a uma progressão significativa na aquisição e consolidação dos 

conteúdos lecionados, pelos alunos. E também para o aperfeiçoamento da 

minha prática, uma vez que tinha a oportunidade de alterar os exercícios ou 

reajustá-los de acordo com as diretrizes dos alunos e, desta forma, tinha o 

espaço disponível para realizar essas alterações sem incomodar a aula de 

nenhum colega. 

Ao longo do meu percurso, tive sempre de considerar as características 

intrínsecas das turmas. Segundo Bento (1987, p. 59) “neste ponto são de con-

siderar os seguintes aspetos: a estrutura social da turma; o nível educativo; o 
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estado de desenvolvimento corporal e de rendimento desportivo-motor; as pos-

sibilidades de fomento dos alunos com nível elevado de rendimento e dos alu-

nos de nível mais baixo; a atividade desportiva circum-escolar e extraescolar”. 

Uma vez que caraterísticas intrínsecas são fundamentais para a sua aprendi-

zagem e para um bom ambiente na turma, surge, como já foi referido anterior-

mente, a implementação do MED, pois este enfatiza o papel ativo e cooperante 

do aluno na organização das diferentes tarefas com distribuição de funções e 

responsabilidades. Os pressupostos educativos são viabilizados pelo recurso 

por parte do professor a estratégias instrucionais mais implícitas e informais 

com o intuito de promover a autonomia, a responsabilização e a cooperação. 

Pretende-se uma aquisição de competências multidimensional (Siedentop, 

1994). Ao praticante compete a edificação das aprendizagens, através da bus-

ca sistemática de soluções, na qual os processos de perceção, compreensão e 

tomada de decisão são altamente valorizados (Mesquita, 2006). Esta imple-

mentação foi também o mote para a investigação da problemática, problemas 

de inclusão/cooperação e relações sociais no seio das equipas, existente na 

turma, e posteriormente, ao seu desenvolvimento, referido mais à frente.  

Assim, e de acordo com o referido anteriormente, a minha experiência 

durante este ano permitiu-me ganhar consciência de que não basta analisar o 

programa anual da disciplina, mas é também imperativo conhecer e compreen-

der outros fatores, tais como as condições do espaço e dos materiais, bem 

como as características da turma, como acaba de ser referido. Tudo isto prova 

que o planeamento é um documento individual, com características específicas 

do professor e do contexto, e sempre aberto a alterações para poder ser 

melhorado. 

 

4.1.1.3.2. Unidade Didática: A necessidade de alinhar objeti-

vos, especificidade dos conteúdos e nível dos alunos  

O primeiro planeamento é sucedido pela sistematização das UD, uma 

das tarefas essenciais para a criação de um PA. Como refere Bento (2003, 

p.76), em torno da UD decorrer a maior parte da atividade de planeamento e de 

docência do professor.  
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Para Bento (2003, p.13), "o planeamento da UD não se deve dirigir ape-

nas para a matéria em si, mas para o desenvolvimento da personalidade dos 

alunos, pelo que deve, sobretudo, explicitar as funções principais assumidas 

por cada aula". Um dos grandes objetivos deste nível de planeamento é conse-

guir que os alunos atinjam os seus objetivos individuais nas diferentes modali-

dades, independentemente das suas características. As UD são essenciais 

para sustentar todo o ensino. Estas foram criadas tendo por base o MEC de 

Vickers (1990) nas quatro categorias transdisciplinares: Fisiologia do Treino 

Desportivo, Cultura Desportiva, Habilidades motoras e Conceitos Psicossociais, 

e tendo em conta o MED.  

Ao elaborar as UD, tive de considerar diversos fatores, nomeadamente o 

número de aulas previstas (a primeira aula foi dedicada à avaliação diagnóstica 

(AD) e a última à AF, os conteúdos a lecionar e a respetiva organização, e ain-

da o tempo necessário para a assimilação dos mesmos, considerando os resul-

tados dos alunos na avaliação diagnóstica. As UD foram elaboradas sempre no 

início de cada matéria nova mas apenas após a AD, pois só assim seria possí-

vel fazer corresponder o planeamento e as especificidades dos alunos. 

"Penso que o processo de aprendizagem que vivenciei ao logo destes dois 

períodos, embora noutra dimensão, em tudo se assemelha ao dos alunos durante uma 

Unidade Didática, e por isso contemplou aquelas três grandes funções didáticas: 

transmissão; exercitação e consolidação. Ou seja, enquanto que o 1º período se 

caracterizou por ser um período onde a informação transmitida foi em catadupa, no 2º 

período procurei exercitar as preocupações transmitidas inicialmente". (DB Reflexão 

final do 2º período) 

No que diz respeito às dificuldades sentidas, notei que me foi relativa-

mente complicado organizar o tempo dedicado à abordagem dos diversos con-

teúdos, tendo em conta uma lógica e as especificidades de cada aluno. Em 

particular, notei esta dificuldade nas modalidades de Atletismo, Ginástica e 

Dança, uma vez que as aulas disponíveis eram poucas e, consequentemente 

tornou-se mais difícil consolidar as matérias lecionadas. Para contornar esta 

dificuldade, concentrei-me no essencial, isto é, na gestão da turma com o obje-

tivo de lecionar de forma consolidada a matéria no tempo previsto. No entanto, 

procurei sempre garantir uma sequência lógico-específica e metodológica da 
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matéria e organizar as minhas atividades e as dos alunos por meio de regula-

ção e orientação da ação pedagógica, endereçando às diferentes aulas um 

contributo visível e sensível para o desenvolvimento dos alunos (Bento, 2003).  

Na elaboração das UD, tentei sempre que os conteúdos fossem coeren-

tes e que seguissem uma sequência lógica. Neste campo particular, o recurso 

aos modelos de ensino MED, Modelo de Abordagem Progressiva ao Jogo 

(MAPJ) e o Modelo de compreensão nos Jogos de Invasão (MCJI), explanados 

na literatura foram de enorme importância dado que me ajudaram a planear e 

lecionar as modalidades de forma particular, ou seja, usar o modelo de ensino 

mais adequado às particularidades da modalidade em causa. Por exemplo, no 

andebol, tive de ajustar as tarefas de aprendizagem, através do MCJI, pois 

podemos entender este modelo como um híbrido dos modelos MED e Ensino 

dos Jogos para a Compreensão dado que são patentes as influências que 

recebe destes modelos. Este modelo sublinha a escolha de formas modificadas 

de jogo, em conformidade com a capacidade de jogo dos alunos, o confronto 

com problemas reais de jogo em ambientes de jogo, a introdução do ensino 

das habilidades do jogo ditada pela sua relevância para a forma de jogo adota-

da e subordinada à compreensão do seu uso tático no jogo e à tomada de 

decisão (Graça & Mesquita, 2013, p.35). Por outro lado, no voleibol, o modelo 

adotado foi o MAPJ. Isto por ser o primeiro contacto dos jovens com a modali-

dade de voleibol. Este é um jogo desportivo (JD) difícil de aprendizagem, devi-

do fundamentalmente às exigências técnicas peculiares que o caraterizam. 

Assim, o seu ensino “necessita de ser suportado em pressupostos didáticos e 

metodológicos” (Graça & Mesquita, 2013, p.40). A estruturação dos conteúdos 

assenta na progressão de tarefas de aprendizagem de natureza distinta, devido 

à complexidade da prática do jogo qualificado. Numa fase inicial os alunos 

apresentavam um domínio técnico muito deficitário pelo que foi necessário 

integrar tarefas que visassem a aquisição dos fundamentos técnicos (Graça & 

Mesquita, 2013, p.41). O MED que está intimamente interligado aos outros dois 

modelos e que me ajudou a promover a cooperação e equidade, através da 

criação das equipas e aprendizagem de pares, foi fundamental para criar um 

contexto de aprendizagem que amparou as aprendizagens dos conteúdos. 
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Pelas tarefas ajustadas às reais capacidades dos alunos (promovida pelo MCJI 

e MAPJ), capazes de motivar e mobilizar a participação relevante de todos os 

alunos, e pelas preocupações com competição inclusiva (fomentado pelo MED) 

conseguiu-se uma harmonia (Graça & Mesquita, 2013, p. 15). 

Por fim, tendo enquanto base alguma premissas do MID (Modelo de Ins-

trução Direta) a instrução direta (ID) usado igualmente uma estratégia instru-

cional usada por mim. A ID é utilizada essencialmente para promover a aquisi-

ção de competências e conhecimentos básicos, que possam ser ensinados 

rapidamente em unidades curtas de tempo que enfoquem em repetição de 

padrões motores (Arends, 2008). Esta estratégia comunicacional foi usada por 

mim essencialmente no início das várias UD em que os alunos necessitaram 

de maior suporte e de uma direção da minha parte. 

Esta tarefa foi parcialmente facilitada graças à bibliografia disponível na 

faculdade, incluindo os livros publicados pelos docentes da FADEUP, que em 

muito suportaram o meu processo de tomada de decisão ao longo do estágio. 

Estes manuais servem de base argumentativa para justificar opções e permi-

tem uma reflexão sobre o que pode e deve ser melhorado. Permitiram-me tam-

bém ter uma base sob a qual observar os alunos, identificar o seu nível de 

habilidade para planear em consonância. A UD constitui um planeamento, por-

tanto uma antecipação da realidade, e por isso esteve sempre aberta a modifi-

cações, mediante a especificidade do contexto em mãos. 

 

4.1.1.3.2.1. MEC: Uma estrutura essencial para o processo de 

ensino e aprendizagem 

O MEC tem estado presente desde o início deste ciclo de estudos, e, 

tem como objetivos essenciais estruturar a matéria de uma determinada moda-

lidade, identificar a sua orgânica e servir de orientação para o ensino. Estas 

características servem para facilitar o processo de E/A através da criação de 

diretrizes que consideram as especificidades dos alunos. Este modelo reflete 

um pensamento transdisciplinar, onde se identificam as habilidades e estraté-

gias de uma modalidade desportiva, a matéria de ensino do professor de EF, e 
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mostra como os conceitos das ciências do desporto influenciam o processo de 

E/A (Vickers, 1990).  

O MEC é constituído por três fases: análise, decisão e aplicação. A fase 

de análise contempla o estudo da modalidade em termos de estrutura do 

conhecimento (Módulo 1), que aborda os conteúdos programáticos a lecionar 

com base no planeamento anual da escola, distribuindo ainda estes mesmos 

conteúdos por quatro categorias (Habilidades Motoras, Cultura Desportiva, 

Fisiologia do Treino e Condição Física e os Conceitos Psicossociais). Estas 

categorias estão dependentes de fatores como o risco e a segurança, o públi-

co-alvo, a natureza e dificuldade da matéria, os objetivos, e ainda o tempo dis-

ponível para o ensino, são também facilitadoras do planeamento da UD, por 

permitirem uma estruturação organizada; O estudo do envolvimento (Módulo 

2), que inclui a contextualização da escola no que diz respeito ao seu espaço e 

às condições socioeconómicas do meio envolvente, e a observação dos alunos 

(Módulo 3), que engloba as particularidades, capacidades e contexto social dos 

elementos da turma e se reveste de extrema importância para o planeamento 

por permitir uma adaptação às especificidades observadas. Esta análise adveio 

da AD em que foi determinado o nível dos alunos, como por exemplo, no volei-

bol, em que aconselhei na literatura, que mencionava Mesquita (2013, p.73) 

que refere que o processo de E/A reclama que o reduto da indissolubilidade 

entre teoria e prática seja garantido, onde as estratégias formativas a aplicar 

cumpram a transmutação de um saber, mais teórico, assumem significado e 

contextualização. 

Na fase de decisão, define-se a extensão e a sequência da matéria 

(Módulo 4), bem como a sua pertinência, tendo em conta o resultado da análise 

dos alunos na avaliação inicial (AI). Esta fase de planeamento serviu de base 

para os planos de aula das diversas modalidade, o que me permitiu adaptar os 

conteúdos às características da turma. Esta adaptação foi fundamentada nos 

modelos adotados nas diferentes modalidades, como o MED, MCJI e o MAPJ. 

Estes modelos foram fundamentais para uma planificação precisa dos conteú-

dos de acordo com as dificuldades da turma, pois estes modelos apareceram 

como um “avanço e, coerência e intencionalidade relativamente às ideias mais 
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fragmentárias, procedimentos e habilidades de ensino” (Graça & Mesquita, 

2013, p.12).  

Assim, pude estabelecer metas adequadas para a aprendizagem das 

diferentes modalidades em linha com o nível atual dos alunos (Módulo 5). O 

módulo 5 mostra a necessidade de se estabelecer um objetivo prévio para o 

conteúdo que se vai ensinar, o que pessoalmente me orientou e me ajudou a 

não dispersar em termos de planificação. Para a sua elaboração tive também 

em atenção as características das diferentes modalidades, como foi o caso do 

andebol. Como mencionam Estriga e Moreira (2013, p. 125), a adequação da 

escolha da forma básica de jogo (FBJ) à capacidade de jogo dos alunos e 

potencialidades de aprendizagem é determinante para o sucesso do ensino. 

Foi com base nesta literatura que foi possível situar as dificuldades e nível de 

jogo dos alunos e de planear as tarefas de modo a existir um encadeamento 

entre a FBJ escolhida para a UD e outras tarefas de menor complexidade usa-

das para resolver problemas de jogo nessa mesma forma de jogo. 

Posteriormente definem-se os momentos e os processos de avaliação, 

correspondentes ao Módulo 6. Foi este que me permitiu conduzir o meu feed-

back (FB) relativo aos exercícios no sentido de salientar o mais pertinente para 

os momentos de avaliação. Este módulo foi desenvolvido segundo os métodos 

de ensino utilizados e o enfoque instrucional, para uma avaliação coesa, como 

foi o caso do MDTJ, que como Famose (1990, cit. por Graça & Mesquita, 2013, 

p.25) e Riera (1989, cit. por Graça & Mesquita, 2013, p.25) referiram, que para 

favorecer a aprendizagem, é indispensável que o praticante seja confrontado 

com um problema a resolver, mas que a solução e acima de tudo as condições 

para a sua efetivação estejam ao seu alcance. É também nesta fase que se 

apresentam as atividades de aprendizagem e evolução (Módulo 7), onde se 

inserem os exercícios destinados ao cumprimento dos objetivos estabelecidos. 

Este módulo foi elaborado segundo os três princípios do tratamento didático do 

conteúdo, a progressão, o refinamento e aplicação. Estes conceitos são impor-

tantes, pois configuram uma sequência de desenvolvimento do conteúdo e 

estruturação de tarefas de aprendizagem, tendo em vista um processo de 

aprendizagem focado sobre a efetiva melhoria do desempenho dos alunos 
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(Graça & Mesquita, 2013, p.25). Como refere Rink (1993), o ajustamento da 

dificuldade das tarefas de aprendizagem ao nível de desempenho dos pratican-

tes exige que sejam consideradas as características de cada praticante, as 

suas experiências anteriores e as suas motivações.  

Finalmente, o Módulo 8, que corresponde à aplicação, é o culminar do 

processo explicado acima e é aplicado a diversos instrumentos: plano anual, 

plano da UD e PA. Neste âmbito, é necessário ter em conta vários fatores que 

possam forçar tomadas de decisão e adaptações. É imperativo refletir perma-

nentemente sobre o processo de E/A e fomentar constantemente a aprendiza-

gem por parte dos alunos.  

No meu processo de estágio, o que acima se explica foi essencial para 

que eu pudesse perceber quais os benefícios da elaboração do MEC, um ins-

trumento que foi indubitavelmente essencial para o meu processo de E/A. 

Construir e aplicar o MEC permite estabelecer uma sequência lógica e assegu-

rar continuidade no ensino, estabelecer metas adequadas aos resultados das 

diferentes observações e às condições existentes, organizar os exercícios no 

sentido da evolução e definir os métodos de avaliação. 

No que diz respeito às UD, e assim como Bento (2003) menciona, "o 

planeamento a este nível procura garantir, sobretudo, uma sequência lógico-

específica e metodológica da matéria e organizar as atividades do professor e 

dos alunos por meio de regulação e orientação da ação pedagógica, endere-

çando às diferentes aulas um contributo visível e sensível para o desenvolvi-

mento dos alunos". Pela sua natureza, é permeável a alterações resultantes de 

modificações no contexto, quer se devam a novas situações ou à evolução dos 

alunos. 

Para elaborar as UD é sempre necessário considerar fatores como a 

quantidade de aulas previstas (excluindo as aulas de AI e AF), os conteúdos a 

abordar e a respetiva ordem, e ainda o tempo necessário para a assimilação 

consolidada dos mesmos. Apesar de a elaboração das UD se revestir de uma 

certa complexidade, o processo revelou-se extremamente útil neste ano de 

estágio, já que permitiu um planeamento coerente e sistematizado, bem como 

a justificação das diversas tomadas de decisão. Esta elaboração partiu de um 
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estudo e de uma procura de informação realizada por mim, para assim com-

preender a lógica do ensino por trás dos diferentes modelos, e adequar o 

melhor às caraterísticas da turma. Para Metzler (2011), os programas de EF 

têm de ser vistos, considerando uma interpretação e adaptação pessoal do pro-

fessor, através de uma combinação de objetivos de aprendizagem, instalações, 

conteúdos e atividades, e a forma particular como os professores os aplicam, 

“ensinando os alunos”. 

 

4.1.1.3.3. O Plano de aula: Reflexo da Reflexão 

Segundo Bento (1987, p. 17): “ (…) o plano visa a preparação e realiza-

ção racionais do ensino e, por isso, deve conter decisões acerca das compo-

nentes mais relevantes da atuação didática e metodológica do professor: obje-

tivos, conteúdo ou matéria de ensino, formas de trabalho, atividade de grupos, 

meios”. 

 Importa afirmar que a elaboração do PA foi facilitada pela existência das 

UD, cujo planeamento me preparou para a criação do presente instrumento. 

Como refere Metzler (2011), um bom planeamento ao nível da UD facilita o 

plano de cada aula dessa mesma unidade. O PA é um guia para o ensino de 

uma sessão em particular, referenciado a objetivos da unidade (Rink, 1985).  

O PA não deve constituir um documento a que se deva obedecer de 

forma absoluta porque está sujeito a alterações, mas apesar disso é um bom 

guia de orientação para a atividade do professor. 

"Enquanto professora senti que a turma não estava a conseguir alcançar o 

objetivo pretendido para aquele exercício e que não estavam a aprender, nem a com-

preender o mesmo, assim tive de reorganizar o exercício e definir objetivos mais fáceis 

para os alunos alcançarem." (DB 03 de março de 2015) 

 É o documento onde o professor converte os objetivos da UD em objeti-

vos concretos, onde os define no tempo, onde enuncia indicações que permi-

tam uma melhor concretização da exercitação e da aprendizagem motora e 

onde faz referências à correta utilização da metodologia e à eficácia das ativi-

dades tanto dos alunos como suas (Bento, 1987). Obedecendo à ideia de que 

qualquer sessão de ensino racionalmente organizada se estrutura normalmente 
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em três partes: parte preparatória, parte principal e parte final, com característi-

cas temporais e conteúdos próprios, refletindo os objetivos essenciais e estra-

tégias de condução de ensino da aula (Bento 2003), a elaboração do PA foi 

dividida de acordo com as etapas suprarreferidas e também de acordo com o 

MED, modelo implementado desde o início do ano letivo.  

A parte inicial da aula foi praticamente semelhante em todos os planos, e 

incluía duas tarefas de aprendizagem. A primeira dizia respeito ao controlo da 

assiduidade e à explicação da estrutura da aula e dos objetivos a cumprir. 

Assim, foi possível envolver os alunos no processo, por lhes permitir identificar 

a lógica e a sequência do que se pretendia. É importante motivar o aluno, 

fomentando o seu pensamento autónomo em vez de o limitar a repetir ou a 

executar as tarefas propostas, para que o seu empenho seja constante e se 

traduza em evolução. A segunda parte da aula incluiu a realização de exercí-

cios de caráter geral ou global, consoante os objetivos traçados para cada aula. 

Nesta segunda fase da parte inicial, no segundo período, o MED foi, de uma 

forma mais profunda, implementado nas aulas, o que fez com que os alunos 

nesta fase tivessem o domínio da realização da tarefa, mais especificamente o 

estudante-treinador (ET), no qual explicava e conduzia a equipa para realizar o 

exercício. Esta mudança na liderança do exercício fez com que a parte inicial 

da aula, que inicialmente era de um tempo reduzido, passasse a englobar mais 

tempo útil da aula, para que assim os alunos tivessem temo suficiente para 

perceberem o exercício e realizá-lo. A terceira parte, a mais longa, foi centrada 

no cumprimento das funções didáticas da aula e incluiu a estruturação da evo-

lução da aprendizagem prevista no MEC. Esta parte resultou de uma pesquisa 

de tarefas adequadas aos alunos em causa e das reflexões das diversas aulas, 

sendo que todas se influenciavam consecutivamente.  

Na preparação das aulas, considerei o que havia sido projetado no início 

de cada modalidade através da AD, através da determinação das sequências 

de aprendizagem. A duração dos exercícios foi concebida de acordo com os 

objetivos propostos e de forma a fomentar a participação de todos os alunos e 

a sua motivação, evitando a monotonia. A este propósito, Bento (2003) refere 

que a concentração no essencial é fundamental para a uma exigência de quali-
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dade, que se deve refletir na unidade de preparação e realização, tal como na 

unidade de conteúdos e objetivos, de aspetos didáticos e metodológicos.  

Além dos aspetos referidos, considero ter sido fundamental definir a 

melhor organização possível, face ao material e ao espaço disponível. Por fim, 

a parte final da aula constituiu também um meio para refletir sobre o que tinha 

sido abordado em aula, incluindo o esclarecimento de potenciais dúvidas e a 

arrumação do material. Nesta fase, os alunos, a partir de um certo momento (2º 

período), tinham ao seu encargo reunirem com as suas equipas e debaterem 

os aspetos positivos e negativos de todos os elementos na aula, através, por 

exemplo, do preenchimento de uma ficha de bonificação (conforme o Anexo 2). 

Assim, o tempo de aula disponibilizado para esta sofreu um ligeiro aumento, 

para que assim, cada turma tivesse tempo de debater, preencher a ficha e rea-

lizar o seu grito de equipa. 

Inicialmente senti dificuldades em cumprir os tempos que tinha pré-

determinado nos PAs, tornou-se óbvio de que não tinha noção da duração real 

de cada exercício. Mas esta dificuldade foi ultrapassada através do aumento do 

tempo atribuído aos exercícios e redução do número de atividades abordadas 

em cada aula. Isto permitiu um maior enfoque da instrução e tempo aumentado 

de exercitação em cada tarefa. Por outro lado, também senti necessidade de 

prolongar as aulas para além do tempo estabelecido previamente devido às 

questões colocadas pelos alunos. Nomeadamente acontecia muitas vezes que 

surgiam dúvidas sobre os exercícios lecionados nas aulas, ou sobre um con-

teúdo mais específico, e para que todos entendessem, mesmo sendo apenas 

um aluno a questionar, esclarecia a dúvida a toda a turma, pois a partir desta 

poderiam surgir outras importantes para a aprendizagem dos alunos. Todavia, 

não considero que isto tenha constituído um problema porque o meu principal 

objetivo era fazer com que a turma compreendesse a matéria lecionada e 

adquirisse as competências necessárias à execução das diversas tarefas pro-

postas.  

No decorrer do estágio também notei uma evolução pessoal. Se inicial-

mente cumpria escrupulosamente o PA, a experiência dotou-me de confiança 

para o utilizar apenas como guião, adaptando o plano de acordo com a realida-
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de de cada aula e as diferentes necessidades dos alunos ao longo do seu pro-

gresso. Também me foi sendo mais fácil abordar os diferentes conteúdos de 

forma mais apelativa, recorrendo até a aspetos lúdicos sem, no entanto, descu-

rar a aprendizagem das modalidades. Além disso, fui aplicando aspetos do 

MED para adaptar o ensino não só às necessidades dos alunos, mas também 

às suas preferências, tais como na competição, deixava que os alunos que 

tinham mais dificuldades no preenchimento de uma ficha de jogo e que que-

riam aprender, que fossem eles a fazê-lo. Numa fase mais avançada que fosse 

os elementos da equipa a definirem quem deveria competir inicialmente. O meu 

objetivo foi sempre a qualidade de ensino, e por isso procurei criar cenários em 

que o propósito pedagógico se aliasse ao envolvimento dos alunos. Neste sen-

tido, tive em conta a organização didática e metodológica das aulas, que envol-

via uma projeção e antecipação dos cenários possíveis, quer fossem positivos 

ou negativos, o que acabou por se revelar uma tarefa quase impossível porque 

acontecem sempre imprevistos. "Não é possível eliminar completamente o mau 

comportamento do estudante na sala de aula, então o professor pode preparar 

um plano de gestão preventiva para reduzir a probabilidade de problemas de 

comportamento na sala de aula, com o intuito de aumentar o tempo na tarefa e 

na aprendizagem dos alunos" (Metzler, 2000, p. 64). 

Desta forma, o MED permite a implementação de fatores constantes no 

processo de E/A, nomeadamente a formação de equipas, a disposição do 

material e dos alunos propriamente ditos. Estas e outras práticas previstas no 

MED, como a liderança do ET na sua equipa, aplicadas em conjunto, foram 

vitais para a rentabilização do tempo de aula, pois os alunos desenvolveram 

um compromisso com a atividade de grupo e para com a sua equipa e estabe-

leceram um sentimento de autonomia.  

 

4.1.2. Conceção do Processo de Ensino 

“O ensino é criado duas vezes: primeiro na conceção e depois na reali-

dade" Bento (1987, p.15).  

É na fase de conceção que o docente se serve do seu conhecimento e 

da reflexão sobre a sua aplicação para compreender se necessita de fazer 
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ajustes à sua prática e, em caso de necessidade, efetuar esses mesmos ajus-

tes. Esta reflexão revela e conduz à responsabilidade, porque representa uma 

tentativa de compreender a forma como as suas ações afetam terceiros, quer 

seja de forma positiva ou negativa. Neste sentido, é essencial que o professor 

se torne num profissional reflexivo, exprimindo um crescimento permanente, 

que consequentemente leva a uma maior gama de escolhas e respostas possí-

veis (Larrivee, 2008). 

Segundo as Normas Orientadoras da Unidade Curricular Estágio Profis-

sional, o objetivo da realização é “conduzir com eficácia a realização da aula, 

atuando de acordo com as tarefas didáticas e tendo em conta as diferentes 

dimensões da intervenção pedagógica” (p.4). Esta premissa sugere que o pro-

fessor deve recorrer a diversas táticas de intervenção adaptados às caracterís-

ticas dos seus alunos, fomentar uma aprendizagem relevante, utilizar termos 

específicos para a tarefa em causa e criar condições favoráveis para a apren-

dizagem.  

No que diz respeito à minha experiência durante o EP, devo afirmar que 

o ato da realização do ensino foi o mais compensador, foi este momento que 

me permitiu estabelecer relacionamentos com os alunos através da transmis-

são de conhecimento, da minha parte para com eles, e mais tarde através da 

entrega de ferramentas, como o skill card (conforme o Anexo 3), que para que 

assim se tornassem mais autónomos e fossem eles a tomarem as decisões 

relativas ao exercício, que estavam incumbidos de explicar e realizar. Esta 

experiência deu uma sensação de realização. 

 

4.1.2.1. O primeiro contacto com os meus aprendizes 

"Chegou a hora! Estava na hora de acompanhar a secretária da diretora de 

turma para conhecer a minha turma, os meus meninos. O meu coração batia tanto que 

até pensei que me fosse sair pela boca. Mas está na hora, vamos." (DB 12 de setem-

bro de 2014) 

Quando chegou o momento de conhecer os alunos a meu cargo, tinha 

em mente a vontade de causar uma boa impressão desde o primeiro minuto, 

porque as primeiras impressões são muito importantes e por vezes fortemente 
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influenciadoras das dinâmicas de relacionamento. Concretamente pretendia 

mostrar que transmitia autoridade sem autoritarismo e que estava concentrada 

na aprendizagem dos alunos, mostrando um sentimento genuíno em os ensi-

nar, promover experiências educativas significativas, garantir a equidade na 

participação e a cooperação no seio das equipas. 

Conduzi uma pequena introdução em que aproveitei para me apresen-

tar, acrescentando os meus hábitos desportivos como informação adicional, de 

forma a mostrar a importância que o desporto tem na minha vida para além das 

aulas e criar um ponto de ligação aos alunos. Surpreendentemente, senti-me 

confortável no papel de professora, o que me permitiu estar algo descontraída 

e calma neste momento crucial.   

"Realizei a minha apresentação, bem como a apresentação dos alunos com o 

intuito de os conhecer um pouco melhor." (DB 16 de setembro de 2014) 

Posteriormente procedi à explicação das regras básicas das aulas, pois 

uma gestão eficaz dos aspetos disciplinares envolve a explicitação e a justifica-

ção das regras para se obter um ambiente simultaneamente exigente e toleran-

te, e assim se poder trabalhar para alcançar o sucesso (Rosado, 2007).  

Mas naturalmente não esqueci a apresentação da turma, necessária 

para o meu papel de docente. Esta foi feita através de uma pequena sessão de 

perguntas e respostas, que me deu informações gerais sobre os alunos mas 

também serviu para criar um bom ambiente. 

"A turma demonstrou vontade de aprender e uma boa reação perante as moda-

lidades que irei lecionar neste ano letivo." (DB 16 de setembro de 2014) 

No decorrer desta apresentação foi necessário também aproveitar a 

oportunidade para conhecer as características dos alunos e assim, delinear a 

minha prática de ensino, pensando na implementação do MED nas aulas, e 

nos aspetos positivos que advinham deste modelo. O ajustamento das tarefas, 

a distribuição de papéis, a constituição das equipas, tudo isto surgiu desta 

apresentação e caracterização que os alunos desenvolveram neste dia. A for-

mação de grupos de aprendizagem não só visa o equilíbrio entre as partes mas 

também possibilita o desenvolvimento das relações de cooperação e entreaju-

da na aprendizagem (Siedentop, 1998). 



Realização da Prática Profissional: Ensinar e aprender 

- 70 - 
 

Toda esta dinâmica serviu também para me recordar que o tempo passa 

muito rápido, uma vez que eu própria tinha passado de aluna a professora em 

apenas cinco anos, mas também para me ajudar a demonstrar entusiasmo 

perante os alunos, porque tive bastantes saudades dos tempos de estudante e 

muitos bons momentos nesse período. 

Como refere Rink (2014) e Siedentop (2008), face a estas primeiras 

impressões, surge a necessidade de refletir sobre a minha atuação nas várias 

dimensões de intervenção pedagógica do professor, o controlo e disciplina da 

turma, a gestão e organização da aula, a instrução, o clima de aprendizagem e 

a relação professor/aluno. 

 

4.1.2.2. Relação Pedagógica entre o Professor e o Aluno para 

uma aprendizagem de qualidade 

"É no tipo de diálogo que se estabelece com a turma que o professor 

constrói o clima de aula" (Postic, 1984).  

Os meus relacionamentos profissionais na EC caracterizaram-se por 

uma grande cordialidade entre colegas. Esta relação positiva foi um fator de 

motivação para eu apostar num relacionamento semelhante com os meus alu-

nos, com o intuito de os fazer sentir integrados e motivados.  

Admito que, no início do meu estágio, tive uma postura um pouco mais 

rígida porque tentava sempre ter todos os aspetos sob controlo, nomeadamen-

te a disciplina dos alunos. Ao mesmo tempo, estava receosa de potenciais 

imprevistos no caminho. 

"Inicialmente admito que senti muitas dificuldades em lidar com a turma e todo 

o seu meio envolvente. Senti a necessidade de assumir uma atitude distante e autori-

tária sobre os alunos". (DB Reflexão final 2º período)  

Em conversa com o meu PO, apercebi-me que estava a ser difícil criar 

empatia com os alunos, mas esta reflexão foi essencial para eu começar a 

relaxar e a ter uma postura mais equilibrada, de assertividade e respeito asso-

ciados a uma atitude positiva. Como referem Birkinshaw e Crainer (2005), a 
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verdadeira essência de liderar está no interior de cada um de nós, pois cada 

um lidera à sua maneira, sendo um papel profissional único.  

Porém, numa fase inicial, a minha postura era mais rígida e não deixava 

que houvesse um contacto de grande proximidade com os alunos. Até mesmo 

na minha lecionação, adotei um ensino por comando, ou seja, o professor e o 

conteúdo são o centro do ensino. Inicialmente tomava as decisões e o aluno 

repetia, executava. Contudo, visto que a turma não respondia de uma forma 

positiva a este tipo de ensino, e também como os modelos de ensino adotados 

assim o sugeriam, passei a ser uma docente mediadora, ou seja, apelava à 

autonomia dos alunos, para que assim eles compreendessem o processo e só 

depois que o reproduzissem. A adoção do MED foi crucial para o atenuar des-

tas tensões. O MED coloca o aluno no centro do processo, alterando a postura 

do professor, de uma posição de controlo para uma posição de gestão, onde os 

alunos são desafiados a assumir diferentes papéis e funções, apelando à coo-

peração, aos pequenos grupos e ao ensino de pares (Alexander, Taggart, & 

Luckman, 1998).  

 Esta mudança de atitude foi positiva para a relação interna da turma, 

uma vez que os alunos passaram a partilhar algumas das suas preocupações e 

preferências comigo, especialmente no que dizia respeito ao desporto.  

"Contudo e com o passar do tempo conseguir estabelecer uma relação positiva 

e mais próxima com os alunos, conhecendo-os o melhor possível para assim ajustar o 

meu comportamento." (DB Reflexão final 2º período) 

A este propósito, recordo uma conversa com um aluno que era atleta de 

futebol num clube em que este me dizia que me ia convidar para estar presente 

num jogo assim que conseguisse entrar na equipa principal. Siedentop (2008) 

afirmou que o professor poderá influenciar a vida do estudante se a sua relação 

com ele for fomentada em sentimentos e sensações. O mesmo autor salienta 

que a grande parte das interações interpessoais deveriam acontecer fora do 

tempo dedicado às atividades escolares (2008). Da minha parte, tentei sempre 

estabelecer relações próximas com alunos de várias turmas, porque concordo 

com a premissa de que têm potencial para melhorar a qualidade e os resulta-

dos do ensino. Bento (2003) afirma mesmo que o professor deve investir numa 
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relação pedagógica positiva, uma vez que estreita ligação entre esta relação, a 

qualidade e os resultados do ensino. 

 

4.1.2.3.As regras e as rotinas no controlo da turma 

4.1.2.3.1.A necessidade de criar rotinas 

As primeiras aulas lecionadas têm sempre influência sobre as restantes 

aulas do ano. Assim, foi necessário estabelecer regras desde o início, algumas 

delas aplicáveis a todo o ano letivo, como por exemplo a contagem decrescen-

te para reunir após o término da situação de aprendizagem, ou por outro motivo 

importante.  

Como refere Oliveira (2001), a partilha de espaços atribuídos à discipli-

na, a existência de grupos em atividades de cooperação e de oposição, a pos-

sibilidade de contactos físicos e interações frequentes permitem entender que 

há uma especificidade muito considerável nestas aulas. Segundo Arends 

(2008), Rosado e Ferreira (2011) e Siedentop e Tannehill (2000) os professo-

res eficazes no que concerne ao tema da gestão e controlo da turma apresen-

tam: Regras e rotinas de aula, o que previne certos comportamentos inadequa-

dos dos alunos, respondem imediatamente a comportamentos que têm de ser 

interrompidos, não deixando assim que se repitam, têm “olho de lince”, ou seja, 

estão em cima do acontecimento, utilizam recompensas e elogiam quando o 

comportamento do aluno melhora, e punem de imediato, um comportamento 

inadequado.  

Tendo em conta estas informações, decidi organizar as minhas aulas 

segundo rotinas pré-estabelecidas, de forma a evitar situações desagradáveis 

como comportamentos indevidos e perturbadores da aula. Agora que me pro-

ponho fazer uma reflexão sobre o estágio considero que estas rotinas e regras 

foram muito positivas. Entre estas, destaco as conversas de introdução a todas 

as aulas, que foram importantes para o controlo da pontualidade e para acal-

mar os alunos mais agitados. Serviram também para criar uma perspetiva do 

que seria a aula e planear uma variedade de tarefas de aprendizagem. A tarefa 

de aprendizagem é a atividade específica, na qual os alunos se irão envolver 
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para adquirir uma habilidade motora, um conhecimento cognitivo ou conceito, 

ou um resultado afetivo. A maioria das tarefas de aprendizagem em EF são 

baseadas em atividades, para que os alunos possam ter uma compreensão do 

que a tarefa envolve e como esta deve ser realizada. Na apresentação da tare-

fa o professor irá proporcionar aos alunos dicas de aprendizagem, informações 

específicas sobre como executar e elementos-chave da tarefa (Metzler, 2010). 

No que diz respeito às regras de convivência, estas foram igualmente 

explicadas logo na primeira aula, através de apresentação oral e da entrega de 

um folheto para consulta posterior. Este folheto foi criado pelo grupo de EF e 

não é novidade na escola, uma vez que já foi implementado há alguns anos. 

Dele constam as regras correspondentes ao uso das instalações e do material, 

à escolha do equipamento apropriado para a aula e, não menos importante, um 

conjunto de regras respeitantes a saúde e higiene. Inclui ainda algumas nor-

mas de caráter generalizado, nomeadamente a necessidade de haver respeito 

mútuo e de se ser pontual e assíduo. Também existiram regras adequadas às 

diferentes modalidades, sendo de referir por exemplo do futebol e do andebol, 

em que se solicitava aos alunos que colocassem a bola debaixo do braço no 

fim das tarefas. 

Relativamente ao tempo de aula, tive sempre a preocupação de gerir 

eficazmente a sua distribuição, uma vez que, como refere Mesquita (2000), a 

forma como o professor gere o tempo de aula tem uma influência direta no 

tempo que os alunos têm disponível para a prática. Neste sentido, e além dos 

aspetos suprarreferidos, procurei dar instruções precisas e claras (diminuindo 

assim o tempo de adaptação e aumentando o tempo disponível para a ação 

propriamente dita), e ainda escolher exercícios estimulantes e adequados à 

turma (promovendo assim a sua evolução). 

"Manifesto uma tendência para transmitir a informação por vezes de forma mui-

to rápida e pouco clara. Este foi um problema bem visível na fase inicial, contudo nesta 

fase mais avançada, procuro utilizar uma linguagem mais simples e acessível para os 

alunos." (DB Reflexão final do 2º período) 

Desta forma, a gestão do tempo foi facilitada e conduziu a uma maior 

eficiência do processo de E/A. A nível de espaço, não considerei necessário 
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alterar as regras e rotinas estabelecidas porque eram transversais a todos os 

espaços disponíveis para as aulas. 

 

4.1.2.3.2. Estratégias de monitorização de rotinas 

No que diz respeito às características do professor, Rink (2014), advoga 

que estes devem ser mais pró-ativos do que reativos, usando estratégias para 

desenvolver ou manter um clima de aula positivo e orientado para a aprendiza-

gem, com o menor tempo possível em tarefas de gestão e com mais tempo em 

tarefas instrucionais. Quando, inicialmente, enveredei pela implementação do 

MID, tinha implementadas as regras já referidas mas, ainda assim, nem sem-

pre foi fácil controlar a agitação da turma e, neste sentido, tive de encontrar 

estratégias diferentes para prevenir comportamentos inadequados e diminuir 

tempos de espera, nomeadamente a implementação do MED e o movimento 

constante entre os alunos para fazer sentir a minha presença e observar o 

maior número de atividades possível. 

Também optei por dividir a turma em equipas, sendo que, todas as 

aulas, os seus elementos tinham 5 minutos para debater quaisquer dúvidas 

existentes relativas ao conteúdo da aula. Esta estratégia permitiu melhorar o 

comportamento geral no início da aula e reduzir a duração de tempos de inati-

vidade. Por outro lado, os capitães de equipa, nomeadamente da Equipa Azul 

(EA) eram frequentemente os alunos que apresentavam os maiores problemas 

de comportamento, mas a sua posição de liderança provocou uma mudança de 

postura, também graças à responsabilidade que lhes foi atribuída: todas as 

aulas, o capitão estava encarregue de recolher coletes correspondentes à cor 

da sua equipa e de a organizar. Era também o capitão que tinha de fazer regis-

to estatístico da sua equipa, facilitado pelo facto de cada uma delas trabalhar 

num só campo ao longo das aulas. 

Este modelo também incluiu ficha de bonificações, que era preenchida 

no final da aula e compreendia aspetos como a pontualidade e a assiduidade, 

mas também o registo do comportamento, cooperação, equidade, empenho, 

cumprimento de regras e fair play. O registo destes parâmetros fez com que os 

alunos se empenhassem mais porque sabiam que bons comportamentos resul-
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tavam em bonificações. O conjunto das estratégias mencionadas foi importante 

para melhor controlar a turma.  

O meu EP também me permitiu comprovar a importância de uma boa 

liderança, porque nos meus próprios comportamentos pude ver que, quando a 

postura é mais vulnerável, a gestão da aula é muito dificultada e os alunos per-

dem o respeito pelo docente. Todavia, pude também constatar que, embora 

liderar não seja fácil, a tarefa torna-se mais fácil à medida que conhecemos o 

nosso grupo de trabalho, concretamente, torna-se mais fácil adotar uma postu-

ra segura e tranquila, aplicar justamente as decisões e transmitir devidamente 

os conhecimentos e competências para assim controlar a turma. Mesmo assim, 

estive perante situações desagradáveis, nomeadamente ser interrompida por 

conversas dos alunos (que dispersava calando-me e esperando que eles o 

fizessem também). Mas, de uma forma geral, penso que consegui que os alu-

nos confiassem em mim graças às minhas estratégias, à disciplina, à com-

preensão e, naturalmente, à minha partilha de conhecimento.  

O MED foi fundamental para a minha prática de ensino, uma vez que 

autonomia cedida aos alunos, especificamente aos ET, libertou-me da respon-

sabilidade constante em estar presente constantemente em todas as equipas. 

Isso libertou-me para me poder focar também noutras questões, tais como a 

minha postura enquanto docente e, também, na problemática do meu estudo, a 

falta de interações sociais e cooperação, e a exclusão no seio das equipas. O 

MED coloca o aluno no centro do processo, alterando a postura do professor, 

de uma posição de controlo para uma posição de gestão, onde os alunos são 

desafiados a assumir diferentes papéis e funções, apelando à cooperação, aos 

pequenos grupos e ao ensino de pares (Alexander, Taggart, & Luckman, 1998). 

Pessoalmente, a experiência foi positiva para mim porque me ensinou a 

aprender com os erros, condição essencial de liderança: “A verdadeira dimen-

são de um líder é a sua capacidade de resposta ao fracasso. O fracasso é 

bom” (Birkinshaw & Crainer, 2005, p. 164). 
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4.1.2.4. Organização da aula 

O professor de hoje tem de ser um gestor da sala de aula e um organi-

zador da aprendizagem, porque essa gestão é necessária para prevenir e lidar 

com a situação da indisciplina, segundo Estrela (1992). 

Tão importante como transmitir conhecimento, é garantir que os compor-

tamentos em aula são adequados e que a aula é devidamente gerida. O pro-

fessor deve saber lidar com questões de gestão de tempo, de espaço e mate-

riais, de resolução de problemas dos alunos e de sistematização de situações 

de aprendizagem, só assim pode garantir o envolvimento da turma e, assim 

fazer um uso eficaz do seu tempo disponível. 

No meu caso, optei por implementar o MED para me ajudar a cumprir 

estes objetivos, servindo-me dele para organizar aulas sem deixar de me con-

centrar na aprendizagem dos alunos. Com esta implementação surgiram desa-

fios, no decorrer, da minha PP, uma vez que a autonomia dada aos alunos foi 

realizada de uma forma gradual, em que numa fase inicial a professora expli-

cava o exercício à turma e os seus objetivos e só depois é que cada equipa o 

realizava sobre o comando do ET. Numa fase posterior, o professor entregava 

o skill card ao ET e era este que, de uma forma autónoma explicava e demons-

trava o exercício, sempre com o acompanhamento dos elementos da equipa. 

Tudo isto se tornou um desafio, pois a organização da aula teve de ser alterada 

consoante estas estratégias. Aumentou, por exemplo o tempo do exercício lide-

rado pelo ET, o que levou a ter de me adaptar e a superar alguns medos ini-

cias, tais como, a perda de controlo na aula, tal, nunca veio a surgir, antes pelo 

contrário.  

 

4.1.2.4.1. Modelo de Educação Desportiva: Desafios na pro-

moção de um maior envolvimento da turma em atividades mais 

‘autênticas’ 

O MED, que infelizmente só conheci neste Mestrado, foi essencial para 

as aulas que lecionei no âmbito do EP. Considero-o bastante interessante por-



Realização da Prática Profissional: Ensinar e aprender 

- 77 - 
 

que, além de se focar na aprendizagem propriamente dita, tenta também dar 

um cunho lúdico às tarefas, que serve como fator de motivação.  

Neste âmbito, permito-me concordar com Mesquita e Graça (2011, 

p.39), que afirmam que é importante “formar a pessoa desportivamente compe-

tente, desportivamente culta e desportivamente entusiasta”. Ao implementar 

este modelo, tinha como metas fomentar uma aprendizagem rica em experiên-

cias variadas e repleta de elementos motivadores para os alunos. 

A minha implementação do MED ocorreu de forma faseada. No primeiro 

período, na modalidade de Futebol, consegui implementar apenas algumas das 

suas características. Nomeadamente, a formação das equipas, a escolha do 

capitão, a realização das tarefas estipulada para cada equipa e a diferenciação 

de papéis. Nas restantes modalidades do 1º período, atletismo e ginástica, 

optei MDTJ, porque tinha em mente as características da turma e a minha falta 

de experiência. Só mais tarde me senti mais confiante para aplicar o MED. Este 

modelo era novo na EC e, por isso, desconhecido dos alunos, para contornar 

esta questão, foi essencial ter a ajuda do PC e do PO, bem como o seu incenti-

vo perante o uso desta nova forma de lecionar. Segundo Mesquita e Graça 

(2011, p.47) o MED, que privilegia a adoção de estratégias mais implícitas e 

menos formais no processo de E/A, surge “da necessidade percebida por Sie-

dentop, de colocar a educação lúdica num lugar de destaque, nas orientações 

curriculares da EF”. Estes autores defendem ainda que o MED responde à 

necessidade de aplicar afetividade e sociabilidade à aprendizagem e condena 

outro tipo de abordagens, que consideram descontextualizadas. Isto porque, no 

ensino mais tradicional, as características como o trabalho em equipa, as cla-

ques, os papéis de árbitro, o grito, não são comtempladas. Isto é, os alunos 

aprendem na escola o desporto de uma forma diferente do que aquilo que 

aprenderam culturalmente fora das escolas. Está assim, desfasada das suas 

conceções de desporto. O objetivo do MED é proporcionar experiências des-

portivas autênticas aos alunos, criando contextos desportivos relevantes. Além 

disso, como referem 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 
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o do entusiasmo pelo desporto, sendo o seu propósito formar a pessoa despor-

tivamente competente, desportivamente culta e desportivamente entusiasta”.  

O MED incorpora seis características do desporto institucionalizado, que 

utilizei nas minhas aulas. São elas: a época desportiva (figura 6), a filiação e a 

competição formal, o registo estatístico (Conforme a Figura 7), o evento culmi-

nante e a festividade (conforme a Figura 8). Na turma a meu cargo aplicar o 

MED foi benéfico, uma vez que, como Siedentop (1996) e Corbin (2002) afir-

mam, quando as componentes afetivas e sociais são acauteladas, os níveis de 

motivação das crianças para as aprendizagens são incrementados, assim 

como o desenvolvimento do gosto por uma vida ativa que passa, inequivoca-

mente, pela prática desportiva.  

Optei por implementar o MED devido a vários fatores. Nomeadamente 

motivar e disciplinar os alunos, mas também foi importante a minha vontade de 

melhorar o relacionamento entre alunos, e em particular integrar um aluno que 

era excluído da equipa pelo seu próprio capitão. 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 oportuni-

dade de participação, evitando que esta se reduza ao desempenho de papéis 

menores por parte dos alunos com menor status. Uma vez que o MED tem 

como uma das suas principais características a socialização desportiva, era 

perfeito para resolver as questões que acabam de ser mencionadas.  

No entanto, a implementação não foi isenta de dificuldades, em especial 

por ser aplicada a alunos do 5.º ano para os quais o MED era uma novidade 

absoluta e, por isso, ser causador de diversas dúvidas. Neste âmbito, destaco 

o facto de os alunos não estarem habituados a trabalhar em equipa, o que 

impedia a coesão da turma. Para minimizar este problema, mantive as equipas 

que estabeleci desde o início do ano (na modalidade de Futebol), com o objeti-

vo de aumentar a socialização entre os seus elementos, o que não foi fácil de 

gerir porque os alunos não ficaram satisfeitos com a sua distribuição. Além dis-

so, solicitei que as equipas tivessem uma identidade: teriam de ter um nome, 

um capitão, uma cor e um grito de equipa. Finalmente solicitei que alguns exer-

cícios fossem executados de acordo com um sistema de pontuação, e esta 
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componente despertou a natureza competitiva dos alunos, funcionando como 

elemento de motivação. Por outro lado, a competitividade chegou a tornar-se 

excessiva, nomeadamente entre os rapazes, que revelaram dificuldade em 

integrar alunos com capacidades que consideravam ser inferiores às suas. 

Creio que esta situação foi potenciada pelo facto de alguns rapazes jogarem 

em clubes institucionalizados, estando habituados a ter o objetivo absoluto de 

vencer, o que não se pretende nas aulas, e também pelo facto de eu ter optado 

por introduzir o modelo progressivamente para evitar problemas de assimila-

ção.  

As equipas tinham de se apresentar, todas as aulas, com equipamento 

da mesma cor, em que o capitão estivesse devidamente identificado, e mostrar 

o seu nome e o grito de equipa. Este foi apenas um dos fatores que contribuiu 

para o aumento do fair play durante a época, que foi pontuado em todas as 

aulas e tinha peso na avaliação geral de cada equipa. Por outro lado, as rotinas 

adicionais referidas anteriormente contribuíram para que as aulas decorressem 

com normalidade, e devo salientar que, neste sentido, a crescente responsabi-

lidade dos capitães foi crucial: permiti-me dar-lhes mais autonomia ao longo do 

tempo, o que me facilitou a gestão das aulas e da turma. 

No 2.º e 3.º períodos decidi implementar o MED de forma mais consoli-

dada, o que considerei ser possível graças à familiaridade que eu e a turma 

tínhamos com o modelo. Assim, procedi à entrega do manual de equipa e do 

manual de capitão, instrumentos que contribuíram para as reuniões que as 

equipas tinham no início de todas as aulas, em que delineavam estratégias de 

jogo, de valorização do seu trabalho conjunto e da integração de todos os ele-

mentos de forma equitativa. 

Em suma, considero pertinente afirmar que a aplicação do MED foi ade-

quada à turma em questão, por terem contribuído para a melhoria das relações 

interpessoais, da motivação e da participação de todos os elementos. 
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Figura 6: Quadro da Época de Andebol 

Figura 7: Ficha de Jogo, Quadro de Pontuação e grelha de Estatística da modalidade de Andebol 

Figura 8: Evento Culminante e Festividade 
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4.1.2.5. A Instrução: A partilha do conhecimento  

Segundo Rosado e Mesquita (2011, p.69) "A “chave” da estruturação e 

modificação das situações de aprendizagem, porquanto da eficácia dos pro-

cessos que integra, depende em grande medida dos resultados da aprendiza-

gem dos alunos”. A instrução é geralmente composta por estratégias distribuí-

das por três momentos: 

(1) Antes da prática, serve-se de preleções, apresentações de tarefas, 

explicações e demonstrações;  

(2) Durante a prática, recorre à emissão de FB;  

(3) Após a prática, baseia-se na análise dos momentos anteriores.  

Desde cedo, foi evidente que estes momentos teriam de ser devidamen-

te preparados, pois só assim poderiam surtir os efeitos pretendidos. Na prepa-

ração das aulas, comecei por me preocupar com a situação de apresentação, 

explicando em que consistiam os exercícios, quais os seus objetivos e a orga-

nização de turma pretendida. Deste modo, a capacidade de comunicar constitui 

um dos fatores determinantes da eficácia pedagógica no contexto do ensino 

(Rosado & Mesquita, 2011).  

"Por vezes, prolongo um pouco o período de transmissão, não encontrando 

sempre o perfeito equilíbrio entre a informação indispensável para iniciar o exercício e 

aquela que poderá ser transmitida no decorrer da situação. Este é talvez o aspeto para 

o qual eu tenho menos consciência, pois muitas vezes não sinto que tal esteja a acon-

tecer." (DB Reflexão final do 2º período) 

Durante o meu EP, deparei-me principalmente com dificuldades relacio-

nadas com a instrução, por isso recorri frequentemente ao método da demons-

tração. Neste sentido, Arends (2008) defende a teoria de aprendizagem social, 

que solicita que muito o que aprendemos resulta da observação dos outros. 

Servi-me sempre da verbalização, para permitir aos alunos uma melhor perce-

ção das metas em causa, de acordo com as componentes críticas.  

Nesta estratégia, se o sujeito que observa executa corretamente o 

modelo que é demonstrado, estamos perante uma aprendizagem por observa-

ção (Gould & Roberts, 1982). Do mesmo modo, Bandura (1977, p. 22) refere 
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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 pos-

teriores, esta informação codificada serve como um guia para a ação”. Tudo 

isto contribuiu para que a demonstração fosse uma constante nas minhas 

aulas, à qual acrescentei palavras-chave centradas em aspetos críticos dos 

conteúdos.  

Também solicitei aos alunos que contribuíssem para a demonstração, 

quer em modalidades coletivas, quer em situações individuais. Segundo Rosa-

do e Mesquita (2011, p. 98) o facto de utilizarmos um aluno modelo “ (…) liber-

ta o professor para a focalização da atenção dos alunos nos aspetos relevantes 

a atender, através do complemento da informação verbal. No entanto, nem 

sempre foi possível utilizar alunos porque as diversas situações de aula nem 

sempre eram propícias, em concreto, nunca sujeitei os alunos à demonstração 

de erros, porque uma situação desse tipo seria constrangedora para os alunos. 

Esta abordagem vai ao encontro do que afirmam Rosado e Mesquita (2011, p. 

98), salientando que "a demonstração de aspetos incorretos deve ser realizada 

por bons alunos ou pelo professor e não por alunos com dificuldades, evitando 

a humilhação que essa situação pode acarretar". Esta estratégia também con-

tribui para uma melhor imagem do professor e da atividade em causa. 

Ainda no que diz respeito à demonstração, devo referir que tive sempre 

em mente a disposição dos alunos para que todos tivessem um bom ângulo de 

visão, com este objetivo, habituei a turma a estar sempre diante de mim, para 

beneficiar totalmente da explicação dos aspetos técnicos dos exercícios. Não 

obstante, a eficácia da demonstração não se confina à pertinência da sua utili-

zação, pois o suporte verbal que a acompanha surge como um fator que inter-

fere nos ganhos da aprendizagem (Rosado & Mesquita, 2011).  

É neste âmbito que se revela a importância das palavras-chave, que 

constituem um complemento à eficácia da demonstração e contribuem para 

que os alunos se mantenham concentrados nos elementos críticos. Devo, no 

entanto, salientar que este objetivo nem sempre foi fácil de alcançar devido à 
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minha inexperiência e insegurança, que faziam com que algumas vezes dis-

persasse e não conseguisse prender a atenção dos alunos. 

Um desses problemas foi utilizar palavras-chaves muito longas, ou seja, 

numa fase inicial quando queria dar relevo para um aspeto em concreto tentava 

utilizar a palavra-chave, mas no meu entender sem sucesso, pois alongava-me 

muito e deixava então de ser uma palavra-chave para se tornar numa explica-

ção. Devido a isto o impacto desejado no reajustamento do aluno ao compor-

tamento que estava a realizar muitas vezes não acontecia, pois era de difícil 

compreensão. No caso do atletismo, na corrida de velocidade em que os alu-

nos inclinavam excessivamente o tronco à frente na corrida, inicialmente expli-

cava o comportamento ao aluno fazendo mesmo com que este parasse a corri-

da para me ouvir. Depois do aluno perceber que não era a melhor opção fui 

corrigindo esta minha atitude dizendo apenas "tronco direito", o que resultou 

numa maior rentabilização do tempo de prática e por inerência das oportunida-

des de participação dos alunos. Rink (2014) defende que as palavras-chave 

devem ser precisas, pouco numerosas, adequadas à tarefa ajustadas à idade e 

etapa de aprendizagem dos alunos. Desta forma, procurei sempre ser objetiva 

e precisa nas minhas exposições aos alunos, esforçando-me por recorrer às 

palavras-chave previstas no PA. Mas concentrar-me no essencial foi, por 

vezes, uma tarefa complicada, especialmente quando não estava tão segura 

dos conteúdos que lecionava. Por outro lado, é importante lembrar que, para 

que as palavras-chave sejam eficazes, é necessário estabelecer um bom canal 

de comunicação entre alunos e professor. A evolução dos alunos em termos de 

conhecimento e capacidades fez com que a minha influência fosse cada vez 

menos necessária face à crescente autonomia da turma e ao aumento da coo-

peração entre os seus elementos e comigo mesma. 

Assim, no decorrer do ano letivo fui adotando estratégias instrucionais 

de acordo o modelo de ensino de determinada modalidade, com a minha expe-

riência, que se foi desenvolvendo ao longo do ano e também da autonomia 

cedida aos alunos. Desta forma, no primeiro período utilizei uma instrução mais 

diretiva, para toda a turma. Isto porque na fase inicial de aprendizagem das 

habilidades deve-se centrar no conteúdo informativo pelo facto dos praticantes 
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necessitarem de referências concretas acerca da forma como a execução dos 

movimentos e do processo a desenvolver é feira para melhorar a performance 

(Schimidth, 1992). Este tipo de instrução foi adotada devido ao modelo de 

ensino aplicado MDTJ. Numa fase posterior, onde o MED já estava mais enrai-

zado e os alunos já estavam mais familiarizados, e os ET também já dispo-

nham de mais autonomia e responsabilidade, então a instrução focou-se num 

estilo de ensino que se baseou na descoberta guiada7 (ver nota de rodapé, 

nº7). Apliquei este método no 2.º e 3.º períodos, servindo-me dele para condu-

zir o processo de E/A que tentei construir os meus alunos. Na descoberta guia-

da, tentei que os alunos adquirissem ferramentas que os ajudassem a traçar o 

seu próprio caminho, e que os ET tivessem mais autonomia com as suas equi-

pas e conseguissem mediar o processo de E/A.  

O MED também prevê outra estratégia de intervenção, o método de 

questionamento. Este foi utilizado na turma sobre aspetos técnicos a conside-

rar nos exercício propostos, conseguindo, assim, não só avaliar o conhecimen-

to dos alunos e detetar dúvidas ainda existentes, como também emitir FBs 

importantes para todos (Sarmento, 1993), seguindo a lógica do processo de 

E/A referido anteriormente. Rosado e Mesquita (2011, p.101) referem ainda 

que “no processo de E/A, a otimização dos momentos de instrução passa pela 

utilização regular do questionamento”. O uso do questionamento permite ao 

professor avaliar o conhecimento adquirido pelos alunos e a sua capacidade de 

reflexão, mas também aumentar a interação entre si mesmo e a turma, melho-

rar o ambiente em aula e ainda promover a participação e a motivação. Utilizei 

este instrumento no final das aulas por se tratar de uma boa forma de verificar 

se os alunos compreenderam a matéria lecionada e se restavam dúvidas em 

relação à mesma. Para mim, o questionamento é muito importante porque con-

sidero que ensinar também passa por solicitar a reflexão autónoma dos alunos. 

No que diz respeito à intervenção pedagógica do professor, a instrução, 

devo referir que emiti FBs constantes, para fazer os alunos compreender e 

                                                           
7 Arends (1995) define-a 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. 
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reconhecer o resultado do seu desempenho de forma a poderem melhorar a 

sua performance em caso de necessidade.  

"A questão do FB tem sido uma das minhas mais recentes preocupações. 

Tenho desenvolvido a capacidade de emitir mais frequentemente FBs, quer de forma 

individual em determinados momentos quer de forma coletiva noutros, não deixando 

nunca de posteriormente os controlar, ou seja, dar tempo de exercitação e identificar 

se teve o efeito pretendido". (DB Reflexão final do 2º período) 

A adaptação ao MED e as competências dos alunos avaliadas nas pri-

meiras aulas fizeram da instrução prescritiva um método fundamental da fase 

inicial do estágio. Ao longo do tempo, verifiquei que se tornava essencial sele-

cionar apenas um aspeto a alterar, uma vez que a referência a diversos aspe-

tos em simultâneo impedia que os alunos compreendessem o que tinham a 

melhorar. Assim, confirmei a importância de um bom FB para o sucesso dos 

alunos. O FB é uma mais-valia do professor no processo de interação pedagó-

gica e constitui uma variável potente na predição de um ensino eficaz (Rosado 

& Mesquita, 2011). Dar um FB correto inclui uma ótima capacidade de obser-

vação para detetar os erros dos alunos. Para mim, isto foi uma grande dificul-

dade porque era nitidamente inexperiente. A este respeito, Rosado e Mesquita 

(2011) indicam que uma das maiores lacunas na qualificação do FB situa-se na 

dificuldade dos agentes de ensino diagnosticarem as insuficiências dos prati-

cantes. Nas minhas aulas, tive a preocupação de dar FBs coletivos, mas tam-

bém individuais, sempre que tal se justificasse.  

Neste último caso, tive o cuidado de não me limitar a apontar erros, mas 

também a salientar aspetos positivos no desempenho do aluno. Porém esta 

intervenção foi sofrendo 4 tipos de alterações no decorrer do ano letivo, pois no 

1 período o FB era direcionado para toda a turma, de uma forma generalizada, 

de seguida, após a implementação de uma nova estratégia do MED, skill card, 

o FB passou a ser direcionado para a turma e em especial para os ET, para 

que depois estes em conjunto com a equipa atingissem os objetivos pretendi-

dos.  

Numa fase posterior, quando a familiarização desta estratégia já estava 

mais patente o FB já era direcionado apenas para o ET, no que concerne à 
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tarefa explanada por eles, para que estes transmitissem aos colegas de equi-

pa.  

A nível temporal, apliquei sempre esta ferramenta no final das tarefas 

em causa. Admito que, inicialmente estive mais concentrada nos FBs negativos 

(centrados no erro), o que também impediu que conseguisse criar um bom 

ambiente de aula e criar uma boa relação com os alunos. Por isso, mudei a 

minha abordagem ao longo do ano, acrescentando FBs positivos, o que contri-

buiu para a compreensão e também para a motivação dos alunos. O facto de 

ser mais eficaz na aplicação dos FBs também me fez sentir mais confiante no 

meu ensino e aplicar-me ainda mais no melhoramento dos meus próprios pro-

cessos. 

 

4.1.2.6. A Observação: Um meio de fomentar a Autoaprendi-

zagem 

Observar é muito mais do que olhar, é captar significados diferentes 

através da visualização (Sarmento, 2004, p.5). Segundo as Normas Orientado-

ras da Unidade Curricular Estágio Profissional, durante todo o ano letivo temos 

de “elaborar os planos de observação sistemática e realizar as respetivas 

observações”.  

O observador age no intuito de atribuir significados, que são específicos 

do próprio observador. A tarefa de observação permitiu-me saber mais sobre o 

modelo de ensino, descobrir novas formas de abordar os alunos, e ainda estra-

tégias para gerir o processo de E/A. 

No meu EP, foi muito importante observar as aulas do meu PC, pois só 

assim pude perceber como o ensino funciona na prática, aprendendo sobre 

relacionamentos, comportamentos, personalidades, dinâmicas de turma, ativi-

dades e os respetivos resultados. Também considero importante ter observado 

as aulas dos outros elementos do NE, uma vez que eram sucedidas de FBs. 

Este trabalho entre colegas fomentou uma relação de confiança, promoveu a 

satisfação e permitiu-nos evoluir consideravelmente como indivíduos e como 

grupo, porque ninguém aprende sozinho.   
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Quando observava uma aula de outra pessoa, refletia sobre a minha 

postura enquanto auxiliava os colegas na sua própria descoberta. Esta reflexão 

foi um grande contributo para o meu desenvolvimento profissional.  

Neste âmbito, as grelhas de observação sistemática constituíram uma 

dupla vantagem, uma vez que se baseiam em pontos objetivos de referência e 

permitem ao professor refletir sobre as mudanças necessárias e nos meios 

para as implementar. As grelhas de observação (conforme o Anexo 4) foram 

mais importantes no início do ano, contribuindo para a objetividade do proces-

so, foram adaptadas a todas as fases do EP para facilitar o processo e estimu-

lar o desenvolvimento da minha capacidade de observar, analisar, identificar e 

prescrever. A partir do 2.º período, após debate com o PO, decidimos alterar as 

grelhas e adaptá-las a uma grelha de observação instrucional de Hastie et al. 

(2013) (conforme o Anexo 5), uma vez que todo o NE iria implementar o MED 

como modelo de ensino. Esta grelha tinha como objetivo verificar se a instrução 

do docente estava de acordo com as premissas do MED, o que possibilitou um 

utilizar mais fidedigno das premissas do MED e monitorizar isso de acordo com 

os comportamentos e atitudes dos alunos ao longo da aula, e de aula para 

aula. 

Por outro lado, os resultados das grelhas foram motivo de discussão dos 

diferentes pontos de vista, tendo em vista o desenvolvimento das nossas com-

petências. Pessoalmente senti que cresci, que evolui e que me foi mais fácil 

encontrar soluções para os problemas ao longo do tempo graças ao contributo 

dos vários intervenientes no meu estágio. No entanto, devo salientar que, ape-

sar de reconhecer a importância de ser, também, observada no meu desempe-

nho, não me senti muito confortável com a presença do PO e do PC. Tive 

receio das suas considerações sobre a minha prestação, o que considero ter 

contribuído para que tivesse uma atitude pouco interventiva nestas aulas 

observadas, em resultado do nervosismo.  

Posteriormente, porém, senti que estes momentos se tornaram mais 

fáceis e que os FBs que recebia eram um contributo valioso para melhorar o 

meu desempenho, o que melhorava também a qualidade do ensino que pres-

tava aos meus alunos. Como refere Schõn (1987), a reflexão sobre a ação 
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permitiu arranjar soluções, corrigir procedimentos, incrementar o diálogo e a 

partilha de ideias, ajudando um de nós a ser melhores profissionais.  

Este momento, de refletir sobre a minha PP, desenvolveu regularmente 

no final de cada aula lecionada de uma forma individual, ou com as minhas 

colegas do NE. Este exercício é designado por Schön (1997) como a reflexão-

sobre-a-reflexão-na-ação, que é caracterizado pela intenção de se produzir 

uma descrição verbal da reflexão-na-ação, e pode ser considerada como a 

análise que o indivíduo realiza à posteriori sobre as características e processos 

da sua própria ação.  

É a utilização do conhecimento para descrever, analisar e avaliar os ves-

tígios deixados na memória por intervenções anteriores. Esses três processos 

descritos: a reflexão-na-ação, a reflexão-sobre-a-ação e a reflexão-sobre-a-

reflexão-na-ação, constituem-se para Alarcão (1996) o pensamento prático do 

profissional ao enfrentar as situações divergentes da prática. Esses processos 

não são independentes, mas, sim, completam-se para garantir uma intervenção 

prática racional e uma qualidade de ensino de excelência desenvolvida por 

mim no decorrer deste ano letivo, com o intuito de elevar a aprendizagem dos 

alunos. 

 

4.1.3. A Avaliação: Um Instrumento regulador da Prática 

Pedagógica 

" (…) Analisar e avaliar o próprio ensino constitui um ‘incómodo neces-

sário”. Bento (2003, p. 178)  

Segundo Arends (2008), a avaliação é o processo de julgar, de atribuir 

um valor ou decidir acerca do trabalho de um aluno, referindo ainda que obser-

var o desempenho é a melhor forma de avaliar o desenvolvimento da habilida-

de.  

A avaliação é, sem dúvida, uma ferramenta poderosa em qualquer pro-

cesso de E/A. Ela é um processo mediador na construção do currículo encon-

trando-se relacionada à gestão da aprendizagem dos alunos, servindo, tam-
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bém, para o professor equacionar as suas estratégias de ensino e modos de 

atuação (Bento, 2003, p.13).  

Avaliar um aluno é incontornável mas é também uma tarefa ingrata. A 

atribuição de um valor por um desempenho condiciona o seu percurso acadé-

mico, e foi talvez essa consciência que me tornou a tarefa ainda mais compli-

cada, especialmente no início, porque não conhecia os alunos. Segundo Metz-

ler (2000), o processo de avaliação tem como objetivos determinar a quantida-

de 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. Já Mesquita (2012, p. 6) define a avaliação como 

um trabalho que discrimina e cataloga informação, tomando-se as decisões 

com base em critérios explícitos e implícitos, sempre com um caráter subjetivo: 

“entende-se, hoje, que a avaliação é uma atividade subjetiva, envolvendo, mais 

do que medir, a atribuição de um valor de acordo com critérios associados a 

problemas técnicos e éticos”. Já Melo (2006) menciona a importância de se 

assumir a avaliação como um instrumento de análise, pois deverá ser utilizado 

no sentido de servir de base para a reconstrução de um processo, sendo capaz 

de orientar o professor no caminho para os novos procedimentos e organiza-

ção do seu trabalho.  

Face à informação recolhida, o professor deve refletir sobre o desempe-

nho do aluno e concluir sobre o nível que lhe deve ser atribuído, meditando 

também sobre o seu próprio processo de ensino e, em caso de necessidade, 

ajustar os seus métodos. 

O EP e as Normas Orientadoras da Unidade Curricular Estágio Profis-

sional preveem, relativamente à avaliação, que se utilizem diferentes modalida-

de de avaliação, a AI a AIT e a AF (por outras palavras, AD, formativa e suma-

tiva) como elementos de regulação e de promoção da qualidade de ensino, da 

aprendizagem e da avaliação do aluno. Preveem também uma reflexão poste-

rior sobre os resultados, tendo como objetivo uma intervenção orientada para o 

sucesso.  
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Ao tomar contacto com a situação de estágio, o EE é confrontado com 

as suas limitações. Considero que, no meu caso, estas foram mais evidentes 

no aspeto da avaliação, uma vez que esta implicava não só a classificação, 

mas também uma gestão da aula e da turma, e ainda o registo dos desempe-

nhos individuais. Mas, no final, não só conseguir executar estas tarefas como 

refletir sobre o meu próprio desempenho e encontrar soluções para os proble-

mas com que me deparei, embora no início tivesse até problemas em identifi-

car os meus alunos, o que tornava as avaliações mais morosas.  

Para superar a dificuldade em associar a observação e a avaliação, 

recorri à adaptação das grelhas de observação, simplificando-as e tornando-as 

mais claras e objetivas. Todavia, notei que evoluí ao longo do ano, sabendo 

distinguir entre o essencial e o supérfluo e selecionar estratégias adequadas à 

turma. Na minha turma residente, porém, não encontrei tantas dificuldades 

porque tinha poucos elementos (20 no total). 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, deven-

do ser privilegiada a avaliação referida ao critério, isto é, em função dos objeti-

vos definidos. Segundo Rink (1985), o desenvolvimento profissional do profes-

sor 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 sócioafetivo (atitudes, com-

portamentos, valores). No meu EP, os critérios de avaliação foram divididos em 

duas categorias: o domínio das atitudes e comportamentos – Saber Ser e 

Saber Estar - e o domínio dos conhecimentos/capacidades – Saber e Saber 

Fazer.  

O primeiro critério tem um peso de 30%, e neste são avaliados os 

seguintes elementos, entre outros: assiduidade, pontualidade, participação, 

empenho e interesse. O segundo critério vale 70% da nota e corresponde à 

avaliação do conhecimento do aluno sobre critérios pré-estabelecidos que 

incluem os objetivos de ensino, particularmente a compreensão e execução 

das habilidades motoras através do cumprimento ou incumprimento desses 
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critérios, bem como a aquisição e aplicação dos princípios básicos das modali-

dades abordadas. De acordo com Mesquita (2012), o que leva a diferenciar os 

momentos de avaliação é o objetivo da mesma, podendo por isso ser de cará-

ter formal, como o momento das AI e AF, ou de caráter informal ou formal, 

como a AIT, da qual se pretende a observação dos comportamentos dos alu-

nos sem ser em momento de stress.  

Como refere Aranha (2004, p.46), antes de se dar início ao processo 

deve-se avaliar a população alvo, através de uma AI que permite identificar o 

real nível dos alunos, constituindo um indicador fundamental para a definição 

de objetivos, estratégias, metodologias, entre outros aspetos. Esta avaliação é 

essencialmente diagnóstica. No meu estágio, a AI foi realizada sempre no iní-

cio do processo de E/A de forma a poder verificar o nível de conhecimento e as 

competências dos alunos relativos aos conteúdos que ia ensinar. Todavia, o 

dedicação da primeira aula da UD à AD obrigou-me a rentabilizar ao máximo 

as restantes, sendo que nestas não me limitei a observar mas aproveitei tam-

bém para exercitar e corrigir aspetos mais relevantes para o consequente pro-

cesso de E/A da modalidade.  

É o resultado da AI que permite ao professor reunir as condições neces-

sárias para estabelecer uma relação entre as capacidades atuais dos seus alu-

nos e o seu potencial, ou seja, o que poderão vir a ser capazes de fazer. 

Segundo A. Ribeiro e L. Ribeiro (1990), os professores necessitam de ter um 

domínio no que diz respeito à AIT, uma vez que esta pode acompanhar todo o 

processo de E/A, identificando as aprendizagens bem-sucedidas, assim como 

aquelas que ainda levantam dificuldades, fornecendo informação ao professor 

para este conduzir os alunos à proficiência e ao sucesso.  

Nas minhas aulas, procurei sempre fazer a avaliação o mais justa possí-

vel, mas também garantir que era contínua. Assim, servi-me da AIT para 

acompanhar a evolução dos alunos e tentar aumentar a sua motivação, apro-

veitando também para registar as suas dificuldades e as competências adquiri-

das, de forma a ter mais um elemento para a AF. Com este instrumento, foi-me 

possível fazer um ponto de situação do progresso da turma e a rever todo o 

processo de E/A, o que me ajudou também a compor a AS, por ter já uma 
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melhor noção das capacidades dos meus alunos. Como refere Ferreira 

(2013,p.138), estamos constantemente a avaliar, para depois, classificar atra-

vés da atribuição de uma nota. A implementação do MED contribuiu para o fac-

to de a avaliação estar sempre presente em todas as aulas, graças aos regis-

tos estatísticos que visavam a avaliação formativa, avaliando o rendimento das 

equipas. 

A AF traduz-se ainda num juízo globalizante sobre o desenvolvimento de 

conhecimentos e competências, capacidades e atitudes do aluno, fornecendo 

ainda um resumo da informação disponível, procedendo a um balanço de resul-

tados no final de um segmento extenso de ensino (Mesquita, 2012). Este 

momento de avaliação precede um balanço de resultados no final de um seg-

mento de E/A, que acrescenta novos dados àqueles que foram recolhidos 

durante a AIT anteriormente realizada, permitindo assim a visão do conjunto 

que foi todo o processo de E/A (Ribeiro & Ribeiro, 1990).  

O principal objetivo da AF era classificar os resultados da aprendizagem 

e serve como instrumento de balanço final. Contudo, também foi útil para ava-

liar o grau de cumprimento dos objetivos e as áreas a melhorar. Aranha (2004) 

afirma que esta avaliação faz uma súmula do que aconteceu ao longo do pro-

cesso, fornece informações sobre o produto final e permite fazer uma reflexão 

mais profunda da atividade. Para mim, a AF foi o confronto derradeiro com os 

efeitos das minhas estratégias e planificações. Constatei que houve uma evo-

lução por parte dos alunos e que os meus métodos acabaram por se revelar 

eficazes. Mas concluí também que não se deve descurar a reflexão sobre o 

nosso próprio trabalho e efetuar melhorias sempre que se revelem necessárias.  

 

4.1.4. A importância de alinhar a natureza da instrução e ava-

liação  

Um dos grandes problemas da avaliação é que o modo de avaliar não 

vai ao encontro do tipo de instrução utilizado no decorrer das aulas e dos obje-

tivos planeados. Ultrapassar este problema no momento de conceber, planear 

e realizar a avaliação foi, ao longo do ano, um desafio. Nomeadamente no 1º 
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período, na modalidade de futebol, o contexto de ensino foi pautado pelo MED. 

Porém, a natureza da instrução utilizada foi mais diretiva, ou seja, era eu que 

comandava, geria e protagonizava os momentos de transmissão de informação 

aos conteúdos. A avaliação desta modalidade foi realizada de algo descontex-

tualizada, ou seja, os gestos técnicos foram avaliados fora do contexto de jogo:  

"A parte fundamental da aula iniciou-se com a AS através do exercício de con-

dução, passe/receção e controlo de bola, em que  dividia-se em 4 colunas, com 5 ele-

mentos orientadas para a coluna do lado contrário à sua frente" (DB 06 de novembro 

de 2014) 

"Para terminar a avaliação a turma realizou o exercício de finalização em supe-

rioridade numérica, em que estavam divididos por equipas de dois alunos, com posse 

de bola, e procuravam vencer a oposição de um defensor passivo, para assim realiza-

rem o remate, com o objetivo de marcar golo" (DB 06 de novembro de 2014) 

Porém, apesar da atuação em jogo não ter sido avaliada, a turma, reve-

lou melhorias evidentes em relação à AD, como ilustra o seguinte excerto: 

"Com esta análise pude contactar que em termos globais a turma apresenta 

uma suficiente disponibilidade quer motora quer técnica para esta modalidade. Em 

termos gerais esta turma situa-se no nível 3." (DB 16 de outubro de 2014) 

"Com esta análise pude constatar que em termos globais a turma apresenta 

uma boa disponibilidade quer motora quer técnica para esta modalidade. Em termos 

gerais esta turma situa-se no nível 4." (DB 16 de outubro de 2014) 

É neste ponto que penso que poderia ter planeado a minha avaliação de 

forma diferente, uma vez que, o enfoque desta avaliação deveria ter sido colo-

cado no contexto de jogo. Ao atender maioritariamente ao aspetos técnico da 

modalidade abrangi uma perspetiva unidimensional de avaliação não con-

gruente com as complexas dinâmicas do jogo. 

A colocação de objetivos concretos para os quais devem tender deter-

minadas aprendizagens constitui uma estratégia de instrução fundamental para 

provocar nos praticantes a motivação necessária para a aprendizagem (Singer, 

1980; Howe & Pole, 1992, cit. por. Graça & Mesquita, 2013) porquanto interfere 

nos progressos alcançados pelos alunos (Siedentop, 1991; Rink, 1996, cit. por. 

Graça & Mesquita, 2013). Assim, torna-se muito importante que os objetivos 
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estabelecidos no módulo 5 sejam tidos em conta no planeamento da avaliação. 

A importância destes objetivos é salientada por Rink (1993) por permitirem ava-

liar o próprio processo de instrução e a adequabilidade das tarefas à capacida-

de de resposta dos praticantes. 

Como tal, nos 2º e 3º períodos, os objetivos delineados no módulo 5 em 

maior alinhamento com as premissas instrucionais e natureza das tarefas usa-

das nos modelos de ensino adotados (MCJI e MAPJ). No 2º período para a 

modalidade coletiva de andebol foi adotado o modelo de ensino MCJI. Nesta 

perspetiva, o ensino da técnica surge subordinado à compreensão tática do 

jogo, garantindo que a aprendizagem das habilidades se realize de forma con-

textualizada (Graça & Mesquita, 2007). Este modelo coloca o aluno perante 

problemas como a necessidade de encontrar a solução mais eficaz. Aqui a 

tomada de decisão assume uma crucial importância, pelo que o desenvolvi-

mento das habilidades do jogo ocorre dentro do seu contexto ecológico, na 

medida em que este é um meio para a progressão da capacidade de jogo dos 

alunos. Em congruência, foi avaliada em contexto de jogo a tomada de decisão 

e a execução motora de forma interligadas, no jogo, como evidencia os seguin-

tes excertos: 

"Foi realizada a Avaliação de Andebol, através da forma de 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, no que diz respeito 

aos gestos técnicos, bem como aos aspetos táticos." (DB 12 de março de 2015). 

"No ataque sem bola, já conseguiam criar linhas de passe, adiantar-se para 

receber mais à frente e afastar-se para receber. Na defesa, já adotaram uma atitude 

mais ativa, ou seja, condicionavam as ações do jogador portador da bola, colocavam-

se entre a baliza e o portador da bola que defendiam, e disponibilizavam-se para pro-

curar e recuperar a bola." (DB 12 de março de 2015) 

"Com esta análise pude constatar que em termos globais a turma evoluiu bas-

tante, tanto na aprendizagem das regras, como dos conteúdos técnico-táticos da 

modalidade do Andebol." (DB 12 de março de 2015)  

No 3º período, na modalidade de voleibol, mantive a mesma lógica de 

avaliação. Alguns dos aspetos relacionados com a Tomada de decisão foram 
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avaliados no contexto de jogo, tais como, serviço/ataque e manchete. A técnica 

foi avaliada também no contexto de jogo através de critérios, tais como, na 

manchete: coloca o corpo atrás da bola e contacta a bola entre os apoios. A 

esta tomada de decisão seguia-se a avaliação do resultado da ação interligan-

do assim as componentes cognitivas e motoras: 

"A AD foi realizada no início da UD de Voleibol, tendo como objetivo conhecer e 

determinar o nível de desempenho e grau de preparação dos alunos e da turma em 

geral permitindo identificar as suas dificuldades e erros, através da situação de jogo 

2x2." (DB 14 de março de 2015) 

"A maioria dos alunos apresenta características semelhantes, não havendo 

grandes disparidades relativamente às habilidades tático-técnicas entre os mesmos, 

caracterizando-se assim pela sua homogeneidade. Com esta análise pude constatar 

que em termos globais a turma apresenta uma fraca de disponibilidade, quer motora 

quer técnica, para esta modalidade." (DB 14 de março de 2015) 

Desta forma, acredito que o processo de avaliação das modalidades de 

andebol e voleibol estavam interligadas com as perspetivas construtivistas, em 

que as componentes da avaliação do desempenho dos praticantes replicam os 

conteúdos visados nas diferentes etapas, sendo a própria competição utilizada 

simultaneamente como prolongamento da aprendizagem e meio de avaliação 

como é o caso concreto do evento culminante (Graça & Mesquita, 2013). Deste 

modo, pretende-se que a avaliação seja autêntica em referência às situações 

de prática mais frequentemente utilizadas durante a aplicação do modelo e rea-

lizada ao longo do processo instrucional, isto é, não se destacando um momen-

to único e definitivo de avaliação dos alunos (Graça & Mesquita, 2013, p.41). 

Contudo, é importante salientar que nas modalidades individuais, como 

é o caso de atletismo, ginástica e dança, a eficiência técnica é possivelmente o 

elemento mais determinante para o sucesso dos alunos. Aqui, a repetição de 

padrões motores é o ponto-chave (Metzler, 2011). Em concordância, a avalia-

ção destas modalidades enfocou essencialmente a técnica específica de cada 

modalidade. No caso da ginástica, esta avaliação sucedeu-se através da reali-

zação por parte dos alunos, de forma individual, de uma sequência gímnica. 
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 O MED nestas modalidades esteve sempre presente, fomentado assim, 

o fair play, a cooperação, a entreajuda, o trabalho em equipa e as relações 

socias entre os elementos da equipa. Dentro do MED, o ET teve também um 

papel importante, pois em certos momentos foi ele que com autonomia e res-

ponsabilidade explicava um exercício aos colegas, bem como os seus objetivos 

e técnica correta, como evidencia o seguinte excerto: 

 "No que diz respeito ao papel dos ET em lecionarem os exercícios transfer do 

salto em comprimento, estes mantiveram uma boa postura, dedicação para com a 

equipa na explicação do mesmo, bem como na sua correção." (DB 20 de janeiro de 

2015) 

Os sistemas de avaliação formal/informal foram submergidos no MED 

parecem ter tido um impacto transversal a todas as UDs abordadas. A organi-

zação dos alunos em equipas facilitou o seu envolvimento nos momentos de 

avaliação por se preservar a autenticidade dos jogos e atividades praticadas. A 

valorização do empenho no treino, na competição, do fair play, do caráter festi-

vo, da equidade e inclusão, bem como a avaliação de competências no 

desempenho de papéis de apoio e coordenação no treino e na competição, 

nomeadamente os papéis de árbitro e treinador emprestaram um carácter mul-

tidimensional à avaliação (Graça & Mesquita, 2013). 

 

4.2. Área 2: Participação na Escola e Relações com a Comunidade 

O EP é entendido, segundo Barros (2011), como o palco de um dos pro-

cessos mais ricos e decisivos da capacitação e da integração do jovem profes-

sor no mundo do trabalho. A sua função na escola não se limita à lecionação 

das aulas e à interação com os seus alunos, mas inclui também uma integra-

ção na comunidade escolar, que é um fator que se reveste de maior importân-

cia na sua função de formador, pois é impossível isolar a ação pedagógica dos 

universos sociais que a envolvem (Nóvoa, 1992).  

No decorrer deste ano letivo vivenciei experiências para além da sala de 

aula que me enriqueceram a nível pessoal e profissional. Como refere Batista 

(2012), o professor não atua somente no espaço da sala de aula e as suas 
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responsabilidades transcendem a sua disciplina e mesmo o espaço da escola; 

é um dos traços de identidade que resulta do EP. E a verdade é que essa 

transcendência se tornou muito importante no desenvolvimento do meu percur-

so na escola, uma vez que as horas passadas na instituição excederam o exi-

gido pela faculdade. Porém, essas horas tornaram-se um instrumento vital para 

a minha aprendizagem e para o meu percurso profissional, uma vez que as 

relações estabelecidas, tanto com outros docentes como com funcionários e, 

principalmente, com os alunos, foram decisivas para uma formação mais sólida 

e específica. Como referem (Alhija & Fresko, 2010), o número de horas passa-

das na escola promove o envolvimento dos novos professores na instituição de 

ensino.  

Desde o primeiro dia que sabia que teria de participar em inúmeras ativi-

dades realizadas pelo NE e pelo grupo de EF, mas também desde o início sou-

be que, para além de participar nessas atividades, iria vivê-las de uma forma 

intensa, pois era a primeira vez que estava no papel de docente, a primeira vez 

que era vista como uma professora e não como uma aluna, e ainda a primeira 

vez que estava a fazer parte de todo este processo, mas agora com um estatu-

to mais elevado.  

No fundo, queria vivenciar tudo o que a instituição me poderia oferecer 

para me enriquecer como indivíduo da sociedade e como futura profissional. A 

este respeito, revejo-me nas palavras de Ferreira (2013), que afirma que uma 

das etapas da formação pessoal de um EE, que de certa forma lhe permite 

adquirir uma IP, é conseguir assumir-se como parte integrante de um grupo 

presente na escola. Assim, senti que o meu sentido de identidade enquanto 

professora cresceu à medida que aumentou a responsabilidade que me era 

atribuída.  

Esse processo de integração de novos membros nas CoP passa por 

uma fase inicial de participação periférica legítima dos recém chegados (Lave & 

Wenger, 1991). À medida que o comprometimento, competência e atuação em 

conjunto com os mais experientes se desenvolve, assim cresce o reconheci-

mento desse indivíduo enquanto membro da comunidade. No meu caso, foi 

através das relações que estabeleci com os outros que cresci pessoal e profis-
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sionalmente, mais especificamente no que diz respeito às relações com a 

comunidade escolar onde estava inserida. Desenvolvi inúmeras atividades, tais 

como o Corta-Mato Escolar, o Torneio de basquetebol 3x3, o Mega Atleta, o 

Torneio de Futsal, o Sarau Desportivo, e por fim o Desporto Escolar: Futsal, 

com a colaboração do meu PC e do grupo de EF. 

Todavia, não foram apenas as atividades desportivas que compuseram 

o meu percurso, mas também a participação na direção de turma, no âmbito da 

qual acompanhei da Diretora de Turma (DT) e participei em reuniões de turma, 

quer fossem gerais ou específicas.  

Em conjunto, as atividades referidas ajudaram-me a experienciar uma 

integração mais sólida na escola, o que me permitiu ganhar a confiança das 

pessoas envolvidas no meu estágio.   

 

4.2.1.Corta-Mato Escolar: A Prova que os alunos ansiavam 

O Corta-Mato Escolar é uma atividade realizada na instituição há bastan-

te tempo e uma atividade que os alunos anseiam desde o inicio do ano letivo. 

Esta prova cativa toda a comunidade escolar, chegando a ser necessá-

rio interromper as atividades letivas para que todos os alunos possam partici-

par. A edição deste ano letivo foi realizada no dia 14 de Novembro de 2014 nas 

instalações de uma Escola do Concelho da Trofa, e teve os seguintes objeti-

vos: (i) desenvolver gosto e hábitos de prática desportiva, (ii) divulgar a modali-

dade Atletismo, (iii) apurar alunos para a competição interescolas e para a 

competição distrital que se realiza todos os anos. A população alvo era consti-

tuída pelos alunos do 2.º e 3.º Ciclos do Ensino básico e também do Secundá-

rio de todo o Agrupamento.  

Contudo, sendo esta a primeira atividade realizada na escola, a falta de 

comunicação entre o NE e o grupo de EF foi um entrave para uma participação 

total neste evento. As minhas funções pré-evento foram as de montar o percur-

so da prova, dar um cartão a cada participante da turma a mim atribuída (que 

continha o nome, o escalão/género e o número de participante), e a de organi-

zar o espaço, dispondo as medalhas por escalões e géneros. Durante o Corta-

Mato tive ainda a função de estar numa zona do percurso a orientar os alunos 
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no sentido correto e de atuar caso sucedesse algum problema. Foi outra expe-

riência muito positiva, porque senti que estava envolvida no evento e de algu-

ma forma estava a ajudar os participantes através do incentivo e motivação. 

Posteriormente entreguei as medalhas aos alunos premiados, juntamente com 

as minhas colegas de NE. 

Além destas tarefas, o NE ficou responsável por realizar a divulgação 

inicial da atividade através de um cartaz. No que diz respeito ao percurso do 

corta-mato, este já estava delineado pelos colegas do grupo de EF de anos 

anteriores, e uma vez que o mesmo não apresentou qualquer problema, tem 

sido mantido no decorrer dos anos, sempre com a preocupação de zelar pela 

segurança dos alunos. Como refere Garcia & Rolim (2013), os trajetos devem 

ser eminentemente planos e os pisos livres de buracos, de pedras e obstácu-

los. Devido à participação de diferentes escalões, desde o Escalão Infantil A 

até ao Escalão Juniores, a prova foi adaptada aos escalões etários, em que o 

número de voltas aumentava à medida que subia o escalão, como indica a 

Figura nº9. Esta atividade esteve associada a vários aspetos positivos, como a 

organização e a distribuição de tarefas por todos os professores de EF, que era 

essencial se considerarmos que participaram 308 alunos dos diferentes esca-

lões.  
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Esta prova teve como encargos económicos a compra de medalhas para 

cada escalão/sexo e para os três primeiros lugares, a aquisição de cartolinas e 

elásticos para a elaboração da identificação de cada participante na prova e, 

por fim, um reforço alimentar para todos os participantes. Todas estas despe-

sas foram suportadas pelo orçamento disponível do DE da instituição.  

Contudo, e como sucede em todas as atividades, existiram aspetos posi-

tivos e negativos a ter em conta numa próxima organização da prova. Estes 

aspetos foram debatidos pelo NE com o intuito de refletir na organização da 

atividade, para assim ajudar a compreender como se deve organizar uma ativi-

dade importantíssima para a comunidade escolar e quais os erros que não se 

devem cometer no ano seguinte, mesmo que não estejamos presentes. 

Neste sentido, venho referir os principais aspetos positivos da atividade, 

se acordo com a minha opinião: o lançamento antecipado do agendamento da 

atividade na plataforma informática da escola para o conhecimento de toda a 

Figura 9: Cartaz do Corta-Mato Escolar, o Percurso do Corta-Mato Escolar e o Nº de voltas 

Escalão 
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comunidade educativa, a disponibilização atempada de toda a informação refe-

rente à participação dos alunos do agrupamento em todas as provas, o grau de 

envolvimento da equipa responsável da atividade em levar a cabo todas as 

ações de preparação, operacionalização e concretização das atividades, e ain-

da o envolvimento dos alunos na concretização desta atividade. Por outro lado, 

os aspetos negativos que considerei importantes para uma análise crítica e 

reflexiva da atividade foram a não entrega de inscrições em data previamente 

definida apesar dos inúmeros avisos e o pouco envolvimento de docentes da 

área disciplinar numa atividade que se diz ser de todo o agrupamento, tendo 

sido necessário a equipa responsável pelas várias tarefas pedir ajuda a pes-

soas de outras áreas disciplinares porque no último momento alguns professo-

res da área disciplinar de EF optaram por não comparecer.  

Esta foi a minha primeira participação numa atividade da comunidade 

escolar e permitiu-me desenvolver um trabalho de equipa, tanto com o NE 

como junto do grupo de EF, e fez com que estivesse integrado numa atividade 

importante na escola para entender a sua dinâmica e as consequências que 

esta tem no contexto escolar. Enquanto professora, desde o primeiro dia incen-

tivei os meus alunos a participarem neste evento, pois considerei que seria 

uma mais-valia para eles: era o primeiro ano que estavam na escola e seria 

importante que se ambientassem à comunidade e às atividades desenvolvidas.  

A atividade contou com a colaboração dos Bombeiros Municipais da Tro-

fa, de professores de outros grupos disciplinares e de funcionários da escola, 

assim como dos alunos do curso profissional de gestão desportiva, orientados 

por uma professora do grupo de EF. Considero que a minha participação foi 

positiva, uma vez que desempenhei todas as funções que me foram atribuídas 

com sucesso, e estive sempre disponível quando me solicitavam. No decorrer 

do ano letivo, a minha participação, bem como a das minhas colegas do NE, 

tornou-se cada vez mais ativa, uma vez que nas atividades seguintes fomos as 

responsáveis pela organização, o que não tinha sucedido no corta-mato.  

Este evento permitiu-me ainda desenvolver o trabalho de equipa com os 

meus pares e com os outros professores, e ainda compreender a dinâmica que 

uma atividade deste tipo tem em contextos escolares. Neste sentido, concluí 
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que, se o trabalho em equipa não foi levado a um patamar superior, este tipo 

de eventos não tem o sucesso desejado. 

 

4.2.2.Torneio de Basquetebol 3x3 vs. Torneio de Futsal: Uma 

competição Saudável 

A minha participação na escola ficou marcada também pela organização 

de dois torneios correspondentes a duas modalidades coletivas distintas, o 

Basquetebol e o Futsal. O intuito destes dois torneios foi proporcionar aos alu-

nos e à comunidade escolar um momento de competição saudável, objetivando 

uma vertente lúdica e de promoção desportiva.  

Assim, o NE organizou o Torneio de Basquetebol 3x3, direcionado aos 

alunos dos Escalões Infantis, Iniciados e Juvenis, e o Torneio de Futsal, desti-

nado aos alunos do 5.º ano de escolaridade. Para a divulgação dos torneios, o 

NE elaborou dois cartazes (conforme a Figura nº10) onde constava a informa-

ção necessária a ter em conta pelos alunos para cada um dos torneios. Para o 

final das competições e entrega de prémios, o NE elaborou certificados e 

medalhas para o Torneio de Basquetebol, e certificados e troféus para o Tor-

neio de Futsal (conforme a Figura nº11). Outro aspeto importante a evidenciar 

foi o facto de as fichas de inscrição terem sido elaboradas também pelo NE, e 

foram entregues a todos os professores de EF para assim divulgarem e incen-

tivarem os alunos a participar. Porém, este facto não sucedeu no Torneio de 

Basquetebol, em que houve um reduzido número de participantes comparati-

vamente ao número que estávamos a calcular. Penso que o diminuto apoio dos 

professores de EF foi prejudicial para os alunos, uma vez que o objetivo era 

promover o desporto, criar hábitos de vida saudável e ocupar os tempos livres, 

enaltecendo as relações interpessoais entre toda a comunidade.  

No final desta atividade o sentimento de dever cumprido estava presen-

te, pois esta decorreu conforme o esperado. Por ser a primeira vez que o NE 

estava a organizar uma atividade sozinho, ou seja, com todas as tarefas de 

estruturação ao nosso cargo, para mim foi um pouco desafiante, pois quería-

mos demonstrar um bom trabalho, uma boa organização, e causar uma boa 
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impressão. Penso que no final tudo isto se concretizou, fazendo com que a ati-

vidade decorresse muito bem. Esta experiência foi muito enriquecedora para a 

nossa formação, uma vez que, futuramente poderemos vir a participar numa 

organização e esta nossa participação é uma mais-valia para situações desse 

tipo. Outro aspeto foi a aprendizagem que adquirimos para atividades posterio-

res, no que concerne à organização e à divulgação de eventos. 

Por outro lado, no Torneio de Futsal a adesão foi quase total, uma vez 

que, das oito turmas que constituem o 5.º ano de escolaridade, todas participa-

ram neste evento. O sentimento de dever cumprido nesta atividade foi bem 

patente para o NE e principalmente para mim, uma vez que estive responsável 

pela sua realização. Penso que, por serem alunos mais jovens, a motivação 

pela prática está mais presente e a vontade de competir também. O incentivo 

dado aos alunos foi constante, uma vez que, no DE, sendo eu a responsável 

pela modalidade de Futsal, pude chegar aos alunos das oito turmas, o que me 

leva a concluir que o incentivo a esses alunos, que depois transmitiram a 

informação às respetivas turmas, foi um veículo promotor de sucesso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

O Torneio de Basquetebol 3x3 realizou-se no dia 29 de Janeiro de 2015, 

com a participação de 185 alunos, e visou promover o desporto e a modalidade 

de Basquetebol. Em termos formais, o número de participantes em cada equipa 

foi de quatro alunos, da mesma turma ou não, do mesmo escalão e género, à 

exceção do escalão infantil, em que as equipas podiam ser mistas com a obri-

gatoriedade de dois elementos federados em basquetebol. A duração de cada 

jogo foi de doze minutos nos escalões infantil e iniciados femininos e de oito 

minutos nos mesmos escalões do sexo masculino. Nos escalões juvenis e 

juniores, o tempo de jogo foi de catorze e de dez minutos para as equipas 

Figura 10: Cartazes dos dois torneios 
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femininas e masculinas, respetivamente. Para a classificação do torneio, pro-

cedeu-se à soma das pontuações dos jogos realizados, em que 3 pontos cor-

respondiam à vitória, 2 pontos ao empate e 1 ponto à derrota. Caso a equipa 

não comparecesse para competi, era pontuada com 0 pontos.  

O Torneio de Futsal foi realizado no dia 19 de Março de 2015 e visou 

promover junto dos alunos do 5.º ano, os 89 participantes, o desporto e a 

modalidade de Futsal. Em termos de organização, cada equipa era composta 

por cinco elementos, do mesmo escalão e género, sendo que era necessário 

haver dois alunos federados da modalidade. A constituição das equipas podia 

ser feita com alunos da mesma turma ou de outras turmas, mas de uma forma 

geral, todas as equipas englobavam alunos da mesma turma. O tempo de jogo 

foi de dez minutos em modalidade de “tempo corrido”, ou seja, o cronómetro só 

era parado em situações excecionais. Uma vez que o clima estava propício à 

realização do torneio no exterior do pavilhão optamos, no NE, por nos servir 

dos três campos disponíveis no exterior do pavilhão, além do campo desenha-

do no interior do pavilhão. A classificação do torneio foi igual à do torneio de 

basquetebol, referida anteriormente.  

Tal como em todas as atividades, surgiram aspetos positivos e negati-

vos. Em relação aos aspetos positivos, evidencio que a falta de espaço não foi 

um problema, bem pelo contrário, existiu uma forte adesão e envolvimento dos 

alunos do 5.º ano no Torneio de Futsal e também um apoio constante dos pro-

fessores de EF. Por outro lado, foram evidentes aspetos negativos, como a 

falta de incentivo por parte dos professores para a participação dos alunos no 

Torneio de Basquetebol, principalmente no escalão Juvenil. A atividade contou 

com a colaboração dos Bombeiros Municipais da Trofa e de funcionários da 

escola.  

 

Figura 11: Certificados e Prémios dos Torneios 
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Para uma reflexão crítica e construtiva, posso concluir que o Torneio de 

Futsal decorreu conforme o esperado, a adesão foi quase massiva e o fair play 

e motivação estiveram sempre presentes. Em termos de espaço, tínhamos dois 

planos organizativos preparados, consoante as condições meteorológicas; 

como no dia da atividade o tempo estava solheiro decidimos realizar o torneio 

nos três campos do exterior e no campo do interior do pavilhão, permitindo que 

quase todas as equipas masculinas/femininas competissem ao mesmo tempo. 

No meu entender, este foi um aspeto positivo e bem delineado pelo NE. Mas 

houve uma questão que creio que deveríamos ter tido em conta: a falta de avi-

so aos alunos participantes para que estes permanecessem no local do torneio 

até este ter terminado fez com que muitos não recebessem o certificado de 

participação por terem ido embora mais cedo.  

Não posso afirmar que tenha aprendido muito com a função que exerci 

para além de estar a controlar a organização do evento, a de árbitro, pois já 

estava habituada a fazê-lo noutros contextos, mas posso assegurar que foram 

estes momentos que me ajudaram a ser mais professora, por promover ativi-

dades e interagir com os alunos. 

 

4.2.3. Mega Atleta: O dia do Atletismo 

O evento do Mega Atleta fez parte da minha participação nas atividades 

desenvolvidas na comunidade escolar. Esta atividade realizou-se no dia 25 de 

fevereiro de 2015, com a participação de 55 alunos,  numa escola do Concelho 

da Trofa. A realização desta atividade teve como objetivo enfatizar a 

importância da prática desportiva e promover momentos lúdicos aos alunos. Os 

participantes deste evento foram os alunos do 2.º e 3.º Ciclo. Para a divulgação 

desta atividade, o NE elaborou um cartaz (conforme a Figura nº12) e, 

posteriormente, para a entrega de prémios, elaborou certificados, para cada 

escalão e género. O Mega Atleta englobava duas provas distintas, o Mega Km 

(1000 m) e o Mega Sprint (40 m com partida de pé).  

No que concerne às inscrições dos participantes, estas eram realizadas 

pelo professor de cada turma, através de uma seleção dos melhores tempos 

realizados nas aulas de Atletismo nas duas provas, porém, só eram 
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selecionados os dois melhores alunos por escalão/género para a prova do 

Mega Sprint e um aluno por escalão/género para a prova do Mega Km. Para 

existir um maior envolvimento de todos os alunos na atividade não era possível 

que o mesmo aluno participasse nas duas provas, ou seja, só poderia optar por 

uma, selecionada pelo professor.  

Esta atividade contou também com a colaboração dos Bombeiros 

Municipais da Trofa e dos funcionários da escola.  Para uma análise criteriosa 

da atividade e para evidenciar possíveis aspetos a melhorar numa próxima 

prova, evidenciei algumas questões que considerei serem importantes a reter. 

Quanto aos aspetos positivos, saliento o lançamento do agendamento da 

atividade na plataforma informática da escola de forma antecipada, para 

conhecimento de toda a comunidade educativa, devo ainda referir o grau de 

envolvimento do NE e grupo de EF responsável pela atividade na execução de 

todas as ações de preparação, operacionalização e concretização das 

atividades. Por outro lado, o não cumprimento de prazos das inscrições, a falta 

de divulgação por parte dos professores de EF do evento e a fraca adesão de 

alunos do escalão de juvenis em ambos os géneros foram os aspetos 

negativos a evidenciar. Esta atividade, como já referi anteriormente, foi 

realizada pelo NE, com a ajuda do grupo de EF, o que me proporcionou 

vivências enriquecedoras no contexto da modalidade e do trabalho 

desenvolvido por todo oNE, uma vez que aprendi que com tempo tudo se faz e 

que as atividades não podem ser preparadas “em cima do joelho”. Reforcei a 

crença de que o trabalho em equipa é uma força que tem capacidades quase 

infinitas. A capacidade de liderar processos, a capacidade de organizar e 

planear foi colocada à prova ao máximo no NE. Ao trabalhar estas 

competências na comunidade, o nosso processo de formação ficou mais rico. 

Por outro lado, estabelecer relações de proximidade com os alunos fora do 

contexto de aula, foi uma das grandes vantagens do evento. 
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4.2.4. Sarau Desportivo: A vida em Movimento 

Como forma de deixar uma "marca" na instituição que tão calorosamente 

nos recebeu neste ano letivo, o NE decidiu organizar um Sarau Desportivo, 

intitulado "Sarau Desportivo: A Vida em Movimento". Este evento foi realizado 

no dia 29 de maio de 2015, numa escola do Concelho da Trofa, e contou com a 

participação de uma turma de cada ano letivo daquela escola, ou seja, com 

alunos do 2.º e 3.º Ciclo.  

No decorrer desta atividade foi possível vivenciar as experiências 

desenvolvidas no decorrer das aulas de EF do 5.º ano através de um conjunto 

de danças distribuídas pelas oito equipas formadas no âmbito do MED, desen-

volvido em todas as aulas.  

Porém, a dança também esteve presente na participação das restantes 

turmas de 6.º, 7.º, 8.º e 9.º anos de escolaridade. É de salientar que a partici-

pação das alunas das turmas do 6.º, 7.º e 8.º ano foi opção das mesmas, uma 

vez que o NE foi convidar os alunos a participarem neste evento e, desde logo, 

estas magníficas alunas se ofereceram para estar presentes e presentear-nos 

com coreografias elaboradas por elas. Este evento contou também com a pre-

sença de uma cantora amadora, participante no programa de televisão “Ídolos”, 

que desde logo acedeu com enorme entusiasmo ao nosso convite. Um grupo 

de ginastas e o Núcleo de Dança da FADEUP também marcaram presença no 

nosso Sarau, elevando assim esta atividade ao seu exponente máximo para a 

Figura 12: Cartaz e Certificado da Atividade 
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comunidade e para o público em geral. O DE também esteve presente, uma 

vez que nós, os seus membros, estamos ligadas a uma modalidade e, assim, 

no evento estiveram presentes as nossas equipas, que fizeram uma pequena 

apresentação das modalidades de Futsal e Badmínton.  

Segundo Bento (2008), a escola perdeu a atração, tornando-se indese-

jada e sendo encarada com hostilidade, porque assenta na disciplina, no traba-

lho, no sacrifício, nos deveres, nas regras, nos limites, nas rotinas, no controlo, 

no estudo e na concentração, o que não se ajusta a um ambiente social que 

tudo promete e consente de maneira fácil e leviana. Com o intuito de mudar 

esta perspetiva dos alunos sobre a escola, decidimos organizar este evento e 

envolver a comunidade educativa, sendo que era uma atividade aberta ao 

público em geral e contou com o apoio dos funcionários da escola, que tanto 

nos ajudaram na sua realização.  

Conforme Wenger (1998), as práticas sociais das quais os aprendizes 

participam como membros de uma dada CoP através da interação social são 

uma forma de ação social com a consequente criação ou manutenção de rela-

ções de poder, tanto quanto de participação democraticamente negociada. 

A realização desta atividade esteve a cargo do NE, uma vez que foi uma 

atividade proposta por nós numa reunião do Grupo de EF. Depois de estarmos 

convenientemente ambientados uns com os outros, julgo que funcionámos 

como uma verdadeira CoP, como enunciam Batista e Queirós (2013), pois 

facilmente se compreende que ao longo deste ano partilhamos preocupações e 

paixões comuns que nos tornaram mais professoras (Wenger, 2006).  

O apoio dos professores de EF à organização do evento recaiu, sobre-

tudo, na dispensa dos alunos que participaram no Sarau da prática da aula, 

uma vez que os ensaios das coreografias eram realizados no horário de cada 

turma, porém, foi necessário agendar outras sessões para além do horário das 

aulas de forma a aperfeiçoar as coreografias. Este apoio foi fundamental para a 

própria organização da atividade, o que ajudou a enaltecer a mesma e a evi-

denciar a importância que os professores têm na escola. Como refere Brunet 

(1992. p. 125) os professores: “são os atores no interior de um sistema que 

fazem da organização aquilo que ela é”.  
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Toda a logística deste Sarau, bem como a elaboração do programa, o 

cartaz, os convites, e todo o material inerente à atividade esteve a nosso cargo, 

tal como evidencia a Figura nº13.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No final do Sarau, o entusiasmo demonstrado pelos alunos participantes 

e não participantes foi muito positivo, e positiva também foi a presença dos 

Encarregados de Educação. Contudo, a fraca afluência do público em geral foi, 

na minha opinião, um fator menos positivo do evento. A falta de divulgação jun-

to da comunidade educativa e dos meios envolventes poderia ter tido um papel 

mais marcante neste evento, uma vez que era uma atividade pioneira na esco-

Figura 13: Divulgação e Organização do Sarau 
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la e contava com a organização dos EE, bem como com a participação dos 

alunos da instituição. 

Todavia, este facto não nos esmoreceu, pois o apoio dos presentes foi 

essencial para o seu sucesso. Contámos também com a presença de convida-

dos muito especiais para nós, como é o caso do nosso PO e da professora de 

Dança da nossa faculdade, a "responsável" por este evento, pois foi através da 

nossa participação no Sarau da faculdade organizado por ela, que surgiu a 

vontade de trazer um evento muito semelhante para a nossa escola. A presen-

ça de professores da nossa escola, do Presidente do Agrupamento de Escolas 

da Trofa, do Diretor da nossa escola, do Presidente dos Bombeiros Voluntários 

da Trofa e do Presidente da CMT foram decisivos para o culminar de um ano 

repleto de dedicação e trabalho árduo. Foi um ano letivo difícil e de muito traba-

lho mas repleto de emoções e momentos fantásticos.  

O dia do Sarau foi o culminar de um ano esgotante mas gratificante, pois 

o NE mostrou o que de melhor existia na instituição e transmitiu isso aos alu-

nos e aos seus encarregados de educação. E foi sobretudo um ano de apren-

dizagem, porque foi através dos erros cometidos e das dificuldades passadas 

que consegui aprender e evoluir, enquanto pessoa e profissional. O trabalho 

em uníssono do NE (conforme a Figura nº 14) foi fundamental para que esta 

atividade fosse organizada com o máximo de rigor e qualidade, e para que o 

FB transmitido por quem esteve presente fosse tão positivo como o esperado. 

Este empenho e dedicação ajudaram a desenvolver as minhas competências 

na comunidade, a estabelecer melhores relações com os alunos e com a 

comunidade e, sobretudo, a desenvolver cada vez mais a vontade de lutar pelo 

meu sonho: ensinar.  

Para mim esta atividade foi a que mais me marcou no meu EP; participei 

na sua organização e execução com grande vontade e satisfação e, com a bri-

lhante prestação dos alunos, o Sarau foi um êxito. Este sucesso deveu-se à 

excelente ligação que ambas as estagiárias conseguiram estabelecer com os 

alunos e pelo grande empenho de todo o grupo, uma vez que foram imprescin-

díveis vários treinos e muitas repetições para que, dia após dia, as coreografias 

e a organização se tornassem cada vez melhores. Ver a união, o empenho e o 
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envolvimento dos alunos e todo o seu nervosismo e ansiedade nos treinos, e 

sobretudo no Sarau, foi muito gratificante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.5. Direção de Turma: A gestão da turma e as suas compe-

tências 

"Para que o processo de E/A seja organizado, visando a sua orientação 

nas múltiplas dimensões do desenvolvimento do aluno, é necessário estipular 

um professor que exerça o papel de liderar todo este processo, de modo a que 

este e o grupo/ turma possam alcançar os objetivos educativos" (Brás, 2000).  

No decorrer deste ano letivo tive a oportunidade de acompanhar a DT da 

minha turma residente, com o intuito de perceber e familiarizar-me com o con-

texto real e adquirir competências nesta vertente, uma vez que era umas das 

funções do EP. Este acompanhamento não foi constante porque o dia para a 

organização e resolução de problemas atribuído à DT era a segunda-feira, o 

que me impediu de estar presente devido à existência de aulas na faculdade 

nesse dia. Porém, sempre que me foi solicitada ajuda por parte da DT estive 

sempre presente, quer através de comunicação pessoal ou de correio eletróni-

co. Todo este processo foi de extrema importância para mim porque fiquei a 

Figura 14 :NE da Trofa 
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conhecer melhor a turma, quais os principais problemas inerentes a cada aluno 

e qual a melhor forma de conviver com eles.  

O acompanhamento desta função elucidou-me sobre a importância da 

ligação entre a escola e a família, uma vez que é na escola que os alunos pas-

sam a maior parte do tempo e a relação entre ambas as partes é uma impor-

tante forma de colmatar o insucesso dos alunos. A importância do papel da DT 

é crucial para a formação dos alunos, enquanto estudantes e indivíduos da 

sociedade. Como menciona Zenhas (2006. p.166), “o DT tem um papel de 

charneira na concretização da colaboração escola-família”. É através da DT 

que os Encarregados de Educação conhecem o rendimento escolar dos seus 

filhos e as relações que este estabelece no contexto da escola. Como já referi 

anteriormente, não estive muito presente em reuniões com a DT. Porém, ela 

deu-me a conhecer todo o processo legislativo por que um diretor de turma é 

responsável no decorrer do ano letivo. Assim, verifiquei e ajudei a elaborar um 

dossier de turma, onde, graças às suas explicações, fiquei a conhecer que este 

englobava documentos legislativos do cargo da DT, incluía os critérios de ava-

liação de todas as disciplinas da turma, reunia as atas de todas as reuniões 

realizadas no decorrer do ano pelo Conselho de Turma, as Fichas presenciais 

dos docentes e dos Encarregados de Educação, as informações detalhadas de 

cada aluno, bem como os contactos e moradas dos Encarregados de Educa-

ção e, por fim, as listagens das faltas e das respetivas justificações.  

Todavia, o meu acompanhamento não se cingiu apenas a meros forma-

lismos, pois estive presente em todas as reuniões do Conselho de Turma, sen-

do da minha responsabilidade fornecer todas as informações relativas à minha 

disciplina, bem como a cada aluno individual. No decorrer destas reuniões 

foram discutidos e refletidos o desempenho, o comportamento e o aproveita-

mento dos alunos. Estive presente também nas reuniões com os Encarregados 

de Educação. No meu entender, estas reuniões permitem estreitar laços entre 

a família e a escola, pois são uma oportunidade de os pais conhecerem os 

seus educandos no contexto escolar, saber mais sobre o seu sucesso ou insu-

cesso e os métodos de aprendizagem e disciplina que imperam nas salas de 

aulas. A transmissão de informação e o esclarecimento das dúvidas apresen-
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tadas foi crucial, uma vez que a linguagem da escola é, por vezes, um fator de 

afastamento de muitos Encarregados de Educação pela utilização de vários 

termos técnicos, obrigando a que a DT esteja atento à linguagem que utiliza e 

saiba adequá-la às características sociais e culturais das diferentes famílias 

(Zenhas, 2006). Este foi um aspeto que considerei muito importante nestas 

reuniões, a postura que a diretora de turma adotou consoante o Encarregado 

de Educação de cada aluno, uma vez que nem todos os alunos mantêm o 

mesmo comportamento nas salas de aula. 

 

4.2.3. Desporto Escolar: Um marco simbolizando a entrega, a 

dedicação e o reforçar da identidade enquanto professora 

“A aula de EF é parte maior do desporto na escola. Mas a promoção de 

uma verdadeira cultura desportiva na escola passa por sair dos limites da aula 

de EF e explorar melhor as possibilidades do DE.” (Marques, 2006, p. 145).  

A minha participação no DE ficou marcada pelo acompanhamento de 

uma equipa de Futsal masculino, correspondente ao Escalão Infantil B. Neste 

sentido, a minha intervenção passou por ministrar os treinos trissemanais, 

acompanhar a equipa nas competições realizadas ao fim de semana, no decor-

rer do ano letivo e conhecer como de desenrola o DE na escola e o preenchi-

mento das fichas de jogo realizadas pelos docentes, neste caso por mim (con-

forme a Figura nº15). Nesta tarefa, o meu principal objetivo foi contribuir para 

que os alunos se sentissem bem a praticar a modalidade e aprendessem mais 

sobre o jogo.  

Para mim, esta experiência foi o reviver dos tempos em que jogava 

como atleta federada, e graças à minha experiência consegui transmitir aos 

alunos o desejo de vencer e de querer ser cada vez melhor naquilo que faze-

mos, sem nunca esquecer a competição saudável, uma vez que estes jogos 

eram uma disputa entre escolas. Contudo, sublinho um aspeto contraditório, 

que não soube ainda compreender se seria positivo ou negativo, foi o facto de 

muitos alunos que competiam no DE serem também atletas da modalidade em 

diferentes clubes, demonstrando um nível de jogo aceitável. Este aspeto pode 
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ser positivo mas também negativo, pois o conhecimento do jogo e das regras 

tornava a adaptação dos novatos na modalidade cada vez mais difícil e cria-

vam-se diferenças entre alunos. Assim, para colmatar esta situação, no decor-

rer dos treinos fui pedindo ajuda aos mais experientes na modalidade para 

auxiliarem e ajudarem os que eram menos aptos, com o intuito de criar laços 

de união e interajuda na equipa graças à partilha de conhecimentos. 

Nas competições, antes de cada jogo, salientava a importância da vitó-

ria, mas principalmente o espírito de ajuda e união entre todos os elementos da 

equipa; por exemplo, o guarda-redes da equipa, tendo o peso acima do reco-

mendado, era alvo de algumas críticas e piadas, e por isso eu procurava esti-

mular o apoio e a ajuda de todos os elementos para o sucesso do jogo em 

todas as vertentes, dentro do campo e fora dele. O mais importante no DE era 

que os alunos vivenciassem todas as experiências que dele advinham e que, 

acima de tudo, fossem felizes enquanto jogavam.  

De todas as participações em que estive envolvida, esta foi sem dúvida 

a mais sistemática e a mais continuada no tempo, porém a mais gratificante de 

experienciar pois, como já disse anteriormente, esta foi a modalidade na qual 

competi durante alguns anos, e por isso recordei muitos momentos e consegui 

transmitir à equipa os sentimentos de um jogador na primeira pessoa. Esta 

experiência foi um marco importante, uma vez que contribuiu para uma melhor 

compreensão do que é o DE e como funciona. No decorrer da mesma, como já 

referi anteriormente, era eu que estava responsável pela equipa, pela constitui-

ção para os jogos, pela convocatória dos alunos, pela repreensão de algum 

comportamento ou atitude menos aceitável por parte de algum, e era até mes-

mo responsável por falar com os pais sobre qualquer assunto relacionado com 

o DE. Todavia, fui sempre amparada pelo meu PC, que desde o início que con-

fiou em mim e nas minhas decisões, e apoiava no meu trabalho. Enquanto pro-

fessora, esta vivência foi especial, uma vez que também cheguei a competir no 

DE na modalidade de futsal enquanto aluna, e estar agora num papel diferente 

tornou-se extraordinário. O facto de estar por dentro do processo, de conhecer 

as regras e o regulamento, do convívio com os outros colegas de outras esco-

las, a tomada de decisão dos alunos para o primeiro jogo, tudo isto me fez 
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crescer enquanto professor, ajudou-me a identificar esta profissão como sendo 

a ideal, a perfeita, aquela em que melhor me enquadro.  

Wenger (2000) reconhece o valor das comunidades de prática para as 

organizações e a importância do trabalho que essas organizações devem 

desenvolver para criar contextos favoráveis ao desenvolvimento das comuni-

dades de prática. De todas as experiências vivenciadas na EC, não contando 

com a lecionação, esta foi sem dúvida a mais especial e mais autêntica. Assim, 

a minha participação no DE fica marcada por reconhecer o valor da oferta des-

portiva proporcionada pela EC, pois para a maioria dos alunos, a escola consti-

tui a única oportunidade de prática desportiva organizada (Silva et al., 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 : Equipa de Futsal do DE 
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4.3. Área 3: Desenvolvimento Profissional - Cultivar a Liderança 

Positiva como meio de fomentar a Aprendizagem Cooperativa e as 

Relações Interpessoais - Um estudo de investigação ação aplicado 

no âmbito do Modelo de Educação Desportiva 

4.3.1. Resumo 

 Durante o primeiro período, na modalidade coletiva de futebol emergi-

ram um conjunto de problemas relacionados com a resistência e pouca predis-

posição de alguns alunos para a adoção de comportamentos cooperativos. À 

incapacidade dos alunos trabalharem em conjunto aliaram-se uma série de 

dinâmicas relacionais negativas que prejudicaram o desenrolar do processo de 

E/A, especialmente numa das equipas (Equipa Azul, EA). Aqui, no decorrer de 

algumas atividades, detetaram-se problemas relacionados com uma liderança 

autocrática exercida pelo líder de uma das equipas bem como tentativas de 

exclusão de algumas das raparigas de uma participação mais equitativa. Estes 

constrangimentos levaram a que surgisse da parte da EE a vontade de apro-

fundar e atuar sobre estas questões no sentido de contribuir para um melhor 

desenvolvimento do processo e E/A, e por inerência fomentar um melhor 

desenvolvimento da sua própria PP. 

Em consonância, o objetivo deste estudo foi o de planear, implementar e 

monitorizar a utilização de um conjunto de estratégias pedagógicas "desenha-

das" especificamente para desenvolver a cooperação entre os alunos. Ainda 

que estas estratégias pedagógicas se tenham estendido a toda a turma 

enquanto parte integrante do desenvolvimento do próprio processo de E/A, a 

análise em maior profundidade da evolução das atitudes cooperativas nos alu-

nos centrou-se na EA. Contudo, pretendeu-se resolver os problemas relaciona-

dos com a aprendizagem cooperativa (AC) e interações sociais pelo desenvol-

vimento de uma liderança positiva nos líderes em geral, e no Estudante-

Treinador (ET) da EA em particular. A pesquisa desenrolou-se ao longo do ano 

letivo englobando duas fases distintas.  

A primeira fase, reconhecimento do contexto (diagnose) decorreu duran-

te o normal desenvolvimento das PP durante o 1º período (modalidade de fute-
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bol) e pretendeu realizar um reconhecimento dos problemas emergentes da 

prática relacionadas com dinâmicas relacionais negativas entre os alunos e 

ausência de atitudes cooperativas. A fase seguinte constituiu-se como uma 

fase de intervenção (2º e 3º período), que englobou as modalidades de Atletis-

mo (janeiro) e Andebol (fevereiro e março) e pretendeu atuar sobre os proble-

mas detetados na fase de diagnose e colmatá-los através de várias estratégias 

pedagógicas. Estas estratégias foram simultaneamente uma intervenção sobre 

a problemática e parte integrante do próprio processo de E/A. Ao longo da 

intervenção as estratégias foram sendo ajustadas de acordo com as respostas 

dos alunos.  

No decorrer do processo de investigação-ação, com o intuito de monito-

rizar e avaliar os efeitos da intervenção e assim ir procedendo aos ajustamen-

tos necessários, a EE socorreu-se de observações e reflexões realizadas no 

final das aulas num diário de bordo (DB).  

O impacto dessa intervenção foi igualmente aferido através da aplicação 

de um questionário para recolha de dados quantitativos (questionários) recolhi-

dos em dois momentos distintos (no início da UD de Andebol, 06 de fevereiro) 

e no final (20 de março). O questionário utilizado subdividiu-se em 5 categorias: 

"Cooperação", "Participação e Sentimento de Afiliação", "Interações Sociais e 

de Pequenos Grupos", "Autodesenvolvimento" e "Perceção de Competência" e 

foi adaptado dos instrumentos utilizados por Carron, Brawley e Widmeye (s.d.), 

focado na coesão de grupo, por Jonhson, Jonhon e Anderson (1983), focado 

nas experiências da aprendizagem cooperativa e, por Adams e Turner (1988), 

na promoção de relações positivas. 

Para análise dos dados dos inquéritos utilizou-se a estatística descritiva, 

para aferir as médias e os desvios padrão. O programa utilizado nesta análise 

foi o SPSS, através de testes não-paramétricos, mais especificamente o teste 

de Wilcoxon. A EE procedeu também a uma análise temática das reflexões e 

narrativas presentes no DB gerando dois temas: “Liderança e Cooperação” e 

“Relações Interpessoais”. 

De um modo geral a intervenção desenvolvida teve um impacto bastante 

positivo na alteração de comportamentos entre os alunos. A afiliação persisten-



Realização da Prática Profissional: Ensinar e aprender 

- 118 - 
 

te, o trabalho cooperativo sistemático, a estipulação de momentos específicos 

de promoção de interação social e debate entre os alunos e o trabalho direcio-

nado especificamente ao "treino" do ET enquanto líderes (competências instru-

cionais, liderança positiva) teve um impacto positivo no desenvolvimento de 

afinidade entre os elementos das equipas, no aumento das atitudes de ensino 

de pares e na criação de contextos mais democráticos no seio das equipas no 

geral e na EA em particular.  

 

PALAVRAS-CHAVE: APRENDIZAGEM COOPERATIVA, LIDERANÇA, COO-

PERAÇÃO, RELAÇÕES INTERPESSOAIS, MODELO DE EDUCAÇÃO DES-

PORTIVA. 

 

4.3.2. Abstract 

During the first period and teaching of the football’s sport content there 

was the emergence of a series of problems related to the students’ resistance 

and low predisposition to adopt cooperative behaviours. A number of negative 

relational dynamics that hindered the progress of the teaching/learning process 

came out together with the students’ inability of working alongside coopera-

tively, especially in one of the teams (blue team). In this context, during some 

activities, there was the prevalence of an autocratic leadership exercised by the 

leader (student-coach) of one of the teams as well as some exclusionary behav-

iours attempting to limit an equal participation to some girls. From these con-

straints to the student-teacher’s (ST) practice a will emerged to both deepen the 

understanding of such issues and act upon them and thus, improve the teach-

ing-learning (TL) process, and inherently the practice of the ST herself. 

Accordingly, the purpose of this study was to conduct an action-research 

and plan, implement and monitor the use of a set of pedagogical strategies "de-

signed" specifically for developing cooperation among students. Although these 

teaching strategies were extended to the whole class as part of the normal de-

velopment of the TL process, the analysis was essentially focused on the evolu-

tion of cooperative behaviours within the blue team. The goal was to, help solv-

ing the problems related with cooperative learning and social interactions by 
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developing a positive leadership in the students who acted as student-coaches, 

in general, and in the blue team’s leader in particular.  

The research unfolded throughout the school year covering two distinct 

phases. The first phase, ‘reconnaissance’ of the context (diagnosis), corre-

sponded to the regular development of the ST’s practice along the 1st period 

(football unit) and served as a ‘diagnosis’ of the emerging problems during les-

sons related to negative relational dynamics between students and the lack of 

cooperative behaviours. The next phase, was established as an intervention 

phase (2nd and 3rd period), which included the units of Athletics (January) and 

Handball (February and March). The purpose was to enact several pedagogical 

strategies to act on the problems detected in the diagnosis phase. These 

strategies were simultaneously an intervention upon the problems found and 

were, itself, integral to the TL process. The strategies were adjusted and refor-

mulated throughout the process according with the students’ responses. In or-

der to monitor and evaluate the effects of the intervention during the action-

research process the ST conducted on-going reflections made at the end of 

each lesson and registered in a reflective diary. The impact of this intervention 

was also assessed through the application of a questionnaire , which collected 

quantitative data at two different moments in time (at the beginning of the 

Handball unit, February 6th; and at the end of the Handball unit, March 20th). 

The questionnaire comprised 5 categories: "Cooperation", "Participation and 

Membership Feeling", "Social Interactions and Small Groups", "Self-

development" and "Perception of Competence" and was adapted from instru-

ments used by Carron, Brawley and Widmeye (sd), focused on group cohesion, 

by Johnson, Johnson and Anderson (1983), focused on the experiences of co-

operative learning, and Adams and Turner (1988), in promoting positive rela-

tionships. 

Descriptive statistics assessed the means and standard deviations for 

the questionnaire. The non-parametric Wilcoxon test was used in the analysis 

for testing changes from moment one to moment two. The thematic analysis of 

the RD generated two themes: “Leadership and cooperation” and “Interpersonal 

relationships”. 
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Overall the intervention had a marked impact on behaviour’s changes 

among students. The affiliation in persistent teams, the systematic cooperative 

work, the establishment of specific moments to promote social interaction and 

debate among students, and the work directed specifically to 'train' the student-

coaches as leaders (instructional skills, positive leadership) had a positive im-

pact in the development of affinity between teammates within teams, increases 

in peers teaching behaviours and the promotion of more democratic context, 

especially within team blue. 

 

KEYWORDS: COOPERATIVE LEARNING, LEADERSHIP, COOPERATION, 

INTERPERSONAL RELATIONS, SPORT EDUCATION MODEL 

 

4.3.3. Introdução 

De acordo com o Regulamento da Unidade Curricular, o EP visa a inclu-

são do EE no exercício da vida profissional de forma progressiva e orientada, 

através da PES em contexto real, desenvolvendo as competências profissio-

nais, associadas a um ensino de qualidade da EF. 

Na parte da EF, o contexto de aula e as inerentes interações entre os 

alunos são capitais, pois delas dependem um ensino, e posteriormente, uma 

aprendizagem de qualidade, e por inerência o desenvolvimento da prática do 

EE. Neste sentido, este estudo pretendeu planear, operacionalizar, avaliar e 

refletir sobre uma intervenção desenhada com o intuito específico de "comba-

ter" situações de exclusão e comportamentos sociais inadequados que emergi-

ram no seio da turma. Este tipo de dinâmicas interrelacionais, aparentemente 

geradas pela falta de hábito dos alunos trabalharem em equipa, teve impacto 

na inclusão e oportunidades de participação entre os estudantes e gerou rela-

ções de poder perniciosas.  

Estes problemas foram particularmente vincados na EA, pois verificou-se 

que em determinadas situações o ET mostrou-se extremamente agressivo no 

trato com os colegas nos comentários que executava quando estes realizavam 

os exercícios, bem como exercia o seu poder enquanto organizador da partici-
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pação dos colegas. Por exemplo, em momentos específicos de atividades de 

competição, o exercício do poder gerou situações de menor inclusão dos ele-

mentos do sexo feminino:  

" (...) chamei-o à parte e tentei chamá-lo à razão mencionando que ele não era 

capitão por ser o melhor, mas sim porque a equipa o considerou um bom líder, mas 

que pelos vistos ele não era merecedor desse posto, uma vez que não respeitou a 

equipa, nem os felicitou pelas vitórias alcançados, pois só se importava com as derro-

tas." (DB 27 de janeiro de 2015) 

As Interações Sociais são particularmente contempladas na AC. Os alu-

nos, como construtores ativos da sua aprendizagem, são envolvidos num pro-

cesso de “mútua construção do sujeito e do ambiente social, um vai-e-vem que 

modifica o meio e promove, concomitantemente, o desenvolvimento do indiví-

duo” (Rocha et al., 2009, p. 239). Por outras palavras, estas experiências edu-

cativas e interações estimulam o diálogo, a cooperação e a troca de informação 

mútua, pelo confronto de pontos de vista divergentes que os jovens melhor 

aprendem e constroem significados comuns. Os irmãos Johnson e Johnson 

(1999) consideram que a AC é uma atividade em que os alunos trabalham jun-

tos para alcançar objetivos comuns, em que os diferentes elementos maximi-

zam a sua própria aprendizagem, bem como a aprendizagem de todos os ele-

mentos do grupo. 

Na AC os alunos desenvolvem autonomia ao tomarem uma responsabi-

lidade crescente pela conduta das atividades. Todavia, conceder aos alunos 

espaço de autonomia requer uma elevada responsabilização dos mesmos, sob 

pena, das tarefas da prática resvalarem para algo desprovido de significado, 

ausente dos propósitos que as sustentam (Pereira, Mesquita & Graça, 2009). 

No contexto da EF, o MED adota as premissas da AC, em particular, na sua 

preocupação com a inclusão de todos alunos numa participação igualitária nas 

tarefas, a promoção de atividades e de um contexto de ensino mais autênticos, 

e pela multidimensionalidade de objetivos de aprendizagem que abrange (lite-

racia, competência e entusiasmo) e as relações sociais entre os elementos da 

equipa.  
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O MED pretende conferir autenticidade às suas situações de aprendiza-

gem através da adoção de um conjunto de características singulares: as tradi-

cionais unidades de ensino tradicionais são reconfiguradas em épocas despor-

tivas mais prolongadas, os alunos são afiliados em equipas persistentes e 

duradouras, existe uma competição formal (mas equitativa e apropriada do 

ponto de vista desenvolvimental), o registo sistemático de estatísticas de per-

formance e fair play, a festividade e os eventos culminantes (Siedentop, 1994). 

A investigação tem mostrado que no MED, determinados fatores de exclusão 

algumas vezes presentes no ensino tradicional da EF centrado no professor 

(Ennis, 1999), são atenuados por forma a se encontrar uma harmonia entre a 

inclusão e a competição. Isto, porque o enfoque é colocado essencialmente no 

empenho e progressão individuais e desenvolvimento de uma cultura desporti-

va (Siedentop, 1994). Almeja-se uma participação equitativa dado que todos os 

alunos têm oportunidades para jogar e desempenhar papéis diferentes inde-

pendentemente do seu género, nível de habilidade ou status social (Hastie, 

1998).  

Uma das características mais atrativas do MED é o facto de delegar mui-

to do processo instrucional na figura do ET. Esta perceção de autonomia é for-

temente elogiada pelos alunos que sentem que têm um papel ativo num pro-

cesso onde sai fortemente reforçada o sentimento de competência e por ine-

rência o compromisso para com as práticas (Goudas et al., 1994).  

Contudo, em caso particulares, a investigação tem mostrado que por 

vezes a autonomia concedida aos alunos pode ter consequências negativas. 

Existem notícias em que os ET abusam de poder que lhes é dado pelo que 

alguns alunos menos hábeis e raparigas acabam por participar menos nas ati-

vidades, especialmente se envolverem jogos competitivos (Parker & Curtner-

Smith, 2009). De igual modo, a aquisição de hábitos de trabalho cooperativo e 

de ensino entre pares têm-se revelado particularmente difíceis de serem ado-

tadas pelos alunos mesmo quando há estreitamento de relações entre si des-

poletada pela afiliação prolongada (Farias, Hastie & Mesquita, 2015).  

No MED, o ET assume um papel central, o de líder instrucional. No 

âmbito social e político, segundo (Donnelly et al.,2003) a todos os grupos que 
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pertencemos (família, desportivo, social, de trabalho ou de estudo) existe uma 

pessoa que é mais influente sobre as restantes. Segundo os mesmos autores, 

todos reconhecemos a importância dos líderes em grupos. Porém, esta lide-

rança está associada a uma partilha de opiniões e interações que levam a uma 

eficácia do trabalho em equipa e, posteriormente ao sucesso. Embora a boa 

liderança seja fundamental para dar um impulso às equipas, Wenger, (2002, cit 

por. Farias, 2015) defende "que as comunidades saudáveis não dependem 

inteiramente de uma pessoa". Além disso, quando a liderança é distribuída e 

isso é uma característica de toda a comunidade, é um sinal de dinâmicas de 

equipa mais amadurecidas e equitativas. 

Assim, espera-se que um ET consiga conduzir os seus colegas na busca 

de objetivos de grupo (Alves, 2000). Não obstante o papel crucial dos ET no 

MED, existe ainda na literatura da área um vazio no que diz respeito ao desen-

volvimento deste papel e no impacto que o mesmo detém nas dinâmicas da 

equipa. Algumas exceções mostraram que, ainda que os alunos gostem de ser 

treinados pelos seus pares e que os ET assumam esse papel com empenho 

(Hastie, 2000), encontraram-se lacunas na capacidade destes alunos de provi-

denciarem instrução de qualidade aos colegas (Wallhead & O’Sullivan, 2007). 

Recentemente, Farias et al., (2015) mostrou que é necessário implementar 

estratégias específicas no sentido de desenvolver competências particulares 

nestes alunos relacionados com liderança positiva. Tal revelou-se crucial dado 

que estes alunos são fundamentais na gestão de conflitos na equipa e no esta-

belecimento de um ritmo próprio e mentalidade no seio das equipas.  

Em congruência, este estudo pretendeu planear, operacionalizar, avaliar 

e refletir sobre uma intervenção desenhada com o intuito específico de "comba-

ter" situações de exclusão e comportamentos sociais inadequados que emergi-

ram no seio da turma. É dado um particular enfoque a um grupo específico 

(EA) por se terem detetado problemas relacionais particularmente vincados. 
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4.3.4. Metodologia 

4.3.4.1.Desenho do estudo 

Este estudo teve como propósito a realização de uma intervenção peda-

gógica impulsionada pela EE, no sentido de resolver problemas relacionados 

com a inexistência de comportamentos sociais e de exclusão, encontrados no 

início do ano letivo, aquando da apresentação aos alunos de atividades coope-

rativas.  

O desenvolvimento investigação-ação decorreu ao longo do ano letivo 

(de Novembro a Junho), e envolveu duas fases. A primeira fase do processo de 

investigação-ação desenvolveu-se durante o normal desenrolar no processo de 

E/A durante a implementação da modalidade coletiva de futebol (16 de outubro 

a 13 de novembro). Denominou-se de “Reconhecimento das circunstâncias do 

terreno ", pois serviu como uma fase de "diagnose" dos problemas ocorridos 

durante as aulas relacionados com a falta de equidade, inclusão, cooperação e 

entreajuda e desenvolvimento do sentimento de afiliação entre os alunos 

(Kemmis & McTaggart, 1988).  

Após esta fase, seguiu-se a fase de intervenção, que englobou as UD de 

atletismo (janeiro) e de andebol (fevereiro e março) que corresponderam a dois 

ciclos de planeamento, atuação e monitorização, reflexão, achados e 

(re)planeamento em função dos achados ou novos problemas emergentes 

(Kemmis & McTaggart, 1988, cit por. Farias, 2015). Na passagem entre UDs 

algumas das estratégias usadas durante o atletismo foram reajustadas, bem 

como novas estratégias se introduziram à entrada do andebol para responder 

aos problemas a(por) resolver. Nesta intervenção, os ET foram convocados 

como agentes principais de mudança pelo incremento da responsabilidade e 

autonomia pela condução das atividades que lhes foi concedido. 

 

4.3.4.2. Participantes 

Neste estudo participaram 20 alunos (11 do sexo feminino e 09 do sexo 

masculino) de uma turma do 5º ano de escolaridade de uma escola do Conce-



Realização da Prática Profissional: Ensinar e aprender 

- 125 - 
 

lho da Trofa matriculados no ano letivo 2014/2015. As idades dos alunos situa-

ram-se entre os 10 e os 11 anos, sendo a média de idades 11 anos.  

A turma frequentava as aulas de EF duas vezes por semana, com três 

blocos de cinquenta minutos (um bloco de cinquenta minutos mais dois blocos 

de cinquenta minutos). O professor da turma não tinha experiência no ensino 

por ser EE. Os pais de cada aluno ou responsáveis legais da instituição assina-

ram uma carta de consentimento informado para permitir a participação de 

seus filhos/ alunos no estudo.  

Outro participante neste estudo foi a EE que se encontrava a frequentar 

o segundo ano do segundo ciclo em Ensino de EF nos Ensinos Básico e 

Secundário da FADEUP, no ano letivo 2014/2015. A EE investigadora desen-

volveu um duplo papel de praticante e pesquisadora capaz de trazer uma visão 

de "insider" para a pesquisa. De acordo com Coghlan (2007.cit. por Farias et al. 

2015), este papel permite ao prático-investigador aceder em maior profundida-

de e proximidade ao decorrer do processo e como tal, realizar constantes rea-

justamentos ao planeamento e ação.  

 

4.3.4.3. Unidades de Ensino 

No primeiro período, a UD de futebol (setembro/outubro) contemplou um 

total de nove aulas (dados não contemplados neste estudo). A responsabilida-

de dos alunos era diminuta, uma vez que a EE assumia a liderança instrucional 

da esmagadora maioria das atividades. Ainda que a turma se tivesse divido em 

equipas que perduraram ao longo da UD, no decorrer das aulas, a EE adotou 

um tipo de organização mais centralizadora e uma instrução maioritariamente 

prescritiva e diretiva.  

No segundo período houve um incremento no número e natureza das 

características organizacionais e pedagógicos do MED implementadas em con-

texto de aula. Nomeadamente, durante as UD de atletismo (janeiro) e de ande-

bol (fevereiro e março) foi incrementado o nível de responsabilidade pela con-

dução das atividades de instrução e organização atribuído aos ET e por inerên-

cia uma maior aposta no desenvolvimento da sua autonomia. No início das 

doze aulas de atletismo a turma manteve a sua distribuição. Isto é, os alunos 
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mantiveram-se nas mesmas equipas do período anterior. Contudo houve um 

impulso de atividades que apelassem à festividade, ao desempenho de papéis 

atribuídos a cada elementos e um aumento da autonomia dada ao ET e respe-

tiva responsabilidade pela conduta das atividades. Aos ET foi-lhes destinado 

um papel mais relevante no seio da equipa e na aprendizagem dos colegas de 

equipa. 

No início da UD de andebol (segunda UD abordada no segundo período) 

ficou decidido pelos alunos que as equipas se mantinham, bem como o ET. 

Todavia, aqui, a EE deixou centralizar tanto a instrução e de fornecer informa-

ção essencialmente prescritiva. Foi portanto privilegiada a adoção da Desco-

berta Guiada enquanto estratégia pedagógica. Em acrescento, como suporte 

pedagógico foram entregues aos ET os manuais de capitão e de equipa que 

continham os skills cards. Pretendeu-se que os ET estudassem atempadamen-

te as tarefas (conteúdos e organização) e que selecionassem os objetivos mais 

importantes de cada exercício. Foi também um meio de se familiarizarem com 

os conteúdos e objetivos da modalidade, com as rotinas, o FB e a organização 

das tarefas. Uma característica comum a todas as UD foi a organização do 

Evento Culminante. Nestas aulas as atividades foram essencialmente lúdico-

desportivas com o intuito de promover a festividade, a união, a alegria e a afi-

liação. Tal como está definido no MED, nesta fase foram apresentadas as clas-

sificações finais e a consequente atribuição de prémios e diplomas.  

 

4.3.4.4. Instrumentos e Procedimentos de Recolha 

4.3.4.4.1.Aplicação dos Questionário 

Os participantes procederam ao preenchimento de um questionário, na 

aula de cidadania, cedida amavelmente pelo professor regente da mesma. Este 

questionário foi aplicado em dois momentos distintos, num primeiro momento 

(06 de fevereiro de 2015, no início da UD de andebol) e num segundo momen-

to (20 de março de 2015, no final da UD de andebol).  

Este questionário avaliou o nível de cooperação no seio da equipa, bem 

como as perceções dos alunos em relação às dinâmicas sociais imperantes. 
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Assim, este resultou da adaptação de três instrumentos. O "Questionário 

do Ambiente no Grupo", (Carron, Brawley & Widmeye, s.d.), focado na coesão 

de grupo; o "Classroom life instrument" (Jonhson, Jonhon & Anderson, 1983), 

focado nas experiências da AC e na promoção de relações positivas, e o 

"School Interracial Climate Scale" (Adams & Turner, 1988), focado na interde-

pendência social e na equidade. O questionário final (Anexo 6) foi constituído 

por cinco categorias que no global aferiram as Perceções dos alunos acerca da 

AC. A primeira seção incluiu questões relacionadas com a Cooperação (onze 

questões), e.g., “Estás satisfeito com o nível de desejo de vencer da tua equi-

pa"; a Participação e Sentimento de Afiliação (oito questões), e.g., " Os alunos 

da tua equipa precisam uns dos outros"; as Interações Sociais e de Pequenos 

Grupos (dez questões), e.g., "Os alunos aprendem muitas coisas importantes 

uns com os outros"; o Autodesenvolvimento (cinco questões), e.g., "O trabalho 

em equipa tornou-te mais autónomo"; e por fim, a Perceção de Competência 

(sete questões), e.g., "Sinto-me capaz para completar os exercícios".   

No momento de aplicação do questionário, foi reforçado que o mesmo 

só poderia ser entregue quando todas as questões estivessem respondidas e 

os alunos foram elucidados para a necessidade de serem honestos nas res-

postas. O preenchimento do questionário demorou aproximadamente 40 minu-

to e o caráter confidencial das respostas ao questionário foi objeto de garantia. 

A EE esteve sempre presente no decorrer do seu preenchimento e foi esclare-

cendo dúvidas que foram surgindo. Todavia, um ponto importante a referir foi 

que no desenrolar desse preenchimento a EE, em resposta de questões que 

surgiram, foi, de uma forma gradual reforçando alguns conceitos importantes 

no seio de uma equipa e em cada elemento da mesma.  

 

4.3.4.4.2.Registo visual das aulas 

No que concerne à recolha de dados por meios visuais, procedi à reco-

lha através de filmagens e gravações da EA, equipa mais problemática, para 

assim verificar a evolução das atitudes e comportamentos da equipa e otimizar 

a análise contextual dos eventos. Estas filmagens decorreram na UD de ande-

bol, nos meses de Fevereiro e Março, uma vez por semana, nas aulas de cem 
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minutos. Por ser um período mais extenso de aula permitiu a oportunidade de 

detetar atitudes ou comportamentos dos alunos numa extensão mais larga. As 

gravações decorreram ao longo de toda a aula. Para proceder a estas filma-

gens utilizei um ipad, e estas filmagens foram realizadas pelas minhas colegas 

de NE, uma vez que eu, enquanto EE estava envolvida no próprio processo e 

desenrolar da aula. A presença das minhas colegas do NE foi fulcral dado que 

no final das aulas estas procederam ao questionamento de alguns alunos fim 

de aprofundar os “porquês” e as suas perceções acerca de alguns dos seus 

comportamentos e atitudes que se salientaram. Estas questões relacionaram-

se diretamente com o objetivo do estudo. 

 

4.3.4.4.3. Diário de Bordo 

Para uma mais completa análise dos dados, no sentido de aceder à 

perspetiva da EE em uníssono com as perceções dos alunos, no final de cada 

aula lecionada a EE foi registando de uma forma cronológica os acontecimen-

tos sucedidos no decorrer das sessões Tinha o intuito de reorganizar as ideias 

principais, para à posteriori verificar se as estratégias implementadas estavam 

a corresponder às expetativas iniciais, se o comportamento da EA, e do ET 

tinha sofrido alterações e se seria necessário proceder à alteração ou imple-

mentação de novas estratégias O foco das reflexões incidiu sobre o processo 

de E/A dos alunos, mais especificamente na EA, bem como as respostas com-

portamentais destes em função das diferentes estratégias implementadas nas 

diferentes fases do processo. 

 

4.3.4.5.Procedimentos Estatísticos 

O tratamento e análise dos dados recolhidos na aplicação dos questio-

nários foram analisados através do Programa Informático Statistical Package 

for the Social Sciences (SPSS) para Windows versão 8. Esta análise incidiu-se 

numa estatística descritiva de forma a evidenciar as médias e desvio padrão 

das questões do questionário. Após esta verificação foi possível aferir que os 

dados revelaram não normalidade na sua distribuição. Assim, recorri aos testes 
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não paramétricos (teste de Wilcoxon), que foram realizados do primeiro para o 

segundo momento a fim de detetar uma possível evolução ou ausência desta. 

Foram considerados incrementos estatisticamente significativos os valores 

menores ou iguais a 0.05.  

 

4.3.4.5.1. Diário de Bordo 

A recolha de dados através da análise das reflexões elaboradas no final 

de cada aula focou o comportamento social e instrucional dos alunos, mais 

especificamente na EA e no ET. Procedeu-se a uma análise temática dos 

excertos relacionados com o problema de estudo. A constituição de uma base 

teórica fundada nos conceitos relacionados com a AC permitiu desenvolver 

uma análise mais informada e detalhada dos acontecimentos. Durante a análi-

se houve a preocupação de não forçar os dados a terem que corresponder à 

teoria.  

Em alternativa, a teoria serviu como uma lente com a qual analisar, 

comparar e refletir acerca dos eventos no sentido de buscar um melhor enten-

dimento concetual dos fenómenos em análise. Da análise emergiram dois 

temas: “Liderança e Cooperação” e “Dinâmicas interrelacionais.  

 

4.3.4.5.2. Observação Não Participante 

Para melhor interpretar as dinâmicas e relações do seio da equipa em 

estudo a EE examinou dados recolhidos pelas colegas do NE. As colegas, no 

papel de observadoras não participantes, preenchiam em cada aula uma ficha 

de observação (Anexo 7) que explanava as características da AC, tal como 

caracterizado por Johnson, Johnson e Johnson-Holubec (1998) (cit. por DW 

Johnson & R. Jonhson, 2009). Os autores afirmam que são necessários cinco 

elementos principais para que cooperativa seja bem-sucedida numa equipa. 

Nomeadamente, a Cooperação, a Participação e Sentimento de Afiliação, as 

Interações Sociais e de Pequenos Grupos e o Autodesenvolvimento.  

O registo foi efetuado através das respostas SIM e NÃO, no cumprimen-

to dos critérios patentes. De referir ainda que a observação foi efetuada com o 

foco na EA. Esta perspetiva não participante serviu o propósito de conferir 
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maior robustez às interpretações realizadas pela EE investigadora pelo con-

fronto com perceções de uma fonte diferenciada não diretamente relacionada 

com o estudo. No que diz respeito à interpretação da EE dos eventos houve 

um esforço para abandonar a ideia do pesquisador como sendo o único conhe-

cedor e intérprete de experiências dos alunos. "O investigador não interage de 

forma alguma com o objeto do estudo no momento em que realiza a observa-

ção, logo não poderá ser considerado participante. Este tipo de técnica reduz 

substancialmente a interferência do observador no observado e permite o uso 

de instrumentos de registo sem influenciar o objeto do estudo, segundo Leitão, 

(2008) 

 

4.3.5. Apresentação e Discussão dos Resultados 

4.3.5.1. Reconhecimento das circunstâncias do terreno: a 

Diagnose 

No presente estudo, o primeiro período serviu o propósito de fornecer 

um melhor conhecimento acerca da realidade contextual no concernente às 

dinâmicas relacionais entre os alunos. A observação focada dessas dinâmicas, 

e dos problemas daí decorridos com impacto negativo no desenrolar do pro-

cesso de E/A constitui-se como uma base sobre qual se planeou e levou a 

cabo (à entrada no segundo período) uma intervenção direcionada especifica-

mente ao combate dessas questões.  

Após as primeiras aulas na UD de Atletismo começou a ser visível no 

seio EA, equipa em estudo, uma carência de afeto, respeito, entreajuda, ami-

zade, cooperação, exclusão, ou seja, um inexistente trabalho em equipa e uma 

fraca relação social. Todavia, foi no decorrer da UD de Futebol (16 de outubro 

a 13 de novembro), que a problemática acima mencionada começou a tomar 

corpo de modo mais pronunciado.  

Por se tratar de uma modalidade coletiva, conceitos como o sentido 

coletivo e ajuda mútua, deveriam, à partida, estar mais presentes nas ativida-

des onde os alunos trabalhavam em equipa. Isto, porque a própria participação 

no jogo e nas tarefas de futebol apelaram a uma cooperação, troca de bola, 
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interações funcionais (defesa-ataque) e pessoais (colega-colega) no sentido de 

alcançar determinado objetivos.  

Por um lado a vitória no jogo e cumprimento da lógica interna do mesmo 

veio reforçar que a competição e o esforço para ganhar está inerente ao ethos 

do jogo e à cultura desportiva. Porém pretendia-se, pelo contrário, que a com-

petição estivesse fundada numa ética de respeito pelo espírito de jogo, num 

clima que favorecesse a participação, o desenvolvimento individual, que equili-

brasse as oportunidades de aprender e de jogar de todos os participantes 

(Graça & Mesquita, 2013, p.15). Por outro, a ausência de comportamentos 

motores nas atividades que mostrassem que estavam a ser atingidos pelos 

objetivos propostos pela EE para a sua aprendizagem, implicou uma forte dire-

tividade e natureza da comunicação de índole mais prescritiva por parte da pro-

fessora.   

Nesta UD deu-se a introdução ao MED como contexto pedagógico e ins-

trucional a balizar o E/A dos conteúdos do Futebol. A EE utilizou algumas 

estratégias de ensino no sentido de estimular atividades cooperativas. A entre-

ga de Skills Cards aos ET, por exemplo, teve o intuito de promover tarefas de 

ensino entre pares. "Complementa-se com o propósito de fomentar a autono-

mia, a liderança e a partilha de responsabilidades na organização da experiên-

cia desportiva, através de uma transferência progressiva de poder para os alu-

nos" (Graça & Mesquita, 2013, p.15).  

Porém, ao contrário do que seria esperado, no decorrer de muitas das 

atividades, como nas tarefas entre pares, no decorrer dos jogos de competição, 

na distribuição dos papéis de todos os elementos, vários alunos colocaram os 

seus interesses pessoais à frente dos interesses da equipa e das atividades 

cooperativas. Como indicado no trecho abaixo, o não cumprimento das premis-

sas cooperativas que sustentam as tarefas de ensino entre pares colocou em 

risco o próprio desenrolar das aprendizagens algo que exigiu uma monotoriza-

ção constantes por parte da EE:  

" O ET evidencia um mau perder e chega a mencionar que os elementos da 

sua equipa eram todos fracos e que nenhum deles sabia fazer nada e que não iriam 

ajudar os colegas caso eles não quisessem fazer a aula." (DB 03 de fevereiro de 

2015) 
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Este tipo de situações foi particularmente evidente no seio da EA. 

Nomeadamente, o surgimento de situações de exclusão e consequente iniqui-

dade na participação nos jogos. Surgiram também alguns comportamentos dis-

criminatórios por parte de determinados alunos "dominantes" para com algu-

mas colegas tal como retratado na seguinte situação: 

"Nesta aula pude evidenciar que os elementos da EA não demonstravam 

união, bem pelo contrário, o capitão não incluía as meninas no jogo deixando-as de 

parte, o que proporcionou a que estas não participassem no jogo. Porém também é de 

salientar que no decorrer da mesma aula existiram comentários inapropriados para 

com um elemento da equipa." (DB  23 de outubro de 2014) 

Estes eventos corroboraram achados de alguma investigação. Por 

exemplo, Brock, Rovegno, e Oliver (2009) sustentaram que a natureza das 

interações sociais entre os alunos se verificou ser fortemente influenciada pelo 

seu género e status, em favor dos alunos dominantes e dos estudantes com 

elevado nível de habilidade motora. Mais recentemente, Parker e Curtner-Smith 

(2012) relataram a prevalência de um domínio masculino dentro das equipas 

onde a tomada de decisão foi usurpada pelos rapazes dominantes. Nesse 

estudo, os alunos do sexo masculino asseguravam papéis de liderança, em 

conjunto com os alunos mais agressivos, e controlavam o jogo. Os autores 

defendem que esse tipo de comportamentos foi o resultado de conceções erró-

neas por parte dos alunos. No caso do presente estudo, algo semelhante pare-

ce ter acontecido. Foi possível perceber que os alunos trouxeram para as aulas 

uma cultura desportiva que privilegiava o ganhar, ou seja, atingir o objetivos 

através da vitória a todo o custo. O ganhar suplantou-se por esta altura aos 

sentimentos de interajuda, a cooperação e equidade. 

Com a deteção do problema da turma, mais especificamente da EA, a 

EE decidiu analisar a temática de uma forma mais aprofundada, ou seja, per-

ceber a razão de tais comportamentos, "ir à raiz do problema" e encontrar solu-

ções e estratégias para inverter a situação, encontrar a melhor intervenção 

para esta problemática.  
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Tabela 1: Representa o Enfoque, os Objetivos, Meios e Procedimentos referentes à interven-

ção no decorrer do processo 

 

Período de 
Intervenção 

Contexto Enfoque Meios Procedimentos Objetivos 

UD Atletismo 
(06 a 29 

janeiro de 
2015) 

Em aula 

- Equilibrar 
as oportuni-

dades de 
participação; 
- Estimular 
um compor-

tamento 
Cooperativo; 
- Introduzir 
momentos 
de debate 

entre a tran-
sição de 
tarefas. 

- Implementa-
ção mais apro-

fundada do 
MED; 

- Skills Cards. 

- Tarefas de 
ensino de pares; 
- Desempenho 
de diferentes 

papéis 

- Afiliação; 
- Ambiente 

Estimulante; 
- Desenvolvi-

mento da 
Autonomia e 
Responsabili-

dade; 
- Responsabi-
lidade Formal. 

UD Andebol 
(03 de feve-
reiro a 19 de 

março de 
2015) 

Em aula 

-Reforçar 
sentido de 
adesão; 

- Estimular 
comporta-

mentos coo-
perativos; 
- Estabele-
cer metas 
de Equipa 

mais Inclusi-
vas 

- Ficha de 
Bonificação; 
- Ficha de 
Estatística 

com bónus; 
- Aumento do 

número de 
tarefas; 

- Organização 
das tarefas de 
forma a permi-

tir que o ET 
consiga reali-
zar e observar 
os feedbacks. 

- Regras de jogo 
de promoção da 

inclusão; 
- Jogo mais coo-

perativo; 
- Alteração da 
pontuação do 
campeonato; 

- Aumento dos 
momentos de 

interação face a 
face entre os 

alunos. 

- Inclusão; 
- Afiliação; 
- Promoção 
do valor indi-
vidual para a 

equipa; 
-

Reconfigura-
ção das ativi-

dades de 
ensino de 

pares e nos 
jogos de com-

petição. 

UD Andebol 
(03 de feve-
reiro a 19 de 

março de 
2015) 

Na aula 
de cida-

dania (27 
de feve-

reiro) 

- Estimular 
comporta-

mentos coo-
perativos; 
- Estimular 
Relações 
Sociais; 

- Estabele-
cer metas 
de equipa 
inclusiva. 

 

Liderança 
positiva e 
Relações 

Interrelacio-
nais; 

- Debate reflexi-
vo/ vídeos de 
observação; 

- Atribuição de 
competências 
para os alunos 
de baixo status; 
- Encontro de 

Interesses/ pro-
blemas mútuos. 

- Partilha de 
ideias e conhe-
cimentos por 

parte dos alunos 
mais qualificados 
para os menos 

qualificados 
 

- Afiliação; 
- Estabelecer 

metas de 
equipa inclu-

siva; 
- Desenvolver 

o trabalho 
cooperativo. 
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4.3.5.2. A Intervenção  

A Tabela 1 mostra o período da intervenção, de forma cronológica, enal-

tecendo os cinco aspetos mais importantes que foram sendo desenvolvidos ao 

longo do estudo. Estes cinco aspetos, englobam o "Contexto" em que decorreu 

a intervenção, o "Enfoque" dado aos principais problemas, os "Meios" e "Pro-

cedimento utilizados para colmatar esses problemas e os seus "Objetivos". 

Cada linha corresponde a um período de intervenção (UD Atletismo: 06 

a 29 janeiro de 2015; UD Andebol: 03 de fevereiro a 19 de março; Aula de 

Cidadania, dia 27 de fevereiro). Cada coluna explica o contexto em que ocorreu 

a intervenção (exemplo, na aula de cidadania: 27 de fevereiro), o enfoque 

(exemplo, estimular comportamentos cooperativos), os meios (exemplo, Lide-

rança positiva e Relações Interrelacionais), os procedimentos (exemplo, debate 

reflexivo/ vídeos de observação), e os objetivos (exemplo, estabelecer metas 

de equipa inclusiva). 

 

4.3.5.2.1. Análise Quantitativa  

A Tabela 2 mostra os valores de média e desvio padrão nos dois 

momentos aferidos bem como os valores de z e p relativos à categoria Coope-

ração que englobou um total de onze perguntas.  
 

Tabela 2 - Valores de Médias, desvios padrão, Z e p referentes à Cooperação, nos 2 momen-

tos da avaliação. 

 Nº da 
Questão 

1º Momento 2º Momento 
 

Cooperação 

    σ    σ Z Ρ 

1 2,60 1,05 3,25 0,55 -2,015 ,036 

2 3,75 0,44 3,85 0,37 -,816 ,414 

3 3,60 0,60 3,85 0,37 -1,667 ,096 

4 2,80 1,01 3,00 0,92 -,569 ,569 

5 3,25 0,79 3,40 0,75 -,690 ,490 

6 3,55 0,83 3,60 0,82 -,216 ,829 

7 3,30 0,87 3,45 0,69 -,690 ,490 

8 3,05 0,83 3,40 0,75 -1,485 ,138 

9 3,50 0,59 3,30 0,73 -1,100 ,271 

10 3,05 0,69 3,15 0,81 -,577 ,564 

11 2,70 0,98 3,15 0,88 -1,713 ,087 
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Verificaram-se melhorias estatisticamente significativas numa questão, "Se 

alguns membros da tua equipa têm problemas nas aulas, todos querem ajudar 

a resolver essas situações para se manterem unidos" (z= -2,015; ρ=,036). Con-

tudo, é de referir que os valores de média subiram do primeiro (        3,2) para o 

segundo momento (    3,4), em 10 das 11 questões. Nomeadamente na ques-

tão "A pontuação da minha equipa depende da aprendizagem de todos os ele-

mentos” (1º momento:     3,75; 2º momento:     3,85); na questão "É uma 

boa ideia ajudarem-se uns aos outros dentro da tua equipa (1º momento:    = 

3,60; 2º momento:    = 3,85); na questão: "Eu gosto de cooperar com os meus 

colegas de equipa" (1º momento:    = 2,85; 2º momento     3,00); na questão: 

"Eu esforço-me muito, mesmo que não goste do exercício" (1º momento:    = 

3,25; 2º momento    = 3,40); na questão: "Estás satisfeito com o nível de desejo 

de vencer da tua equipa" (1º momento:     3,55; 2º momento    = 3,60); na 

questão: "Se alguns membros da tua equipa têm problemas nas aulas, todos 

querem ajudar a resolver essas situações para se manterem unidos" (1º 

momento:     3,30; 2º momento    = 3,45); na questão: "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 momento:   = 3,05; 2º momento 

  = 3,40); na questão: "Se a tua equipa não jogar, nem trabalhar em conjunto 

sairão prejudicados" (1º momento:     3,05; 2º momento     3,15); e na ques-

tão: "Eu ajudo os meus colegas de equipa a aprender" 1º momento:   =2,70; 2º 

momento     3,15). 

 

A Tabela 3 apresenta os resultados relativos à categoria Participação e 

Sentimento de Afiliação, que engloba um total de oito perguntas. Registaram-

se incrementos estatisticamente significativos numa questão "O trabalho da tua 

equipa não fica concluído até todos os elementos terem aprendido o exercício" 

(z= -1,781; ρ =,075).  
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Tabela 3: Valores de Médias, desvios padrão, Z e p referentes à Participação e Sentimento de 

Afiliação, nos 2 momentos da avaliação 

 

De referir que os valores de média subiram do primeiro        para o 

segundo momento (   = 3,4), em 5 das 8 questões. Nomeadamente na questão: 

"A tua equipa oferece-te oportunidades suficientes para melhorares a tua pres-

tação nos treinos" (1º momento:    = 3,05; 2º momento    = 3,30); na questão: 

"Após teres trabalhado em equipa descobriste que todos tinham coisas em 

comum" (1º momento:    = 3,35; 2º momento    = 3,55); na questão: "Gostas de 

fazer parte da tua equipa" (1º momento:    = 3,05; 2º momento    = 3,50); e na 

questão: "O trabalho da tua equipa não fica concluído até todos os elementos 

terem aprendido o exercício" (1º momento:    = 3,05; 2º momento    = 3,55). 

A Tabela 4 apresenta os resultados relacionados com a categoria Intera-

ções Sociais e de Pequenos Grupos, que engloba um total de dez perguntas 

incrementos estatisticamente significativos em três das oito questões.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nº da 
Questão 

1º Momento 2º Momento 
 

Participação e 
Sentimento de 

Afiliação 

    σ    σ Z ρ 
12 3,20 0,77 3,20 0,95 -,028 ,978 

13 3,05 0,76 3,30 0,57 -1,213 ,225 

14 3,35 0,88 3,55 0,76 -1,155 ,248 

15 3,20 1,01 3,10 1,12 -,491 ,623 

16 3,60 0,60 3,60 0,60 -,000 1,00 

17 3,05 1,19 3,50 0,76 -1,603 ,109 

18 3,60 0,68 3,70 0,47 -,707 ,480 

19 3,05 0,89 3,55 0,83 -1,781 ,075 
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Tabela 4 - Valores de Médias, desvios padrão, Z e p referentes à Interações Sociais e de 

Pequenos Grupos, nos 2 momentos da avaliação. 

 

 

Nomeadamente na questão "Ao fazeres parte da tua equipa ajudou-te a 

perceber que existem colegas que pensam de forma diferente" (z= -2,1550; ρ 

=,032); na questão "Sentes que tu e os teus colegas de equipa estão unidos na 

realização dos exercícios" (z= -2,565; ρ =,010); e na questão "Os alunos 

aprendem muitas coisas importantes uns com os outros" (z= -2,652; ρ =,008). 

De referir que os valores de média subiram do primeiro       , para o 

segundo momento (   = 3,3), em 10 das 10 questões. Nomeadamente na ques-

tão: "Todos os alunos da tua equipa têm coisas importantes para oferecer uns 

aos outros" (1º momento:    = 2,65; 2º momento    = 3,00); na questão: "Eu par-

tilho as minhas ideias com os da minha equipa quando penso que os vai aju-

dar" (1º momento:    = 3,40; 2º momento    = 3,80); na questão: "Ao fazeres par-

te da tua equipa ajudou-te a perceber que existem colegas que pensam de 

forma diferente" (1º momento:    = 3,00; 2º momento    = 3,65); na questão: 

"Sentes um sentimento de interajuda com os elementos da tua equipa na reali-

zação dos exercícios" (1º momento:    = 2,85; 2º momento    = 2,95), na ques-

tão: "Sentes que tu e os teus colegas de equipa estão unidos na realização dos 

exercícios" (1º momento:    = 3,10; 2º momento    = 3,75), na questão: "Sentes 

te próximo dos teus colegas de equipa durante a realização dos exercícios" (1º 

momento:    = 2,70; 2º momento    = 3,20), na questão: "Sentes que na tua 

equipa costumam definir em conjunto a responsabilidade de cada um" (1º 

 Nº da 
Questão 

1º Momento 2º Momento 
 

Interações 
Sociais e de 
Pequenos 

Grupos 

    σ    σ Z ρ 
20 2,65 0,93 3,00 0,65 -1,001 ,317 

21 3,40 0,82 3,80 0,41 -1,903 ,057 

22 3,00 0,92 3,65 0,59 -2,150 ,032 

23 2,85 0,99 2,95 0,95 -,453 ,651 

24 3,10 0,79 3,75 0,44 -2,565 ,010 

25 2,70 1,03 3,20 0,83 -1,331 ,183 

26 2,80 0,77 3,30 0,73 -1,849 ,064 

27 2,85 0,88 3,10 0,72 -1,508 ,132 

28 2,85 0,93 3,45 0,61 -2,652 ,008 

29 2,85 0,88 3,20 0,77 -1,615 ,106 
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momento:    = 2,80; 2º momento    = 3,30), na questão: "Sentes que se ouvirem 

as ideias de todos os elementos da equipa terão mais sucesso" (1º momento:    

= 2,85; 2º momento    = 3,10), na questão: "Os alunos aprendem muitas coisas 

importantes uns com os outros" (1º momento:    = 2,85; 2º momento    = 3,45), 

e na questão: "Eu encorajo os outros" (1º momento:    = 2,85; 2º momento    = 

3,20). 

 

 A Tabela 5 apresenta os resultados relativamente à categoria Autode-

senvolvimento, que engloba um total de cinco perguntas. Verificaram-se 

incrementos estatisticamente significativos numa das questões, nomeadamente 

em "O trabalho em equipa tornou-te mais autónomo" (z= -3,300; ρ =,001). 

 

 

De referir que os valores de média subiram do primeiro       , para o 

segundo momento (   = 3,4), em 3 das 5 questões. Nomeadamente na questão: 

"O trabalho em equipa fez com que descobrisses que és capaz de realizar um 

exercício sem a professora estar constantemente a dar-te instruções" (1º 

momento:    = 2,75; 2º momento    = 2,95); na questão: "O trabalho em equipa 

tornou-te mais autónomo" (1º momento:    = 2,85; 2º momento    = 3,55); e na 

questão: "Eu esforço-me muito" (1º momento:    = 3,15; 2º momento    = 3,30). 

 

A Tabela 6 apresenta os resultados relativamente à categoria Perceção 

de Competência, que engloba um total de sete perguntas. Não foram verifica-

dos incrementos estatisticamente significativos. 

Tabela 5: Valores de Médias, desvios padrão, Z e p referentes ao Autodesenvolvimento, nos 2 

momentos da avaliação. 

 Nº da 
Questão 

1º  
Momento 

2º 
Momento 

 

Autodesenvolvimento 

    σ    σ Z ρ 
30 2,75 0,97 2,95 1,14 -,287 ,774 

31 3,50 0,67 3,40 0,68 -,462 ,644 

32 3,85 0,37 3,80 0,52 -,577 ,564 

33 2,85 0,81 3,55 0,51 -3,300 ,001 

34 3,15 0,67 3,30 0,87 -,676 ,499 
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Tabela 6: Valores de Médias, desvios padrão, Z e p referentes à Perceção de Competência, 

nos 2 momentos da avaliação 

 

De referir que os valores de média subiram do primeiro       , para o 

segundo momento (   = 3,1), em 6 das 7questões. Nomeadamente na questão: 

"Sinto-me capaz de corrigir os meus colegas na realização dos exercícios" (1º 

momento:    = 3,05; 2º momento    = 3,45); na questão: "Eu aprendo coisas 

importantes com outros colegas" (1º momento:    = 2,85; 2º momento    = 3,05); 

na questão: "Sinto que sou eu que decido" (1º momento:    = 2,10; 2º momento 

   = 2,20); na questão: "Sinto-me capaz para completar os exercícios" (1º 

momento:    = 3,30; 2º momento    = 3,50); na questão: "Sinto-me confiante na 

capacidade de realização dos exercícios" (1º momento:    = 3,15; 2º momento    

= 3,35); e na questão: "Sinto que estou a aprender através da forma como rea-

lizo os exercícios" (1º momento:    = 3,35; 2º momento    = 3,40). 

 

4.3.5.2.2.Análise Contextual 

Da análise do processo de intervenção plasmada, monitorizada e refleti-

da no DB da minha PP, com auxílio das reflexões emanantes das EE do NE, 

emergiram dois temas, ‘Liderança e Cooperação’ e ‘Relações Interpessoais’. 

 

 Liderança e Cooperação 

Decorrente dos problemas relacionados com os objetivos deste estudo 

detetados durante o período de reconhecimento das circunstâncias do contexto 

 Nº da 
Questão 

1º Momento 2º Momento 
 

Perceção de 
Competência 

    σ    σ Z ρ 
35 3,05 0,95 3,45 0,69 -1,463 ,143 

36 2,85 0,88 3,05 0,69 -,906 ,365 

37 3,15 0,67 2,90 0,85 -1,165 ,244 

38 2,10 1,07 2,20 1,28 -,399 ,690 

39 3,30 0,66 3,50 0,51 -,871 ,384 

40 3,15 0,99 3,35 0,67 -,618 ,537 

41 3,35 0,59 3,40 0,60 -,277 ,782 
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(primeiro período) foi planeada uma intervenção que se consubstanciou por um 

conjunto de estratégias a serem implementadas a partir do início do segundo 

período (nas UDs de Atletismo e Andebol) direcionadas para a turma em geral 

mas com especial incidência na EA em particular. Estas estratégias foram: (i) 

Incremento da responsabilização dos alunos pelo aumento do número de tare-

fas de ensino entre pares, nomeadamente para facultar mais oportunidades 

aos ET de assumirem a condução das atividades e ensino dos conteúdos; (ii) 

introdução de estratégias de prática guiada que consistiu em realizar demons-

trações das tarefas a toda a turma antes dos ET apresentarem eles mesmos 

esses conteúdos aos colegas de seguida; (iii) promoção de momentos especí-

ficos para realizar reuniões entre todos os elementos da equipa no início da 

aula e no início de cada exercício. Pretendia-se incentivar o debate entre todos 

os elementos em relação aos objetivos do exercício e o seu planeamento, defi-

nição de estratégias para o decorrer da aula, estrutura de participação no exer-

cício (quem iniciava a realização prática do exercício; quem iniciava a avaliação 

da performance e os registos); e (iv) intervenção conduzida na aula de cidada-

nia focando a construção de uma liderança positiva no papel de ET. 

Como referido anteriormente na seção "Reconhecimento das circuns-

tâncias do terreno: a Diagnose", numa fase inicial (16 de outubro a 13 de 

novembro), a EA mostrou-se pouco focada no trabalho desenvolvido na aula, a 

sua dedicação e empenho eram diminutos e o trabalho em equipa e interajuda 

inexistentes. No decorrer do segundo período com o acréscimo do desenvolvi-

mento da responsabilidade de explicar aos seus colegas os exercícios previa-

mente selecionados pela professora e fornecer os FBs necessários, os ET ini-

ciaram uma nova fase no seio das suas equipas na qual foram impelidos a 

assumir uma maior responsabilidade no desempenho dos seus papéis de líde-

res. Esta intenção materializou-se pela atribuição da responsabilidade pela 

conduta de muitas das atividades instrucionais aos ET: 

“ No decorrer da aula o MED esteve sempre presente, nomeadamente a con-

dução do exercício por parte do treinador/capitão através dos skill cards, onde conti-

nham a descrição do exercício, os objetivos." (DB 15 de Janeiro de 2015) 
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No curso desta fase (06 a 29 de janeiro), pareceu começar a desenvol-

ver-se uma maior familiarização por parte dos alunos para com as novas dinâ-

micas de instrução e organização embebidas nas tarefas entre pares e ativida-

des cooperativas, como evidencia o seguinte excerto: 

"A equipa demonstrou estar unida na realização das tarefas, bem como tinham 

a preocupação de verificar se todos os elementos tinham aprendido." (DB 22 de janei-

ro de 2015) 

Isto foi evidente na EA, particularmente no seu ET pelo que começaram 

a surgir melhorias nas relações interpessoais entre os elementos da equipa. 

Aparentemente, a responsabilidade acrescida atribuída ao ET pareceu desen-

volver neste uma maior ponderação no momento de se dirigir aos seus cole-

gas, tornando-se mais afável e disponível para ajudar os colegas a melhorarem 

o seu aproveitamento na aula. Contudo, a falta de competência instrucional e 

conhecimento do conteúdo por parte do ET foi um entrave a um desempenho 

desenvolto por parte do mesmo. Nomeadamente, o ET era pouco autónomo o 

que implicou que, mesmo com o recurso aos skills cards, mostrasse imensas 

dificuldades em passar a informação aos colegas. O medo de errar e de não 

conseguir transmitir aos colegas as informações de forma eficiente foi bem 

patente:   

"O capitão tem a preocupação de unir a equipa para que assim possam alcan-

çar o objetivo pretendido e que todos os elementos aprendam, no entanto recorrem 

frequentemente à professora para tirarem dúvidas sobre o que lhes é solicitado." (DB 

15 de janeiro de 2015) 

Neste momento foi necessária uma maior monitorização por parte da EE 

focada no cumprimento dos comportamentos desejados bem como uma inten-

sificação do apoio concedido aos ET. Neste sentido, sempre que introduzia um 

novo conteúdo, realizava prática guiada a toda a turma como forma de oferecer 

um modelo ao ET. De seguida, o ET deveria, no seio das suas equipas, replicar 

com recurso aos skills cards essas mesmas tarefas e conteúdo de forma inde-

pendente. Após a (re) apresentação da tarefa por parte dos ET, a EE conduzia 

o processo de monitorização (FB) mas de forma partilhada. Assim, os ET eram 

convocados para também fornecer FB acerca dos comportamentos motores 
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dos colegas de equipa. À medida que os ET foram ficando mais competentes, 

decresceu a necessidade de intervenção da EE. Em conjunto com a sua equi-

pa, os ET e os seus colegas deveriam, através do debate entre todos, conse-

guir organizar, realizar e alcançar os objetivos propostas pela EE e/ou explana-

dos nos skills cards. 

Na transição da UD de atletismo para andebol foi necessário continuar a 

desenvolver a intervenção, mas agora direcionada mais especificamente para a 

liderança, que me pareceu a pedra-de-toque influenciadora de toda a dinâmica 

relacional dos alunos. Nomeadamente foi planeada e levada a cabo uma inter-

venção especificamente destinadas a combater esta problemática, centrada, de 

uma forma mais particular, no ET da EA. Esta intervenção ocorreu durante uma 

aula de cidadania. Teve o intuito de incutir nos alunos os conceitos e valores 

predominantes da categoria referida anteriormente, mas também dirigida para 

a cooperação, entreajuda, equidade e afiliação, para o sucesso da EA e, poste-

riormente para o seu próprio sucesso ao nível da aprendizagem. Esta interven-

ção inclui o recurso a imagens de vídeo mostrando determinadas interações 

entre os alunos ocorridas durante as aulas no sentido de incidir sobre:(i) preo-

cupações a ter nas atividades de ensino de pares (exemplo, discussão sobre a 

forma o ET se dirigir a todos os elementos da equipa, e não só a uma minoria); 

(ii) discussão de situações de aula concretas onde existiram relações de desi-

gualdade, exclusão, discriminação e estereótipos de género emergente da 

dinâmica de grupo (exemplo, visualização de um vídeo em que o ET demons-

trou um comportamento de agressividade com uma colega de equipa), e (iii) 

promoção de comportamentos de liderança positiva do ET (visualização de um 

vídeo sobre os diferentes tipos de liderança, enaltecendo a liderança positiva e 

as suas consequências no seio de uma equipa). 

No decorrer da aula de cidadania um dos vídeos observados referia-se 

aos vários tipos de liderança adotadas em diferentes equipas, em que a lide-

rança positiva predominava, pois o objetivo da EE era que a turma percebe-se 

o seu significado. Na EA esse objetivo foi cumprindo, pois o ET viu-se num 

papel completamente oposto da formiga (capitão da equipa visualizada). No 

decorrer da própria aula foi possível perceber-se um forte impacto ao nível da 
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tomada de consciência do ET. Como evidencia o seguinte excerto, o aluno 

conseguiu transportar o que estava a observar para a sua própria situação e 

postura: 

"Se calhar não estou a ter a melhor atitude, se fosse como a "formiga" (perso-

nagem do vídeo) talvez a minha equipa ganhasse mais jogos".  

"Professora a minha equipa às vezes não é unida, porque não nos ajudamos 

uns aos outros.", em que eu perguntei o porquê de isso se suceder, e a resposta foi 

"Porque até hoje não tínhamos percebido que é muito importante sermos todos ami-

gos e aprendermos uns com os outros". (Feedback da aula) 

Ainda durante este período de intervenção, no decorrer das aulas deu-se 

a implementação de duas estratégias direcionadas para fomentar a AC e a lide-

rança no seio da EA. Estas duas estratégias incidiram na entrega aos alunos 

de uma ficha de bonificações que enfatizavam o cumprimento de comporta-

mentos relacionados com as premissas da AC. No final de cada aula os alunos 

foram convocados a preencher uma ficha e a refletirem em uníssono acerca do 

que tinham sido os seus comportamentos durante a aula no respeitante à festi-

vidade, o respeito pelo adversário, à motivação, entre outros. De referir que, 

estes comportamentos eram pontuados e as equipas eram tanto mais bonifica-

das quantos mais critérios tivessem atingido. 

"Na ficha de estatística de cada equipa a partir desta aula existirá um bónus, 

que tem como propósito beneficiar a equipa que cumprir o que lá está especificado: 

"Bónus: Todos os elementos da tua equipa se ajudam uns aos outros". (DB 12 de 

fevereiro de 2015) 

"No final da aula é entregue ao capitão uma ficha de bonificação, em que ele 

em conjunto com a equipa têm de preencher. Esta ficha menciona comportamentos 

desejáveis que todos deveriam cumprir no decorrer de toda a aula, tais como, "Joga-

dores trabalham em equipa nos exercícios propostos pela professora" e "Os “melho-

res” preocupam-se com os “menos bons”". (DB 12 de fevereiro de 2015) 

Inicialmente a EA demonstrava falta de união e desinteresse no preen-

chimento destas fichas, e nem se preocupavam em alterar o seu comportamen-

to no decorrer das aulas em função disso. Porém, após algumas conversas 

com o ET, no momento do preenchimento a EE foi reforçando a importância da 
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interajuda, do trabalho em equipa e da preocupação em todos participarem na 

aula e se ajudarem uns aos outros. O comportamento da equipa foi-se alteran-

do, pois os alunos começaram a perceber que as outras equipas eram mais 

pontuadas do que a sua, pois cumpriam os requisitos cooperativos e de entrea-

juda requeridas e pelas tarefas e posteriormente monitorizadas no final das 

aulas como anteriormente referido.  

A par do assumir por parte do ET o seu papel de uma forma mais empe-

nhada, a equipa começou a perceber a importância de alcançar objetivos 

comuns e a empenhar-se mais no trabalho cooperativo. Surgiu também de uma 

forma mais acentuado o sentimento de afiliação entre os alunos, que por sua 

vez teve implicações tanto na natureza das interações face a face entre os 

elementos da equipa (mais democrática) como na vontade dos alunos de zela-

rem por uma maior equidade na participação de todos. Foi possível começar a 

notar-se menos discrepâncias no tempo de jogo jogado por cada elemento no 

seio das equipas no geral, e na EA em particular. Ao longo da UD de andebol, 

bem como no decorrer do terceiro período, este tipo de comportamentos evo-

luíram progressivamente e de uma forma bastante positiva enaltecendo a 

aprendizagem dos alunos, bem como os seus princípios e valores no quotidia-

no.  

" Foi notória uma mudança muito positiva na EA e ET demonstrou que tinha 

como objetivo ajudar a sua equipa no decorrer dos jogos. No final da aula, em conver-

sa com a equipa constatei que os elementos já estavam mais unidos, pois um referiu: 

"Professores todos têm de saber trabalhar em equipa, temos de nos respeitar, de nos 

ajudar uns aos outros, porque só assim conseguimos ganhar o bónus e conseguir a 

pontuação máxima na Ficha final. Estou a gostar muito mais da minha equipa agora."". 

(DB 12 de março de 2015) 

Tal como corroborado pelas minhas colegas do NE: 

"Mudança muito positiva na EA e o ET demonstrou que tinha como objetivo ajudar a 

sua equipa no decorrer dos jogos". (Observação da aula do dia 12 de março de 2015, 

pelas minhas colegas de NE) 

 

 



Realização da Prática Profissional: Ensinar e aprender 

- 145 - 
 

 Relações Interpessoais 

Numa fase inicial (16 de outubro a 13 de novembro), era possível verifi-

car uma má gestão de conflitos no seio da EA. Em baixo mostra-se como o ET 

da EA não soube trabalhar em prol da equipa, desrespeitando tanto os colegas 

que a constituíam como os adversários. Os elementos da equipa não ouviam a 

opinião uns dos outros, bem pelo contrário submetiam-se às ordens do capitão, 

era uma equipa muito desequilibrada: 

“No decorrer desta aula os elementos da equipa não se entendiam e não se 

ajudavam uns aos outros era notória uma desunião e falta de interajuda entre todos os 

elementos, bem como a exclusão de uma aluna por parte do ET. (DB 06 de novembro 

de 2014) 

Nos primeiros momentos do segundo período, o tipo de comportamento 

mencionado anteriormente manteve-se. Não se evidenciaram melhorias signifi-

cativas que proporcionassem uma melhor aprendizagem e desenvolver de ati-

tudes cooperativas. As interações sociais negativas entre o ET e os elementos 

da equipa eram uma constante:  

" (...) Em que o ET evidenciou muito mau perder, não dignificou a equipa, não a 

apoiou, bem pelo contrário chegou a mencionar que eram todos fracos e que nenhum 

deles sabia fazer nada." (DB 29 de janeiro de 2015) 

A dificuldade por parte da EE em transmitir a importância de existir um 

bom trabalho de equipa e de uma boa coesão e interajuda foi evidente no 

decorrer das aulas. O capitão demonstrou uma postura rígida e severa com os 

colegas, só a sua opinião deveria prevalecer e não ouvia as opiniões dos 

outros. 

A transição da UD de atletismo para andebol foi um momento crucial 

pois foi neste período que surgiu uma intervenção específica conduzida duran-

te a aula de cidadania. No dia 27 de fevereiro de 2015 procedeu-se à visualiza-

ção de vídeos referentes à AC e às Relações Sociais. Este debate reflexivo 

teve um papel determinante na mudança de atitudes do ET da EA em particular 

e na turma em geral. No desenrolar da UD de andebol foi notória uma melhoria 

na comunicação entre alunos, uma maior aceitação mútua de opiniões e a aju-

da dos diferentes colegas, bem como um aumento de situações de encoraja-
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mento entre colegas. A partir deste momento o ET participou em todas as tare-

fas propostas, assumindo, de forma motivada, o papel que lhe foi solicitado a 

desempenhar. O ensino de pares revelou uma postura muito centrada no 

desenvolvimento das funções pelos seus colegas de equipa. Esta evidência 

pode ser atestada no excerto que se segue: 

" (...) Gostei muito do ET hoje, Ajudou-me muito professora." (DB 12 de março 

de 2015) 

"O ET já tinha a preocupação de explicar calmamente os exercícios e ajudar os 

colegas nas dificuldades que surgiam no decorre da aula. A aluna que ele colocava de 

parte e não a respeitava foi tratada de forma completamente diferente, chegando 

mesmo a elogiá-la e incentivá-la nas diferentes tarefas. Num desses momentos pude 

ouvi-lo dizer "Boa Joana é assim mesmo. Continua." (DB 03 de março de 2015) 

No decorrer da UD de andebol até ao final do terceiro período esse 

comportamento evoluiu progressivamente e de uma forma bastante positiva 

enaltecendo a aprendizagem dos alunos, bem como as relações intersociais e 

o sentimento de afiliação entre todos os elementos da equipa, como refere o 

ET da EA: 

"Uma equipa é um grupo é para estarmos todos unidos e ajudarmo-nos uns 

aos outros e não é andarem a resmungarem." (DB 14 de maio de 2015) 

" (...) O ET desta equipa menciona que ele é igual aos elementos da sua equi-

pa e só unidos é que conseguem alcançar o objetivo pretendido." (DB 02 de junho de 

2015) 

 

4.3.5.3 Discussão dos Resultados 

O presente estudo veio reforçar a noção de que, na implementação do 

MED são necessárias usar algumas estratégias especificas que induzam 

proactivamente o trabalho cooperativo entre os alunos. Este estudo teve como 

objetivo realizar uma intervenção pedagógica impulsionada pela EE, no sentido 

de resolver problemas relacionados com a falta de cooperação entre os alunos 

com consequências negativas na equidade das oportunidades de participação 

entre os alunos. Nesta etapa, descreve-se a discussão dos resultados prove-
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nientes dos questionários aplicados nos dois momentos do estudo em conjunto 

com os dados da análise qualitativa, que adveio das reflexões ideadas pela EE 

ao longo deste ano letivo.   

Pela análise dos eventos na EA durante a fase inicial (16 de outubro a 

13 de novembro), foi possível verificar um conjunto de dinâmicas interrelacio-

nais entre os alunos que tiveram um impacto negativo para o desenrolar do 

processo de E/A. Isto está de acordo com o encontrado no estudo de Farias et 

al. (2015) onde os alunos dominantes tomaram conta da posse de bola e joga-

ram mais tempo do que as raparigas. 

Os resultados dos questionários mostraram um aumento da média na 

categoria "Cooperação” em 10 das 11 questões. As melhorias foram particu-

larmente vincadas na questão "Se alguns membros da tua equipa tem proble-

mas nas aulas, todos querem ajudar a resolver essas situações para se mante-

rem unidos" da análise contextual. Numa primeira fase, a equipa demonstrava 

em muitas situações um comportamento social inadequado, ou seja, não exis-

tia uma relação social positiva no seio da mesma. Contudo pela análise do 

desenvolvimento dos seus comportamentos e atitudes nas aulas, este conceito 

foi desenvolvido e robustecido pela turma, e principalmente pela EA. Segundo 

Farias et. al (2015), tal como  neste estudo, estimular os treinadores para incluir 

todos os alunos da equipa no debate e nas tomadas de decisões foi extrema-

mente importante. Neste sentido, as fichas de bonificação foram importantes 

pois estimularam a união e as relações sociais no seio do grupo, uma vez que 

no seu preenchimento todos os elementos tinham de dar sua opinião, para jun-

tos chegarem a uma opinião sobre o desempenho da equipa na aula. As reu-

niões no início da aula, ou antes da realização de um exercício também foram 

importantes, pois estimulava o debate entre todos os elementos o que propor-

cionava interação entre os elementos, novas aprendizagens e interajuda. A 

própria organização da tarefa permitiu mais interação entre todos e mais FB 

por parte do ET, o que estimulou a partilha de ideias, responsabilidade e um 

sentido de amizade.  

Aparentemente, a tendência dos resultados dos questionários na catego-

ria (Participação e Sentimento de Afiliação) está em concordância com a análi-
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se contextual. Inicialmente a postura do ET nem sempre foi a melhor, pois a 

exclusão de certos elementos (sexo feminino) da realização dos exercícios ou 

dos jogos de competição fazia com que estes desmoralizassem e não contri-

buíssem para o seu sucesso. Algo semelhante foi verificado no estudo de 

Farias et al. (2015) pelo que numa fase inicial, tal como no presente estudo, 

houve ausência de equidade na participação porque os objetivos da EA, pauta-

dos pelo ET, tenderam para a vitória a todo o custo e não para a maestria e 

equidade na participação. Isto implicou deixar raparigas de fora em alguns 

momentos, particularmente quando envolvia competição. 

A troca de opiniões era diminuta prejudicando ainda mais a mesma. No 

decorrer do estudo, os alunos foram desenvolvendo um sentimento de afiliação 

entre todos, o que fez com que o gosto pela prática e o alcance de um objetivo 

comum estivesse mais presente. A implementação das estratégias, como as 

fichas de bonificação ajudou neste desenvolvimento, uma vez que a equipa 

percebeu a importância da ajuda mútua e a importância das relações. Em ter-

mos quantitativos, parece ter existido uma concordância se notarmos que exis-

tiram incrementos nos valores de média em 5 das 8 questões. As melhorias 

foram mais evidentes na questão "O trabalho da tua equipa não fica concluído 

até todos os elementos terem aprendido o exercício”. Com a implementação de 

estratégias o desenvolvimento de uma AC foi surgindo, o ensino entre pares 

começou a ficar cada vez mais patente, bem como as relações entre os alunos. 

A ficha de estatística foi importante, pois ajudou a que percebessem que 

todos os alunos são importantes para a equipa e que todos contribuem para o 

seu sucesso. Aqui se refletem por exemplo o incremento das atitudes de ensi-

no de pares entre colegas. Estas evidências não corroboram o postulado por 

Webb (1982) que afirma que os alunos com um estatuto académico mais ele-

vado participam e intervêm com mais frequência, são mais influentes, dominam 

as interações e beneficiam de mais oportunidades para liderar, na medida em 

que o seu conhecimento é aceite e reconhecido pelos pares. Porém, neste 

caso o ET evidenciou o oposto dos comportamentos enunciados pelo autor. 

Farias et al. (2015) verificaram que a dinâmica que os ET instituíram no seio 

das equipas foi um elemento mobilizador da cooperação. 
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Na categoria "Interações Sociais e de Pequenos grupos" foi onde se 

registaram incrementos estatisticamente significativos em mais questões. Aqui 

abordaram-se conceitos como a aceitação de opiniões diferentes ou sentimen-

to de união durante a realização das tarefas. De acordo com a análise contex-

tual a AC deu os seus "frutos", pois a ajuda na realização dos exercícios, a tro-

ca de opiniões, a demonstração do exercício aos colega que não estava a 

entender foi muito importante na criação de laços entre os elementos da equi-

pa. As dinâmicas relacionais entre todos foram se desenvolvendo gerando uma 

equipa cada vez mais coesa e focada no objetivo comum. Todavia, com a 

implementação e familiarização das estratégias foi-me possível centrar o ensi-

no mais nos alunos do que na EE, ou seja, adotar um estilo de ensino que se 

centrasse nos alunos e na sua aprendizagem. Na perspetiva de EE, através da 

descoberta guiada, procurou criar as condições necessárias para que os alu-

nos obtivessem ferramentas que os auxiliassem a edificar o seu próprio cami-

nho. Para tal, instiguei-os a refletirem criticamente, a questionarem o porquê, o 

para quê e as consequências das coisas (Batista, 2011, p. 90). A postura do ET 

também foi um foco influenciador para esta evolução, por estar mais determi-

nada em ajudar a sua equipa e não no seu proveito próprio fez com que essa 

determinação, em conjunto com os seus colegas gera-se o comportamento 

desejado.  

Os skills cards manifestaram consequências muito positivas, pois permi-

tiu aos alunos ter mais controle das suas ações no decorrer da aula, "Não sen-

do dito o que fazer o tempo todo", (Brunton, 2003). É de salientar que os alu-

nos parecem ter desenvolvido a consciência da importância de se cultivarem 

interrelações positivas quando por exemplo, se verificarmos que existiram 

incrementos estatisticamente significativos na questão "Ao fazeres parte da tua 

equipa ajudou-te a perceber que existem colegas que pensam de forma dife-

rente". Os sentimentos de afiliação, uma equidade de participação foram sendo 

desenvolvidos de forma gradual mas com grande impacto na EA. A ficha de 

estatística e de bonificação, bem como a aula de cidadania foram dois grandes 

focos de desenvolvimento para a equipa.  
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Através da análise dos dados do questionário foi notório um aumento da 

média do primeiro para o segundo momento, na categoria "Autodesenvolvimen-

to". Não obstante, também neste estudo, no início do ano letivo se verificaram 

problemas relacionados com a liderança e as más interações sociais. No caso 

de Farias et al. (2015) isso deveu-se ao facto de os alunos não estarem habi-

tuados a cooperar nas aulas de EF. A falta de equidade de participação, a falta 

de afiliação e uma liderança autocrática levou a que a EA não atingisse o obje-

tivo proposto, ou seja, que não trabalhasse em equipa, que não concebessem 

nenhum tipo de relações o que levou a uma não aprendizagem da mesma. O 

ET não mantinha uma postura adequada para com a equipa e não respeitava 

os seus elementos. A falta de dinâmicas foi outro fator que influenciou de forma 

negativa a equipa. Na questão, "O trabalho em equipa tornou-te mais autóno-

mo", as melhorias foram evidentes. Este aumento de autonomia também foi 

sendo desenvolvido no decorrer do estudo e na implementação das estraté-

gias. Os skills cards manifestaram consequências muito positivas, pois permitiu 

aos alunos ter mais controle das suas ações no decorrer da aula, "Não sendo 

dito o que fazer o tempo todo", (Brunton, 2003). O grande impacto para este 

aumento advieram da formação de relações sociais entre os elementos da 

equipa, bem como com o ET, pois com estas relações fortalecidas e uma liga-

ção mais forte entre os elementos fez com que a equipa se tornasse mais 

autónoma e responsável pelos seus comportamentos e decisões no decorrer 

da aula. Os autores Goudas et ai. (1994), mencionam que isso especifica que o 

sentimento de competência não será reforçado a menos que um senso de 

autonomia seja também alcançado. Desta forma, tem mostrado que existe uma 

forte correlação ente a perceção de autonomia dos alunos, a sua perceção de 

competência e por inerência o empenho que colocam nas atividades.  

Por fim, a tendência dos resultados dos questionários da categoria "Per-

ceção de Competência" também foram melhorando no decorrer do estudo. A 

alteração do comportamento do ET e dos seus elementos fez com que a 

aprendizagem decorre-se de forma espontânea e que todos conseguissem 

atingir os objetivos. Ao praticante compete a edificação das aprendizagens, 
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através da busca sistemática de soluções, na qual os processos de perceção, 

compreensão e tomada de decisão são altamente valorizados (Mesquita, 2006 

Uma maior autonomia, responsabilidade surgiu de novos laços criados 

entre os elementos e uma afiliação cada vez mais vincada no seio da equipa. A 

postura do ET face a uma nova fase na sua equipa, ensino entre pares, foi 

decisiva para o seu sucesso, ou seja, uma nova aprendizagem. Neste sentido, 

a questão não era apenas a responsabilidade ou um estilo de ensino diferente, 

mas sim sobre a criação de um ambiente seguro e de apoio que ajudou a 

desenvolver a autoconfiança e um sentimento de competência entre os alunos 

(Kirk et al., 2000). Hastie (2000) explica no eu estudo que com as tarefas de 

ensino entre pares os alunos passam a responder hierarquicamente perante os 

pares. Em associação com os sistemas de responsabilização dos alunos, neste 

caso as fichas de bonificação, a pontuação, fair play, gerou um sistema social 

no qual os alunos responderam perante os colegas de equipa e que os impeli-

ram a um elevado compromisso para com a equipa. No presente estudo, os 

incrementos na perceção dos alunos acerca de dessa autonomia e responsabi-

lidade parecem atestar esta interpretação. Neste estudo, tal como o verificado 

no estudo de Farias et al (2015), foi necessário trabalhar de forma enfocada 

nas competências de liderança dos ET o que mostrou ter um impacto extre-

mamente positivo ao nível da disponibilidade dos ET na ajuda aos colegas. 

Estas estratégias incluíram o incremento de responsabilidade através dos skills 

cards e das reuniões realizadas no início da aula ou antes da realização de um 

exercício.  

Em jeito de conclusão a AC, ao potenciar o confronto entre pares e 

pequenos grupos, foi promotora de interações sociais, na medida em que os 

alunos foram 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, p. 76). Os resul-

tados foram de encontro aos esperados no enfoque da problemática e da inter-

venção e estão em concordância com os autores Pearlman e Karp (2010), que 

afirmaram que o MED permite aos alunos serem proativos nas aulas e sabe-

rem utilizar as estratégias especificamente desenhadas para, assim consegui-
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rem arrecadar o máximo de potencial do MED em termos de aprendizagem 

cooperativa e interações sociais positivas. 

Em suma, o MED exterioriza o elevado protagonismo atribuído aos alu-

nos no processo de E/A, motivando-os a tomar decisões e a resolver proble-

mas. Deste modo, os alunos passivos passam a aprendizes ativos. 

Neste processo, as dinâmicas grupais, materializadas nas interações 

sociais, ganham um sentido acrescido. A autonomia dada aos ET requeria a 

responsabilização dos alunos em todas as tarefas (Metzler, 2000). Para o 

aumento da competência dos alunos na realização das funções, que foi o caso 

no desenrolar deste estudo, foi de estrema importância a implementação de 

sistemas de accountability que regularizaram e estabilizaram as diferentes fun-

ções a desempenhar pelos alunos (Hastie, 2000; Mesquita,et al., 2005; Hastie, 

de Ojeda, & Luquin, 2011).  

 

4.3.6. Conclusões 

Após a fase de discussão dos resultados analisados anteriormente 

pode-se constatar que as equipas, e principalmente, a EA prosperaram na sua 

aprendizagem no decorrer do ano letivo, através de uma AC e inclusiva. Penso 

que a continuidade do modelo, nos anos letivos seguintes, seria importante 

para os alunos, uma vez que já estão familiarizados e ajudaria a colmatar pos-

síveis comportamentos estereotipados e influenciados pela cultura, e com a 

sua manutenção a planeamento e a implementação conseguida ajudaria a 

manter um ambiente de aprendizagem mais cooperativo, inclusivo e equitativo. 

Deste modo, no caso concreto da EA, no qual, a liderança estava cen-

trada no aluno com maior disponibilidade motora, aportou ganhos aos colegas 

que ficaram sob a sua tutoria, melhorando também o conceito de liderança no 

seio da mesma.  

Em relação ao projeto de pesquisa, este revelou-se essencial para o 

acompanhamento das mudanças comportamentais e para o ajustamento dos 

procedimentos e estratégias implementadas, remodelando a aprendizagem e 

as interações sociais. O MED foi uma ajuda importantíssima no desenvolvimen-

to dos domínios cognitivos, motores e sociais, uma vez que ajudou os alunos a 
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melhorarem a sua performance nas aulas. Através do ensino de pares, da coo-

peração e entrajuda entre os elementos da equipa, ajudou também a adquirir 

conhecimentos específicos das diferentes modalidades e assim ser um apoio 

na sua aplicação na prática. Por fim, mais importante ajudou os alunos a adqui-

rirem conceitos intrinsecamente, uma vez que o modelo ajudou-os a percebe-

rem e a colocarem em prática conceitos, como a Afiliação, a Interação Social 

no seio da equipa, a Equidade de Participação, a Inclusão, a adequação de 

diferentes papéis, a Entreajuda, a Festividade, o Fair-play, a Responsabilidade, 

e sobretudo, o Saber-estar numa aula em conformidade com os elementos da 

sua equipa. Constatei, que a adaptação deste modelo foi uma mais-valia para 

esta turma, pois como Siedentop (1996) e Corbin (2002) afirmam, quando as 

componentes afetivas e sociais são acauteladas, os níveis de motivação das 

crianças para as aprendizagens são incrementados, assim como o desenvol-

vimento do gosto por uma vida ativa que passa, inequivocamente, pela prática 

desportiva.  

Como refere Mesquita e Graça (2011), “formar a pessoa desportivamen-

te competente, desportivamente culta e desportivamente entusiasta” (p.39). 

Para tal, no decorrer deste ano letivo implementei estratégias com o intuito de 

fomentar a AC e a autonomia nos alunos. Assim, os skills cards, com o exercí-

cio explanado, bem como os seus objetivos e componentes críticas, a Ficha de 

Bonificação, que privilegiavam o comportamento da equipa ao longo da aula e 

a Ficha de Estatística, que evidenciava a equidade de todos os elementos da 

equipa e o seu contributo na pontuação da equipa, com o complemento de um 

bónus, desenvolveram nas equipas competências inerentes à implementação 

do MED referidas anteriormente.  

Face ao exposto, verifica-se que a dinâmica das equipas apresenta uma 

grande volubilidade intrínseca ao meio envolvente e às particularidades de 

cada elemento do grupo. Ainda neste quadro, na escola, existe uma distribui-

ção de papéis distintos que cada aluno tende a assumir. Neste sentido, con-

forme o tipo de papel que os alunos assumem ou que lhes é atribuído no seio 

do grupo, estes, normalmente, agem de forma bastante estereotipada em 

ambiente escolar. Contudo o papel do MED neste aspeto foi fundamental pois 
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ajudou a solidificar relações no seio da equipa e a fortalecer o companheirismo 

e o afeto. 

Assim, uma vez que os estereótipos devem estar relacionados com o 

estatuto de cada indivíduo através dos seus pares e do ambiente desportivo 

que está inserido, a formação das equipas dever realizada com o máximo de 

cuidado, de uma forma planeada pelo professor, pois poderá a trazer proble-

mas ao processo de ensino-aprendizagem. Esta, ao potencializar a abertura de 

canais de comunicação no seio das equipas, diminuído a distância física e 

social entre os indivíduos, promoveu o trabalho cooperativo, a partilha e, con-

sequentemente, a aprendizagem. Uma vez mais, o MED resultou na diminuição 

dos fatores de exclusão e na luta pela inclusão na competição (Mesquita & 

Graça, 2011). O papel do MED tornou-se mais uma vez fundamental, pois aju-

dou nos ganhos da aprendizagem da turma, na formação de relações sociais, 

desenvolveu uma autonomia e um sentido de responsabilidade aos ET; um 

sentimento de entreajuda e dedicação entre todos; uma equidade de participa-

ção e uma aprendizagem de pares.  

O resultado final resulta do contributo de todos, pode contribuir de forma 

decisiva para minimizar as diferenças sociais e potenciar a participação ativa e 

deliberada dos alunos nas tarefas de planeamento e de aprendizagem. Todo o 

desenrolar desta experiência foi muito benéfica para mim, uma vez que conheci 

a verdadeira vantagem de lecionar com o MED e com todas as suas estraté-

gias e o quão benéfico pode ser para o desenvolvimento dos alunos, principal-

mente no processo de E/A nas aulas de EF. Constatei, que a adaptação deste 

modelo foi uma mais-valia para esta turma, pois como Siedentop (1996) e Cor-

bin (2002) afirmam, quando as componentes afetivas e sociais são acautela-

das, os níveis de motivação das crianças para as aprendizagens são incremen-

tados, assim como o desenvolvimento do gosto por uma vida ativa que passa, 

inequivocamente, pela prática desportiva. 
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5. Ilações finais e perspetivas para o futuro 

Eis que chegou o EP. Esta formação profissional, de vertente mais práti-

ca, complementou a formação teórica e técnica que tive no ensino secundário e 

no ensino superior e que de agora em diante será a base do meu percurso pro-

fissional. Terminada a caminhada rumo à (re)construção da minha IP é impor-

tante fazer uma retrospeção de todos os fatores já anteriormente referidos nes-

te relatório para, deste modo, tentar formular uma síntese interpretativa das 

experiências e aprendizagens adquiridas ao longo deste ano em contexto práti-

co de ensino. 

Paralelamente é também tempo de lançar uma nova perspetiva para o 

futuro. O estágio, ao possibilitar o contato direto com o mercado de trabalho e 

com todas as exigências e responsabilidades que lhe estão associadas, 

demonstrou ser uma etapa formativa enriquecedora, repleta de novas aprendi-

zagens. Aprendizagens essas que vão para além do presente e que se perpe-

tuarão no futuro. Durante este estágio, tive a oportunidade de aplicar os conhe-

cimentos anteriormente adquiridos à prática e às exigências que com ela 

advêm, desta convergência surgiram novos conhecimentos, que levaram a 

uma prática consciente, fundamentada e contextualizada. Neste sentido, e sem 

esta componente prática, não seria de todo possível realizar a minha formação, 

pois esta parte prática permitiu-me errar, questionar e refletir, e em simultâneo 

possibilitou o (re)ajustamento e a (re)construção dos meus conhecimentos, 

crenças e conceções. 

O EP superou todas as minhas expectativas! O medo do desconhecido e 

o receio de errar assoberbaram-me nos primeiros dias, mas à medida que o 

tempo foi passando, com a recolha de informações e a troca de experiências 

que daí advieram, essa sensação foi desvanecendo, dando lugar a um senti-

mento de alívio que me ajudou a ultrapassar esta primeira fase de uma forma 

bem mais positiva do que aquela que eu afigurara. Inicialmente, dado que o 

papel de aluna ainda estava bastante interiorizado, foi-me complicado assumir 

a postura de professora. Entre outros, diferencio "os meus meninos", e a grati-

ficante empatia entre estabelecida entre nós, que aos poucos me ajudaram a 

conseguir diferenciar as atitudes. Foi também um fator de instabilidade o volu-
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me das diferentes tarefas que me foram propostas, pois acabei por me deparar 

com algumas dificuldades na sua gestão, uma vez que me vi forçada a realizá-

las num curto espaço de tempo. Contudo, foi uma tarefa que consegui comple-

tar com sucesso e que me permitiu estar em contato com as etapas iniciais que 

todo e qualquer professor tem de ultrapassar. 

Hoje, uma vez terminado o EP, refiro alguns fatores importantes que 

retive, entre eles as diferenças e adaptações ao nível da planificação. Tive 

algumas dificuldades em compreender as vantagens de ser flexível perante um 

planeamento, dado que sou uma pessoa bastante rigorosa e isso se refletiu no 

EP. Apesar de um planeamento não ser algo independente, já que existem 

vários fatores que lhe estão associados, é importante que um professor seja 

capaz de adaptar um certo plano inserido no contexto que lhe é apresentado. 

Em algumas aulas senti a necessidade de reformular o plano previamente ela-

borado, uma vez que os alunos não estavam a corresponder às expectativas e 

a aula não estava a ter a rentabilidade pretendida. Posso dizer que a minha 

inflexibilidade levou a alguns erros, contudo, aprendi muito com isso, pois tal 

possibilitou que eu observasse e sentisse a importância do foco no momento. 

Outra modificação que senti foi o fato de ter sido capaz de gerir e de 

encarar uma turma de alunos heterogéneos, perante a qual consegui mostrar 

uma atitude rigorosa e inflexível, conseguindo distanciar-me da figura branda e 

sensível que me é natural. Esta postura foi essencial para a criação de hábitos 

rigorosos e rotineiros de aula, uma vez que tal potenciou a rentabilização do 

tempo da mesma. 

Compreendi também as vantagens em ser inovadora. Desde que fui alu-

na, a realidade escolar mudou muito pois desde então houve uma grande evo-

lução dos materiais, do ensino, das aprendizagens e, inclusivamente, uma 

grande alteração na própria predisposição dos alunos para certas atividades. 

Através do MED, pude reconhecer as vantagens e benefícios da adaptação de 

um modelo e/ou método de ensino, pois o fato de apresentar algo novo aos 

alunos fez com que se criasse um maior interesse e uma maior motivação pela 

parte dos mesmos na aula de EF. Tal permitiu-me atingir um dos objetivos 
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principais de um professor de EF, isto é, conseguir que os alunos apreciem e 

pratiquem desporto, incutindo hábitos de vida saudáveis e ativos. 

Aprendi também que um professor não só se limita a lecionar aulas 

como também deve estar presente em reuniões, participar nos eventos da 

escola, elaborar um plano de atividades e inserir-se nas mesmas, interagir e 

intervir com a comunidade escolar. O professor pode ainda deter um cargo no 

DE, que foi o que mais me fascinou no meu EP. No DE percebi a importância 

de se criar uma relação pessoal com cada aluno, com o objetivo de os conhe-

cer melhor e de compreender os seus maiores problemas, facilitando assim a 

perceção e a resolução desses mesmos problemas, e a incentivá-los para a 

prática do desporto. 

O EP revelou-se num momento crucial de aprendizagem a todos os 

níveis, uma vez que permitiu o meu desenvolvimento tanto a nível pessoal 

como teórico, técnico e social. Agora que já finalizei o meu EP, concluo que um 

professor de EF, para além de ter de ser um bom gestor e ter de ser capaz de 

realizar várias tarefas em simultâneo, tem também de ser flexível, inovador, e 

de possuir um conhecimento específico sobre a dimensão humana. 

É também essencial realçar a importância do NE neste processo, uma 

vez que estou ciente de que o desenvolvimento profissional alcançado não 

resultou de um processo unipessoal, fruto somente de conhecimentos pré-

adquiridos ou da acumulação de experiência. Foi através da interação baseada 

no diálogo e na partilha de experiências, conhecimentos, frustrações e preocu-

pações, que compreendi as vantagens da cooperação, isto permitiu-me acres-

centar valor e significado às experiências assim como superar as dificuldades 

encontradas pelo caminho. Esta caminhada não teria sido a mesma se tivesse 

sido feita sem a presença de duas amizades que foram crescendo ao longo 

deste ano, que tanto prezo e admiro, e sem o espírito de entreajuda, sincerida-

de e união que existiu entre nós, confesso que ter-me-ia sentido desprotegida e 

insegura se assim não tivesse sido. 

Deparo-me agora com um misto de sentimentos, entre eles, a gratidão 

para com os meus alunos, o PO, o PC, as colegas do NE, o corpo docente da 

EC e os funcionários, com quem formei relações de amizade, e que me ajuda-
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ram a ultrapassar os obstáculos durante este meu percurso profissional. O pra-

zer de um dever cumprido, pois fui capaz de adaptar a teoria apreendida na 

formação inicial à realidade, transmitindo conhecimentos aos meus alunos e 

ajudando-os a evoluir e a criar um certo gosto pelo desporto, e a esperança de, 

com o apoio de outros colegas de profissão, poder continuar a partilhar e a 

complementar todos os conhecimentos adquiridos. 

Como Farias e Nascimento (2012) afirmam, a profissão docente exige 

um conjunto de conhecimentos originados na sua própria intervenção ou em 

momentos distintos prévios à mesma. De acordo com os mesmos autores, os 

conhecimentos e competências devem ser absorvidos durante a formação ini-

cial do professor, para que este venha, de futuro, a construir uma relação har-

moniosa com a sua profissão. De modo a conseguir atingir este objetivo, tive o 

cuidado de reter o maior número de sugestões e linhas orientadoras que me 

eram oferecidas durante a totalidade do meu EP. 

Faço um balanço muito positivo do meu EP, dado que confirmei o meu 

gosto pela educação e a esperança que tenho na mesma. Apesar de atribuir 

grande mérito ao EP, encerro esta fase ciente de que esta não figurou o final 

da minha viagem rumo à construção de uma IP docente, para já, ainda existem 

muitos caminhos por percorrer. De fato, perante uma sociedade cada vez mais 

inconstante, a contínua atualização dos conhecimentos torna-se imprescindí-

vel, para poder caminhar a par da mudança e dar resposta aos desafios e exi-

gências inerentes à profissão. 

Hoje, apesar de ter consciência de que lecionar no mundo real está lon-

ge de ser fácil, não tenciono desistir de ensinar, emancipar, orientar, no fundo, 

de ajudar a guiar alguém para caminho certo. O gosto pelo ensino continuará 

presente e à espera de uma oportunidade para retornar a esta realidade, pois 

os alunos são a verdadeira razão da minha escolha profissional. 

Contudo, e nunca esquecendo os valores que os meus avós me incuti-

ram, estarei sempre pronta para novos desafios. 
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Anexo 1: Ficha de Identificação do Aluno 
 

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO DO ALUNO                         

                                             

Nome: _______________________________________________________________ 

Data Nasc.: ___/___/_____   Idade: _____    Naturalidade: ______________________ 

Morada: ______________________________________________________________ 

Código Postal: _______-_____   Localidade: _________________________________ 

Alguma vez reprovas-te?   Sim            Não            Se sim, em que ano?____________ 

Quais são as tuas disciplinas preferidas?____________________________________ 

Qual foi a tua classificação a Ed.Física no ano letivo anterior? ___________________ 

 

Praticas algum desporto? Sim           Não            Se sim, qual?___________________ 

És federado? Sim           Não            Se sim, em que modalidade?_________________ 

Modalidades que mais gostas: ____________________________________________ 

Modalidades que gostarias de ter em Ed.Física:_______________________________ 

 

Quais são as tuas expectativas referentes às aulas de Educação Física? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

Professora: Carina Sá 
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Anexo 2: Ficha de Bonificação 

Ficha de Registo Estatístico de Bonificações 

Nome da Equipa: 

Aula 1 e 2 
14 maio 

 
Aula 3 

19 maio 
 

Aula 4 e 5 
21 maio 

 
Aula 6 

 26 maio 
 

Aula 7 e 8 
28 maio 

Aula 9 
02 junho 

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 perce-
be 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 3: Skill Card 
"Lançamento de precisão" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos 

Exercitar o remate lançando a bola dirigida 

ao alvo tem em conta a sua localização. 

Descrição do Exercício 

As equipas estão frente-a-frente no campo. No centro da zona proibida 

coloca-se vários cones em cima de um banco sueco. O exercício começa 

com alunos, com bola, junto à linha que delimita a zona proibida. Após a 

indicação da professora cada aluno lança a sua bola tentando derrubar o 

máximo de cones que conseguirem. Depois de lançarem a sua bola 

devem imediatamente procurar uma bola perdida e regressar para voltar 

a lançar. Cada vez que todos os cones forem derrubados, a equipa que 

derrubou mais cones ganha 1 ponto. Vence a equipa que obtiver mais 

pontos. 

 

 

 

 

. 

Erros Mais Frequentes 

No “armar” do braço , o 

cotovelo está demasiado 

próximo do tronco, limitan-

do a força e precisão do 

remate; 

Pouca rotação do tronco; 

Não avança a perna contrá-

ria ao braço rematador. 

Indicações Técnicas 

- Arma o braço à altura da cabeça com o cotovelo afastado do tronco. 

- Flete o tronco à frente durante a execução do remate. 

- Coloca o pé contrário ao braço de remate avançado. 

Equipa: Os grandes 

atletas 
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Anexo 4: Ficha de Observação 
Ficha de Observação 

 

Período/Momento: 1º Período 

- Controlo 

Data: 21-10-2014 Hora:14:30h às 

17:25h    

 

Observação nº: 1 

 

Ano: 8/9 Vocacional 2        

Turma:  

Espaço: Interior Professor: Luís Filipe Casanova 

Aula nº: 

Nº Alunos: 17 

U.D.: Futsal Observador: Renata Fernandes 

                           

 

 

        -        - +         +                                     

Introdução 

ao Plano de Aula 

Os alunos são pontuais 
 

 x 

O professor inicia a aula à hora marcada    x 

Informa os alunos dos objetivos da aula  
 

 x 

Organização do 

Plano de Aula 

Organiza adequadamente a atividade 
  x 

Aproveita o espaço de forma adequada 
  x 

Propõe situações adequadas ao nível dos alunos 
  x 

Posiciona-se em conformidade com os exercícios planificados 
  x 

Estimula atitudes de empenho nos alunos 
  x 

Atribui tarefas aos alunos dispensados  x  

As atividades sucedem-se com sequência lógica   x 

Gestão do Plano 

de Aula 

Seleciona de forma adequada e mostra segurança no desenvolvimento dos conteúdos 
  x 

Explica as tarefas a executar 
  x 

Os alunos realizam o exercício à ordem do professor 
  x 

Os alunos realizam o exercício de acordo com a sua especificidade 
  x 

Ajuda e corrige os alunos 
  x 

Identifica e atua em casos de comportamentos indisciplinares dos alunos 
  x 

Mantém os alunos ativamente envolvidos nas tarefas propostas 
  x 

Instrução e Feed- Durante a explicação dos exercícios apenas o professor fala  x  

- – Não Realiza/cumpre                -/+ – Realiza/cumpre            + – Realiza/cumpre corretamente 
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backs Diferenciação da voz vs. exercício  
  x 

Fornece Feedbacks de forma diferenciada 
  x 

Relação professor/aluno 
  x 

Durabilidade do 

Plano de Aula 

Gasta pouco tempo na colocação do material 
  x 

Forma atempadamente os grupos/equipas 
  x 

Adequação da duração do exercício 
  x 

Respeita o tempo previsto para a aula   
x 

 

Observações:  
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Anexo 5: Lista de verificação instrucional (Hastie et al., 2013) 
  

Professora: 

Número 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 6: "Questionário sobre as Relações entre a Responsabilida-
de Pessoal e Social e as Dinâmicas de grupo" 

"Questionário sobre as Relações entre a Responsabilidade Pessoal 

e Social e as Dinâmicas de grupo" 

Adaptação de Sidónio Serpa & António Rosado (FMH- Laboratório de Psicologia do Desporto e Exercício); Li, 

Wright, Rukavina e Pickering, 2008; Wilson, Rogers, et al., 2006 (Psychological Need Satisfaction in Exercise); Green, 

Adams and Turner 1988. 

 

Este questionário foi concebido para avaliar as tuas opiniões em relação à tua equipa, 

à tua participação nas aulas de Educação Física (EF) e à tua professora. 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 e profes-

sora. Coloca uma cruz (X) sobre um número de 1 a 4 pra indicar o teu nível de concordância 

com cada uma das seguintes afirmações. O nível de concordância pode variar entre o 1 (Nun-

ca) e o 4 (Sempre). 
 

 

 

 

 

Nível de Concordância 
1 

Nunca 
2 

Às vezes 

 

3 
Quase 
Sempre 

4 
Sempre 

 Cooperação 

1. Eu sou prestável (útil) para os outros. 

(exemplo: ajudo/corrijo/ ensino o meu colega) Green, 

Adams and Turner 1988. 

1 2 3 4 

2. A pontuação da minha equipa depende da 

aprendizagem de todos os elementos. Green, Adams and 

Turner 1988. 

1 2 3 4 

3. É uma boa ideia ajudarem-se uns aos outros 

dentro da tua equipa. Green, Adams and Turner 1988. 
1 2 3 4 

4. Eu gosto de cooperar com os meus colegas 

de equipa. Green, Adams and Turner 1988. 
1 2 3 4 

5. Eu esforço-me muito, mesmo que não goste 

do exercício. Green, Adams and Turner 1988. 
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 

Dá exemplos: 
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7. Se alguns membros da tua equipa têm pro-

blemas 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: 
 
 

8. Todos os elementos da tua equipa se aju-

dam uns aos outros. Por exemplo, a ensinar o jogo, 

um exercício, a preencher uma ficha de jogo. Adapta-

ção do Inquérito de David W. Jonhson, Roger Jonhson, and Douglas Ander-

son, 1983 

1 2 3 4 

Porque que achas que isso deve acontecer? 
 

 

9. A tua equipa é melhor quando trabalha em 

conjunto, do que quando trabalham cada um por si. 

Green, Adams and Turner 1988 

1 2 3 4 

Dá exemplos: 
 
 

 

10. Se a tua equipa não jogar, nem trabalhar em 

conjunto sairão prejudicados. Green, Adams and Turner, 1988 
1 2 3 4 

Porque achas que isso acontece?  
 
 

11. Eu ajudo os meus colegas de equipa a 

aprender. David W. Jonhson, Roger Jonhson, and Douglas Anderson, 

1983 

1 2 3 4 

Dá exemplos: 
 
 
 

 
 Participação e Sentimento de Afiliação 

1 
Nunca 

2 
Às vezes 

 

3 
Quase 
Sempre 

4 
Sempre 

12. A tua equipa oferece-te oportunidades sufi-

cientes para melhorares a tua prestação nos jogos/ 

competições. Green, Adams and Turner, 1988 

1 2 3 4 

13. A tua equipa oferece-te oportunidades sufi- 1 2 3 4 
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cientes para melhorares a tua prestação nos trei-

nos. Green, Adams and Turner, 1988 

14. Após teres trabalhado em equipa descobriste 

que todos tinham coisas em comum. Green, Adams and 

Turner, 1988 

1 2 3 4 

15. Eu participo em todas as atividades. Adaptação 

do Inquérito de David W. Jonhson, Roger Jonhson, and Douglas Anderson, 

1983 

1 2 3 4 

16. Os alunos da tua equipa precisam uns dos 

outros. Green, Adams and Turner, 1988) 
1 2 3 4 

Porque que achas que isso é importante? 
 
 
 
 

17. Gostas de fazer parte da tua equipa. Adaptação 

de Sidónio Serpa & António Rosado (FMH- Laboratório de Psicologia do 

Desporto e Exercício 

1 2 3 4 

 

18. Estás satisfeito com a quantidade de tempo 

que tens jogado ou participado na aula. Adaptação de 

Sidónio Serpa & António Rosado (FMH- Laboratório de Psicologia do Despor-

to e Exercício 

1 2 3 4 

19. O trabalho da tua equipa não fica concluído 

até todos os elementos terem aprendido o exercí-

cio. Adaptação do Inquérito de David W. Jonhson, Roger Jonhson, and 

Douglas Anderson, 1983 

1 2 3 4 

 

 Interações Sociais e de Pequenos Grupos 

1 
Nunca 

2 
Às vezes 

 

3 
Quase 
Sempre 

4 
Sempre 

20. Todos os alunos da tua equipa têm coisas 

importantes para oferecer uns aos outros. Adaptação de 

Sidónio Serpa & António Rosado (FMH- Laboratório de Psicologia do Despor-

to e Exercício 

1 2 3 4 

21. 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 

22. Ao fazeres parte da tua equipa ajudou-te a 

perceber que existem colegas que pensam de for-

ma diferente. Adaptação do Inquérito de David W. Jonhson, Roger 

1 2 3 4 
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Jonhson, and Douglas Anderson, 1983 

23. Sentes um sentimento de interajuda com os 

elementos da tua equipa na realização dos exercí-

cios. Adaptação de Sidónio Serpa & António Rosado (FMH- Laboratório de 

Psicologia do Desporto e Exercício 

1 2 3 4 

24. Sentes que tu e os teus colegas de equipa 

estão unidos na realização dos exercícios. Adaptação 

de Sidónio Serpa & António Rosado (FMH- Laboratório de Psicologia do 

Desporto e Exercício 

1 2 3 4 

25. Sentes te próximo dos teus colegas de equi-

pa durante a realização dos exercícios. Adaptação de 

Sidónio Serpa & António Rosado (FMH- Laboratório de Psicologia do Despor-

to e Exercício 

1 2 3 4 

26. Sentes que na tua equipa costumam definir 

em conjunto a responsabilidade de cada um. Adapta-

ção de Sidónio Serpa & António Rosado (FMH- Laboratório de Psicologia do 

Desporto e Exercício 

1 2 3 4 

27. Sentes que se ouvirem as ideias de todos os 

elementos da equipa terão mais sucesso (exem-

plos: vencer, aprender) Adaptação de Sidónio Serpa & António 

Rosado (FMH- Laboratório de Psicologia do Desporto e Exercício 

1 2 3 4 

28. Os alunos aprendem muitas coisas importan-

tes uns com os outros. David W. Jonhson, Roger Jonhson, and 

Douglas Anderson, 1983 

1 2 3 4 

29. Eu encorajo os outros. Adaptação do Inquérito de David 

W. Jonhson, Roger Jonhson, and Douglas Anderson, 1983 
1 2 3 4 

 Auto Desenvolvimento  

30. O trabalho em equipa fez com que desco-

brisses que és capaz de realizar um exercício sem 

a professora estar constantemente a dar-te instru-

ções. Adaptação do Inquérito de David W. Jonhson, Roger Jonhson, and 

Douglas Anderson, 1983 

1 2 3 4 

31. Todos assumem a responsabilidade por 

qualquer mau resultado ou mau rendimento na tua 

equipa. Adaptação de Sidónio Serpa & António Rosado (FMH- Laborató-

rio de Psicologia do Desporto e Exercício 

1 2 3 4 

32. Eu quero melhorar. Adaptação do Inquérito de David W. 

Jonhson, Roger Jonhson, and Douglas Anderson, 1983 
1 2 3 4 
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33. O trabalho em equipa tornou-te mais autó-

nomo. Green, Adams and Turner 1988. 
1 2 3 4 

34. Eu esforço-me muito. Adaptação do Inquérito de David 

W. Jonhson, Roger Jonhson, and Douglas Anderson, 1983 
1 2 3 4 

 Perceção de Competência 1 
Nunca 

2 
Às vezes 

 

3 
Quase 
Sempre 

4 
Sempre 

35. Sinto-me capaz de corrigir os meus colegas 

na realização dos exercícios. Adaptação do Inquérito de Li, 

Wright, Rukavina e Pickering, 2008; Wilson, Rogers, et al., 2006 (Psychologi-

cal Need Satisfaction in Exercise 

1 2 3 4 

36. Eu aprendo coisas importantes com outros 

colegas. Adaptação do Inquérito de Li, Wright, Rukavina e Pickering, 

2008; Wilson, Rogers, et al., 2006 (Psychological Need Satisfaction in Exer-

cise 

1 2 3 4 

37. Sinto-me capaz de ajudar os meus colegas 

na realização dos exercícios. Adaptação do Inquérito de Li, 

Wright, Rukavina e Pickering, 2008; Wilson, Rogers, et al., 2006 (Psychologi-

cal Need Satisfaction in Exercise 

1 2 3 4 

38. Sinto que sou eu que decido. Adaptação do Inquérito 

de Li, Wright, Rukavina e Pickering, 2008; Wilson, Rogers, et al., 2006 (Psy-

chological Need Satisfaction in Exercise 
1 2 3 4 

39. Sinto-me capaz para completar os exercí-

cios. Adaptação do Inquérito de Li, Wright, Rukavina e Pickering, 2008; 

Wilson, Rogers, et al., 2006 (Psychological Need Satisfaction in Exercise 

1 2 3 4 

40. Sinto-me confiante na capacidade de reali-

zação dos exercícios. Adaptação do Inquérito de Li, Wright, 

Rukavina e Pickering, 2008; Wilson, Rogers, et al., 2006 (Psychological Need 

Satisfaction in Exercise 

1 2 3 4 

41. Sinto que estou a aprender através da forma 

como realizo os exercícios. Adaptação do Inquérito de Li, 

Wright, Rukavina e Pickering, 2008; Wilson, Rogers, et al., 2006 (Psychologi-

cal Need Satisfaction in Exercise 

1 2 3 4 

 

Obrigada pela tua participação! 
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Anexo 7: Ficha de observação: Aprendizagem Cooperativa 
 

 

AULAS DATA:______ DATA:______ DATA:______ DATA:______ DATA:______ DATA:______ 

EQUIPA:__________________ SIM NÃO SIM NÃO SIM NÃO SIM NÃO SIM NÃO SIM NÃO 

COOPERAÇÃO 
SE ALGUNS MEMBROS DA TUA EQUIPA TÊM PROBLEMAS NAS AULAS, 

TODOS QUEREM AJUDAR A RESOLVER ESSAS SITUAÇÕES PARA SE 

MANTEREM UNIDOS. 

            

A TUA EQUIPA É MELHOR QUANDO TRABALHA EM CONJUNTO, DO QUE 

QUANDO TRABALHAM CADA UM POR SI 

            

PARTICIPAÇÃO E SENTIMENTO DE AFILIAÇÃO 
O TRABALHO DA TUA EQUIPA NÃO FICA CONCLUÍDO ATÉ TODOS OS 

ELEMENTOS TEREM APRENDIDO O EXERCÍCIO 

            

INTERAÇÕES SOCIAIS E DE PEQUENOS GRUPOS 
EU PARTILHO AS MINHAS IDEIAS COM OS DA MINHA EQUIPA QUANDO 

PENSO QUE OS VAI AJUDAR. 

            

SENTES QUE TU E OS TEUS COLEGAS DE EQUIPA ESTÃO UNIDOS NA 

REALIZAÇÃO DOS EXERCÍCIOS. 

            

AUTODESENVOLVIMENTO 
TODOS ASSUMEM A RESPONSABILIDADE POR QUALQUER MAU RESUL-

TADO OU MAU RENDIMENTO NA TUA EQUIPA. 
            

PERCEÇÃO DE COMPETÊNCIA 

SINTO-ME CAPAZ DE AJUDAR OS MEUS COLEGAS NA REALIZAÇÃO DOS 

EXERCÍCIOS. 

            


