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“Pelo que se evidenciará ao longo destas páginas, o leitor reconhece fácil e 

rapidamente que não está na presença de um homem de ciência rigorosa, de 

uma daquelas eminências que nos habituamos a admirar e consultar. Eu não 

pertenço a esse universo, mas tão-somente ao da palavra. E tendo consciência 

plena das diferenças entre as duas vertentes e também das suas 

complementaridades. 

Na palavra vinculamo-nos ao enigma, ao mistério, ao sonho e à expectativa. A 

ciência vincula-se às coisas. Na palavra não há razão; há o fascínio pela 

perfeição da estética inatingível. A ciência tem razão, quase nunca plena, mas 

indispensável. A palavra tem corpo e forma; a ciência cuida da função. Na 

palavra, mora a intimação da pergunta; na ciência, move-se a possibilidade de 

resposta. Na palavra, procura-se dizer o que não se sabe; na ciência, diz-se 

pouco do que se conhece. A palavra é ousada; a ciência comedida. Na palavra, 

procura-se o insondável; na ciência, o cognoscível. A palavra é uma 

provocação; a ciência, uma consequência. A palavra é vocação; a ciência, 

obrigação. (…) 

Em suma, a ciência está vinculada à racionalidade da cabeça, enquanto a 

palavra brota a sensualidade do coração. 

É, pois, bem provável que a paixão pelo desporto me leve a procurar ver nele 

aquilo que se esconde a olhares mais frios e racionais.” 

 

 

(Da Palavra e da Paixão. Jorge Olímpio Bento. 2006). 
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RESUMO 

O Estágio Profissional assume-se como o auge da formação inicial, uma vez 

que todos os conhecimentos adquiridos, tanto teóricos como práticos, são 

aplicados num contexto real, que carateriza uma instituição de ensino. De 

modo a responder aos desafios e às exigências da profissão docente, o 

estudante-estagiário vai desenvolvendo, através da realização das tarefas a si 

atribuídas e da vivência na comunidade de prática, as competências 

profissionais que promovem um desempenho crítico e reflexivo. Este 

documento visa espelhar o caminho que percorri durante um ano letivo 

completo, e apela, também, à reflexão sobre os aspetos da vida escolar, às 

decisões tomadas, aos resultados alcançados, e à reflexão sobre a reflexão. O 

presente relatório está organizado em seis capítulos: o primeiro, “Introdução”, 

contextualiza o documento; o segundo, “Enquadramento Pessoal”, espelha 

acontecimentos que me fizeram chegar até aqui, salienta as vivências 

desportivas que me ajudaram na escolha da profissão e a forma como 

decorreu o ano de estágio e, ainda, o contrabalanço entre as expetativas 

iniciais e as reais; o terceiro capítulo, “Enquadramento Institucional”, carateriza 

o contexto da realização do estágio, tendo em conta o enquadramento 

legislativo e regulamentar em vigor, o núcleo de estágio, as turmas atribuídas, 

o professor cooperante e a professora orientadora; o quarto capítulo, 

“Enquadramento Operacional”, está subdividido em três áreas de desempenho, 

onde é feita uma reflexão do processo vivido, desde problemas, dificuldades, 

estratégias, atividades e modos de avaliação. A área 1, “Organização e Gestão 

do Ensino e da Aprendizagem”, engloba a conceção, o planeamento, a 

realização e a avaliação, a área 2, “Participação na Escola e Relações com a 

Comunidade” e a área 3, “Desenvolvimento Profissional”; No quinto capítulo 

encontra-se o “Estudo de Investigação” e, no sexto capítulo, as “Últimas linhas 

e pensamentos”. 

Palavras-chave: EDUCAÇÃO FÍSICA, ESTÁGIO-PROFISSIONAL, ENSINO-

APRENDIZAGEM, OBSERVAÇÃO-REFLEXÃO-INVESTIGAÇÃO, MODELOS 

DE ENSINO. 
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ABSTRACT 

The practicum is seen as the high point of the initial teacher education since all 

acquired knowledge, both theoretical and practical, are applied in a real context 

that makes an educational institution distinctive of the other. By performing the 

tasks assigned to him/her and by living in the community of practice, the 

student-trainee is led to develop professional skills that promote a critical and 

reflective performance, which will prove to be fundamental in order to meet the 

challenges and demands of the teaching career. This document intends to 

mirror the path through which I travelled for a full practicum year and calls also 

for reflection about aspects of school life, the decisions taken, results achieved 

and to reflect on reflection. This report is organized into six chapters: the first, 

"Introduction," contextualizes the document; the second, "Personal Framework", 

registers the events that made me get to this point, highlights the sport 

experiences that helped me choose this profession, the course of this practicum 

year and also the counterbalance between the initial expectations and the real 

experiences; the third chapter, "Institutional Framework", features the context of 

realization of the internship taking into account the present legislative and 

regulatory framework, the training group, the assigned classes, the cooperating 

teacher and the supervisor teacher; the fourth chapter, "Operational 

Framework", is divided into three areas of performance presenting a reflection 

on the lived process as far as problems, difficulties, strategies, activities and 

modes of evaluation are concerned. Area 1, "Organization and Management of 

Teaching and Learning" encompasses the design, planning, implementation 

and evaluation; area 2, "Participation in School and Relations with the 

Community" and area 3, "Professional Development "; the fifth and sixth 

chapters present the "Research Study" and "Breaking lines and thoughts", 

respectively. 

 

Keywords: PHYSICAL EDUCATION, PROFESSIONAL INTERNSHIP, 

TEACHING-LEARNING PROCESS, OBSERVATION-REFLECTION-

RESEARCH, TEACHING MODELS. 
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1.INTRODUÇÃO 

O Relatório de Estágio Profissional (REP) é um documento realizado no âmbito 

do Estágio Profissional (EP), que se insere no plano de estudos do Mestrado 

de Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário (MEEFEBS) 

da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto (FADEUP). A sua 

elaboração foi alvo de orientação da Professora Orientadora (PO) e do 

Professor Cooperante (PC). O EP decorreu na Escola Secundária de Rio Tinto 

(ESRT), situada na freguesia de Rio Tinto, na cidade de Gondomar, distrito do 

Porto. A ESRT, no ano letivo 2014-2015, integrou apenas um núcleo de estágio 

(NE) com quatro estudantes-estagiários (EE), do qual fiz parte. O EP “oferece 

aos futuros professores a oportunidade de imergir na cultura escolar nas suas 

mais diversas componentes, desde as suas normas e valores, aos seus 

hábitos, costumes e práticas, que comprometem o sentir, o pensar e o agir 

daquela comunidade específica” (Batista & Queirós, 2013, p.33), sendo, 

segundo esta linha de pensamento, o auge da formação inicial, uma vez que 

todos os conhecimentos adquiridos, tanto os teóricos como os práticos, são 

aplicados num contexto real, que carateriza uma instituição de ensino. As 

tarefas exigidas ao EE não se esgotam na realização prática das aulas, sendo 

também da sua responsabilidade a planificação, a reflexão e a avaliação de 

todos os aspetos do ensino, de modo a responder aos desafios e às exigências 

da profissão docente, sendo o principal objetivo do EP a “integração no 

exercício da vida profissional de forma progressiva e orientada, em contexto 

real, desenvolvendo as competências profissionais que promovam nos futuros 

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

e exigências da profissão” (Matos, 2014, p.3)1 – competências que vão sendo 

adquiridas e (re)construídas no decorrer do processo de estágio. 

Este documento visa espelhar o caminho que percorri, enquanto EE aos olhos 

da FADEUP e enquanto «stora» para os meus alunos e atletas, durante um 

ano letivo completo, e, também uma reflexão profunda sobre todos os aspetos 

                                                           

1
 Matos, Z. (2014). Normas orientadoras do estágio profissional do ciclo de estudos conducente 

ao grau de mestre em ensino de educação física nos ensinos básico e secundário da FADEUP. 
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da vida escolar, das decisões tomadas e dos resultados alcançados, existindo 

espaço, ainda, para uma reflexão sobre a reflexão. O meu RE está organizado 

em seis capítulos, sendo que o primeiro diz respeito à “Introdução”, onde está 

contextualizado o documento; o segundo intitulado de “Enquadramento 

Pessoal”, onde espelho acontecimentos da minha vida que me fizeram chegar 

até aqui, salientando determinadas vivências desportivas que me ajudaram na 

escolha da profissão e a forma como decorreu o ano de estágio e, ainda, o 

contrabalanço entre as expetativas iniciais e as reais; o terceiro capítulo 

denominado de “Enquadramento Institucional”, carateriza, de forma 

pormenorizada, o contexto da realização do estágio, tendo em conta o 

enquadramento legislativo e regulamentar em vigor e, ainda, o NE, as turmas 

atribuídas, o PC e a PO; o quarto capítulo refere-se ao “Enquadramento 

Operacional” e está subdividido em três grandes áreas de desempenho, onde é 

feita uma descrição e reflexão de todo o processo vivido, desde os problemas e 

dificuldades encontradas, estratégias escolhidas, atividades organizadas e 

modos de avaliação aplicados. A área 1 é reservada à “Organização e Gestão 

do Ensino e da Aprendizagem”, que engloba a conceção, o planeamento, a 

realização e a avaliação. A área 2 refere-se à “Participação na Escola e 

Relações com a Comunidade”, onde se pode encontrar, como o próprio nome 

indica, as formas de participação na escola e as relações estabelecidas com a 

comunidade escolar, desde professores, alunos, encarregados de educação e 

funcionários. Por último, a área 3, que se denomina de “Desenvolvimento 

Profissional”, onde é feita uma reflexão sobre o modo como a investigação é, 

ou pode ser, uma ferramenta primordial no desenvolvimento profissional; O 

quinto capítulo é totalmente reservado ao estudo de investigação realizado, 

que incide numa das problemáticas, e focos de interesse, com que me deparei 

no início do ano de estágio: a escolha do/s modelo/s instrucionais a utilizar e a 

perceção dos alunos relativamente aos modelos de ensino aplicados; O sexto e 

último capítulo diz respeito às “Últimas linhas e pensamentos”, onde reflito, de 

forma mais geral e menos detalhada, sobre a experiência do ano de estágio, os 

principais ensinamentos conseguidos e a sua importância para o meu futuro, 

enquanto profissional e, como não podia deixar de ser, enquanto pessoa.
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2.ENQUADRAMENTO PESSOAL 

 “Temos dito (e repetido) que o professor é a pessoa. E que a pessoa é o 

professor. Que é impossível separar as dimensões pessoais e profissionais. 

Que ensinamos aquilo que somos e que, naquilo que somos, se encontra muito 

daquilo que ensinamos. Que importa, por isso, que os professores se preparem 

para um trabalho sobre si próprios, para um trabalho de auto-reflexão e de 

auto-análise” (Nóvoa, 2004, p. 4). Foi precisamente neste trabalho de auto-

reflexão e auto-análise que me debrucei ao longo de todos estes anos, mas, de 

uma forma mais incisiva, no último ano letivo. Saber quem sou, o que sou, o 

que quero – ou pelo menos o que não quero – são questões para as quais não 

encontrei respostas imediatas mas que fui encontrando no decorrer dos dias. 

Somos pessoas e professores, somos filhos e irmãos, colegas e treinadores, 

somos educadores e amigos de alguém, somos feitos do Mundo que nos 

rodeia, não nos esgotando numa só identidade, numa só categoria. Como 

referiu Dubar (2006, p. 8) “Para qualificar estas essências, para definir estas 

permanências, é necessário ligá-las a «categorias», a géneros que reagrupem 

todos os seres empíricos que tenham a mesma essência. Cada categoria 

define o ponto comum «essencial» de todos aqueles que agrupa. Chama-se, 

por vezes, ipseidade a esta diferença específica concebida aqui como a 

essência comum a todos os seres idênticos a esta mesma essência, naquilo 

em que eles diferem de todas as outras essências, naquilo que define o seu ser 

específico.” 

Como afirma Lave e Wenger (2002, cit. por Damiani,2008), é pela vivência das 

atividades diárias, desenvolvidas dentro do grupo de trabalho, que ocorre a 

produção, transformação e mudança na identidade das pessoas, nos seus 

conhecimentos e nas suas habilidades práticas. Schaffer (2004, cit. por 

Damiani, 2008) acrescenta que é através da participação em comunidades de 

prática que os indivíduos internalizam as normas, os hábitos, as expetativas, as 

habilidades e os entendimentos dessas comunidades (como, por exemplo, as 

comunidades profissionais), que apresentam maneiras singulares de conhecer, 

decidir o que é importante saber e entender a realidade. Se pensarmos na 

construção da identidade profissional como um edifício, posso afirmar que as 
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bases e os primeiros tijolos começaram a ser construídos no primeiro ano de 

mestrado, nas idas à escola e na lecionação de algumas aulas de 

determinadas modalidades. No entanto, foi durante este ano letivo que o 

edifício foi ganhando forma, cor e vida. As vivências diárias na escola, desde o 

portão da entrada, passando pelos corredores, aulas, reuniões, treinos, jogos, 

bar, biblioteca, reprografia, sala de convívio, sala de trabalho, conversas 

informais com professores e funcionários e múltiplas visitas de estudo com 

diferentes ciclos de ensino, permitiram-me construir uma identidade profissional 

que só pôde ser construída de uma forma sólida, porque foi assente em bases 

reais, diárias e presentes. Eu vi, ninguém me contou. 

 

2.1. Apresentação da estagiária 

Algumas dicas para uma boa apresentação pessoal que constam na internet 

dizem que devo ser original, objetiva e contemporânea mas a espontaneidade 

é a minha melhor aliada e, por isso, é através dela que aqui me apresento.  

Chamo-me Rita Maria Rodrigues Da Silva e nasci no dia 15 de Janeiro de 1992 

na Ordem da Trindade – Santo Ildefonso. Estas informações constam no cartão 

único, nos dados das finanças e nos registos da Vodafone. O que faz de mim o 

que sou hoje não vem num código, num chip, em números. Vivo em Gondomar 

desde o primeiro dia, na casa de sempre, com as pessoas de (quase) sempre. 

Falar de mim sem falar das minhas origens e do meio onde me insiro torna esta 

tarefa quase impossível. A minha família é composta por quatro pessoas: o Pai, 

que sempre trabalhou para nos manter de pé, o meu encarregado de 

educação, o que me leva ao médico e me trazia ao colo quando adormecia no 

carro após viagens longas; a Mãe, o motor da casa, que acorda antes de todos 

e se deita depois de todos, para verificar que nada nos falta; a Isabel, que corre 

o Mundo à procura da realização profissional e liga pelo skype dez vezes ao 

dia, a pessoa com quem partilho o quarto desde sempre; e eu, o rato pequeno, 

que não digo bom dia quando acordo, não dou beijos de boa noite e vive as 

dores dos outros como se fossem suas. A nossa história, enquanto família, não 

é cheia de cor, felicidade e piqueniques ao Domingo. Antes de nascer, havia, e 

continua a haver, a Carlinha, que Deus, a Ciência ou simplesmente a Vida 
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tiveram de levar mais cedo do que o que era suposto. A minha vida é muito 

marcada por esta ausência e pela crença de que um filho nunca deveria morrer 

primeiro do que uma Mãe e do que um Pai, só mais tarde compreendi. Ainda 

existia, e existe, o avô, que apesar de já não ir à missa comigo nem ouvir rádio 

com a manta azul e bege aos quadrados no colo, fará sempre parte dos dias 

mais felizes da minha vida: a infância. A minha infância foi vivida no Colégio 

Madre Isabel Larrañaga, um colégio de freiras ao qual pude chamar de 

segunda casa. A “Rita das tranças”, como era chamada nessa altura, dançava 

ballet clássico e assim continuou durante seis anos. O desporto sempre esteve 

presente em cada etapa: primeiro o ballet, depois o atletismo no desporto 

escolar (Escola Secundária de Gondomar), o voleibol federado (Ala 

Nun’Alvares de Gondomar), a equipa de voleibol da FADEUP, o atletismo 

federado (Escola do Movimento) e, por fim, a representação em nome da UP. 

O Desporto trouxe-me disciplina, organização, respeito, espírito de superação e 

competição, trouxe-me viagens por Portugal continental, ilhas e resto da 

Europa, o Desporto trouxe-me até aqui.  

A ideia em seguir este curso começou no 7º/8º ano, sempre sonhando que um 

dia iria fazer parte desta “muy nobre facultis” – como a comissão de praxe 

gosta de dizer e como eu gosto de pensar. A minha treinadora Cristiana Bessa, 

agora docente nesta instituição, e a minha madrinha de praxe Carla Santos, 

aqui estudante de doutoramento, foram as minhas inspirações. Na altura, 

quando era mais nova e a atravessar a fase da pré-adolescência, foi a boa 

convivência com estas duas pessoas que me fez querer ser como elas. A 

dúvida instalou-se no último ano do ensino secundário quando tive a disciplina 

de Psicologia com o rigoroso, frio e prestigiado professor José Reis (no fundo é 

de professores assim que reza a minha história, um obrigada por isso). Apesar 

disso, a primeira escolha na candidatura ao ensino superior foi Ciências do 

Desporto na FADEUP e a segunda, claro, Psicologia na Faculdade de 

Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto.  

Assim quis o destino que fosse colocada na primeira opção e após 

algumas crises existenciais no primeiro ano – ainda recordo a primeira aula de 

Pedagogia do Desporto com a professora Zélia Matos, na qual me questionou 
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se esta tinha sido a minha primeira escolha e se estava feliz - sou licenciada 

em Ciências do Desporto pela FADEUP, tendo concluido este mesmo grau de 

ensino no Brasil, na cidade de Recife, na Escola Superior de Educação Física, 

vivendo a maior e melhor experiência de vida e de crescimento pessoal. À 

FADEUP sei que devo muito, por não ser só uma instituição de ensino 

universitário mas por ser feita por pessoas com corações enormes, desde 

professores, amigos, funcionários e colegas. No segundo ano de licenciatura, 

duas grandes amigas foram diagnosticadas com cancro e, com a ajuda de 

todas estas pessoas que referi anteriormente, foi possível organizar um flash 

mob (Flash M – Mag, Mary) no Aeroporto Sá Carneiro que contou com a 

colaboração de cem alunos da FADEUP e com todas as cartas brancas do 

Professor Rui Garcia, e um aniversário especial no Instituto Português de 

Oncologia. Infelizmente a minha Mag não ficou cá para ver tudo até ao fim. 

Com o primeiro ano de mestrado chegaram novas pessoas de outras 

instituições de ensino, traduzindo-se num ano muito completo, cheio de 

histórias e novas vivências. Fica no coração a noite do sarau, o dia do evento 

culminante com a participação especial do “Unidos por Mary” – causa solidária 

que visava angariar dinheiro para os tratamentos com células dendríticas na 

Alemanha - as aulas de atletismo como equipa Run4Fun, a vitória nos 

campeonatos nacionais universitários pela equipa de voleibol da faculdade e a 

viagem a Roterdão nos campeonatos europeus. O segundo ano de mestrado 

foi sinónimo de ano de estágio e de segundas-feiras de Tópicos, mas também 

representou o fim de um ciclo, o fim de uma etapa, o fim dos anos mais vividos 

da minha vida. “Metade inteira"2  chorou de felicidade, uma metade forte e 

ansiosa quis defender todo este trabalho com unhas e dentes, sem nunca 

esquecer uma metade nostálgica e profundamente triste por já não ter de 

entrar por aquele portão todos os santos dias com o pé direito. Respiro fundo e 

continuo a escrever a minha história!  

 

                                                           

2“Metade inteira chora de felicidade”, expressão utilizada pela artista brasileira Maria Gadú na 
sua música intitulada Tudo Diferente. Neste contexto, significa que o fim do ano de estágio me 
“partiu” em duas metades, uma muito feliz e outra extremamente nostálgica mas que, apesar 
disso, ambas são inteiras e completas. 
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2.2.Expetativas em relação ao estágio profissional 

2.2.1.Primeiras expetativas 

Baseada na antinomia “A educação entre a tarefa de informar e a de formar” 

(Cabanas, 2002) são várias as opiniões sobre qual a tarefa do professor atual 

na sociedade que vigora, as opiniões dividem-se entre aqueles que consideram 

que o trabalho docente se deve resumir à transmissão de conhecimentos e 

aqueles que acreditam que é melhor fazer uma cabeça bem feita do que uma 

cabeça bem cheia. Na minha opinião, como futura profissional da área da 

docência, sendo um transmissor de conhecimentos, um docente é também um 

facultador de meios e técnicas para que os alunos os desenvolvam e, numa 

grande fatia, um formador de cidadãos completos. Ensinar e Educar são coisas 

diferentes, sendo que educar inclui obviamente o ato de ensinar mas é muito 

mais do que isso, é cultivar sentimentos, atitudes, valores, comportamentos, o 

bem e o certo. Era neste segundo ponto que residia a minha maior expetativa 

inicial, intermédia e final: educar. 

Tradicionalmente, a Educação acentuava o papel passivo do Professor e do 

aluno, na medida em que se pretendia formar um discente atento, obediente, 

capaz de reproduzir exatamente o que tinha lido ou escutado. Atualmente, a 

Educação oferece um papel ativo, onde o seu ideal é proporcionar variadas 

experiências, estimular a sua criatividade e pensamento. Ainda que o tempo 

fosse escasso, esperava conseguir ter tempo para desenvolver todos estes 

aspetos nos meus alunos porque como o escritor Rubem Alves afirmou 

("Rubem Alves: O papel do professor", 2011), “a missão do Professor não é dar 

respostas prontas. As respostas estão nos livros, estão na internet. A missão 

dos professores é provocar a inteligência, é provocar o espanto, a curiosidade.” 

Consegui! 

Para que consigamos provocar mudanças num aluno é preciso apelar ao 

coração, a uma força mágica, milagrosa e inexplicável que, na maioria das 

vezes, não tem razões óbvias nem respostas feitas. A inteligência por si só 

pode conseguir muitas coisas mas para formar o coração é necessário recorrer 

aos afetos e aos sentimentos, e assim, poderemos atingir muitos outros 
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objetivos superiores. Aqui residia a minha segunda maior expectativa e ao 

mesmo tempo o meu maior medo, é como se se tratasse de uma moeda e os 

seus dois lados: por um lado o querer gostar de coração dos meus pupilos, não 

por me ter sido pedido ou aconselhado, mas gostar de coração, gostar porque 

sim, e conseguir que esse sentimento fosse recíproco; por outro lado o medo 

de me apegar demasiado, a tristeza de ter de os deixar no fim de um ano 

repleto de histórias e aprendizagens, não gosto de ver o fim de nada. O que eu 

não expectava era que também iam existir os piquis e que, apesar de me 

tirarem do sério, me iriam conquistar com abraços e bilhetes escritos à mão. 

Gosto dos meus alunos de uma forma que não sei nem quero explicar, estou 

triste. Parece que todas as minhas expetativas foram concretizadas. 

Após cinco anos repletos de tudo e um relatório de estágio entregue e avaliado 

não sou professora, mas um projeto de, em constante crescimento. Primeiro a 

chuva, depois o arco-íris, a ordem é esta. 

 

2.2.2.Expetativas após dois meses 

Cinco anos após ter concluído o ensino secundário, esta é uma das conclusões 

que retiro: tive professores bons, muito bons, tive professores maus e muito 

maus, foram uma boa escola. Estar de volta ao ensino numa condição diferente 

– estudante-estagiária – permitiu-me ter uma visão mais fundamentada sobre o 

assunto.  

Chegava à escola todos os dias pelas oito da manhã, a sala de professores 

estava vazia, as luzes desligadas e a porta por vezes ainda trancada do dia 

anterior. Às oito e quinze descia as escadas do costume, percorria os 

corredores do costume até chegar à interceção do costume, onde tinha de 

escolher virar à direita ou seguir em frente, dependendo do pavilhão em que a 

aula se iria realizar. Esta rotina de observar todas as aulas dos meus colegas 

do NE permitiu-me ir percebendo a mecânica de funcionamento dos 

professores da escola. Durante nove meses fui a primeira docente a chegar ao 

espaço de aula e a última a sair e os meus alunos foram os primeiros a chegar 

e os últimos a ir embora. Enquanto dava aula, todo o meu mundo girava em 

torno daqueles metros quadrados e daqueles seres humanos, chega a ser 
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egoísmo dizer isto com todas as letras mas, durante aquele tempo, o mundo 

era meu, era deles. Foi durante as aulas observadas que me deleitei sobre o 

que se passava ao meu redor: vi professores sentados de braços cruzados e 

alunos numa tentativa frustrada de jogar futebol, vi cabelos soltos a voarem 

para a frente dos olhos e alunas a fazer aula com soutien de desporto, vi os 

bancos suecos cheios de pessoas com falsos atestados médicos e com dores 

menstruais que teimavam em aparecer todas as semanas. Olhei em redor e 

não gostei do que vi mas era quando olhava em frente para o meu pequeno 

mundo que a mente tranquilizava e a esperança de estar a fazer algo bem 

chegava. 

Graças aos professores a que me referi no início, consigo, agora, saber quem 

sou e o que quero ser ao ter na palma da mão seres humanos prontos para 

serem educados. Sei que não eram folhas brancas onde podia escrever as 

suas histórias, sei que tinham cicatrizes do passado e que, de uma maneira ou 

outra, exigiram ser encarados de modos diferentes mas sei que persistiu uma 

esperança enorme e secreta de poder florir o seu melhor.  

Educar um indivíduo sem o influenciar parece ser uma das tarefas mais difíceis 

desta profissão, mas é extremamente necessário que tal não aconteça – que 

tal não aconteça até certo ponto. Partindo do pressuposto que influenciar e 

orientar são conceitos diferentes, o educador deve orientar os educandos, 

mostrando-lhes os vários caminhos possíveis, tanto a nível político, religioso, 

moral e ético, mas deixar que seja o discente a decidir, tendo consciência que 

é natural que passe sempre um pouco de si. Ao passar um pouco de mim, quis 

que passassem os bons costumes e fomentar os melhores valores, quis apoiá-

los nos seus sonhos, ajudá-los a ultrapassar obstáculos e a cruzar metas. 

Afinal, quem nunca teve Aquele Professor? Para mim, são desde sempre, uma 

figura de autoridade, de respeito, com sabedoria, um modelo e um exemplo a 

seguir. A vida dá muitas voltas e as voltas dão muita vida mas, com toda a 

certeza, uma das razões para estar hoje a escrever estas linhas é ter tido 

Aquele Professor. 
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3.ENQUADRAMENTO INSTITUCIONAL 

3.1.Macro contexto 

O EP visa contribuir para a “inserção dos jovens na vida ativa, 

complementando uma qualificação preexistente através de uma formação 

prática a decorrer em contexto laboral” (Ministério dos Negócios 

Estrangeiros, 2000, p. 3788). É de esperar que o estudante-estagiário (EE) 

encare este processo de formação de uma forma séria, de modo a retirar 

todos os ensinamentos possíveis que o mesmo permite e adaptá-lo, assim, 

às diferentes realidades que a profissão docente encara. Não foi necessário 

chegar a esta etapa da formação académica para perceber que todas as 

escolas são diferentes entre si, que os seus modos de funcionamento, 

apesar dos regulamentos, adquirem características muito próprias, que 

cada professor é individual e cada aluno é diferente. No entanto, estar na 

escola numa condição diferente daquela com que estive nos últimos 12 

anos, permitiu-me confirmar estas crenças de um modo extremamente 

verídico, por várias razões: nas conversas informais entre colegas de 

faculdade, que também estavam na condição de EE, foram muitas as 

diferenças encontradas; dentro da escola onde realizei estágio (ESRT), 

cada agrupamento funcionava à sua maneira, cada professor encarava a 

profissão de forma individual e cada aluno apresentava as suas 

particularidades (exemplo disso são as dissemelhanças entre os alunos das 

turmas onde lecionei – aspeto desenvolvido nos capítulos respeitantes às 

caraterizações das turmas atribuídas (ponto 3.8.1.10º ano, os pupilos 

sempre presentes e ponto 3.8.2. 5º ano, os piquis que me tiram do sério).  

Matos (2014)3 refere que a natureza complexa e global do processo de 

ensino e aprendizagem (E-A) e as características da atividade docente 

exigem que exista uma integração e interligação das várias áreas e 

domínios a percorrer no processo de formação e, em especial, no EP, de 

                                                           

3
 Matos, Z. (2014). Normas orientadoras do estágio profissional do ciclo de estudos conducente 

ao grau de mestre em ensino de educação física nos ensinos básico e secundário da FADEUP. 
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modo a promover vivências que conduzam ao desenvolvimento da 

competência profissional (da qual fazem parte as competências 

pedagógicas, didáticas e científicas, associadas ao pensamento crítico e à 

ética profissional). Essa complexidade é também traduzida pela pluralidade 

de funções docentes, que não se esgota no planeamento e lecionação, que 

exige uma ligação permanente entre a teoria e a prática (exemplo: 

elaboração do RE, onde a investigação, a reflexão e ação são, ou devem 

ser, uma estrutura tripartida e, simultaneamente, única); pela evolução do 

eu pessoal e profissional, duas identidades que não podem ser dissociadas; 

pela importância de uma atitude permanente de reflexão que sustente as 

decisões tomadas e permita ações mais eficazes; e pela panóplia de 

conhecimentos e sensibilidades que um professor deve possuir para que a 

sua prática dê resposta às diferentes exigências colocadas pelo contexto -  

aspetos desenvolvidos ao longo do RE. De acordo com a OCDE (2005, cit. 

por Onofre, 2014), a ausência de articulação entre as experiências de 

campo e as disciplinas de cariz mais académico tem conduzido a que os 

futuros professores tenham dificuldades na aplicação prática dos 

conhecimentos adquiridos nas disciplinas teóricas.  

 Matos (2014, p. 3)4 considera que o EP é “como um projeto de formação do 

estudante com a integração do conhecimento proposicional e prático 

necessário ao professor, numa interpretação atual da relação teoria prática 

e contextualizando o conhecimento no espaço escolar. O projeto de 

formação tem como objetivo a formação do professor profissional, promotor 

de um ensino de qualidade. Um professor reflexivo que analisa, reflete e 

sabe justificar o que faz em consonância com os critérios do 

profissionalismo docente e o conjunto das funções docentes entre as quais 

sobressaem funções letivas, de organização e gestão, investigativas e de 

cooperação.” Deste modo, tal como menciona Ambrosetti, Almeida, & Calil  

(2012, cit. por Pata, 2012), a aprendizagem da docência é um processo 

construído durante a vida, e não se inicia apenas aquando o ingresso na 

                                                           

4
 Matos, Z. (2014). Normas orientadoras do estágio profissional do ciclo de estudos conducente 

ao grau de mestre em ensino de educação física nos ensinos básico e secundário da FADEUP. 
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profissão. Este processo começa na escolarização inicial, altura em que se 

constituem crenças e conceções, que serão, no curso de formação inicial, 

submetidas à reflexão e questionamento. Apesar disso, é no exercício 

profissional e no espaço escolar que essas conceções são revistas e 

adquirem significado e esse processo de entrada na profissão é, através do 

EP, realizado de forma orientada e gradual, num contexto real. De acordo 

com esta ideia, “o estágio no contexto da formação inicial de professores é 

considerado um espaço privilegiado de socialização na profissão…” (Batista 

& Queirós, 2013, p. 36). 

Em suma, no final do EP, o EE deve reunir as competências necessárias 

que o tornam apto para ser professor em qualquer contexto e lugar, 

atendendo, claro, às caraterísticas particulares de cada local. 

 

3.2. Enquadramento legal e institucional do Estágio 

As Normas Orientadoras do EP do 2º ciclo de Estudos conducente ao grau 

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

da FADEUP, operacionalizaram o Regulamento do EP para o ano letivo em 

vigor. “A estrutura e funcionamento do Estágio Profissional consideram os 

princípios decorrentes das orientações legais constantes do Decreto-lei nº 

74/2006 de 24 de março e o Decreto-lei nº 43/2007 de 22 de fevereiro”5, 

bem como o Regulamento Geral dos Segundos Ciclos da FADEUP e o 

Regulamento do Curso de MEEFEBS. Desta forma é garantida a tentativa 

de uniformização dos critérios e procedimentos da atividade, uma vez que o 

processo de estágio ocorre em diferentes instituições de ensino e sob a 

orientação de diferentes professores cooperantes e orientadores. É de facto 

uma tentativa porque, apesar dos decretos e regulamentos, a verdade é 

que também os processos de estágio ocorrem de formas diferentes, com 

exigências e cumprimento das tarefas exigidas opostas. 

                                                           

5Matos, Z. (2014). Regulamento da Unidade Curricular Estágio Profissional do ciclo de estudos 
conducente ao grau de mestre em ensino de Educação Física nos ensinos básico e secundário 
da FADEUP 
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Este conceito não pretende ser uma “afronta” mas sim espelhar a realidade 

existente, a que vivi e vi viver. O fosso entre os processos de EP chega a 

ser tão grande que é impossível não refletir sobre ele. A 1 de Setembro de 

2014, aquando a apresentação do calendário do ano letivo 2014/2015 aos 

EE, a docente coordenadora do MEEFEBS informou os presentes que não 

podiam comparar os estágios entre si, pelas razões acima apresentadas, 

mas nunca pensei que seria para levar aquelas palavras tão a sério. A partir 

do momento em que um EE é responsável por quatro turmas e outro por 

duas, em que uma instituição de ensino reúne as melhores condições 

materiais como se se tratasse de uma faculdade de desporto júnior e outras 

nem pavilhão tiveram, alguns realizaram o processo de estágio em escolas 

públicas, outros em colégios privados e outros em escolas TEIP (Territórios 

de Educação de Intervenção Prioritária)... não passa apenas de uma 

tentativa de uniformização dos critérios e procedimentos. 

Em termos institucionais, o EP é uma unidade curricular (UC) do segundo 

ano do MEEFBS constituída por duas componentes, “a) a prática de ensino 

supervisionada, realizada numa escola cooperante com protocolo com a 

FADEUP e b) o relatório de estágio, orientado por um professor da 

Faculdade, o responsável da instituição de ensino superior pela supervisão 

do estudante estagiário no contexto da prática de ensino supervisionada”  

(Batista & Queirós,2013, p. 37). Os protocolos já mencionados incluem a 

escolha de um PC experiente que seja da área (EF) e a atribuição de um 

um/dois núcleos de estágio que terá de orientar durante o ano letivo em que 

o protocolo for realizado. “Depreende-se, portanto, que o estágio 

profissional é uma unidade curricular que pretende dotar e capacitar o 

futuro professor de Educação Física de ferramentas que o auxiliem a 

desenvolver uma competência baseada na experiência refletida e com 

significado” (Batista & Queirós,2013, p. 41). 

Apesar das dissemelhanças acima apresentadas, o EP que a FADEUP 

proporciona apresenta muitas oportunidades de formação em contexto real 

e uma ação diversificada dos papéis de um professor. Comparando com 

outros núcleos de estágio de outras áreas de formação, como Línguas 
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(português inglês, francês e espanhol), por exemplo, o EP que realizei foi 

muito completo. O NE de Línguas que fez EP na ESRT teve, a meu ver, um 

percurso muito limitado, tendo apenas como funções observar as aulas do 

PC e ajudar na preparação das mesmas. De acordo com a OCDE (2005, cit. 

por Onofre, 2014, p. 302), “existem programas que proporcionam poucas 

oportunidades de formação em contexto de sala de aula, enquanto outros 

integram, no seu currículo, estágios com durações de um ano letivo, sendo 

que, no primeiro caso, são identificadas as graves limitações decorrentes 

da impossibilidade dos futuros professores viverem uma experiência que 

abranja as diferentes dimensões da atividade profissional”. O EP que 

realizei enquadra-se no segundo caso descrito, tendo sido uma enorme 

experiência de aprendizagem profissional e pessoal.  

As Normas Orientadoras do EP do 2º ciclo de Estudos conducente ao grau 

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

da FADEUP encontram-se num documento dividido em três áreas de 

desempenho, sendo que a área 1 se destina à organização e gestão do 

ensino e da aprendizagem, a área 2 engloba a participação na escola e 

relações com a comunidade e, por último, a área 3, onde consta o 

desenvolvimento profissional. 

Posto isto, posso assumir que cumpri as tarefas exigidas pela PO e PC, 

tendo sido responsável pela conceção, planeamento, realização e avaliação 

de uma turma do ensino secundário e as mesmas funções a uma turma do 

ensino básico (turma partilhada), bem como a elaboração de reflexões de 

todas as aulas lecionadas; observação das aulas dos colegas do NE e do 

PC e realização dos respetivos relatórios reflexivos; participação nas 

reuniões entre o NE e PC; elaboração do Projeto de Formação Individual 

(PFI), participação nos conselhos de turma e reuniões com o Encarregados 

de Educação (EE) e Diretor de Turma (DT), atualização constante do 

portfólio digital, de modo a que a PO pudesse acompanhar de perto todo o 

trabalho que estava a ser desenvolvido; co-responsável pelas equipas de 

voleibol feminino do desporto escolar, tanto nos treinos como nas 

competições dentro e fora da escola; planeamento de atividades 
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extracurriculares (dia fitness e parque do Avioso), mais uma vez, dentro e 

fora da escola; e, acompanhamento a várias visitas de estudo (visita a 

Mafra, no âmbito da disciplina de Português com turmas do 12ºano, visita 

ao parque aquático de Amarante, no âmbito do Desporto Escolar, e visita a 

Arouca, no âmbito da disciplina de Biologia-Geologia com turmas do 

10ºano). 

 

3.3. Entendimento do Estágio Profissional 

Reina no senso comum que o EP é o processo final na formação de 

professores. No entanto, considero que o EP é o segundo maior passo 

nesta caminhada e não o último. A nível académico é verdade que a 

obtenção do grau de mestre em ensino de EF nos ensinos básico e 

secundário é obtido após dois anos de muito trabalho e culmina no EP mas, 

na realidade, “Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida” (Sérgio Godinho)6, 

onde é feita uma travessia de uma instituição de ensino (universidade) para 

outra (escola), onde há também uma transferência da teoria para a prática, 

ou talvez a conversão das duas. O EP permite a criação de uma ponte entre 

estas duas instituições, que em momento algum se separam. 

 Apesar de não ter sido o primeiro contacto com a escola, pois antes de 

chegar aqui todos os estagiários passam por uma experiência pedagógica 

em grupo, foi, sem dúvida alguma, no EP que houve o encontro com a 

realidade, a verdadeira realidade. Devo dizer encontro ou choque? Planear 

e lecionar dez aulas em grupo durante um ano letivo não tem, nem de longe 

nem de perto, qualquer semelhança com o fazer tudo isso sozinho, com 

uma turma só nossa, pela qual somos responsáveis e onde todas as nossas 

decisões, apesar de serem orientadas pelo PC, surgem dos nossos 

pensamentos e conhecimentos, tendo influência direta nas aprendizagens 

dos nossos discentes. As responsabilidades e os papéis assumidos têm 

uma dimensão maior e igualmente bonita. “O período de iniciação ao ensino 

                                                           

6
 Sérgio Godinho, poeta, compositor e intérprete português. Expressão tirada da música O 

primeiro dia. 
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representa o ritual que há-de permitir transmitir a cultura do professor 

iniciante (conhecimentos, modelos, valores e símbolos da profissão), a 

integração da cultura na personalidade do próprio professor, assim como a 

adaptação do mesmo ao entorno social em que desenvolve a sua atividade 

docente. (...) É um período de tensões e aprendizagens intensivas em 

contextos geralmente desconhecidos e durante o qual professores 

iniciantes devem adquirir conhecimento profissional além de assegurar um 

certo equilíbrio pessoal” (Garcia, 1999, p. 30). Admito, foi um choque com a 

realidade. “Aprender a ensinar é um processo longo e difícil, por envolver 

múltiplas dimensões tais como o pensar, o fazer, o sentir, o partilhar e o 

decidir. Estas dimensões devem desde logo ser trabalhadas na formação 

inicial e o estágio profissional pode apresentar-se como um ponto de 

articulação entre elas pelo seu contexto e riqueza de experiências”  

(Queirós, 2014, p. 78). Entendendo que o professor se forma ao longo do 

tempo e que este processo começa antes da formação inicial através de um 

conjunto de crenças e pré conceções, é de salientar que o ser humano está 

em plena construção e desconstrução desde o primeiro ao triste último dia, 

tal como quando decide ter uma profissão, esse será o primeiro de muitos 

outros passos. A profissão docente vai-se construindo, tornar-se professor 

envolve a (trans)formação da própria identidade. A Identidade Profissional é 

uma identidade social particular, entre outras que o indivíduo possui, mas 

que decorre no lugar das profissões, resultante da interação entre as 

experiências pessoais e o contexto social, cultural e institucional do seu dia-

a-dia. A construção da identidade docente baseia-se nos valores de cada 

um, nos seus saberes, medos e anseios e, portanto, acaba por ser natural 

que enquanto professores já tenhamos ideias pré-concebidas e enquanto 

alunos tenhamos alguma “bagagem” de experiências anteriores.  

Este contacto com a realidade atual que vigora na educação portuguesa 

provoca comportamentos de adaptação por parte do EE, que, ao deparar-se 

com costumes e tradições muitas vezes enraizadas nas instituições de 

ensino, é, por vezes, obrigado a modificar as conceções de ensino que 

partilha. Apesar das cedências que tiveram de existir, acredito que a 
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capacidade de adaptação foi, e é, uma característica fundamental para o 

sucesso em qualquer profissão. Como afirmou Victor Hugo (1850)  “Mude 

suas opiniões, mantenha seus princípios. Troque suas folhas, mantenha 

suas raízes.” 

Este processo de formação prevê um ensino de qualidade, um professor 

reflexivo que analisa, reflete e justifica as suas decisões em consonância 

com os critérios do profissionalismo docente referidos por Alonso (1998) 

(competência docente, autonomia profissional, identidade profissional e 

sentido de pertença, e abertura à inovação) e o conjunto das funções 

docentes entre as quais sobressaem funções letivas, de organização e 

gestão, investigativas e de cooperação (Matos, 2014)7. 

 

3.4.A escola como instituição 

Encontrar o significado de escola parece simples, basta percorrer os 

dicionários, os livros cujos temas se cercam pela Educação e ler o que já se 

escreveu sobre o assunto. Segundo o dicionário da Língua Portuguesa 

(Porto Editora, 2011), escola é uma “instituição que tem o cargo de educar, 

segundo programas de planos sistemáticos, os indivíduos nas diferentes 

idades da sua formação; edifício onde se ministra o ensino; conjunto 

formado por alunos, professores e outros funcionários de um 

estabelecimento de ensino; (...)”. De acordo com esta linha de pensamento, 

e tal como menciona Noam Chomsky (2002, cit. por Canário, 2005, p. 73), 

“qualquer um que tenha lidado com crianças sabe que são curiosas e 

criativas. Querem explorar as coisas e descobrir o que acontece. Grande 

parte da escolarização consiste em tentar fazê-las perder isso e adaptá-las 

a um molde, fazê-las comportar-se bem, deixar de pensar, não causar 

problemas.” 

Responder à pergunta ‘O que é a Escola?’, é suscetível de uma pluralidade 

de respostas. Numa tentativa de definição, e tal como refere Canário (2005, 

                                                           

7
  Matos, Z. (2014). Normas orientadoras do estágio profissional do ciclo de estudos 

conducente ao grau de mestre em ensino de educação física nos ensinos básico e secundário 
da FADEUP. 
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p. 53), “ao nível da mudança educacional, impôs-se uma revisão da 

concepção da escola, entendida como uma unidade administrativa que 

prolongava a administração central, para se passar a encará-la como uma 

organização social, inserida e articulada com um contexto local singular, 

com identidade e cultura próprias, produzindo modos de funcionamento e 

resultados educativos muito diferenciados. Deste ponto de vista, o 

estabelecimento de ensino emerge como uma construção social cuja 

configuração e funcionamento têm como elementos decisivos a acção e 

interação dos diferentes actores sociais em presença.” Eis que li o que 

Freire8 (2010) poematizou “Escola é... o lugar onde se faz amigos, não se 

trata só de prédios, salas, quadros, programas, horários, conceitos... Escola 

é, sobretudo, gente, gente que trabalha, que estuda, que se alegra, se 

conhece, se estima. O diretor é gente, o coordenador é gente, o professor é 

gente, o aluno é gente, cada funcionário é gente. E a escola será cada vez 

melhor na medida em que cada um se comporte como colega, amigo, 

irmão. Nada de ilha cercada de gente por todos os lados. Nada de conviver 

com as pessoas e depois descobrir que não tem amizade a ninguém, nada 

de ser como o tijolo que forma a parede, indiferente, frio, só. Importante na 

escola não é só estudar, não é só trabalhar, é também criar laços de 

amizade, é criar ambiente de camaradagem, é conviver, é se amarrar nela! 

Ora, é lógico... numa escola assim vai ser fácil estudar, trabalhar, crescer, 

fazer amigos, educar-se, ser feliz.”, e sorri, por ter encontrado alguém com 

capacidade para pôr em palavras aquilo que o coração sente. 

 

3.5.A Escola Secundária de Rio Tinto 

Relativamente ao Agrupamento de Escolas de Rio Tinto Nº3, este foi criado a 4 

de Julho de 2012, sendo, portanto, relativamente recente. É constituído pelos 

Jardins de Infância de Baguim do Monte, do Baixinho, do Castro, de Entre-

Cancelas, pela Escola Básica de 1º Ciclo com Jardim de Infância do Seixo, 

pela Escola do 1º Ciclo de Vale de Ferreiros, pelo Centro Escolar de Baguim, 

                                                           

8
 Paulo Freire foi um educador, pedagogo e filósofo brasileiro. Autor, entre outros, do poema A 

Escola. 
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pela Escola Básica Frei Manuel de Santa Inês, pela ESRT - escola sede do 

agrupamento e instituição de ensino onde realizei o EP - tendo, desta forma, 

uma população escolar de mais de 3000 alunos. 

Enquanto discente em escolas públicas durante oito anos, o facto da minha 

instituição de ensino pertencer a um agrupamento escolar nunca me suscitou 

quaisquer pensamentos ou reflexões. No entanto, tendo estado agora numa 

posição diferente e num novo agrupamento, pude vivenciar a lógica de 

funcionamento de um, a ligação entre as várias instituições de ensino que não 

é meramente “prescrita” ou “legal” mas tem a sua vertente “prática” e “verídica”: 

as reuniões que decorreram ao longo do ano, bem como a organização das 

diferentes atividades desportivas (exemplos: corta-mato escolar e torneio de 

basquetebol) são a prova disso.  

Este agrupamento contava com diversas estratégias de apoio educativo, como 

o serviço de psicologia e orientação, educação especial, centro de apoio a 

diferentes disciplinas e preparação para exames nacionais por níveis. Para 

além deste apoio, oferecia também vários projetos, clubes, edições, concursos 

e um leque alargado de modalidades no Desporto Escolar, onde se podiam 

praticar as seguintes modalidades: Ginástica Acrobática, Patinagem, 

Badmínton, Natação, Tiro com Arco, Dança Moderna, Ténis, Voleibol Feminino, 

Basquetebol e Futsal Masculino. Para todos aqueles que não vivem na escola 

e dentro dela, será fácil pensar que um professor de determinada disciplina é 

responsável pela sua UC e que os seus conhecimentos e funções se esgotam 

nela. Para quem está na escola como eu estive, e teve a sorte de poder estar, 

sabe que os alunos são todos diferentes e precisam de apoios que 

correspondam às suas particularidades, sabe que as condições 

socioeconómicas não são iguais e que se alguns encarregados de educação 

têm a sorte de poder suportar os custos em centros de estudo, clubes 

federados e outras atividades extracurriculares, muitos outros não. Estas 

palavras sustentam-se especialmente em dois casos: nas informações que 

obtive nas várias reuniões do conselho de turma, onde cada aluno era 

analisado e discutido entre todos como um todo, desde o seu aproveitamento 

escolar, níveis de atenção, relação com os colegas e professores, episódios 
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que ocorreram fora da escola, no seio familiar, e tiveram influências dentro da 

sala de aula (e dentro do pavilhão, a minha sala de aula); e nas três equipas de 

voleibol do desporto escolar, onde existiam atletas federadas que raramente 

iam aos treinos e apenas apareciam nos jogos, de forma a ajudar as equipas a 

obter melhores resultados, e aquelas atletas assíduas, algumas delas não 

federadas por razões económicas, vendo o desporto escolar como a única 

oportunidade de praticar uma modalidade fora das aulas de EF. 

À semelhança do elevado número de alunos presentes na ESRT, a oferta 

educativa existente era igualmente elevada, havendo muitos e diferentes 

cursos nos quais os alunos se podiam formar: Curso de Ciências e 

Tecnologias, Curso de Artes Visuais, Curso de Ciências Socioeconómicas, 

Curso de Línguas e Humanidades e Cursos Profissionais (Curso de Técnico de 

Eletrónica, Automação e Computadores, Curso de Técnico de Turismo, Curso 

de Técnico Auxiliar de Saúde, Curso de Técnico de Receção, Curso de Técnico 

de Apoio Psicossocial, Técnico de Artes Gráficas, Técnico de Gestão e 

Equipamentos Informáticos e Técnico de Comércio). Além de toda a oferta 

educativa descrita anteriormente, esta escola disponibilizava ainda Cursos de 

Educação e Formação para Adultos, dando equivalência ao 9º e ao 12º ano e 

ensino recorrente. Mais importante do que estudar numa escola que seja 

relativamente perto de casa, é estudar numa escola que tenha uma oferta 

educativa que abranja os nossos desejos, os nossos objetivos, as nossas 

futuras profissões. Estudar numa escola assim permite-nos construir o nosso 

futuro em cima de bases que desejámos, que não nos foram impostas, que 

foram escolhidas com todo o cuidado e (in)certeza por nós mesmos.  

“Após a parte inicial da sessão dei por falta de uma aluna – a Renata9. No momento 

em que constatei esta ausência perguntei aos colegas por ela, ao que me 

responderam que a mesma tinha mudado de curso e, consequentemente, de turma. 

Hoje senti, ainda que numa dose muito mais pequenina, aquilo que irei sentir, sem 

sombra de dúvidas, na última aula do ano letivo: o sentimento de perda. Hoje fiquei 

sem um dos meus pupilos ... que seja feliz nas suas escolhas e que continue a ser 

sempre uma pessoa tão educada, simples e com um sorriso delicado.” 

 Atletismo. Reflexão da aula nº1. 26 de Novembro de 2014.Espaço G3. 

                                                           

9
 Nome fictício atribuído à aluna mencionada no excerto da reflexão. 
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Apesar do NE ser constituído por quatro professores estagiários e, 

consequentemente, por quatro turmas, os cursos que as mesmas 

frequentavam não eram iguais, sendo que duas das turmas, inclusive a minha, 

se encontrava no curso de Ciências e Tecnologias (com opção por Biologia), 

uma no curso de Ciências Socioeconómicas e outra no curso de Ciências e 

Tecnologias (com opção por Geometria Descritiva).Também as diferenças 

curriculares permitiram uma experiência mais alargada, na medida em que uma 

das visitas de estudo era apenas direcionada para os cursos de Ciências e 

Tecnologias, no âmbito da disciplina de Biologia. 

Para suportar, servir e apoiar toda esta população, a escola apresenta como 

recursos humanos - dados recolhidos este ano letivo - a participação de 272 

docentes e um largo grupo de pessoas não docentes que trabalha em prol do 

bom funcionamento da escola, representando uma grande parcela da 

comunidade escolar. Todos os espaços da escola são educativos e 

importantes, não só o que se passa dentro da sala de aula ou do pavilhão 

desportivo – a minha sala de aula – deve ser valorizado e refletido. Se é 

verdade que muitos alunos passam mais tempo na escola do que no seio 

familiar, também o é que passam uma parte significativa desse tempo no 

recreio, nos intervalos, nos espaços considerados não-letivos, controlados e 

“comandados” pelo pessoal não docente. O preconceito existente na 

sociedade, que vê os funcionários apenas como trabalhadores sem 

responsabilidades educativas, deve ser ultrapassado. A sua responsabilidade é 

notória, pelo que, na minha opinião, deviam ser profissionalizados, no sentido 

de receberem, tal como nós professores, uma formação condizente com a sua 

tarefa de formação humana. Da mesma forma, na formação do aluno, devia ser 

veiculada a ideia de que qualquer pessoa não docente deve também ser 

respeitada e encarada coma uma figura de autoridade, pois caso contrário 

corremos o risco de estarmos a formar uma pessoa de forma incompleta. No 

decorrer deste ano letivo pude assistir a vários episódios que se diferenciavam, 

como um “pau de dois bicos”: no início do ano letivo fui muitas vezes 

confundida com uma aluna, tendo recebido múltiplas respostas pouco 

simpáticas. No entanto, quando percebiam que era professora estagiária, o 
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discurso mudava e os pedidos de desculpa surgiam. Nunca me esqueço da 

primeira semana de aulas, em que uma das funcionárias do bar me serviu um 

sumo de laranja natural num copo de plástico e, quando constatou que estava 

acompanhada pelo PC, pediu imensas desculpas e queria verter o sumo para 

um copo de vidro. Esta diferença de tratamento é, muitas vezes, mal aplicada, 

no sentido em que existe apenas uma forma correta de se falar, seja com quem 

for, e um somo de laranja natural será sempre um sumo de laranja natural, 

quer seja num copo de plástico ou num copo de vidro; por outro lado, pude 

assistir a vários episódios em que os alunos não acatavam as ordens dos 

funcionários mas quando o professor responsável pela turma chegava, os 

discentes ficavam “em sentido”. Era importante que todo o pessoal da 

instituição de ensino, docente e não docente, fosse visto como uma figura de 

respeito autoridade e, mais importante do que isso, fosse profissional na 

grande tarefa de formar pessoas. 

Face à quantidade de alunos, professores, funcionários, cursos, atividades 

extra curriculares e apoios académicos, a escola apresentava excelentes 

condições físicas, contemplando desde espaços destinados ao ensino e ao 

estudo, (como a biblioteca, o centro de recursos, os auditórios, laboratórios e 

salas de trabalho), passando por espaços que se destinavam à alimentação, 

(como o bar e refeitório), até locais interiores e exteriores que todos, mas 

principalmente os alunos, podiam usufruir nos tempos livres. Enquanto 

docentes, a nossa função não se restringe ao espaço de aula, mas a todos 

estes lugares anteriormente mencionados. É nos corredores, nos intervalos ou 

na troca de aulas, que encontrámos todos os alunos, não só os nossos mas 

todos os que pertencem a esta comunidade escolar, desde os mais pequenos 

aos mais velhos, desde aqueles que ficam à porta da sala, àqueles que correm 

para o campo de jogos para jogar futebol. É, consequentemente, também 

nestes espaços que ocorrem os encontros e desencontros, que se reveem os 

amigos e se travam as chamadas brigas, tendo o professor que estar atento a 

esta pluralidade de situações e intervir sempre que necessário. Um outro 

aspeto importante de ser refletido são as condições físicas excelentes que a 

escola possibilita, tornando-a num espaço extremamente agradável de se 
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frequentar e possibilitando comodidade aos alunos, onde muitas vezes 

acabavam por passar a maior parte dos seus dias. 

Se o termo “sala de aula” é usado para definir, de uma forma geral, o espaço 

onde o professor e os alunos se encontram e onde ocorre o processo ensino-

aprendizagem, a minha sala de aula é o pavilhão desportivo, o meu pequeno 

santuário e palco, onde todos os espetáculos, dramas e milagres acontecem. 

Destinado à prática desportiva, a escola conta com sete espaços, dois 

pavilhões cobertos (G1, G2, G3 e G4), uma sala com espelhos (G5), um campo 

exterior multiusos (G6) e dois campos de ténis (G7).  

No pavilhão com os espaços G1, G2 e G3, podiam ser lecionadas a maioria 

das modalidades, exceto ténis, sendo, portanto, espaços desejados pelos 

professores aquando a distribuição do roulement. No entanto, dependendo das 

modalidades, estes espaços avizinhavam-se quase sempre pequenos para que 

determinada unidade didática fosse lecionada nas melhores condições, 

afetando, algumas vezes, o próprio desenvolvimento na aprendizagem dos 

discentes. 

 

“Jogo: Apesar da turma estar preparada para avançar para a forma de jogo 5x5 

+ GR e ter sido feita uma tentativa de jogo, o espaço de aula não permite que 

estejam tantos alunos em campo simultaneamente, pelo que poderia ter 

tomado duas opções: 1) voltar à forma de jogo 4x4 + GR e ter 4 equipas a 

jogar ao mesmo tempo; 2) apostar na forma de jogo 5x5 + GR e ter apenas 2 

equipas a jogar simultaneamente.” 

Andebol. Reflexão da aula nº 10 e 11. 13 de fevereiro de 2015. Espaço G1 

  

“É importante ressalvar que os grupos de 3 se mantiveram durante toda aula, 

uma vez que num espaço como o G1/G2/G3 não existe espaço suficiente para 

ter 25 alunos a jogar simultaneamente. Como só podem estar 2 alunos em 

campo de cada vez, o 3º elemento que no momento estivesse de fora tinha 

como função ser o treinador de um dos colegas, ajudando-o na leitura tática do 

jogo.” 

Badminton. Reflexão da aula nº 3 e 4. 24 de Abril de 2015. Espaço G1 
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O espaço G2, em particular, era ainda dividido com mais uma turma sempre 

que as condições meteorológicas não permitam que a aula ocorresse no 

espaço exterior destinado. Se ter vinte e cinco alunos em 1/3 de pavilhão é 

complicado, ter cerca de cinquenta alunos no mesmo espaço torna a aula num 

caus e com uma densidade motora quase nula - pude experienciar esta 

situação logo na primeira aula do ano letivo. Em termos de material, este 

pavilhão tem uma arrecadação bem equipada, tendo tido quase sempre 

material suficiente para a lecionação das aulas. Das modalidades lecionadas, a 

única dificuldade passou pelo badminton – volantes insuficientes e em muito 

mau estado. Esta realidade teve que ser tida em conta aquando a realização 

dos planos de aula, de forma a serem utilizados o menor número possível de 

volantes mas que estivessem em bom estado.  

O espaço G4 era, de todos os disponíveis, o que reunia melhores condições, 

tanto a nível de espaço, como de temperatura e de acústica. No entanto, 

existiam duas situações que tinham de ser bem ponderadas: eram várias as 

modalidades que não podiam ser lecionadas neste pavilhão – ténis, salto em 

altura (atletismo) e ginástica acrobática. Tal como no G2, este espaço  era 

também dividido com mais uma turma sempre que as condições 

meteorológicas assim o exigiram, condicionando imediatamente a dinâmica da 

aula e baixando o tempo de prática dos discentes. 

 

“O exercício de remate e aquecimento do guarda-redes não se realizou apenas 

em meio campo mas sim em dois, estando três equipas a trabalhar em meio 

campo e as restantes duas na outra metade, rentabilizando melhor o tempo e o 

espaço disponível.” 

  Andebol. Reflexão da aula nº 16 e 17. 6 de março de 2015. Espaço G4 

No que diz respeito ao material desportivo, este pavilhão tinha uma 

arrecadação que guardava e abastecia o material para os espaços G4, G5, G6 

e G7. Se para os espaços exteriores apresentava muitas limitações e pouco 

material disponível, para o espaço G4 o mesmo existia em muita quantidade. 

Na sala de rítmica (G5) podiam apenas ser lecionadas duas modalidades, 

ginástica acrobática e dança, sendo o espaço mais indicado para estas aulas, 
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uma vez que só era utilizado por uma turma de cada vez, tornando possível 

ouvir música de forma percetível – o que é impossível em qualquer um dos 

outros espaços. No entanto, restringindo-se a estas duas modalidades, 

condiciona muito a ação do professor. Se em determinado ano de escolaridade 

estas duas modalidades fazem parte do planeamento, não o são em todos os 

anos – o que é que um docente vai fazer para um espaço como o G5? Qual a 

sua utilidade? Nenhuma. Na minha opinião, o roulement deveria ser construído 

tendo em conta os anos letivos e os programas nacionais. 

“Esta parte da sessão foi acompanhada por música e o aquecimento, dado 

ativamente por mim, ia de encontro aos diferentes ritmos da música, 

respeitando os momentos mais acelerados e mais lentos. Estando a turma a 

entrar na fase de construção coreográfica e sabendo, à priori, que os alunos 

nesta idade não possuem noções musicais básicas, considero importante que 

a sua familiarização vá acontecendo desde cedo, para que o seu trabalho na 

escolha da música e o encaixe da coreografia na mesma seja feito mais 

facilmente e com sucesso.” 

Ginástica Acrobática. Reflexão da aula nº 6. 7 de janeiro de 2015. Espaço G5 

No exterior existiam os espaços G6 e G7, sendo os mais amplos de todos os 

existentes mas estando à mercê da meteorologia e da impossibilidade de 

prática de várias modalidades, como o badminton, a dança, a ginástica 

acrobática, o salto em altura (atletismo) e o voleibol (em dias de vento). Tal 

como mencionado anteriormente, a arrecadação do material usado nestes 

espaços era o mesmo do G4. Apesar de existirem, por exemplo, muitas bolas 

de todas as modalidades, eram poucas as que podiam ser utilizadas cá fora, 

condicionando tanto os planeamentos das aulas, como as organizações 

metodológicas e gestão da aula.  

O grupo de Educação Física (EF) é constituído por catorze professores, 

podendo estar sete turmas a trabalhar em simultâneo em todos os espaços 

descritos anteriormente. Para facilitar os problemas acima mencionados, recorri 

inúmeras vezes à boa vontade de alguns docentes que me facilitaram a troca 

de espaços, para que pudesse cumprir o planeamento elaborado, tanto para os 

pupilos como para os piquis. 
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3.6.Caraterização do meio envolvente 

“A atenção dada à problemática do relacionamento do estabelecimento de 

ensino com o contexto local em que está inserido constitui um outro exemplo 

de um domínio de intervenção e de investigação que só se tornou “visível” e 

“pertinente” quando os fenómenos escolares deixaram de ser encarados como 

circunscritos ao território de sala e de aula e à relação dual professor-aluno. 

Este novo ângulo de análise decorre da consideração do estabelecimento de 

ensino como uma totalidade, um sistema aberto que realiza trocas 

permanentes com o seu meio ambiente” (Canário, 2005, p. 54). 

Rio Tinto é uma freguesia pertencente ao concelho de Gondomar, tornada 

cidade a 30 de Agosto de 1995, confirmando assim o seu avanço comercial e 

industrial, com uma população de 47 mil habitantes. Esta cidade tem uma área 

de 15   2 e conta com uma vasta rede viária, com uma rede de transportes 

públicos, assegurados pelos Serviços de Transportes Coletivos (S.T.C.P.), 

empresas concessionárias, caminho-de-ferro e pela Linha Laranja do Metro do 

Porto, facilitando assim o seu acesso. Se alguns alunos têm a sorte e 

possibilidade de se deslocar até à escola através de viatura própria dos 

familiares, muitos outros podem apenas recorrer aos serviços de transporte 

público. Junto à porta da escola podemos encontrar paragens de autocarros 

que atravessam a cidade, permitindo que os discentes saiam em segurança e 

não tenham de se deslocar a pé ou sozinhos. A alguns metros da escola 

podemos encontrar uma vasta rede de autocarros, que percorrem não só a 

cidade onde a escola se situa, mas as cidades em redor. 

Em termos de equipamentos de utilidade pública, encontramos nesta cidade 

assistência à saúde através do agrupamento de centros de saúde do Grande 

Porto II – Gondomar, unidades de saúde familiar, uma extensão de saúde, 

clínicas de saúde, laboratórios de análises, clínicas privadas e várias 

farmácias. O “Decreto-Lei nº 35/90, de 25 de Janeiro, definiu um conjunto de 

modalidades de acção social escolar susceptíveis de apoiar o percurso dos 

alunos ao longo da sua escolaridade, de entre as quais se destaca o seguro 

escolar destinado a garantir a cobertura financeira na assistência a alunos 
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sinistrados. (…) As crianças matriculadas e a frequentar os jardins-de-infância 

da rede pública e os alunos dos ensinos básico e secundário, incluindo os 

ensinos profissional e artístico, os alunos dos estabelecimentos de ensino 

particular e cooperativo em regime de contrato de associação, e ainda, os que 

frequentam cursos de ensino recorrente e de educação extra-escolar 

realizados por iniciativa ou em colaboração com o Ministério da Educação; Os 

alunos que participem em actividades do desporto escolar; Considera-se 

acidente escolar, para efeitos do presente Regulamento, o evento ocorrido no 

local e tempo de actividade escolar que provoque ao aluno lesão, doença ou 

morte. 2 — Considera-se ainda abrangido pelo presente Regulamento: a) O 

acidente que resulte de actividade desenvolvida com o consentimento ou sob a 

responsabilidade dos órgãos de gestão do estabelecimento de educação ou 

ensino; b) O acidente em trajecto (…).” (Ministérios das Finanças da Educação 

e da Saúde, 1999, p. 3221 – 3228). Dando apoio às crianças e jovens, a cidade 

conta ainda com a obra ABC que dá apoio a crianças em risco do sexo 

masculino, com idades compreendidas entre os 6 os 12 anos, o Lar de Infância 

e Juventude Especializado “Coração d’Ouro”, orientado para jovens do sexo 

feminino em risco, com idades compreendidas entre os 12 e os 18 anos, e 

outras instituições. Para além de tudo isto, a cidade tem várias associações 

recreativas, culturais e desportivas – associações frequentadas por muitos dos 

alunos que estudam na ESRT, principalmente os clubes desportivos. 

 

3.7. Caracterização do núcleo de estágio 

O NE, do qual fiz parte, era constituído por quatro estudantes estagiários 

vindos de três instituições de ensino diferentes: um elemento formado no 

Instituto Superior da Maia (ISMAI), outro no Instituto PIAGET e, por fim, eu e 

outro elemento na FADEUP. Este aspeto revelou acarretar mais diferenças do 

que apenas os nomes das instituições, tanto a nível de conhecimentos como 

de métodos de trabalho e de estudo. Se, a nível de conhecimentos, essa 

diferença se revelou positiva, uma vez que as unidades curriculares que 

constituem cada plano de estudos têm algumas dissemelhanças e se uns 

tiveram oportunidade de estudar determinada modalidade, outros não, havendo 
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partilha de conhecimentos e experiências, a nível de métodos de trabalho e de 

estudo, na minha opinião, os membros do núcleo formados na FADEUP são 

mais organizados, estão habituados a grandes cargas de trabalho e têm os 

seus métodos muito bem definidos. Consequentemente, os trabalhos que 

tiveram que ser realizados em conjunto (exemplos: modelos de estrutura do 

conhecimento de todas as modalidades lecionadas, organização do dia fitness, 

tarefas pedidas pelo PC, entre outros), causaram alguma tensão, conflito de 

ideias e divisão no seio do núcleo.  

“Dia 12. A terceira semana fica marcada pela minha incapacidade de focar no 

que é importante e no que vale a pena. O Mundo não é fácil, as pessoas são 

todas diferentes, todas complexas e especiais pelas suas particularidades e 

pela tenra idade – não tão tenra assim - ou exigência a que fui habituada desde 

pequenina (ter um pai e avô militares traz muitos ensinamentos), há 

comportamentos que me tiram do sério. É tão urgente um barco no mar como 

manter a calma, contar até cem e respirar fundo, muito fundo, mas há coisas 

que me tiram do sério: incompetência, desleixo, o não querer saber, não querer 

ouvir, não ter opinião, aceitar tudo o que vem sem questionar, questionar tudo 

sem aceitar por bem, não ter espírito crítico, considerar tudo excelente, entre 

algumas outras coisas. Se o ano de estágio é um ano de choques com a 

realidade e as dificuldades existentes deveriam ser relativas aos nossos 

alunos, ao como ensinar, e tantas outras questões, a terceira semana foi uma 

semana complicada no seio do núcleo de estágio. Não gosto de falhar, de não 

cumprir prazos, de trabalhar sobre pressão, de esperar por ninguém... gosto 

ainda menos que tudo isso aconteça por causa de terceiros. (…) Não há nada 

como falar, e saber falar, explicar, por pontos nos i’s, não deixar que hajam mal 

entendidos, que as coisas se arrastem, que se criem bolas de neve, que um dia 

acabarão por explodir. Que os dias nasçam, que as pessoas discordem, que 

ideias sejam discutidas, que a compreensão não vacile, que as ironias e os 

sorrisos (in)sinceros morram e a paz resista. E, acima de tudo, que eu não 

perca a capacidade de me focar no que é importante, no que vale a pena.” 

Diário de bordo. 3 de Outubro de 2014. 
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Esta realidade foi, desde logo, notada pelo PC, que de tudo fez para que a 

situação fosse resolvida e o ano letivo fosse vivido através de um trabalho 

conjunto, tendo evocado a boa experiência do núcleo anterior. Já em 2004, 

Nóvoa afirmou que não se trata de acrescentar novas tarefas à longa lista de 

tarefas que os professores são já chamados a desempenhar, nem de desviar a 

atenção dos professores do trabalho pedagógico propriamente dito. Trata-se, 

sim, de fazer evoluir a profissão de uma dimensão individual para uma 

dimensão coletiva, de transformar a experiência coletiva em conhecimento 

profissional. E, para isso, é necessária uma teoria do coletivo e da docência 

como coletivo, que está ainda nos seus primeiros passos. A estratégia adotada 

pelo PC, numa tentativa de acabar com essa distância criada entre as duplas 

existentes no início do ano letivo, foi separar-nos da pessoa que estávamos 

mais próximos e tendo de lecionar as aulas da turma partilhada (5ºano) com 

um dos outros dois elementos do núcleo. Obrigados ou não, o objetivo foi 

cumprido: as aulas tinham que ser planeadas e lecionadas em conjunto, os 

problemas e as alegrias vividas durante as sessões de ensino eram também 

partilhados, as dificuldades de um eram colmatadas pelas facilidades do outro 

e, a partir de determinado momento, que não é possível caracterizar de forma 

cronológica, o núcleo deixou de ser constituído por duas duplas. No entanto, os 

objetivos de classificação a alcançar no fim do ano de estágio eram diferentes, 

sendo esses objetivos reajustados logo no fim do 1º período. Se alguns de nós 

continuaram a viver para o estágio e o objetivo continuava, e continuou, a ser o 

patamar de excelência, outros, face à realidade vivida durante os primeiros 

meses e a conciliação com outros projetos profissionais, acabaram por descer 

de patamar, sendo que a exigência não era tão elevada. Esta opção individual 

que só cada um pode tomar por si, acabou por afetar as decisões de todos, 

uma vez que, se uns queriam remar a tempo e a horas, nem todos sentiam 

essa necessidade. Nem sempre foi fácil.   

Os estudos voltados para o trabalho em grupo adotam, alternadamente ou 

como sinônimos, os termos colaboração e cooperação para designá-lo. Costa 

(2005, cit. por Damiani, 2008) argumenta que, embora tenham o mesmo prefixo 

(co), que significa ação conjunta, os termos se diferenciam porque o verbo 
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cooperar quer dizer operar, executar, fazer funcionar de acordo com o sistema 

– enquanto o verbo colaborar é sinónimo de trabalhar, produzir, desenvolver 

atividades tendo em vista determinado fim. Assim, para o autor, na cooperação 

há ajuda mútua na execução de tarefas, embora as suas finalidades 

geralmente não sejam fruto de negociação conjunta do grupo, podendo existir 

relações desiguais e hierárquicas entre os seus membros – como foi o caso da 

partilha de conhecimentos no seio do núcleo; no entanto, na colaboração, os 

membros de um grupo trabalham juntos e apoiam-se, visando atingir objetivos 

comuns negociados pelo coletivo, estabelecendo relações que tendem à não-

hierarquização, liderança compartilhada, confiança mútua e co-

responsabilidade pela condução das ações – como foi o caso do trabalho 

desenvolvido junto da turma partilhada. Segundo Araújo (2004), quando a 

“cultura de coletividade” é instaurada, as pessoas nela envolvida passam a 

reconhecer o que sabem, o que os outros sabem e o que todos não sabem - 

atitudes que resultam na procura de superação dos limites do grupo. Nono e 

Mizukami (2001,cit. por Damiani, 2008) salientam a importância da partilha de 

experiências entre professores, alegando que a mesma pode favorecer o 

desenvolvimento da destreza na análise crítica, na resolução de problemas e 

na tomada de decisões. Esta partilha ocorreu durante todo o ano letivo, com 

todos os professores com que tive o privilégio de me cruzar, desde o grupo de 

EF, conselhos de turma, desporto escolar e todos os outros que por mim 

passavam. No entanto, referindo-me apenas ao NE, o trabalho de análise 

crítica foi muito potenciado através da observação diária das aulas do PC, dos 

colegas de estágio e das reflexões após cada aula – tendo esta situação sido 

repetente durante os primeiros dois meses do ano letivo e, posteriormente, nas 

aulas calendarizadas. Observar o outro permite não só constatar o que correu 

mal, como o que correu bem, o que podemos fazer para que determinadas 

situações não aconteçam connosco, o que resulta melhor e pior, permite-nos 

ver o outro, invés de apenas olharmos para ele. As discussões após cada aula 

observada foram momentos muito ricos, não só pelas razões acima 

mencionadas, mas porque eram várias cabeças a pensar sobre o mesmo 

assunto e os problemas existentes na turma de cada um eram quase sempre 
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confrontados com inúmeras soluções apresentadas pelos presentes. No 

entanto, o mesmo autor defende que, ao valorizar o trabalho colaborativo, não 

se deve negar a importância da atividade individual na docência. Deve, pelo 

contrário, haver uma conciliação dos dois tipos de atividades – grupais e 

individuais – entendendo que, qualquer uma delas sem a outra limita o 

potencial de trabalho dos professores. 

 

3.8.Caraterização das turmas atribuídas 

 “Ao longo do século XX, baseámos a acção pedagógica numa espécie de 

“modelo ideal” de aluno – o tal aluno médio, que nunca existiu, mas que uma 

relativa homogeneidade social e cultural das turmas permitia imaginar, dando 

origem a práticas educativas razoavelmente coerentes. Hoje, este ideal-tipo de 

aluno desapareceu completamente e temos diante de nós uma diversidade 

“explosiva”, constituída por alunos de todas as origens; de alunos que querem 

estar na escola, mas que não têm qualquer intenção de estudar ou de 

aprender. É difícil tratar um doente que não se quer curar (mas, em certos 

casos, é possível recorrer à anestesia). É impossível ensinar um aluno que não 

quer aprender. E para esta situação, nenhum de nós estava verdadeiramente 

preparado.” (Nóvoa, 2004, p. 4). Com a chegada do século XXI, em especial o 

ano letivo 2014/2015 e o meu processo de prática supervisionada, veio uma 

mudança na ação pedagógica, que se baseou no aluno real, no aluno diferente, 

que tem as suas particularidades e individualidades, que devem ser 

respeitadas e tidas em consideração no processo de ensino-aprendizagem e 

relações pessoais. Um aluno que não é teórico, que não tem manual de 

instruções nem respostas feitas e, por isso, é uma surpresa e um desafio. Os 

meus alunos, e que bem sabe escrever OS MEUS ALUNOS, eram reais e 

completos, com feitios muito particulares, tamanhos diferentes e níveis de 

aptidão motora e conhecimentos cognitivos opostos. Foi precisamente neste 

ponto que toda a minha atuação se centrou: na procura de respostas 

adequadas às exigências encontradas. 
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3.8.1. 10º ano, os pupilos sempre presentes 

A caraterização da minha turma do 10ºano foi feita em dois momentos: através 

da recolha de informações no preenchimento de um questionário fornecido aos 

discentes na aula de apresentação, onde constavam as preferências e 

dificuldades relativas a cada modalidade a lecionar (voleibol, atletismo (salto 

em altura e velocidade), ginástica acrobática, andebol, badminton, futebol e 

dança) e, num segundo momento, através da aula de avaliação diagnóstica ou 

primeira aula de cada modalidade. A constituição da turma não foi sempre igual 

desde o primeiro dia de aulas até ao último, uma vez que uma discente optou 

por mudar de área de estudos ainda no primeiro período e, a meio do segundo 

período, chegou um novo elemento à turma, tendo sido transferido da antiga 

instituição de ensino por ser alvo de bullying. Excetuando estes dois casos, a 

turma sempre teve a mesma constituição, sendo, no final do ano letivo, 

constituída por 25 discentes (13 alunas e 12 alunos), com idades 

compreendidas entre os 15 e 16 anos. Do número total de alunos, 10 alunos 

praticavam uma modalidade desportiva e 15 não mas, no passado, 18 

praticaram e 6 nunca. Através destes dados, posso facilmente concluir que a 

adesão à prática desportiva decaiu ao longo do tempo, tal como se tem 

verificado não só nesta turma, mas em toda a população mundial.  

Através da análise dos inquéritos preenchidos pela turma na aula de 

apresentação, pude recolher dados relativos às suas preferências, dificuldades 

e aptidões nas várias modalidades já mencionadas. Estes dados foram 

primordiais em toda a minha atuação, na medida em que, aquando a 

constituição dos grupos de trabalho ou equipas, os mesmos eram tidos em 

consideração, juntamente com as informações recolhidas nas aulas de 

avaliação diagnóstica. No início do ano letivo, a turma era um grupo 

heterogéneo em termos de habilidades motoras – voleibol – e, como docente 

da turma, tinha 3 hipóteses: não os diferenciar por níveis e trabalhar de igual 

forma com todos misturados, o que, na minha opinião, seria desajustado; 

trabalhar por níveis e dividir a turma – seria também uma boa opção; ou fazer 

equipas onde existissem, pelo menos, 1 ou 2 elementos bons à modalidade, 

que revelassem traços de líder e que ensinassem os colegas. A terceira e 
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última opção apresentada foi a minha escolha, acreditando que a turma reunia 

condições, em termos de qualidades humanas, que permitisse que este 

trabalho fosse realizado com sucesso. Especialmente com o 10ºano, foi 

precisamente neste ponto que toda a minha atuação se centrou: na procura de 

respostas adequadas às exigências encontradas. Os critérios de formação dos 

grupos de trabalho e equipas residiram, então, no gosto, ou falta dele, pela 

modalidade e, também, nas capacidades apresentadas a nível motor (à medida 

que o tempo avançou, o meu conhecimento dos discentes era cada vez mais 

amplo e, portanto, o critério da personalidade também foi um fator de extrema 

importância que entrou na equação), o que me levou à seleção dos “meninos 

verdes”10, que desempenhavam funções de treinador e tinham o objetivo de 

ensinar aos colegas os conhecimentos que já dominavam. Consequentemente, 

ao longo dos 11 meses de estágio, existiram os alunos-treinados e os alunos-

treinadores, que não eram necessariamente os mesmos em todos os 

momentos e modalidades. Se no voleibol e no atletismo – as minhas áreas 

desportivas mais fortes, por ter sido federada em ambas e ter uma experiência 

que me permitiu ter uma atuação extremamente pormenorizada – nenhum dos 

alunos tinha uma grande experiência desportiva, nas restantes modalidades 

isso não se verificou, sendo que na ginástica acrobática e no andebol existiam 

dois alunos federados, no badminton havia uma aluna que era atleta no 

Desporto Escolar, no futebol existiam vários federados e, na dança, uma aluna 

que frequenta o DE, mas também frequenta uma escola profissional de dança 

e realiza vários espetáculos. Esses alunos tiveram um papel importantíssimo 

nos processos de aprendizagem dos colegas, tendo sido, todos eles, 

verdadeiros apoios e orientadores. Também para mim foram muito úteis, na 

medida em que os pude usar como modelos a seguir em algumas das 

demonstrações realizadas e, com as minhas orientações, conseguiram que a 

sua equipa/grupo evoluísse.  

 

                                                           

10
 Expressão utilizada em todas as reflexões realizadas, que visa denominar o grupo de alunos-

treinadores. 



35 
 

“Dia 8. Hoje tive uma conversa importante com os meus meninos verdes, daquelas 

que são necessárias e imprescindíveis. Os meus meninos verdes destrocam voleibol 

e, por isso, foram os escolhidos para ajudar todos aqueles que as faltas de 

capacidades não deixam ter tanto sucesso. A intenção da conversa passava por dois 

aspetos: perceber se a aprendizagem por pares estava a ser bem recebida e se o 

sentimento era de frustração ou valorização. Se a grande maioria da turma encara 

esta ajuda como bem-vinda, há uma aluna que a rejeita, pelo que, neste momento, o 

sentimento é de felicidade por aquela maioria e uma preocupação com aquela minoria 

tão pequenina e tão importante ao mesmo tempo. Por outro lado, se poderia existir um 

sentimento de frustração por ficarem limitados à ajuda dos colegas e a não poderem 

treinar juntos, é a valorização que prevalece no dia de hoje, o sentirem-se importantes 

no processo de aprendizagem dos colegas e pela confiança e responsabilidade que 

lhes foi depositada por mim - é aqui que reside a minha vitória do dia de hoje. É em 

dias como estes e em conversas como estas que o mais importante não é que x aluno 

consiga fazer x passes com as mãos acima da cabeça e em triângulo, mas os valores 

demonstrados, o bom caráter e a formação como pequenos grandes seres humanos.” 

Diário de bordo. 26 de Setembro de 2014. 

 

O 10ºano “caiu do céu”, onde maioritariamente existiam “anjos”, mas onde 

também havia alguns, ainda que poucos, “diabretes” que gostavam de testar os 

meus limites; uma turma que passava os intervalos dentro do pavilhão, onde 

alguns praticavam alguma atividade física e outros contavam os seus dilemas e 

as suas pequenas conquistas na vida pessoal, académica e desportiva – o que 

permitia que às 10:30 em ponto a aula começasse com o material todo 

montado e sem quaisquer perdas de tempo. Esta era, talvez, das melhores 

caraterísticas que a turma apresentava e que me permitiu, realmente, 

aproveitar todos os minutos da aula de forma útil. Se no início do ano eu 

chegava mais cedo para montar todo o material necessário e ter tudo pronto na 

hora de início da sessão, em pouco tempo a grande maioria dos discentes, 

exceto dois casos, chegava ao mesmo tempo que eu e ajudava na montagem 

do material (ora nos campos de jogo, ora nos colchões de ginástica e salto em 

altura ou nas pistas de atletismo para a corrida de velocidade), permitindo que 

os noventa ou quarenta minutos reservados à disciplina de EF fossem 

exclusivos para a si, e não gastos em tarefas de gestão e organização; 



36 
 

 

“Uma das consequências de exigirmos pontualidade aos alunos desde o 

primeiro dia é a de termos de chegar sempre muito mais cedo do que todos os 

outros professores. Caso contrário, como hoje, corremos o risco de faltarem 

cinco minutos para o início da aula e termos todos à porta do pavilhão porque o 

funcionário não deixou entrar. Esta relação, com todo o sentido da palavra, foi 

construída em cima de bases e rotinas muito sólidas, por isso, devo-lhes esses 

minutos iniciais em que podem fazer qualquer atividade física ou simplesmente 

conversar.”  

Dança. Reflexão da aula nº 1. 13 de maio de 2015. Espaço G5.  

 

alunos sem motivações extrínsecas (classificação à disciplina) que lutavam até 

ao fim por serem melhores a cada dia, que pediam aulas extra para treinar para 

as competições e que faziam prémios para os dias dos eventos culminantes; 

alunos apaixonados e apaixonantes, que aceitaram o convite e assistiram ao V 

Sarau de Música e Movimento da FADEUP, que saíram das aulas às 17horas e 

apareceram, de surpresa, no dia do cortejo académico para dar as três 

bengaladas; o 10ºano “caiu do céu” diretamente nas minhas mãos e mereceu 

toda a entrega que teve. “Os primeiros são sempre os últimos a serem 

esquecidos”.11 

 

“Nos últimos minutos da aula, tendo de partilhar o material com outra docente, 

fiz o convite à turma para o Sarau de dança e ginástica da FADEUP, 

explicando todos os pormenores que não constam no convite entregue (anexo 

I), nomeadamente sobre os transportes e deslocações, e esclarecendo todas 

as dúvidas colocadas pela turma. Este convite surge por dois motivos: as 

modalidades do sarau são modalidades que a turma já abordou ou vai abordar, 

podendo agora desfrutar de um espetáculo cujas representações são apenas 

feitas por alunos, desde os primeiro anistas, quinto anistas aos grupos 

académicos; o querer partilhar com as pessoas mais importantes deste ano a 

minha segunda casa, mostrar-lhes a magia do desporto, a magia de cada 
                                                           

11
 Expressão utilizada pelos discentes no vídeo do final do ano letivo. 
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espaço, a magia dos alunos e dos professores. No fundo, mostrar-lhes do que 

sou feita, podendo também assistir à atuação dos estagiários, na qual 

participo.” 

Badminton. Reflexão da aula nº 2. 15 de abril de 2015. Espaço G2. 

 

3.8.2. 5º ano, os piquis que me tiram do sério 

A turma do 5ºano foi, este ano, a minha turma 5ºD há 12 anos atrás, quando 

ainda estava “do lado de lá”. Uma turma onde a novidade não se centrou muito 

nos colegas mas sim na escola, onde a maioria se conhecia desde o Jardim de 

Infância ou do 1º ciclo, e a curiosidade e a adaptação passaram por estudar 

numa nova instituição de ensino, onde estavam pessoas com idades muito 

diferentes entre si e as exigências a nível de currículo eram maiores. A turma 

não teve, desde o primeiro dia, a mesma constituição, uma vez que chegou um 

novo aluno à turma no início do 2º período, tendo sido transferido de uma 

escola da cidade de Chaves, por motivos profissionais da Encarregada de 

Educação. Excetuando este caso, a turma sempre teve a mesma constituição, 

sendo, no final do ano letivo, constituída por 29 discentes – 29 “piquis”, como 

mencionei, desde o primeiro dia, em todas as reflexões e documentos 

elaborados - (14 alunos do sexo feminino e 15 do sexo masculino), com idades 

compreendidas entre os 9 e 10 anos. 

Os “piquis” tinham várias particularidades que só a eles assentavam como 

luvas, caraterísticas que os distinguiam de todos os outros e os tornavam, e 

tornaram, especiais. Recorrendo à banda desenhada e, especificamente, ao 

filme A branca de neve e os sete anões, existiam os “anões” atletas, os 

zangados, os mimados e os felizes. Os atletas eram maioritariamente rapazes 

e trabalhavam, por norma, todos juntos e gostavam de ter tarefas mais 

exigentes, ajustadas ao seu nível de aptidão motora; os zangados eram uma 

minoria da turma, que, dependendo do dia, do tempo e da hora, poderiam estar 

interessados na aula ou não. Sendo de tenra idade, ainda não tinham a 

capacidade de não perturbar os outros, sendo que, se fosse um dia Não, 

faziam questão que fosse também para todos os outros, inclusive para os 

professores responsáveis pela aula – exigindo, sempre, uma atitude mais 
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assertiva; os mimados, especialmente as mimadas, eram também uma minoria 

mas com personalidades fortes e exigências de mimos permanentes, 

exigências que tiveram que ser, algumas vezes, refutadas com uma atitude fria 

e rígida. A diferença destas pequenas “anãs” para os mencionados 

anteriormente em último lugar é que não perturbavam os restantes. Se o dia 

fosse de mimos e a altura não permitisse, simplesmente queriam desistir da 

tarefa e mudar para outra – comportamento que foi aparado, algumas vezes, 

por outros professores responsáveis da turma e que me deixavam, no princípio, 

perplexa e, no fim, revoltada. Perplexa e revoltada nos verdadeiros sentidos 

das palavras, uma vez que, para mim, não fazia, nem faz, qualquer sentido 

permitir que um aluno mude de tarefa só porque sim; os felizes foram, sempre, 

os que trouxeram menos problemas à gestão e organização da aula. Este 

pequeno grupo, do qual faziam parte alguns atletas, aceitava de bom grado 

tudo o que era pedido, ouvia sempre com muita atenção todas as indicações e 

explicações, pedia ajuda quando precisava e trabalhava com qualquer colega; 

Apesar dessas diferenças, todos eles tinham duas coisas positivas em comum: 

a pontualidade e a participação. A primeira permitiu, tal como com os mais 

velhos, que as aulas começassem a horas e, nesta turma, que os tempos 

perdidos em chamadas de atenção fossem, de certo modo, compensados. Já a 

segunda permitiu uma participação global excelente, na medida em que todas 

as atividades extra aulas de EF contaram com a participação de alunos da 

turma (por exemplo: corta-mato, torneio de basquetebol, dia fitness e, de uma 

forma mais permanente, no desporto escolar). Os “piquis”, com todas as suas 

individualidades, foram, desde o primeiro dia, um encanto e um desafio. 

“Dia 1. É, afinal, no 5º ano que reside o encanto. Após três apresentações em 

turmas de secundário chegou a vez dos piquis. Os piquis chegam meia hora 

antes da hora da aula, têm mochilas maiores que o seu tamanho, trazem a 

ansiedade no comportamento e a inocência nas perguntas. Têm sempre 

dúvidas, querem sempre acrescentar alguma coisa ao que foi dito, percebem 

tudo, são tão espertos e tão irrequietos. Os piquis não querem ser tratados pelo 

primeiro nome mas por um diminutivo e, por isso, há a Falela, a Mimi, a 
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Daysinha, o Cacau, o Zézito e o Silvinha.12 Hoje ensinei pela primeira vez algo: 

uma "cambalhota". "Mas cambalhota é para as crianças, isto chama-se 

rolamento à frente"; "Oh professora, é o rolamento à frente e o rolamento 

atrás." É, afinal, no 5º ano que reside o encanto!” 

Diário de bordo. 16 de Setembro de 2014 

E, claro, a Branca de Neve. Como na história fictícia, a Branca de Neve, eu, 

também tinha um príncipe, um dos colegas masculinos do NE, dependendo 

das modalidades a lecionar. A turma do 5ºano pode também ser denominada 

de turma partilhada. Este conceito é-lhe atribuído uma vez que o planeamento 

e lecionação das aulas são partilhados entre o núcleo. Este trabalho vem no 

sentido de responder a uma das exigências mencionadas no Artigo 11.º 

Iniciação à prática profissional (alínea c, p. 2821), “realiza -se em grupos ou 

turmas dos diferentes níveis e ciclos de educação e ensino abrangidos pelo 

grupo de recrutamento para o qual o ciclo de estudos prepara, devendo, se 

necessário, realizar -se em mais de um estabelecimento de educação e ensino, 

pertencente, ou não, ao mesmo agrupamento de escolas ou à mesma entidade 

titular, no caso do ensino particular ou cooperativo.” E, como em todas as 

histórias reais, nem sempre concordámos em tudo, pensámos e agimos da 

mesma maneira, o que levou, de ambas as partes, a cedências, que muito 

contribuíram para o meu crescimento profissional e pessoal – se em anos 

passados os trabalhos de grupo seriam de evitar, este ano, o facto de ter de 

lecionar ao lado de uma segunda pessoa, sem hipótese de escolha, obrigou a 

uma postura diferente, menos individual e mais coletiva, menos egocêntrica e 

mais cooperativa. Deste modo, a identidade é (re)construída através de um 

processo de negociação, em que o indivíduo tenta conciliar as suas perceções 

com as dos outros, atendendo ao contexto social e cultural onde exerce a sua 

prática (Wenger, 1998, cit. por Cardoso et al., 2014). Como já mencionado 

anteriormente no capítulo respeitante à caraterização do NE, existiram três 

instituições de ensino diferentes que estiveram por trás das bases de formação 

de cada um (FADEUP, ISMAI e PIAGET). No que diz respeito ao 5ºano, a 

                                                           

12
 Nomes fictícios atribuídos aos alunos mencionados no excerto da reflexão. 
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estratégia adotada pelo PC foi criar duplas de trabalho nas diferentes 

modalidades a ensinar (todas as duplas foram constituídas por uma rapariga e 

um rapaz e nunca por duas raparigas e dois rapazes) que tinham como tarefas 

o planeamento e lecionação de determinadas unidades didáticas. No meu caso 

em particular, fui “convocada” para a “seleção nacional” dos “piquis”, para 

lecionar, no 1º período, ginástica rítmica, no 2º período, atletismo (salto em 

altura e corrida de estafetas) e futebol, e, no 3º e último período, dança e 

badminton.  

““Do Amor conheço os sintomas e os hematomas” 

Lembro-me do dia em que os conheci, foi numa terça-feira, estava sol e eu 

vestia uma t-shirt branca e cor-de-rosa e tinha o cabelo preso num rabo de 

cavalo seguro e manchado pelo sol. Lembro-me desse dia. Lembro-me de ter 

chegado a casa apaixonada e de ter escrito imediatamente sobre os piquis – foi 

a primeira vez que lhes chamei piquis e foi o meu primeiro grande texto sobre o 

estágio. Na altura escrevi “Dia 1. É, afinal, no 5º ano que reside o encanto. 

Após três apresentações em turmas de secundário chegou a vez dos piquis. 

(…) Hoje ensinei pela primeira vez algo: uma "cambalhota”. (…)” Oito meses se 

passaram. Ser professora foi ocupar, durante muito tempo, um lugar de 

destaque nas vidas deles, uma responsabilidade que não se compara à 

gratidão do que é poder ensinar-lhes o que sabemos, construí-los enquanto 

pequenos grandes seres humanos, vê-los todos os dias no recreio, dar-lhes os 

típicos mil abraços apertados, ensinar-lhes a apertar os cordões, a pedir 

desculpa, dizer por favor e obrigada. Quando me perguntaram o porquê de 

escolher mestrado de ensino quando o país estava tão mal e os professores 

não tinham colocação, não sabia o que responder; quando me perguntaram se 

era mesmo isto que queria para a vida, dizia um sim em baixo tom, numa 

incerteza que se instalava por dentro; e não vou dizer que é fácil e que nunca 

deu vontade de desistir mas olhando para trás foram mais os dias em que tive 

a certeza do que os que não tive. Por isso sim, É ISTO! Aos meus piquis 

agradeço por me terem mostrado o caminho, por termos crescido juntos - e 

cresce-se tanto com os mais pequenos - por todos os dias em que fiquei sem 

voz, por todas as coreografias que criaram sozinhos, por todos os 'viu 
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professora, não parei nenhuma vez', por todas as queixinhas, por todos 

aqueles abraços tão apertados que nos fazem dar dois passos para trás, pelos 

beijinhos e pelos apertos de mão, pelo 'a professora é bonita e cheira bem', por 

me fazerem chorar, por me fazerem rir, por serem exatamente como são e 

terem feito de mim a mais sortuda e feliz por os ter. Os meus piquis não são 

uns piquis quaisquer, são os originais, os primeiros e, apesar de serem 

partilhados com outros professores, são meus. E quando me voltarem a 

perguntar porque é que vou embora e não posso ficar, não vou tentar conter 

nada. Amanhã é o último dia e todos os fins podem ter tudo o que quiserem, 

eles merecem, eu mereço. Cresci muito com eles. É, afinal, no 5º ano que 

reside o encanto!” 

  Diário de bordo. 14 de Maio de 2015. 

 

3.8.3. “Dentro de nós há uma coisa que não tem nome, essa coisa é o que 

somos” 

“As dificuldades levantadas pelos “novos alunos” (por aqueles que não querem 

aprender, por aqueles que trazem novas realidades sociais e culturais para 

dentro da escola) chamam a atenção para a dimensão humana e relacional do 

ensino, para esse corpo-a-corpo diário a que os professores estão obrigados. 

Ora esta relação (a qualidade desta relação) exige que os professores sejam 

pessoas inteiras. Não se trata de regressar a uma visão romântica do 

professorado (a conceitos vocacionais ou missionários). Trata-se, sim, de 

reconhecer que a necessária tecnicidade e cientificidade do trabalho docente 

não esgotam todo o ser professor. E que é fundamental elaborar uma “terceira 

proposta”, que reforce a pessoa-professor e o professor-pessoa” (Nóvoa, 2004, 

p. 4). Já nos tempos do 1º ciclo, velhos e bons tempos, a diretora do colégio 

dizia que se passasse uma mosca à minha frente, eu a segui até ela pousar; se 

caísse um lápis a um colega, eu levanta-me para o apanhar mas, apesar dessa 

facilidade com que deixava que a distração me roubasse, tinha um coração de 

ouro – não compreendi. Quase cinco ciclos depois, uma das minhas maiores 

expetativas, e preocupações, relativas ao estágio era apegar-me demasiado 

aos alunos e ter de os deixar no fim do ano. Conheço-me, sei como me 



42 
 

entrego, sei o que faço por quem gosto e o que dou de mim e, quem me 

conhece de perto, sabe com o que conta, sem surpresas, pretextos e várias 

caras. Prestes a concluir o quinto ciclo, sei que as preocupações e expetativas 

tinham razão de ser.  

Na primeira reunião do 2º período com o núcleo, com a PO e o PC, a 

orientadora disse-me para viver a escola, para não sofrer por antecipação, para 

aproveitar os miúdos e viver. Vivi! O que eu não sabia é que esses últimos 

tempos iam ser os melhores e os piores de sempre, ninguém avisou que 

alguns alunos iriam viver o inimaginável. Ninguém avisou e ninguém podia ter 

avisado, o azar não foi acionado nem chegou com hora marcada, tive de o 

enfrentar através de mim mesma, sem ensinamentos ou avisos prévios, não 

houve outra forma. Há notícias que nos chocam, que captam a nossa atenção 

e para as quais não encontramos explicação, notícias que estamos habituados 

a ouvir nos telejornais e não ao vivo, num pavilhão, no início de uma aula, não 

connosco. O que carateriza a fase da adolescência é a irreverência, o coração 

acelerado, as paixões impossíveis e para sempre, as atitudes precipitadas 

onde tudo é vivido ao extremo. Ao contrário do que carateriza as crianças, que 

gostam de mimo, colo e beijinhos, que nos escrevem bilhetes à mão, nos dão 

abraços apertados, nos mexem no cabelo, nos pegam na mão e nos agarram a 

perna. Podia ter acontecido com qualquer um mas foi com eles, aconteceu, não 

houve como evitar. Os dias que se seguiram foram duros e de união entre 

todos, que, sem exceção, estiveram empenhados em ajudar, desde os mais 

pequenos aos maiores. “Os valores fazem parte da alma da educação. Por 

isso, os bons professores não se preocupam apenas com os resultados 

académicos e as competências técnicas dos alunos. Investem na formação 

integral da pessoa. A instrução não basta. (…) Acima de tudo, ajudar a 

construir um futuro de esperança, com pessoas mais livres, mais responsáveis 

e mais solidárias. Mais humanas! Se os educadores lançarem boas sementes, 

a sociedade colherá bons frutos” (Estanqueiro, 2010, p. 99).   

Uma pergunta que faria todo o sentido seria ‘como é que agiu nas diversas 

situações e porquê assim?’, pergunta à qual não há uma resposta feita nem 

politicamente correta, não vem nos livros nem nas mais belas enciclopédias. A 
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resposta é que não gosto de tentativas e erro mas que, nestes casos, não 

houve um planeamento nem reflexão cuidadas, houve sim uma preocupação 

desmedida, conversas informais com professores experientes em quem confio 

e o colo do PC, que esteve sempre presente para me segurar quando as crises 

dos alunos os faziam cair e eu os queria amparar. Lamento que todas estas 

situações tenham acontecido, fossem do conhecimento dos respetivos 

diretores de turma e que nada tenha sido feito pelo Gabinete de Psicologia da 

escola, por alegarem que o psicólogo estava muito ocupado e não tinha vagas. 

Lamento. Agradeço aos meus alunos por, juntos, termos conseguido segurar e 

reerguer os colegas. “Basta ter o coração aberto aos mais fracos, dentro e fora 

da escola. O amor não conhece fronteiras. (…) A vacina da solidariedade 

combate um dos vírus mais contagiosos do nosso tempo: a indiferença em 

relação aos outros. (…) O egoísmo é a raiz de todos os males. O altruísmo 

combate a frustração existencial e dá um sentido à própria vida” (Estanqueiro, 

2010, p. 109).   

No ensino, as dimensões profissionais cruzam-se, inevitavelmente, com as 

dimensões pessoais. A distração tem vindo a melhorar com o decorrer do 

tempo e o coração, o bandido do coração, tem crescido todos os dias. “Dentro 

de nós há uma coisa que não tem nome, essa coisa é o que somos” (“Ensaio 

sobre a cegueira - Saramago, s.d).  

 

3.9.Professor cooperante, o sol e a sombra de todos os dias 

“Não me ensine nada que eu possa descobrir, provoque minha curiosidade. 

Não me dê apenas respostas. Desarrume minhas ideias e me dê somente 

pistas de como ordená-las. Não me mostre exemplos. Antes encoraje a ser 

exemplo vivo de tudo que posso aprender. Construa comigo o conhecimento. 

Sejamos juntos inventores, descobridores, navegadores e piratas de nossa 

aprendizagem. Não fale apenas de um passado distante ou de um futuro 

imprescindível. Esteja comigo hoje, alternando as sensações de quem ensina e 

de quem aprende” (Autor desconhecido). Esta ideia, reforçada por Abedinia 

(2012, cit. por Gomes et al., 2014, p. 242) diz-nos que “de facto, as perspetivas 

tradicionais, caraterizadas pela mera transmissão de conhecimentos, muitas 
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vezes descontextualizados, e pela utilização de técnicas predominantemente 

prescritivas, têm vindo a ser substituídas por abordagens mais construtivistas”, 

abordagens que, segundo Fosnot (1998, cit. por Gomes et al., 2014, p. 242) 

“apontam para um processo de ensino focado em experiências concretas, 

contextualmente significativas, de modo a que os estudantes possam colocar 

questões a partir dos seus próprios problemas. Permitem, simultaneamente, 

construir, desconstruir e reconstruir conceitos por meio da interação social, do 

discurso, do debate e da reflexão”, abordagem que espelha como decorreu o 

meu processo de prática de ensino supervisionada (PES).  

Foi no dia 1 de Setembro de 2014 que conheci o PC, a ESRT, o NE e tive o 

primeiro impacto com o EP. Esse primeiro dia, bem como os seguintes, foram 

marcados pela realização de múltiplas tarefas, participação em reuniões e 

leitura e análise de inúmeros documentos. Nesse dia conheci o PC, a pessoa 

que me iria guiar durante um ano letivo e propor a classificação final do EP – 

estas foram apenas as funções que lhe atribuí, nessa altura. Segundo Matos13, 

a orientação da PES é realizada pelo PC, escolhido pela comissão científica e 

ouvido pelo professor regente da unidade curricular EP. Das funções a si 

atribuídas, tal como descreve o Artigo 7º – Atribuições dos professores 

cooperantes, destaco algumas por terem estado extremamente presentes 

durante todo o ano de estágio, sendo elas: programar as atividades do núcleo 

de EP ao longo do ano escolar, de acordo com as orientações definidas pela 

regência e comunicá-lo à FADEUP através do professor orientador da 

FADEUP; Orientar os estagiários cooperativamente com o orientador da 

FADEUP; Apoiar e orientar os estagiários, nas atividades do projeto de 

formação desenvolvidas na Escola, promovendo a sua integração na 

comunidade escolar; Supervisionar a atividade letiva dos estudantes 

estagiários nas turmas às quais estão adstritos e em todas as atividades 

programadas; Dinamizar a atividade do núcleo de Estágio através de 

seminários, reuniões e outras iniciativas; Realizar sessões semanais de cariz 

                                                           

13
 Matos, Z. (2014). Regulamento da Unidade Curricular Estágio Profissional do ciclo de 

estudos conducente ao grau de mestre em ensino de Educação Física nos ensinos básico e 
secundário da FADEUP. 
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pedagógico-didático, com todo os estagiários do núcleo, com horário fixo e 

duração definida por lei, das quais devem ser elaborados o registos escritos 

assinados por todos; No entanto, o papel do PC não se resumiu a estas 

funções. Para além de ter cumprido todas as anteriormente descritas, ao longo 

do tempo o PC permitiu-me conquistar o meu espaço e a sua confiança, tinha 

consciência dos meus objetivos e das minhas expetativas relativamente ao EP 

e trabalhou sempre de acordo com isso; tinha um dom para adivinhar quando 

as relações dentro do NE estavam por um fio e a capacidade de as 

(re)construir; exigia que os nossos pensamentos, depois de cada aula 

lecionada ou observada, se debruçassem no cerne das questões, e que 

expuséssemos as nossas opiniões e as fundamentássemos, de forma a 

contribuirmos para a nossa evolução mas também a dos colegas; durante o 

primeiro período corrigiu cada plano ao mais ínfimo pormenor e, com o 

decorrer do tempo, deu-me cada vez mais autonomia e liberdade para 

implementar as minhas ideias, encorajando-me sempre a experimentar e ver o 

que resultava ou não e dizendo-me sempre “não te preocupes, faz”, 

incentivando-me sempre a arriscar e não me ficar pela zona de conforto, 

dando-me confiança e sendo, muitas vezes, no âmbito da escola, o primeiro e 

único da claque de apoio, dando asas ao que refere Gomes et al. (2014, p. 

255) “os estudantes reconhecem um acompanhamento regular e próximo dos 

Professores Cooperantes no processo de conceção e elaboração de 

documentos (…) é de notar que este acompanhamento é percebido como mais 

diretivo numa fase inicial do estágio, para gradualmente conceder mais 

autonomia aos estudantes” e à opinião de Rodrigues e Baía (2012, cit. por 

Gomes et al., 2014), que afirmam como é importante que os professores 

mostrem exigência e ética ao ajudarem os estudantes estagiários a tornarem-

se autores dos seus próprios percursos, incentivando-os e ajudando-os na 

tomada de decisão, resolução de problemas, no encarar a dúvida e o risco e, 

principalmente, a serem pró-ativos na procura de melhores experiências de 

desenvolvimento e de aprendizagem. Poderia ter sido orientada e ensinada por 

qualquer outro PC, mas nunca teria tido esta experiência tão rica se não 

tivesse encontrado uma pessoa com quem me identificasse tanto, que gosta do 
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que faz e encara a profissão de uma forma muito séria, que não se limita a 

ensinar mas se estende a educar, que cumpre com a sua palavra, se preocupa 

com a vida dos alunos fora da escola, nunca chega tarde e, quando chega, é 

porque traz uma ótima notícia ou um pavilhão desocupado. Há dois tipos de 

profissionais, aqueles que fazem o que fazem porque não poderia ser de outra 

maneira e aqueles que fazem porque têm que fazer e, por isso, escrevo estas 

palavras no tempo presente do indicativo, porque sei que, passe o tempo que 

passar, o PC será sempre o primeiro tipo de profissional, o meu tipo preferido 

de profissional. Com alguém assim, tal como Vygotsky defende (1978, 1998, 

cit. por Gomes et al., 2014,) o estado real de desenvolvimento de cada 

indivíduo pode ser superado em contextos socialmente favorecedores. Este 

processo é explicado por recurso ao conceito de zona de desenvolvimento 

proximal (ZDP) – um espaço de aprendizagem em que alguém mais capaz, 

neste caso os professores, cria pontes e andaimes que ajudam os estudantes a 

superar a sua situação real e progredir para uma situação de desenvolvimento 

superior. O PC teve, pelas razões já mencionadas, um papel de destaque como 

agente mediador do meu processo de PES, tendo estado presente em todos os 

momentos, desde lecionação das aulas, atividades organizadas pelo NE, 

visitas de estudo das respetivas turmas, conselhos de turma, atividades 

organizadas pelo Grupo de EF, reuniões gerais com o NE e PO, lanches da 

manhã entre cada aula, lanches da tarde antes dos habituais treinos de 

voleibol, conversas informais que tanto me ajudaram, ataques de choro quando 

algo não decorria como planeado e quando as notícias pessoais eram as 

piores e nas maiores alegrias, quando a “barbie” conseguiu fazer, pela primeira 

vez, um rolamento à frente, quando os “piquis” me escreveram bilhetes e os 

pupilos me fizeram chorar com o vídeo final do ano letivo. Tal como refere o 

estudo realizado no Programa Doutoral de Gomes (2014), cujo objetivo 

primordial era compreender o modo como os estudantes do 2º ciclo em EEFBS 

da FADEUP aprendiam a ser professores, um dos resultados obtidos através 

da realização do estudo mostra que, ao nível do EP, o PC é o mediador mais 

salientado. Tão verdade! 
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3.10.Professora orientadora, a guia de todos os pensamentos e 

sentimentos 

Após quatro anos de formação académica foi hora de listar as minhas 

preferências relativas às instituições de ensino existentes onde poderia realizar 

o EP. Para além de ter de ordenar cerca de 50 escolas, tive também de 

preencher e assinar uma declaração de compromisso que dizia “Eu, Rita Maria 

Rodrigues Da Silva, declaro sob meu compromisso de honra que ocuparei o 

lugar no núcleo de estágio onde ficar colocado para realizar a prática de ensino 

supervisionada e cumprirei, com responsabilidade, as funções adstritas ao 

estudante-estagiário. (…) Porto, FADEUP, 21 de Julho de 2014.” A ordem 

preferencial apresentada foi consequência de muitos telefonemas, e-mails e 

opiniões, de modo a selecionar, nas primeiras opções, as melhores escolas em 

termos de estruturas e materiais, os perfis dos professores cooperantes mas 

também os possíveis orientadores. É certo que a atribuição do PO só acontece 

depois deste processo e que pode alterar de ano para ano - o que acabou por 

acontecer – mas, mais uma vez, todos os astros se alinharam para ter um ano 

excelente. A PO atribuída tinha sido, no ano anterior, minha docente na UC 

Profissionalidade Pedagógica e, por isso, quando chegou a notícia à caixa de 

e-mail, a mesma foi recebida com grande entusiasmo, uma vez que também 

era, e continua a ser, o meu tipo preferido de docente e de pessoa: alguém que 

é apaixonado pelo que faz e que faz bem, que sabe lidar com os alunos, sabe 

vê-los para além do que aparentam, que os recebe sempre com agrado – 

mesmo nos tempos de maior trabalho -, que os ouve, entende e incentiva a 

irem atrás do que desejam (sem querer incutir as suas ideias à força), alguém 

que me ensinou, especialmente a mim, a definir prioridades, que me deu tempo 

e espaço nas alturas mais difíceis, sem nunca me deixar cair no esquecimento, 

alguém que os outros dizem “Ei, ficaste com a professora…? Que sorte!”, e que 

sorte! 
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Segundo Matos 14 , a orientação da PES é realizada “por um docente da 

FADEUP, adiante denominado orientador da FADEUP, nomeado pelo órgão 

competente, ouvido o professor regente da unidade curricular Estágio 

Profissional” e “A orientação do Relatório de Estágio é realizada pelo orientador 

da FADEUP designado para supervisionar a PES”. Entre as funções a si 

atribuídas, tal como descreve o Artigo 6º – Atribuições dos Orientadores da 

FADEUP, destaco aquelas que considero terem tido um maior impacto na 

minha PES “dar cumprimento ao Regulamento do EP; Garantir todas as fases 

do ciclo de supervisão na realização do PFI de cada estagiário; Supervisionar a 

prática educativa dos estudantes estagiários em todas as áreas de 

desempenho, de acordo com os documentos orientadores do EP; Observar as 

aulas previstas no documento orientador de Estágio; Reunir com os 

professores cooperantes, núcleo de estágio e estagiários individualmente; 

Avaliar e aprovar o desempenho da PES e propor a classificação do Estudante 

Estagiário; Colaborar na realização do plano de formação dos professores 

cooperantes e orientar o Relatório de Estágio e integrar o júri das provas 

públicas.” Como podemos constatar através da análise das funções descritas 

anteriormente, as suas tarefas centravam-se mais na documentação, como a 

elaboração do PFI, o portefólio digital, o relatório de estágio e o estudo de 

investigação, ideia também confirmada por Gomes et al. (2014, p.254) 

“Enquanto os Professores Cooperantes intervêm mais ao nível das 

atividades/tarefas da escola, os Orientadores da Faculdade focam-se no 

controlo da documentação institucionalizada”. Talvez a palavra controlo não 

seja a mais adequada, não na minha experiência com a PO, uma vez que o 

conceito de controlo sugere verificação, fiscalização e dominação, não sendo 

portanto a melhor palavra para generalizar as suas funções. É verdade que a 

avaliação esteve presente nos diversos documentos elaborados e nas visitas à 

escola mas, a par disso, houve também um processo de orientação e de 

acompanhamento. Um exemplo que traduz exatamente a forma como ocorreu 

                                                           

14 Matos, Z. (2014). Regulamento da Unidade Curricular Estágio Profissional do ciclo de 
estudos conducente ao grau de mestre em ensino de Educação Física nos ensinos básico e 
secundário da FADEUP. 
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este processo foi a altura em que todos os EE tiverem de escolher um tema 

para o estudo de investigação-ação e, apesar de ter muitas ideias, estavam 

completamente desorganizadas, tendo dois possíveis temas dos quais não 

queria abdicar. A solução apresentada pela PO passou pela escolha de um dos 

temas para a realização do estudo de investigação e a escrita de um capítulo 

sobre o outro tema, podendo fazer um estudo complementar. Infelizmente, por 

falta de tempo, este segundo estudo não chegou a ser realizado, sendo que o 

seu tema iria passar pelas diferenças nos momentos de avaliação e 

classificação, apesar de serem assentes em critérios pré-definidos. Esta 

temática, apesar de não ter sido agora estudada, com certeza irá ser um dia, 

uma vez que se trata de um tema/problema que sempre esteve presente na 

minha vida enquanto estudante e EE e continuará a estar, devido à profissão 

que escolhi.  

A sua orientação ultrapassou, muitas vezes, as funções meramente descritas. 

A troca de experiências, através das conversas mais informais que ocorriam 

nos cafés rápidos após a observação de cada aula ou nas despedidas antes 

dos treinos, e os desabafos pós-reuniões individuais também contribuíram para 

a minha formação, enquanto profissional e enquanto pessoa. Apesar de não 

ser descrito nas suas funções e o termo não ser o mais correto, a PO também 

teve um papel de “psicóloga” e de amiga, revelando ser uma boa ouvinte e 

conselheira, ajudando-me nos momentos verdadeiramente difíceis que a 

doença do pai acarretaram, permitindo-me chorar sem avisos prévios e dando-

me exemplos da sua vida familiar pessoal que permitiram que a força se 

instalasse de novo em mim, depositando-me a sua confiança, mesmo quando 

essa teve de ser antecipada no tempo. 
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4.ENQUADRAMENTO OPERACIONAL 

4.1.Área 1 – Organização e gestão do ensino e da 

aprendizagem 

Este capítulo é exclusivo da área 1, que se refere à organização e gestão do 

ensino e da aprendizagem, onde a conceção, o planeamento, a realização e a 

avaliação do ensino são fases necessariamente presentes e primordiais. De 

acordo com Matos (2014, p.3)15, para “construir uma estratégia de intervenção, 

orientada por objetivos pedagógicos, que respeite o conhecimento válido no 

ensino da Educação Física e conduza com eficácia pedagógica o processo de 

educação e formação do aluno na aula de EF”, é necessário proceder às 

quatro fases de ensino, sem descurar nenhuma delas. Um ensino coerente é 

fruto da interação dos diferentes momentos e, portanto, o seu processo exige 

que esta articulação seja permanente, encarando as quatro fases como um 

todo e não de forma individual, pois, tal como afirma Bento (2003, p.17), “o 

processo de ensino é um sistema, um fenómeno unitário. Todos os aspetos e 

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

reciprocamente” e nenhuma pode estar dissociada da seguinte ou da anterior. 

O mesmo autor refere ainda que “O processo de ensino em Educação Física 

(…) visa desencadear nos alunos uma continuidade e progressividade de 

efeitos psíquicos e biológicos no interesse do aumento gradativo do seu 

rendimento corporal e desportivo e do desenvolvimento como personalidades. 

Como tal, deve ser sentido e vivido pelos alunos, para tal deve ser concebido, 

organizado, realizado e analisado pelo professor. Este entendimento é de 

importância decisiva para a realização da incumbência pedagógica da 

Educação Física” (2003, p. 43). É este envolvimento que possibilita a 

racionalização do processo ensino-aprendizagem e, consequentemente, a 

procura de resultados para a melhoria e eficácia do ensino.  

                                                           

15
 Matos, Z. (2014). Normas orientadoras do estágio profissional do ciclo de estudos 

conducente ao grau de mestre em ensino de educação física nos ensinos básico e secundário 
da FADEUP. 
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Para que fosse possível efetivar as premissas anteriormente referidas e realizar 

um planeamento consciente, com objetivos certeiros, recorri a estratégias 

promotoras do desenvolvimento da aprendizagem e formação dos discentes, 

apoiando-me nos conhecimentos adquiridos ao longo da formação realizada na 

FADEUP e no meu percurso desportivo e pessoal.  

“O professor é responsável por tarefas que não pode delegar noutras pessoas 

nem resolver de outra forma. Desempenha o papel de guia da educação dos 

alunos, organiza o processo da educação, conduz e direcciona o processo de 

desenvolvimento da personalidade dos alunos. O professor tem participação 

determinante na planificação do processo de educação; assegura a passagem 

do nível de planificação para o nível de preparação, assim como a retroacção 

das reflexões e análises do ensino; actua decisivamente no sentido da 

realização do programa. Assumir semelhantes tarefas requer pensamento 

criativo, conhecimentos específicos, assim como a actividade e iniciativa na 

preparação e realização do ensino” (Bento, 2003, p.26). 

 

4.1.1.Conceção do ensino 

De acordo com Graça (2001) “as conceções que os professores possuem 

acerca dos conteúdos de ensino e acerca dos alunos com quem trabalham 

refletem-se no modo como pensam e desenvolvem as suas práticas de ensino” 

(p.110) e, por isso, para que o ensino seja assente na eficácia, é importante 

obedecer à primeira fase da área 1, a conceção de ensino. Esta fase engloba a 

análise das condições gerais e locais da educação, o lugar da EF no currículo 

dos alunos e as caraterísticas das turmas atribuídas. De acordo com Matos 

(2014) 16 , na conceção os professores devem ter em conta os dados da 

investigação em educação e ensino e o contexto cultural e social da escola e 

dos alunos, de modo a que sejam tomadas decisões que promovam o 

desenvolvimento e aprendizagem dos alunos – alguns destes aspetos já 
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 Matos, Z. (2014). Normas orientadoras do estágio profissional do ciclo de estudos 

conducente ao grau de mestre em ensino de educação física nos ensinos básico e secundário 
da FADEUP. 
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mencionados em capítulos anteriores, onde a caraterização do meio, da escola 

e dos discentes foi primordial na minha ação educativa. 

A preparação do ensino “é complementado e interpretado por uma série de 

documentos e materiais auxiliares que ajudam o professor a concretizar e 

adaptar as exigências centrais às condições locais e situacionais da escola” 

(Bento, 2003, p.19). Matos (2014)17 acrescenta que esta tarefa exige a análise 

dos planos curriculares, nomeadamente as competências gerais e transversais 

expressas. Neste sentido, e tendo em conta que as condições de trabalho 

diferem entre instituições de ensino e que os seus projetos e exigências do 

meio lhe atribuem significado único, a primeira tarefa a realizar foi analisar os 

diversos documentos disponibilizados pelo PC: Projeto Educativo da Escola 

(PEE), Plano Anual de Atividades (PAA), Regulamento Interno (RI), Programa 

Nacional de Educação Física, Planificação Anual (PA) do 10º ano e Critérios de 

Avaliação de EF (CA) no 10º, 11º e 12º anos, que permitiram um melhor 

enquadramento, compreensão e posterior planeamento. 

Dos documentos acima mencionados irei destacar quatro ao longo da área 1 

(PAA, PNEF, PA e CA), uma vez que recorri a eles durante todo o ano letivo e 

tiveram uma maior implicação na minha ação, sendo que dois deles vão ser 

refletidos agora na fase da Conceção (PAA e PNEF), um deles na fase do 

Planeamento (PA) e, por último, o CA, na fase da Avaliação. 

 Plano Anual de Atividades: 

“No âmbito dessa concretização, o PAA contempla o alargamento das 

experiências educativas a outros contextos diferentes das atividades 

curriculares, nomeadamente propostas de complemento, enriquecimento 

curricular e formação. Afirma-se, ainda, como um instrumento da dinâmica 

e evolução do agrupamento e integra o plano ação estratégico previsto na 

cláusula 3ª do Contrato de Autonomia. O PAA é financiado por dotações 

financeiras do orçamento de estado e do orçamento privativo da escola, 

cujas verbas têm origem em receitas próprias, projetos e POPH. É, ainda, 
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 Matos, Z. (2014). Normas orientadoras do estágio profissional do ciclo de estudos 

conducente ao grau de mestre em ensino de educação física nos ensinos básico e secundário 
da FADEUP. 



54 
 

financiado pelos Encarregados de Educação, especialmente no que 

concerne às visitas de estudo” (PAA ESRT, 2014, p.6 e 7).18 

As informações contidas no PAA foram as primeiras a serem tidas em 

consideração aquando da realização do planeamento anual, contribuindo paraa 

distribuição dos conteúdos e carga horária das diferentes modalidades. Dos 

quatro estudantes estagiários, fui a que mais aulas perdidas tive, uma vez que 

a minha aula de dois tempos letivos acontecia à sexta-feira e todas as 

atividades desportivas eram agendadas para este dia, bem como as visitas de 

estudo, assim como os muitos feriados que contribuíram para esta situação, 

tendo implicações na prática – a referir de forma pormenorizada na área 2 

(corta-mato escolar, atletismo; torneio de basquetebol e compal air). O PAA foi 

flexível, na medida em que sofreu as necessárias alterações ao longo do ano. 

Também eu dinamizei uma atividade com a turma do 10º ano (visita à FADEUP 

para os alunos da turma residente assistirem ao V sarau de música e 

movimento), que em nada afetou a calendarização das aulas, por ser realizada 

à noite e tendo em consideração que, no dia seguinte, era feriado – motivo pelo 

qual muitos dos EE permitiram a participação dos seus educandos.  

Considero que a análise deste documento foi primordial para um planeamento 

ajustado à realidade, contudo há que ter presente o necessário ajustamento do 

mesmo, uma vez que nem sempre é possível prever um conjunto de 

constrangimentos.  

 Programa Nacional de Educação Física: 

“O programa constitui, portanto, um guia para a ação do professor que, 

sendo motivado pelo desenvolvimento dos seus alunos, encontra aqui os 

indicadores para orientar a sua prática, em coordenação com os 

professores de Educação Física da Escola e também com os se colegas 

das outras disciplinas” (Jacinto et al, 2001, p. 8). 

De acordo com Matos (2014) 19  nesta fase, cabe ao professor analisar os 

programas de EF, articulando as diferentes componentes: conteúdos, objetivos, 
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 Plano anual de atividades. 2014. Escola Secundária de Rio Tinto. 

19
 Matos, Z. (2014). Normas orientadoras do estágio profissional do ciclo de estudos 

conducente ao grau de mestre em ensino de educação física nos ensinos básico e secundário 
da FADEUP. 
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finalidades e indicações metodológicas. “Shulman (1986) caracterizou o 

conhecimento curricular do conteúdo como o conhecimento dos meios de 

organização e de preparação da matéria para a instrução dos alunos. Diz 

respeito ao conhecimento dos programas, de modelos de abordagem 

curriculares, dos manuais escolares, de baterias de exercícios (…) Realce-se 

também aqui o conhecimento da valência e potencialidade dos diferentes 

tópicos da matéria para os objectivos da educação, para o nível de ensino em 

que leciona; do seu grau de importância relativa; da sua articulação horizontal 

com a matéria de outras disciplinas; da sua articulação sequencial com o que 

foi objecto de aprendizagem no passado e o que irá ser abordado no futuro” 

(Graça, 1997, p. 114).  

A análise do PNEF do 10º ano de escolaridade foi realizada com o intuito de 

responder às exigências acima mencionadas e, para o meu processo de 

prática supervisionada, foi um guião para a minha ação, não sendo cumprido 

escrupulosamente, uma vez que a escola possuía uma PA onde constavam as 

modalidades a ser lecionadas, número de aulas e objetivos a cumprir. No 

entanto, apesar da PA me ter sido apresentada pelo PC na sua versão final, 

para a sua elaboração teve que ser feito um “contrabalanço” entre o PNEF e a 

realidade existente na escola. Não tendo acompanhado esse processo, irei 

agora refletir sobre a interligação do programa nacional, a escola onde realizei 

estágio e os meus alunos, nas sete modalidades lecionadas: 

 Futebol: nesta modalidade, o programa refere que os alunos devem 

trabalhar no nível avançado, apesar de apresentar um programa 

alternativo. No que diz respeito à escola, a mesma não tem capacidade, 

em termos de espaço, para que uma turma jogue futebol na forma de 

jogo 11x11. A maioria das aulas acontecem no interior, em 1/3 de 

pavilhão, tornando-se completamente impossível trabalhar com 22 

alunos ao mesmo tempo. O material existente é suficiente e encontra-se 

em boa qualidade. Quanto aos discentes, os federados e com 

competências motoras na modalidade cumpriram todos os objetivos que 

o programa apresenta, sendo que os restantes cumpriram alguns, 

demonstrando um domínio mais teórico do que prático, ou seja, sabem o 
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que fazer e o porquê, respondem quando são questionados, contudo 

não possuem ainda a capacidade para aplicar esses conhecimentos 

teóricos na prática; 

 Voleibol: nesta modalidade, o programa refere que os alunos devem 

trabalhar no nível avançado na forma de jogo 4x4 ou, no programa 

alternativo, na forma de jogo 6x6. No que diz respeito à escola, só num 

dos espaços (g5) é que não se pode lecionar a modalidade, sendo que 

nos restantes espaços, é possível desenvolver um trabalho em que 

todos os alunos estejam envolvidos simultaneamente na prática da 

modalidade. O material disponível é suficiente, exceto nos espaços 

exteriores, uma vez que os professores só estão autorizados a utilizar 

determinadas bolas, que são em quantidade insuficiente. No que diz 

respeito aos discentes, a forma de jogo inicial foi o 2x2, conseguindo 

chegar, no final da unidade didática (UD), à forma de jogo que o 

programa contempla: 4x4. Os conteúdos técnicos e táticos apresentados 

foram todos ensinados mas numa forma de jogo mais reduzida. Esta UD 

teve 20 aulas, o que não é habitual nas escolas, o que me leva a pensar 

que o programa não está ajustado. Tive tempo suficiente para consolidar 

todos os conteúdos mas, mesmo assim, não conseguido chegar à forma 

de jogo pretendida. Na minha opinião, no próximo ano letivo, esta turma 

deveria começar imediatamente pelo 4x4 mas, segundo o que tive 

oportunidade de verificar, a maioria dos professores tende a começar 

pelo nível inicial (1x1), que na minha opinião não é muito vantajoso, pelo 

pouco transfer para o jogo formal 6x6.  

 Andebol: nesta modalidade, o programa refere que os alunos devem 

trabalhar no nível elementar. De facto, ensinei tudo o que as condições 

do espaço me permitiram, sendo que a turma tinha condições para 

cumprir na totalidade os objetivos que constam no programa nacional 

porém, com apenas 1/3 de pavilhão e 25 alunos, não ensinei o contra-

ataque, pois os alunos só jogavam em meio campo. Para que este 

conteúdo fosse ensinado, teria que manter muitos alunos em espera, 

permitindo que duas equipas pudessem jogar em campo inteiro mas, por 



57 
 

indicação do PC, este conteúdo foi excluído. Pelas razões apresentadas, 

considero que a escola não reunia condições espaciais excelentes, 

apesar de serem muito boas e o material ser suficiente. No que diz 

respeito aos alunos, este nível elementar de jogo foi alcançado não só 

pelos federados ou com competências para a modalidade, mas pela 

grande maioria da turma; 

 Ginástica: nesta unidade o programa refere três modalidades existentes 

(solo, aparelhos e acrobática). No entanto, por opção da escola, no 10º 

ano só se leciona ginástica acrobática. O nível estipulado é o elementar 

e, pela primeira vez, o programa foi cumprido na sua totalidade e todos 

os objetivos foram alcançados e superados, uma vez que, no 

documento, apenas constam duas figuras de trios e três de pares, sendo 

quea turma aprendeu oito figuras de trios, dez figuras de pares e três 

figuras dinâmicas (anexo II). No que diz respeito à escola, esta 

modalidade pode ser lecionada num reduzido número de espaços, no 

entanto, com a troca de espaços, manipulação do roulement e material 

suficiente, foi possível alcançar bons resultados. De destacar o empenho 

e dedicação dos alunos nesta disciplina, permitindo ultrapassar as 

grandes dificuldades demonstradas.  

 Atletismo: nesta unidade o programa refere várias modalidades 

(velocidade, estafetas, barreiras, lançamento do peso e do dardo, salto 

em comprimento, salto em altura e triplo salto), o que, logo à partida, 

não era exequível, a não ser que um período fosse dispensado para o 

atletismo, o que não era nem é realista. Como tal, por opção da escola, 

no 10º ano só se leciona salto em altura e corrida de velocidade, sendo 

que os objetivos destas duas modalidades foram cumpridos, com muito 

esforço e flexibilidade. No que diz respeito à corrida de velocidade, 

qualquer um dos espaços disponíveis (exceto o g5) permite a sua 

lecionação, necessitando apenas de sinalizadores, estes 

disponibilizados em grandes quantidades na arrecadação do material. 

Esta também não é uma modalidade difícil de ensinar, apesar de ter 

aspetos técnicos que revelam uma elevada dificuldade de aprendizagem 
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num curto espaço de tempo, mas, estando na escola e não no treino, os 

conhecimentos que os alunos adquiriram foram suficientes, estando, na 

minha opinião, o programa ajustado à realidade. No que diz respeito ao 

salto em altura, este já exige material específico, desde colchão de 

queda, postes e fasquia, materiais existentes na escola mas que 

ocupam muito espaço e, tendo apenas um conjunto, acaba por exigir 

que os alunos estejam um tempo considerável em espera. O facto de só 

se poder praticar salto em altura num dos pavilhões, também podia ser 

limitativo mas, felizmente, consegui junto dos restantes docentes efetuar 

trocas de espaços antecipadas, para que, durante aquele período de 

aulas, estivesse sempre naquele pavilhão. A facilidade em ensinar salto 

em altura não é tão grande, uma vez que os aspetos técnicos são ainda 

mais determinantes e condicionantes a uma boa execução mas, face 

aos objetivos propostos, o trabalho desenvolvido permitiu o seu 

cumprimento; 

 Badminton: nesta modalidade, o programa refere que os alunos devem 

trabalhar no nível elementar e, à semelhança da ginástica acrobática, o 

programa foi cumprido na sua totalidade e todos os objetivos foram 

alcançados e superados, uma vez que ensinei mais habilidades do que 

aquelas que estavam previstas (serviço curto/comprido, clear, lob, drive, 

amorti, remate), tendo também introduzido o encosto, o bloqueio e o 

dab. Esta foi, possivelmente, uma das modalidades mais desfalcadas 

em termos de material, uma vez que os volantes e raquetes existentes 

não estavam em bom estado e, a determinada altura, passaram a ser 

insuficientes. A estratégia adotada passou pela criação de grupos de 3 

elementos, em que um dos elementos desempenhava função de 

árbitro/treinador e os aquecimentos também sofreram alterações, 

escolhendo situações de aprendizagens que exigissem menos material. 

Quanto aos alunos, o gosto pela modalidade demonstrado no início do 

ano letivo e aquando da lecionação da mesma foram uma mais-valia, 

sendo que a maioria dos alunos também reunia capacidades motoras 

adequadas; 
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 Dança: nesta modalidade, o programa refere uma série de objetivos que 

não constavam na PA elaborada pela escola e, ainda assim, foi-me dada 

liberdade, por parte do PC, para ensinar dança como entendesse e, por 

isso, também alguns objetivos que constavam no PA foram alcançados. 

Optei por realizar um trabalho que considero ser mais motivante, 

ajustado à realidade e significativo, em que alguns dos conteúdos 

mencionados em ambos os documentos foram conseguidos, contudo, 

através de estratégias próprias, como: aquecimentos conduzidos e 

livres, criação de pequenos grupos com atribuição de músicas 

posteriores construções coreográficas, e elaboração de uma coreografia 

completa com dois estilos de dança diferentes, que ensinei à turma. O 

único espaço da escola que reúne boas condições para o ensino de 

dança é o g5, uma vez que é um espaço que é ocupado por uma turma 

de cada vez e tem os materiais necessários: sistema de som e espelhos. 

Relativamente aos alunos, a turma estava dividida quanto à preferência 

e ao desempenho mas, no final, todos realizaram um trabalho que 

avaliei de excelente, quer em desempenho, quer em criatividade. 

Posteriormente, a tarefa atribuída passou por conhecer a escola na sua 

totalidade, mas especialmente os espaços destinados à prática desportiva e os 

materiais existentes, aspetos imprescindíveis para pôr em prática os vários 

níveis de planeamento de forma correta e ajustada – dados incluídos no 

capítulo da caraterização da escola. 

Por último, após as turmas terem sido distribuídas por todos os elementos do 

NE, o mesmo reuniu e elaborou um questionário (anexo III) que foi entregue na 

aula de apresentação de cada um, cujas respostas permitiram recolher 

informações significativas para a caracterização dos alunos de forma individual 

e, ao mesmo tempo, permitiram ter um panorama geral da turma. Aquando da 

elaboração deste documento, a principal preocupação do NE foi apenas 

questionar os discentes sobre o que realmente era importante e podia ser 

usado para melhorar a ação docente, dispensando pormenores sem 

significado, como é possível constatar através do excerto do cabeçalho do 

referido questionário: 
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“Este questionário, realizado no âmbito da disciplina de Educação Física, tem como 

propósito a recolha de dados necessários a um planeamento mais ajustado às 

características, gostos, necessidades e dificuldades de cada aluno. As respostas 

devem ser pessoais (não partilhar opinião com colegas) e sinceras.”  

 Em suma, através da identificação e análise da realidade, foi possível reunir 

condições para elaborar a fase seguinte (planeamento) assente em factos reais 

e significativos, que me permitiram um ensino mais eficaz. 

 

4.1.2.Planeamento do processo ensino-aprendizagem 

“Planificar a educação e a formação – o que é que isto significa? Significa 

planear as componentes do processo de ensino e aprendizagem nos diferentes 

níveis da sua realização; significa apreender, o mais concretamente possível, 

as estruturas e linhas básicas e essenciais das tarefas e processos 

pedagógicos (…) a planificação é o elo de ligação entre as pretensões, 

imanentes ao sistema de ensino e aos programas das respectivas disciplinas, e 

a sua realização prática. É uma atividade prospectiva, directamente situada e 

empenhada na realização de ensino, que se consuma na consequência: 

elaboração do plano, realização do plano – controlo do plano – confirmação ou 

alteração do plano, etc” (Bento, 2003, pp. 15-16). De acordo com Matos 

(2014) 20  aquando a planificação do processo de ensino-aprendizagem, o 

professor deve ter em conta se os objetivos estão adequados às necessidades 

e singularidades dos alunos, ao contexto do processo de ensino-aprendizagem, 

aos recursos disponíveis, conteúdos de ensino, tarefas e estratégias, e prever 

formas de avaliar o processo de ensino-aprendizagem e de contemplar 

decisões de ajustamento. Seguindo esta análise, o “critério principal de seleção 

e operacionalização dos objetivos e das atividades formativas, na elaboração 

do planeamento e das tarefas que lhe são associadas, é o aperfeiçoamento 

efetivo dos alunos” (Jacinto et al., 2001, p.27). Para que este desenvolvimento 

e aperfeiçoamento sejam possíveis, o professor deve ter em conta os critérios 
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mencionados por Matos (2014)21 e definir prioridades no momento de planear 

ao longo dos diferentes níveis de planeamento. Desta forma “a lógica da 

realização progressiva do ensino, da sua perspectiva sistemática e contínua, 

do seu carácter processual e do seu decurso temporal, aponta a necessidade 

de diferentes momentos e níveis das tarefas de planeamento e preparação do 

ensino pelo professor” (Bento, 2003, p.59), nomeadamente: o plano anual, a 

unidade didática e o plano de aula. Os três níveis estão interligados e não se 

podem dissociar, sob o risco de perderam uma sequência lógica de ensino, 

facto referido por Bento (2003), onde o autor indica que “os diversos planos 

são, assim, elaborados, inter-relacionados e entendidos como estações ou 

etapas intermédias e necessárias na via do aumento da qualidade de 

concepção e de melhoria da realização do ensino” (p.59). Este capítulo é, 

portanto, reservado ao planeamento do processo de ensino-aprendizagem, 

sendo subdividido nos três níveis de planeamento já mencionados. 

  

4.1.2.1.Planeamento anual 

“As características, as leis, princípios e a essência do ensino não admitem a 

ideia de planear isoladamente as acções pedagógicas, de aula para aula, de 

partir e fragmentar processos de formação (…) no ensino trata-se de traçar e 

realizar um plano global, integral e realista da intervenção educativa para um 

período lato de tempo” (Bento, 2003, pp.65-66). O planeamento anual é, 

portanto, o primeiro nível de planeamento, de perspetiva global e, segundo o 

mesmo autor, “sem pormenores da actuação ao longo do ano, requerendo, no 

entanto, trabalhos preparatórios de análise e de balanço, assim como reflexões 

a longo prazo. Os detalhes e demais medidas didáctico-metodológicas são 

reservados para os planos das unidades temáticas ou didáticas e para o 

projecto de cada aula, porém, numa sequência lógica que aqui tem o seu 

início” (pp.59-60).  
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Durante a fase da conceção mencionei o uso de auxílios e materiais didáticos 

(os vários projetos, regulamentos, planificações e critérios) para obter um 

melhor entendimento e posterior planeamento, no entanto, os mesmos não 

“substituem o confronto intelectual com os problemas do ensino” (Bento, 2003, 

p.26). De facto, análise dos respetivos documentos facilitaram a elaboração 

dos três níveis de planeamento mas, sozinhos, não seriam suficientes para um 

ensino que se quer ajustado, lógico e eficaz e, por isso, “neste nível de 

preparação do ensino trata-se, em primeiro lugar, de cada professor adquirir 

clareza acerca dos resultados a alcançar, necessariamente pelos alunos das 

suas turmas, no ano escolar e na sua disciplina, resultados respeitantes a 

capacidades, habilidades, conhecimentos, atitudes e qualidades de vontade e 

de carácter” (Bento, 2003, p.66).  

Como já referi anteriormente, o planeamento anual não foi um projeto criado e 

desenvolvido por mim, tendo sido apresentado pelo PC nas primeiras reuniões 

no âmbito do estágio. As modalidades a lecionar, os períodos em que as 

mesmas iam ser lecionadas e o número de aulas estipulado a cada uma foi-me 

apresentado, bem como a todo o NE, através de uma grelha e, por isso, decidir 

se uma determinada matéria é tão importante que deva ser integrada no 

programa, constituiu uma tarefa na qual não tive poder de decisão, apesar de 

ter tido, posteriormente, liberdade de escolha. A questão com a qual me 

deparei, face à situação, foi «mas então no que é que um professor se baseia 

para determinar a “valência” de uma modalidade em detrimento de outra?». 

“Partindo de posições educativas e pedagógicas fundamentais (…) depende 

sobretudo da função ou importância (…) para o nível de competência motora, 

de habilidades, de capacidades e conhecimentos; das suas potencialidades 

para a educação motora e social; do seu grau de importância subjectiva para o 

aluno e para a actividade extralectiva e extraescolar; do papel que 

desempenha no decurso real do ensino, numa dada turma, sob determinadas 

condições (nível inicial e capacidade de rendimento dos alunos, condições 

espaço-temporais e materiais, etc.)” (Bento, 2003, pp.85-86). Não conhecendo 

a turma, aquando a realização do planeamento anual, e sendo o primeiro 

contacto – significativo – com o ensino enquanto professora, acredito que as 



63 
 

opções tomadas pelos docentes responsáveis se centraram nos seus 

conhecimentos e experiências anteriores. Sendo assim, as modalidades que 

constam no PNEF para o 10º ano são 15, sendo elas o futebol, voleibol, 

basquetebol, andebol, ginástica no solo, ginástica de aparelhos, ginástica 

acrobática, atletismo, badminton, ténis, patinagem artística, hóquei em patins, 

corridas em patins, dança e jogos tradicionais e, as escolhidas pelos 

responsáveis, foram reduzidas a 9: futebol, voleibol, andebol, ginástica 

acrobática, atletismo, badminton, ténis, dança e tag rugby. Ainda assim, 

quando o PC apresentou a PA, a mesma já tinha excluído uma modalidade (tag 

rugby) e, durante o ano letivo, tive necessidade de excluir mais uma 

modalidade (ténis) para dar cumprimento aos objetivos propostos e, 

principalmente, por considerar necessário aprofundar determinados 

conhecimentos dos discentes face a algumas modalidades, tempo esse que 

me foi retirado em várias atividades que constavam no PAA e outras que foram 

surgindo – aspeto a ser refletido posteriormente. No meu ponto de vista, tendo 

em conta o conhecimento que possuo da minha turma e das condições 

espaciais e materiais da escola, das atividades extra curriculares que praticam 

e das suas preferências, considero que a escolha das modalidades poderia ser 

mais inovadora e criativa. Porque é que a escolha é sempre a mesma? Já no 

meu tempo, enquanto aluna, aprendi as mesmas modalidades e, sete anos 

depois, ensinei as mesmas. Sei que existem escolas que optam, felizmente, 

por escolher modalidades que ficam quase sempre esquecidas e que, a meu 

ver, seriam benéficas para o desenvolvimento dos alunos enquanto discentes e 

enquanto pessoas, entre as quais o râguebi, o judo e a orientação. Os três 

exemplos proferidos tratam-se de modalidades que podem cumprir vários dos 

objetivos propostos para este ciclo de ensino, mas que podem ser alcançados 

através de práticas diferentes das habituais.  

Anteriormente referi que o tempo estipulado para o ensino, presente na PA, me 

foi retirado gradualmente devido à realização de atividades, feriados e outros 

constrangimentos e que, dentro do NE, fui a EE com mais aulas “roubadas”. 

Foi importante verificar quantos horas estavam, de facto, à minha disposição 

para conseguir fazer um reajuste dos objetivos e metas a alcançar e da escolha 
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das melhores estratégias de ensino e de gestão. Apesar da maior parte dos 

pontos altos terem estado, à partida, definidos, alguns surgiram posteriormente, 

provocando alterações no planeamento inicial. Apesar do departamento de 

expressões ter elaborado a PA, a distribuição das aulas de cada uma das 

modalidades foi realizada por mim, ou seja: na PA constavam 20 aulas de 

voleibol no 1º período mas eu, consoante a análise ao roulement, é que 

distribui esse número de aulas pelos dias em que quis e fui realizando as 

alterações necessárias no decorrer do ano, o que revela que este primeiro nível 

de planeamento, tal como todos os outros, é flexível e passível de ser 

mudados, como se pode constatar através do seguinte excerto: 

“As alterações realizadas, sinalizadas a cor verde, resultaram da troca de 

espaços de aula, das obras no pavilhão e do cancelamento do torneio de 

Voleibol “Duplas Românticas”. As respetivas trocas foram conseguidas através 

de pedidos aos professores que estavam destacados para esses espaços e 

justificam-se pela impossibilidade de prática de determinadas modalidades em 

alguns deles, ora vejamos: 

 Só é possível lecionar Ginástica Acrobática nos espaços G1, G2 e G3; 

 Só é possível lecionar Andebol nos espaços G1, G2, G3, G4, G6 e G7; 

 O fecho do pavilhão para obras obrigou a que uma aula prática de 

andebol não fosse realizada e, ao invés dela, fosse fornecida a um 

colega do NE para a aplicação dos questionários do seu estudo de 

investigação-ação; 

 O cancelamento do torneio “Duplas Românticas” foi feito na mesma 

semana, ou seja: todas as avaliações já tinham sido realizadas e o 

espaço destinado à aula era o G5 (não havendo qualquer outro espaço 

de aula livre), pelo que a opção tomada foi a visualização do filme 

“Pursuit of happiness” e a realização da auto-avaliação.” 

(Justificação das alterações ao planeamento do 2º Período. Abril 2015.) 

É primordial ressalvar que essa distribuição das modalidades pelos diferentes 

períodos não foi feita, como é habitual, no início do ano letivo, mas sim período 

a período, podendo quase falar em «planeamento periodal» (Anexo IV). 

Concluindo, este documento determina uma previsão anual e «periodal» do 
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desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem, sendo aberto no que 

concerne a alterações necessárias e pertinentes, tal como afirma Bento (2003, 

p.16) quando nos diz que “o ensino real tem naturalmente mais facetas do que 

aquelas que podem ser contempladas no seu planeamento e preparação. No 

processo real do ensino existe o inesperado, sendo frequentemente necessário 

uma rápida reacção situacional. Mas nem por isso muita coisa deixa de 

depender já da antecipação mental da realidade do ensino mediante o seu 

planeamento e preparação (…) Uma melhor qualidade de ensino pressupõe 

um nível mais elevado do seu planeamento e preparação.” 

 

4.1.2.2.Unidade didática 

“De acordo com as indicações do programa, o plano anual subdivide-se em 

períodos, com diferentes unidades de matéria. A duração de cada unidade 

depende do volume e da dificuldade das tarefas de ensino e aprendizagem (…) 

do estado de desenvolvimento da personalidade dos alunos” (Bento, 2003, 

p.60), sendo, portanto, nas unidades didáticas/temáticas que vou debruçar 

agora a minha atenção. Sendo o segundo nível de planeamento, é uma 

construção orientadora da ação docente, que, como processo, organiza e dá 

direção e coerência aos objetivos a que se propõe (Bossle, 2002). Para Bento 

(2003, p.91), “constitui o nível fundamental de planeamento de ensino (…) 

devem ser apresentados, de forma concreta, palpável e explícita, os objectivos 

e a matéria para um espaço temporal.” Não se trata de uma mera distribuição 

das matérias pelas aulas existentes, mas sim de uma planificação pensada e 

ajustada, onde é possível definir que funções didáticas devem constar em cada 

sessão de ensino – o que não significa que uma única função didática de 

determinada aula seja somente aquela, mas que a mesma é a dominante 

naquela aula específica, como se pode constatar através do seguinte excerto 

de uma aula de voleibol, que tinha como funções didáticas a exercitação do 

remate e a introdução da forma de jogo 4x4: 

“A segunda situação de aprendizagem foi subdividida em duas variáveis: a primeira 

“remate com bola parada” e a segunda “remate com bola no passador”. Esta situação 

de aprendizagem vem no sentido de combater as dificuldades apresentadas pela 

turma na última sessão, e, por isso, é uma progressão mais simples do que a usada 
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anteriormente mas nem por ser mais simples se tornou mais fácil (…) centrando-me 

na parte fundamental da aula, a introdução da forma de jogo 4x4 foi feita, numa fase 

inicial, de forma teórica, através do uso do questionamento, desenho de esquemas de 

jogo e simbologia própria(…).” 

Reflexão nº13 e 14 de voleibol. Espaço G6. Duração 90’. 17/10/2014 

O planeamento da unidade didática não é genérico, pelo que o mesmo plano 

pode não ser, e não foi, igual para todas as turmas de um mesmo ano de 

escolaridade. Deve ser realizada uma análise pormenorizada aos alunos, para 

que seja feito um ajustamento a cada turma - por indicação do PC, os Modelos 

de Estrutura do Conhecimento (MEC) foram realizados em conjunto pelo NE, 

exceto o módulo 4, que diz respeito, precisamente, à extensão e sequência dos 

conteúdos que, por outras palavras, significa a construção da unidade didática 

e respetiva justificação. A elaboração do MEC foi baseada na proposta de 

Vickers (1990), o qual se subdivide em três fases: a fase de análise, fase de 

decisões e fase de aplicação. É um modelo que pretende mostrar como uma 

modalidade desportiva é estruturada, de forma a servir-se dessa mesma 

estruturação como guião para o ensino da respetiva. É, então, um meio de 

simplificar as matérias a ensinar e gerar novas proposições. A primeira fase do 

MEC é constituída por três módulos e diz respeito à análise - dos módulos que 

interferem direta e indiretamente no processo de ensino-aprendizagem, para, 

posteriormente, existir uma intervenção real e consistente a nível escolar (no 

que se refere às decisões a tomar e às aplicações das mesmas), das infra-

estruturas e material disponível para as aulas, bem como o nível de prestação 

inicial dos alunos referente à modalidade em questão (esta última análise 

reveste-se de particular interesse, já que é a partir desta que é elaborado o 

plano da unidade didática, primeiro módulo da fase de decisão). Segue-se, 

então, a fase das decisões, em que se determina a extensão e a sequência da 

matéria (conteúdos a lecionar e seu encadeamento), definem-se os objetivos, 

configura-se a avaliação a utilizar (diagnóstica, formativa e sumativa) e criam-

se as progressões de ensino. No final de todo este processo, surge a fase de 

aplicação, que corresponde à planificação das aulas, bem como a todos os 

registos e documentos utilizados para as mesmas. No entanto, este capítulo é 

reservado a um único e primordial módulo: o número 4. Por uma questão de 
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espaço, não irei mencionar no RE todos os processos de construção das várias 

UD, escolhendo duas que se diferenciaram, ainda que por diferentes razões: a 

UD de atletismo, por ser tão curta, e a UD de ginástica acrobática, por ter sido 

repartida em duas. 

Sobre a UD de atletismo (anexo V):  

“Considera-se que no 10° ano interessa consolidar e, eventualmente, completar a 

formação diversificada do ensino básico. Esta “revisão” visa (…) o aperfeiçoamento de 

matérias em que, anteriormente, os alunos tenham revelado mais dificuldades (devido 

à sua motivação, crescimento, etc.) ou que as escolas dos 2.° e 3.° ciclos não tenham 

podido desenvolver. Segundo o programa nacional de educação física e a planificação 

anual do 10º ano realizada pelo Agrupamento de Escolas de Rio Tinto nº3, os alunos 

devem ser capazes de (…) aplicar criteriosamente o regulamento específico dos saltos 

e corridas, quer como praticante, quer como juiz, e em todas as situações que o 

exijam; relativamente à velocidade, efetuar uma corrida de velocidade numa distância 

de 40 m, com partida de tacos (blocos) e acelerar até à velocidade máxima (…).”  

Justificação da unidade didática de Atletismo. 

 

Perante os objetivos apresentados pelo programa nacional e PA do 10º ano, 

questionei-me sobre como seria possível atingi-los com apenas três aulas de 

cada sub-modalidade (salto em altura e corrida de velocidade). À EF na escola 

não podemos exigir a sua forma mais evoluída, porque, para alcançarmos esse 

nível, temos que percorrer um caminho longo, desde etapas mais simples até 

às mais complexas, que exigem tempo, tempo que os professores nem sempre 

têm, como foi o caso desta UD. As indicações fornecidas pelo PC foram no 

sentido do desenho de uma UD constituída por 6 aulas, o que me pareceu, de 

imediato, insuficiente e, por isso, com a devida autorização, esta UD contou 

com 8 aulas (4 de cada uma das sub-modalidades). Deste modo, a construção 

da UD de atletismo foi de encontro aos seguintes excertos: 

 

“O ensino às mesmas irá ser feito de uma forma global, focando os aspetos mais 

relevantes e condicionantes para o sucesso dos discentes, sem haver tempo para um 

ensino muito específico e pormenorizado, tão característico do Atletismo em geral.” 

Justificação da unidade didática de Atletismo. 
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“O primeiro passo de qualquer unidade didática deve ser o da avaliação diagnóstica. 

No entanto, por indicação do PC, esta avaliação não irá ser realizada e, por isso, o 

ponto de partida para o desenho desta unidade didática será um nível baixo de 

desempenho, que será reajustado durante as sessões de ensino ao nível real em que 

a turma se encontra.” 

Justificação da unidade didática de Atletismo. 

Na minha opinião, a opção do PC passou pelas poucas horas destinadas ao 

ensino do Atletismo, à sua experiência enquanto docente e ao seu 

conhecimento sobre o nível que os alunos costumam, por norma, ter neste ano 

de ensino. Face a esta situação, a UD foi desenhada de modo a que os 

discentes construíssem as bases necessárias e indispensáveis à prática de 

cada uma das modalidades, como se nunca as tivessem abordado em anos 

anteriores. Não quero, de modo algum, desvalorizar a avaliação diagnóstica, 

mas considero que, em casos pontuais, como este, a opção por não a realizar 

na sua forma mais tradicional – através de grelhas rigorosas e com uma aula 

exclusiva à sua realização - se torna mais favorável ao ensino, tanto para o 

professor, como para o aluno. 

 

“Para o bom funcionamento das aulas, e de modo a zelar pela segurança dos alunos, 

os quatro pontos da cultura desportiva (simbologia, regulamento técnico, regras de 

segurança e terminologia) serão introduzidos logo na primeira aula.” 

Justificação da unidade didática de Atletismo. 

A introdução da simbologia, do regulamente técnico e terminologia surgiram no 

sentido de facilitar a comunicação entre professor-aluno e aluno-aluno, 

compreensão da modalidade e respetiva aplicação na prática, desenvolvimento 

do conhecimento cognitivo e, também, permitiu, aquando a instrução, que esta 

fosse feita com maior rigor.  

“Se os acidentes podem facilmente acontecer (exemplo: dois alunos chocarem durante 

uma corrida de velocidade ou num salto), devem ser tomadas precauções logo desde 

início, daí, a introdução das regras de segurança na primeira sessão de ensino.” 

Justificação da unidade didática de Atletismo. 

Uma vez que a introdução das sub-modalidades não foi feita ao mesmo tempo 

(primeiro lecionei SA e, posteriormente, CV – a opção por esta ordem prendeu-

se com a disposição dos espaços no roulement), a introdução dos aspetos 
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acima mencionados ocorreu no início de cada sub-modalidade. Foram 

introduzidas regras de segurança que, apesar de simples, tinham o objetivo de 

permitir o bom funcionamento das sessões de ensino e fossem de fácil 

entendimento e cumprimento por parte da turma. Posteriormente, aquando a 

lecionação das duas modalidades, verifiquei que esta decisão teve 

consequências positivas na prática. 

“Fazendo um pequeno balanço inicial (…) De uma forma geral, podem ser feitas 

algumas constatações: o nível de coordenação dos discentes é muito diminuto, não 

existindo tempo nesta UD para resolver os problemas hoje constatados; as partidas 

têm vários problemas a ser resolvidos, como o não aproveitamento do espaço 

relativamente à linha de partida, a má colocação dos apoios (especialmente o MI de 

trás) e a não posição de desequilíbrio; e as variáveis da fase de aceleração trouxeram 

vários problemas técnicos como a ponta do pé a apontar para o chão, o joelho não 

subir o suficiente, os braços terem uma ação muito baixa ou lateral. No entanto, houve 

melhorias do início para o fim da exercitação e todos estes problemas podem ser 

facilmente resolvidos em aulas futuras.” 

Reflexão nº 1 e 2 de atletismo (velocidade). Espaço G6. Duração 90’. 15/12/2015. 

Para concluir, aquando a construção do MEC de atletismo e, especialmente, da 

UD, fundamentei as minhas opções e decisões na literatura disponibilizada, 

destacando a obra “Colorir o Atletismo: desafios” de Rolim e Garcia (2013), por 

se tratar de uma sebenta extremamente completa relativamente à 

apresentação e explicação dos conteúdos, formas de os introduzir, aspetos em 

que o professor/treinador deve centrar a sua atenção e materiais adaptados em 

caso dos oficiais não existirem nas instituições de ensino/instalações 

desportivas. Apesar deste suporte teórico, confesso que a minha atuação nesta 

modalidade só se mostrou realmente eficaz porque, a par com o acesso e 

domínio da literatura, existia um passado desportivo na área. O número de 

aulas destinado a esta UD era, inicialmente, 6 – mas a mesma acabou por ter 

mais 2 aulas, uma para o salto em altura e outra para a corrida de velocidade. 

Face aos objetivos apresentados pela PA e à realidade que a turma oferecia, 

não era possível realizar um trabalho com sentido, se não tivesse realizado um 

reajuste ao número de aulas. As UD extremamente curtas ensinaram-me e 

exigiram-me duas coisas: [1] não posso querer ensinar tudo quando não há 
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tempo para tal, é preciso selecionar o mais importante e focar-me no essencial. 

[2] devo tentar responder às seguintes questões: os alunos em mãos reúnem 

competências que permitem cumprir os objetivos a alcançar? (se sim, vou 

aproveitar, se não, vou reajustá-los). Os alunos dominam a modalidade e 

permitem que sejam alcançados objetivos superiores? (se sim, não me vou 

contentar com o programa, se não, vou proporcionar o cumprimento dos 

objetivos iniciais).  

 

Sobre a UD de ginástica acrobática: 

Para a construção do MEC de ginástica acrobática e, especialmente da UD, 

fundamentei as minhas opções e decisões na literatura disponibilizada, na 

partilha de conhecimentos entre o NE e nas ajudas do PC. Contrariamente à 

modalidade anteriormente mencionada, nesta não tinha qualquer passado 

desportivo, a não ser as aulas de ginástica enquanto aluna e, posteriormente, 

enquanto estudante, pelo que surgiram algumas dúvidas e dificuldades que 

tiveram de ser combatidas com a ajuda do NE e PC, antes do início do ensino 

da modalidade mas também durante o mesmo. À semelhança da UD anterior,  

“O primeiro passo de qualquer unidade didática deve ser o da avaliação diagnóstica. 

No entanto, por indicação do PC, esta avaliação não irá ser realizada através de 

nenhuma grelha específica de observação ou lista de verificação, mas a aula irá ser 

planeada de modo a que possam ser recolhidas informações importantes sobre o nível 

em que a turma se encontra. Os dados recolhidos na primeira aula da unidade didática 

servirão como base para o desenho de toda a unidade didática.” 

Justificação da unidade didática de Ginástica Acrobática. 

Na minha opinião, desta vez, a opção do PC não passou pelas poucas horas 

destinadas ao ensino da Ginástica Acrobática, mas sim à sua experiência 

enquanto docente e ao seu conhecimento sobre o nível que os alunos 

costumam, por norma, ter neste ano de ensino. Face a esta indicação, a 

primeira aula permitiu recolher as informações necessárias para que a UD 

fosse desenhada de forma ajustada à realidade encontrada.  

“A estratégia a utilizar, para que as sessões de ensino sejam as mais aproveitadas 

possíveis, será: introduzir em cada aula o maior número de figuras possível, as 

respetivas pegas, os montes e desmontes. Em todas as aulas serão introduzidas 
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novas figuras e será realizada a revisão e exercitação das figuras já introduzidas, de 

modo a que exista uma maior assimilação de conteúdos. (…) Os elementos de ligação 

começarão a ser introduzidos na quarta aula, momento em que a maioria das figuras 

de acrobática já terão sido abordadas, para que os grupos comecem a investir na sua 

construção coreográfica. As aulas 6, 7, 8 e 9 serão dedicadas exclusivamente à 

construção e exercitação coreográfica, de modo a que na aula número 10 os grupos 

estejam preparados para a avaliação final.” 

Justificação da unidade didática de Ginástica Acrobática. 

Tendo já lecionado a modalidade, ao reler este excerto penso que, por um 

lado, a estratégia que queria implementar era lógica e organizada, mas, por 

outro, irreal. Introduzir novas figuras todas as aulas e rever as anteriores? Era o 

ideal, se tivesse muitas mais aulas e não existissem prazos a cumprir. Já na 

altura percebi que este “plano” não iria ter um bom resultado se não fosse alvo 

de alterações e, por isso: 

 

“Tendo em conta o roulement elaborado para o 1º período, foram-me atribuídos oito 

tempos em espaços exteriores, quatro tempos em espaços onde não é possível a 

lecionação desta modalidade e, ainda, dois tempos de aula retirados para o habitual 

corta-mato escolar. Consequentemente, esta unidade didática será, em princípio, 

desenhada para 10 aulas, invés das 14 mencionadas na PA. Se for possível no futuro 

encontrar algum tempo em que a turma possa reunir para compensar a aula perdida 

no corta-mato, a mesma será reposta.”  

Justificação da unidade didática de Ginástica Acrobática. 

O número de aulas destinado a esta UD era 14 e, inicialmente, as mesmas 

iriam ocorrer no 1º período mas a mesma acabou por ser dividida entre o 1º (5 

aulas) e 2º período (10 aulas), pelas razões anteriormente apresentadas. A 

opção pela divisão da UD em duas partes não foi fácil de tomar, tendo sido 

uma nova experiência e assente em algumas certezas e dúvidas. No entanto, 

esta decisão mostrou-se acertada, face à evolução da turma e das 

apresentações das coreografias dos diferentes grupos de trabalho. Já que a 

UD tinha que ser dividida, também a divisão foi realizada de forma lógica e 

organizada, tal como sugere o seguinte excerto de reflexão: 

“Sendo a última aula de Ginástica Acrobática é hora de fazer um pequeno balanço: 

parte desta UD foi lecionada no 1º período e outra parte agora, no 2º período. Esta 
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opção, à partida, poderia ser prejudicial para os discentes, mas aquando da tomada de 

decisão, estava ciente de que era o melhor para a turma, sendo que assim outras 

modalidades (Voleibol e Atletismo) ficariam melhor consolidadas. A divisão dos 

conteúdos a introduzir baseou-se em três partes: na primeira, onde foram introduzidas 

e exercitadas todas as figuras de acrobática; na segunda, onde foram introduzidos e 

exercitados todos os elementos de ligação; e a terceira, reservada à exercitação da 

coreografia. Esta estratégia pareceu-me ser a mais simples e lógica e mostrou-se 

eficaz. (...) Considero que as aprendizagens dos alunos foram positivas, os objetivos 

que constam no programa nacional de educação física, os definidos pelo grupo de 

Educação Física da escola e pelo núcleo de estágio foram cumpridos, tendo os alunos 

ficado com uma melhor “décima impressão” da modalidade. “Podemos muito mais do 

que imaginamos.” 

Reflexão nº 14 e 15 de ginástica acrobática. Espaço G5. Duração 90’. 30/1/2015. 

 

“As capacidades coordenativas e condicionais serão trabalhadas em todas as aulas, 

apesar de lhes ser dedicado um tempo reduzido da sessão. Infelizmente as aulas 

serão exclusivamente de 40 minutos (exceto uma), pelo que esta parte da aula será 

secundária, apesar de ser trabalhada. Já os conceitos psicossociais serão trabalhados 

a partir do primeiro minuto da primeira aula até ao último segundo da aula de 

avaliação sumativa. O trabalho em grupo já mencionado acima justifica a necessidade 

deste trabalho constante.” 

Justificação da unidade didática de Ginástica Acrobática. 

Para concluir, considero que a construção desta UD merece ser ressalvada no 

meu RE, por todas as particularidades que apresenta, pelas experiências 

novas que proporcionou e pelos ensinamentos que permitiu. Nada deve ser 

tido como finalizado e garantido, a realidade apresenta obstáculos que devem 

ser considerados e não negados, como se não existissem e não tivessem 

implicações na prática. A meu ver, o erro não está em pensar de forma irreal, 

isso faz parte da nossa evolução na profissão, o erro acontece quando temos 

consciência de que não pensámos bem e não o alterámos. 

 

4.1.2.3.Plano de aula 

“Com o planeamento da unidade temática dão-se os primeiros passos para a 

preparação da aula. Os objectivos e conteúdos essenciais estão definidos em 
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traços largos; a aula está integrada no processo global da unidade didáctica, 

está assinalada a sua função. (…) sem se elaborar e terem atenção o plano 

anual e o plano da unidade temática, sem se analisar e avaliar o ensino 

anterior, não se pode falar propriamente de preparação das aulas (…) a 

preparação da aula constitui, pois, o elo final da cadeia de planeamento do 

ensino pelo professor” (Bento, 2003, p.164). De acordo com o autor, a aula é o 

verdadeiro ponto fulcral do pensamento e da ação do professor. No entanto, o 

seu planeamento (a concretização crescente dos objetivos, a estruturação da 

matéria de ensino, a escolha das atividades dos alunos e de métodos 

ajustados aos objetivos, aos conteúdos e condições) só atinge o seu alvo 

“quando estiver correctamente traçado o itinerário completo do objectivo para o 

resultado” (Bento, 2003, p.77). O plano de aula é específico, preciso e concreto 

e, por isso, as suas indicações devem ser pormenorizadas e não globais, ao 

contrário dos outros níveis de planeamento. “Cada aula fornece um contributo 

totalmente específico, apenas a ela pertencente, para a solução das tarefas de 

uma unidade temática, do programa anual, e do programa de toda a 

escolaridade. Tem que assumir sempre uma função concreta, na qual se 

reflictam, de forma bem proporcionada, as tarefas principais da unidade ou 

ciclo de ensino mais lato em que inclui” (Bento, 2003, p.102). Para o autor, a 

elaboração do projeto de aula, ao qual vou chamar de plano de aula, percorre 

os seguintes pontos:  

1. Análise do estado de formação (Em que situação é que a turma se 

encontra? Que condições materiais, locais e temporais tenho?); 

2. Função da aula na unidade didática (Que indicações existem no plano 

anual e na unidade temática? Qual a ligação entre a unidade temática, 

aulas anteriores e aulas seguintes?); 

3. Concretização dos objetivos da aula (Que objetivos tenho definidos para 

a aula? – objetivos motores, cognitivos, sócio afetivos e condição física); 

4. Preparação didática da matéria de exercitação (Qual o estado de 

desenvolvimento e rendimento motor da turma? Qual o seu 

comportamento habitual? Qual o ritmo e intensidade de trabalho que os 

alunos permitem?). Estas indicações devem conter o tempo destinado à 
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prática e fazer referência aos métodos e formas de organização da 

atividade; 

5. Organização metodológica (Que formas de organização devo utilizar nas 

diferentes partes da aula? Que métodos vou usar aquando a 

transmissão, para motivar, ativar, controlar e avaliar os alunos? Que 

tarefas é que determinados alunos vão realizar e quais é que vão fazer 

outras?); 

6. Medidas organizativas (Como vou dispor o material pelo espaço? Que 

meios de ensino vou usar?); 

Estas foram questões que estiveram sempre presentes aquando a elaboração 

dos planos de aula, desde o início ao fim do ano letivo, em cada uma das 

modalidades a lecionar. Claro está que algumas respostas, à medida que o 

tempo passava, começaram a ser transversais, o que é natural, sendo 

resultado do contacto diário com a turma e permitindo um conhecimento mais 

forte e seguro sobre os alunos. Uma vez que as aulas de EF se relacionam 

com locais, materiais e pessoas, a eficácia de ensino está dependente de uma 

preparação das mesmas, tendo ocupado um espaço muito importante no meu 

trabalho ao longo do ano: chegar antes da hora, distribuir o material necessário 

pelo espaço de aula, (re)imaginar as rotações das equipas e dos grupos de 

trabalho, «dar» a aula sozinha e colocar os cones ao milímetro, foram rotinas 

que criei no início do ano letivo e se mantiveram sempre, tendo a PO chegado 

a dizer, numa das últimas reuniões, que não faz mal se o cone estiver 2cm 

mais ao lado e que não é preciso sofrer por antecipação porque está tudo 

controlado. Para Januário (1996), existem dois tipos de rotinas no 

planeamento: as de conceção (ao nível do desenho das situações de 

aprendizagem e da execução do plano) e as de concretização (trata-se da 

representação prática do plano de representação). “(…) uma decisão simples e 

imediata para o professor experiente – uma rotina de ensino, pode requerer 

uma decisão consciente para o iniciado, com os retrospectivos custos 

acrescidos em termos de tempo e de pensamento para realizar as mesmas 

tarefas” (Januário, 1996, p.73). Para o autor, depois das atividades e dos 

aspetos organizacionais, as decisões que aparecem mais valorizadas como 



75 
 

ações de planeamento são o tempo, os espaços e o equipamento e, de facto, 

estas foram as minhas primeiras preocupações, que, a determinado momento 

do ano, passaram a ocupar um lugar mais descentrado, mas tiveram sempre o 

seu espaço. “Em relação ao tempo consagrado ao planeamento (…) o tempo 

preciso é de difícil mensuração, na medida em que, para alguns professores, 

bastarão breves momentos para conceber a aula, podendo até algumas 

decisões de planeamento ser tomadas no período pós-interativo, 

imediatamente após a ocorrência da aula anterior” (Januário, 1996, p.79). Se, 

para mim, ter que requisitar determinado material para uma aula com um dia de 

antecedência era uma prioridade e preocupação, para o PC, bastava chegar 

momentos antes da sessão e pedi-lo. Este é um exemplo muito básico de 

como a experiência e o tempo se relacionam, na medida em que, para mim, 

tudo era novo, tinha que ser pensado ao mais ínfimo pormenor e com tempo de 

antecedência e, para um professor mais experiente, o domínio de 

determinados pontos permitia uma descontração que, aos meus olhos, se 

tornava inquietante. No entanto, devo dizer que, no que se refere à elaboração 

dos planos em si, o tempo utilizado no início de cada unidade didática foi 

sempre maior e, com o decorrer da mesma, o tempo diminuiu, ora pela 

familiaridade com as temáticas, ora porque alguns aspetos se assemelhavam.  

“As decisões pré-interactivas designam-se também por decisões de 

planeamento, se bem que não se circunscrevem apenas a decisões prévias à 

aula, dado que as posteriores, embora de natureza diferente, devem também 

ser consideradas como planeamento – permitem o balanço da aula e do seu 

plano e, por outro lado, representam um primeiro momento de planeamento, 

proporcionando uma ponte com as decisões prévias para a aula ou aulas 

seguintes. A função destas decisões é consensual na literatura: contribuem 

para a redução da ansiedade e da incerteza, permitem uma estruturação e uma 

visualização prévia da intervenção, reduzem a aleatoriedade e tentam prever 

os limites provocados pelos factores de contingência e, principalmente, ligam 

pensamento e ação” (Januário, 1996, p.68). Ambos os tipos de decisão 

referidos pelo autor estiveram presentes no meu processo de planeamento e, 

se as prévias permitiram uma diminuição do erro e aumento de eficácia, as 
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posteriores tiveram uma palavra a dizer sobre o que se seguia. Não adiantava 

ter um planeamento anual, unidade didática e plano de aula bem planeados, se 

não tivesse em consideração aquilo que se passava em cada uma das aulas 

lecionadas. Esses acontecimentos de cada aula foram alvo de reflexão e 

levaram a cabo algumas alterações aos planos originais posteriores e até dos 

planos de aula que estavam a decorrer no momento, como se constata através 

do seguinte excerto: 

“O plano de aula foi cumprido rigorosamente tal como planeado até à situação de 

aprendizagem Ins & Outs (fase maximal), apesar dos tempos estabelecidos terem 

sofrido algumas alterações. Aquando a realização do plano estipulei x minutos para 

cada exercício, no entanto, na prática, e constatando as competências da turma, 

algumas situações tiveram um maior tempo de exercitação.” 

Reflexão nº 1 e 2 de atletismo (velocidade). Espaço G6. Duração 90’. 5/12/2014. 

 

“Se decisões como o conteúdo ensinado, os materiais utilizados ou o modo 

como a turma se organiza, são aspectos que podem ser antecipados, outros 

não o são, pois o ensino é um processo interactivo pelo qual os docentes 

tomam decisões instantâneas sobre como responder aos alunos e às situações 

sob condições em constante mutação” (Januário, 1996, p.82). Na minha PES, 

constatei que nem tudo é “controlável”, mas que o facto de realizar um 

planeamento me permitiu encarar e resolver de forma mais eficaz as 

imprevisibilidades que surgiam. Januário (1996) faz referência a Kounin (1977), 

revelando alguns aspetos sobre a relação entre o planeamento e a intervenção 

pedagógica e referindo que os professores mais eficazes se distinguiam por 

serem capazes de prevenir as tais imprevisibilidades e não por lidar com elas 

quando estas apareciam. Deste modo, para o autor, a gestão eficaz está 

relacionada com os tipos de decisões tomadas e estratégias adotadas no 

desenho e implementação do plano de aula e acompanhamento das 

atividades. Para mim, saber lidar com as imprevisibilidades, passou pelo 

planeamento pormenorizado e ajustado, o tentar ter o maior número de 

informações possíveis, para que o fator surpresa não fosse uma constante e 

pudesse, assim, viver num ensino realista. Um pequeno exemplo desta 

situação é que, prestes a elaborar a UD de dança, reli as fichas individuais de 
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cada aluno, onde constam, entre outras coisas, as suas preferências e 

dificuldades relativas a cada uma das modalidades. Para mim, após 

(re)analisar as mesmas, não foi surpresa nenhuma a prestação dos discentes 

na UD de dança, tal como refere o seguinte excerto: 

“A parte final da aula foi, tal como indica no plano (anexo VI) acima, exclusiva à 

passagem da primeira parte da coreografia que criei para a turma (…) mais uma vez, 

devo ajustar as minhas expetativas às condições reais: com quarenta minutos hoje e 

quarenta minutos na próxima aula não poderei exigir bailarinos profissionais.” 

Reflexão nº2 e 3 de dança. Espaço G5. Duração 90’.22/5/2015. 

“Uma aula é um trabalho duro para o professor. (…) Requer emprego das 

forças volitivas para levar por diante o conceito planeado, mas também 

mobilidade, flexibilidade de reacção, adaptação rápida a novas situações” 

(Bento, 2003, p.101). O autor acrescenta que “se o professor pretender 

racionalizar e optimizar o seu ensino apenas com meios programados, de 

construção totalmente estranha ao seu trabalho, então estará a contribuir para 

limitar as possibilidades da sua acção pedagógica. Um meio de ensino 

programado é um modelo, em certo sentido «acabado», de determinadas 

componentes do processo de ensino; para a inclusão eficaz deste na 

concepção global do seu ensino, o professor tem que criar os pressupostos e 

modificações necessárias (…) para isso tem que partir das situações actuais na 

escola, das condições concretas em cada classe ou turma” (p. 25). Confesso 

que nem sempre foi fácil abdicar de um plano que, a meu ver, era o ideal, mas, 

rapidamente, compreendi que o ideal é o plano que responde às exigências 

dos alunos em mãos, tal como se pode verificar nitidamente através do 

seguinte excerto: 

“Três pontos do plano que foram questionados pelos colegas do núcleo de estágio 

foram (…) e o porquê da introdução do passe em suspensão quando este não 

constava no programa de 10º ano elaborado pelo grupo de Educação Física da 

escola. Este terceiro ponto merece um pouco mais de atenção e reflexão: o programa 

de 10º ano que a escola apresenta é elaborado sem ter em conta os alunos de cada 

turma, as suas características, dificuldades e qualidades, servindo de guião para o 

professor no cumprimento dos objetivos estipulados. Cada turma é um caso e na 
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minha turma fazia todo o sentido a introdução deste elemento técnico, pois era uma 

vontade demonstrada por muitos alunos desde a segunda aula, por terem 

capacidades para tal e por ser o momento ideal da sua introdução: ter um novo meio 

de pontuar, que não o serviço por baixo. Há que ter consciência entre o que um plano 

diz e o que a realidade pede e, se me foi dada a liberdade pelo professor cooperante 

para fazer essa dosagem, não vejo motivos para não o fazer.” 

Reflexão nº 7 e 8 de voleibol. Espaço G4. Duração 90’. 3/10/2014. 

“Shulman (1986b) introduziu a designação de “Pedagogical content 

knowledge”, que traduzimos por “conhecimento pedagógico do conteúdo”, para 

denotar uma categoria particular de conhecimento, emergente das 

transformações que o professor realiza no conteúdo da sua disciplina com o 

propósito de tornar a matéria que ensina compreensível para os alunos (…) Em 

1902, Dewey (apud Grossman, 1990), advogava que o conhecimento do 

professor teria que ser diferente do conhecimento do cientista, pelo facto dos 

propósitos imediatos do cientista e do professor serem diferentes; o primeiro 

pretende criar novo conhecimento na sua disciplina, o segundo pretende ajudar 

o aluno a aprender a matéria da sua disciplina” (Graça, 1997, p.97). “Para 

Shulman, o conhecimento pedagógico do conteúdo é precisamente o tipo de 

conhecimento que distingue o professor de uma disciplina de outro especialista 

(não professor) dessa mesma disciplina” (Graça, 1997, p.98). Este é um ponto 

que muito me diz, e também a todos aqueles que pelas instituições de ensino 

passaram, julgo eu. Falando apenas por mim, tive professores-professores e 

professores-cientistas e, sinceramente, acredito que na maior parte do tempo 

de estágio tenha sido uma professora-professora, apesar de minutos pontuais 

de êxtase em que virava cientista. Com os meus professores aprendi que tipo 

de professora quero ser, com os meus alunos aprendi que os nossos 

conhecimentos, por mais elaborados e complexos que sejam, são viáveis de 

serem transmitidos através de uma linguagem compreensível. Foi através dos 

planos de aula que comecei esse trabalho, onde, inicialmente, usava uma 

escrita muito formal e detalhada, que se refletia na minha instrução e, 

consequentemente, performance dos discentes, tal como se constata através 

do seguinte excerto: 
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“Sobre a estrutura do plano em si, este foi simplificado, face ao pedido do PC. No 

entanto, as situações de aprendizagem passaram de excessivamente detalhadas a 

muito resumidas, não deixando a informação muito percetível para quem o lê de fora. 

Nos próximos planos este é um aspeto a ter em conta para correção, nem oito nem 

oitenta.” 

Reflexão nº 3 de voleibol. Espaço G1. Duração 40’. 24/9/2014. 

“Ao professor exige-se-lhe, portanto, que saiba representar a matéria para os 

outros; não lhe basta saber para si” (Graça, 1997, p.97). Também a 

quantidade, e sobretudo a qualidade, dos meus conhecimentos nas diferentes 

matérias de ensino permitiu uma facilidade aumentada ou diminuída aquando a 

elaboração dos planos de aula. Se planear uma aula de dança foi uma tarefa 

fácil, planear uma aula de futebol foi extremamente difícil. As principais 

dificuldades, em todos os planos elaborados, passaram pela escolha de 

situações de aprendizagem que, de facto, permitissem que existisse 

aprendizagem por parte dos discentes e, em alguns casos, a formação e 

rotação de equipas, para que o tempo de atividade motora fosse elevado e de 

qualidade. 

Concluindo, “no decurso da sua vida profissional um professor «dá» mais de 

20000 aulas. Estas aulas exigem uma boa preparação. Devem estimular os 

alunos, o seu desenvolvimento. Devem ser também horas felizes para o 

professor, proporcionando-lhe sempre alegria e satisfação renovadas na sua 

profissão. Sempre que um professor fala de sucesso ou insucesso do seu 

trabalho pensa, antes de mais, em determinadas aulas” (Bento, 2003, p.101). 

Cada decisão deve ter em conta a etapa anterior, para que a mesma seja 

suportada, repleta de sentido e, no fim dos dias, tenham sido mais as horas 

felizes. 

4.1.3.Realização do ensino 

4.1.3.1.Da gestão e do controlo ao rendimento 

“A qualidade e quantidade de experiências formativas oferecidas aos alunos 

são influenciadas pela forma como o tempo educativo é gerido pelo professor. 

A capacidade de gestão da aula, aproveitando ao máximo o tempo-programa, 

minimizando os períodos academicamente não produtivos, maximizando as 
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actividades dos alunos, integrando e ligando com fluidez os vários momentos e 

actividades da aula, são habilidades técnicas de ensino associadas a um 

ensino eficaz. (…) Assim, a eficácia do ensino depende muito da capacidade 

do docente em transformar o tempo de aula em potenciador da aprendizagem, 

associando-se ainda outro fator: o estabelecimento pelo professor de rotinas de 

gestão, de regras e de expectativas de papéis para a atividade, desde os 

primeiros dias do ano escolar” (Januário, 1996, p. 107). Para complementar 

esta ideia da transformação do tempo de aula em potenciador de 

aprendizagem, Bento (2003, p.107), refere que “a formação dos alunos deve 

ser realizada em todo o tempo da aula, desde o primeiro até ao último minuto. 

Não é correta a tendência, constatada no dia-a-dia, de realizar tarefas de 

formação apenas na parte inicial da aula. Sempre que o professor conduz a 

parte inicial e final da aula sem objectivos educativos está a agir “formalmente” 

(revelando-se um seguidor de formalismo) e a desperdiçar tempo.” 

Uma das estratégias que adotei desde o início do ano letivo, de modo a 

potenciar mais tempo de aprendizagem, foi implementar regras e rotinas, de 

modo a que os alunos fossem mais autónomos e responsáveis e permitindo, 

consequentemente, centrar a minha atenção em aspetos que considero mais 

importantes, em detrimento de tarefas de gestão e organização. O tempo 

perdido na implementação deste sistema de regras e rotinas rapidamente se 

tornou em tempo ganho, na medida em que não precisava de me preocupar 

com transições entre exercícios, ocupações de espaço e questões 

comportamentais mas sim com a aprendizagem propriamente dita, tal como é 

possível contatar através dos seguintes excertos:  

“Este plano de aula sofreu muitas alterações e as mudanças continuaram: o 

aquecimento foi comandado por um aluno escolhido por mim – um dos meus meninos 

verdes que costuma ser sempre o primeiro a chegar à aula e o primeiro da fila em 

todas as mobilizações articulares até hoje feitas. Esta opção permitiu-me ficar mais 

livre para analisar melhor o espaço da aula, montar os campos e reajustar os 

exercícios, tendo em conta que o material disponível se resumia a 4 bolas (duas em 

mau estado de conservação).” 

Reflexão nº 15 e 16 de voleibol. Espaço G7. Duração 90’. 24/10/2014. 
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Os alunos eram disciplinados (o que não é sinónimo de estarem imóveis e em 

silêncio, mas sim com poucos comportamentos inadequados e níveis elevados 

de empenhamento motor) e davam início às tarefas sem perdas de tempo 

desnecessárias. Para isso, e tal como refere Siedentop & Tannehill (2000, cit. 

por Lopes, 2014, p.55) “O professor deve assegurar-se que os alunos dão 

início à tarefa, certificando-se que estes se distribuem corretamente pelo 

espaço.” 

Há que distinguir regras de rotinas, uma vez que são conceitos que podem ser 

facilmente confundidos mas que têm significados diferentes. Siedentop (1991, 

cit. por Lopes, 2014) refere que regras são as indicações acerca de como os 

alunos se devem comportar relativamente a determinadas situações, sejam 

elas negativas ou positivas, já as rotinas são referidas como procedimentos 

comportamentais estabelecidos para toda a turma durante o ano letivo. De 

modo exemplificativo, duas das regras implementadas passaram pela não 

realização das aulas com cabelos soltos e brincos compridos (regra 

direcionada para as meninas) e pelo/s aluno/s sentar/em no chão do espaço de 

aula quando falava/m ao mesmo tempo que eu. Por outro lado, algumas das 

rotinas implementadas passaram pela montagem do material necessário à aula 

pelos primeiros alunos a chegar ao pavilhão, assim como o uso de alguns sons 

ou a realização de gestos com determinado significado que permitia que os 

discentes reconhecessem imediatamente o que deveriam fazer, como por 

exemplo: levantar o braço e ir baixando um dedo de cada vez, sendo que 

quando o punho estivesse fechado, a turma tinha que estar junto a mim; o apito 

final, que era sinónimo de fim da sessão de ensino mas também momento em 

que cada grupo recolhia o seu material e colocava no sítio indicado; e o grito 

final da turma “10º ***”, momento após o qual a turma estava dispensada – esta 

última rotina foi usada do primeiro ao último dia, sendo reconhecida pelos 

alunos como uma boa rotina e estratégia, porque mesmo quando as aulas não 

tinham decorrido da forma expectada por mim e pela turma, ou quando todos 

se tinham superado, naquele momento estávamos todos juntos, para o bem e 

para o mal, sempre.  
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“Sendo estas as aulas número 1 e 2 são, também, a primeira e segunda aula do meu 

estágio, do resto da minha vida. Pela primeira vez estive frente a frente, sozinha, com 

uma turma. Já não é a dos meus idosos das segundas e quintas mas sim a dos meus 

alunos das quartas e sextas, a minha turma, o 10º * * *” 

Reflexão nº 1 e 2 de voleibol. Espaço G2. Duração 90’. 19/9/2014. 

“Primeiro ano letivo, primeiro olá, nove meses, três períodos, sete modalidades, três 

visitas de estudo, um dia fitness, um sarau de música e movimento, sete horas de 

entrevistas e um último adeus – estes poderiam ser, e serão, pontos a refletir no 

relatório de estágio (…) relativamente à segunda parte da aula, esta não é traduzível 

em palavras, só quem lá esteve e está todos os dias é que percebe, estou grata, só 

isso. Ao 10º* * *, com Amor.” 

Reflexão da última aula do ano. Espaço G1+auditório. Duração 90’. 12/6/2015. 

 

Se as regras foram gerais, as rotinas foram mais específicas, sendo que no 

início de cada unidade didática, eram implementadas rotinas específicas da 

modalidade, como a rotação das equipas no espaço e dos elementos entre si 

(exemplo: voleibol e andebol), os aquecimentos específicos (exemplo: voleibol, 

andebol e badminton), a formação dos grupos (exemplo: dança), o trabalho 

autónomo dos diferentes grupos (exemplo: ginástica), entre outras, como é 

possível constatar através dos seguintes excertos: 

“Tal como na aula anterior, a parte inicial da sessão de ensino foi realizada em forma 

de “8” e os movimentos executados centraram-se muito mais no trabalho de membros 

inferiores (MI) do que superiores, atendendo às exigências do salto em altura. Apesar 

das poucas horas destinadas a esta disciplina do atletismo, é possível criar rotinas que 

trazem vantagens a nível de tempo. Assim, os discentes sabem exatamente o que 

fazer e o que fazer, não existindo perdas de tempo em explicações novas.” 

Reflexão nº2 e 3 de atletismo (salto em altura). Espaço G3. Duração 90’. 28/11/2014. 

“Se a adaptação às diferentes organizações metodológicas não foi tão rápida no início 

do período como sonhei, é em dias como hoje que posso reafirmar que esta turma 

possui uma enorme capacidade de adaptação e de trocar de disposição no espaço 

muito rapidamente, não perdendo tempo desnecessário da aula. No aquecimento 

específico de jogo não foi necessário explicar a disposição das equipas nas diferentes 

situações de aprendizagem, talvez porque nos respetivos manuais de equipa 

constavam todas as informações precisas para um torneio e a sua análise e 

esclarecimento de dúvidas já tinha sido feita na semana anterior.” 
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Reflexão nº17 e 18 de voleibol. Espaço G1. Duração 90’. 31/10/2014. 

 As rotinas contribuíram para a diminuição dos tempos de transição, uma vez 

que eram sustentadas em hábitos, que os alunos conheciam e, 

consequentemente, permitiam simplificar as suas ações. As questões da 

gestão e do controlo foram as primeiras preocupações do ano, sendo que as 

de gestão não foram de resolução imediata mas, em pouco tempo, revelaram-

se facilmente solucionadas – tal como referem os excertos seguintes. Pelo 

contrário, as questões de controlo não chegaram a ser uma questão muito 

profunda, na medida em que deixei claro, nas primeiras aulas, que não tinha 

tempo para comportamentos inadequados e que poderíamos ter um ano 

memorável se a turma nunca se esquecesse disso – e não esqueceram.  

 

“A parte final da aula não foi uma situação nova em si mas com uma organização 

metodológica diferente. Se durante a primeira série esta organização não resultou por 

erro meu, a solução foi imediata e, no tempo de descanso de uma série para a outra, 

fiz uma instrução mais clara e alterei o modo como os discentes tinham de se deslocar 

de uma estação para a outra: invés de ficarem no sítio e fazerem uma das restantes 

quatro estações que ainda não tinham realizado, no fim do tempo de cada estação 

deslocavam-se para a estação à sua frente. Deste modo, todos os presentes 

realizaram a sua estação e viam a dos que estavam à sua frente, nunca esquecendo 

qual o movimento pretendido.” 

Reflexão nº4 e 5 de voleibol. Espaço G3. Duração 90’. 26/9/2014. 

“Como uma aluna faltou, duas não fizeram aula prática por má disposição e um aluno 

se encontra dispensado da prática com atestado médico, alguns grupos ficaram 

desfalcados. A minha decisão no momento foi juntar esses dois grupos desfalcados 

para que trabalhassem juntos. Apesar dos alunos presentes dispensados da prática, 

todos tiveram a tarefa de acompanhar os seus grupos para aprender os montes e 

desmontes das figuras de acrobática e ir fazendo correções aos colegas.” 

Reflexão nº4 de ginástica acrobática. Espaço G1. Duração 40’. 12/11/2014. 

“Como já disse à turma, em conversa, na semana passada, “não quero que sejam 

robôs, quero que sejam seres humanos, que sejam os alunos de sempre, com o 

comportamento de sempre. Os de sempre, que são exemplares em tudo o que fazem.” 
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Hoje foi mais um desses dias, os alunos chegaram antes da hora da aula, o Pedro22 foi 

o primeiro da fila, sem conversas paralelas e brincadeiras, os alunos são rápidos em 

todas as transições, ouvem tudo o que lhes é dito em silêncio, a turma de sempre.” 
Reflexão nº 2 de ginástica acrobática. Espaço G3. Duração 40’. 29/10/2014. 

Estando estas questões resolvidas, o próximo passo – e maior passo – foi o 

alcançar o rendimento e a eficácia. “Os professores mais eficazes são 

diferentes dos outros porque atuam segundo o pressuposto de que o próprio 

sítio da escola é promover a aprendizagem dos alunos: planejam 

cuidadosamente; utilizam materiais adequados; clarificam os objetivos para os 

alunos; mantêm um andamento vivo da aula; controlam o trabalho dos alunos 

com regularidade; ensinam de novo se os alunos apresentam dificuldades; 

aproveitam bem o tempo de aula; utilizam estratégias de ensino coerentes. Os 

professores mais eficazes acreditam que os alunos conseguem aprender e 

assumem que a sua grande responsabilidade é ajudá-los a aprender”23 (Graça 

& Mesquita, 2006, p. 208). São vários os autores e as investigações realizadas 

neste âmbito, são imensos os conceitos que visam o esclarecimento acerca do 

rendimento e da eficácia, sendo que, após a sua leitura e a junção de várias 

ideias, considero que, de forma muito simples e sucinta, um professor eficaz é 

o que é capaz de criar uma boa relação com os alunos e um meio propício do 

desenvolvimento, o que tem um fascínio pela aprendizagem, domina os 

conteúdos escolares e consegue canalizar a energia dos alunos para a 

construção de uma sociedade mais humana.  

Dos vários autores estudados, irei apenas destacar alguns pontos com os 

quais me identifiquei mais ao longo da minha PES e, por isso, considero mais 

relevantes, sendo eles: 

 Rink (1996, cit. por Graça & Mesquita, 2006), com base na investigação 

no âmbito do ensino geral e da EF, considera alguns princípios gerais, 

dos quais destaco:  

1. Aprende mais quem dedica mais tempo a uma boa exercitação: não 

importa apenas o tempo de exercitação mas sim se esse tempo é 

                                                           

22
 Nome fictício atribuído ao aluno mencionado no excerto da reflexão. 

23
 Resultados da investigação realizada por Cohen, Raudenbush e Ball (2003). 
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aproveitado a um nível adequado, tornando-se num tempo de qualidade 

– um exemplo que considero que espelhe bem este princípio foi o caso 

de uma aluna da turma do 10º ano que, tendo algumas limitações físicas 

e dificuldades nas habilidades motoras, foi bem-sucedida na modalidade 

de ginástica acrobática. Na grelha de avaliação, também entregue aos 

discentes, constavam todos os elementos de ligação e figuras gímnicas 

obrigatórias e opcionais e, a aluna, em conjunto com o seu grupo de 

trabalho, teve a liberdade e inteligência de escolher elementos de 

ligação e posições nas figuras que sabia ter capacidade para realizar 

com tempo de exercitação. Se não tivesse tido em consideração as 

caraterísticas singulares dos alunos e tivesse sido rígida na escolha de 

conteúdos, a aluna iria ter tempo de exercitação mas não um tempo de 

exercitação com qualidade, como teve. 

2. A exercitação deve ser ajustada aos objetivos de aprendizagem e a 

cada um dos alunos: oportunidades de exercitação por si só não são 

suficientes, é necessário que as mesmas tenham o propósito de 

alcançar os objetivos traçados. – um exemplo que, na minha opinião,  

traduz este princípio de forma objetiva foi a modalidade de voleibol. Se o 

meu objetivo era que os alunos melhorassem a sua capacidade de 

análise de jogo e se as situações de aprendizagem se tivessem 

centrado na exercitação constante de habilidades motoras em contextos 

fechados, o cumprimento do objetivo não seria alcançado. Para que o 

meu objetivo fosse conseguido, a exercitação teve que ser ajustada, 

proporcionando situações de aprendizagem em contextos abertos, de 

modo a estimular o pensamento e análise tática de jogo dos discentes. 

3. Aprende mais quem obtém uma taxa razoavelmente elevada de sucesso 

na realização das tarefas: normalmente recomenda-se que a taxa de 

sucesso se encontre na ordem dos 80% mas este número pode variar 

de acordo com as características dos alunos. As tarefas extremamente 

difíceis de se concretizarem são desajustadas, sendo o insucesso uma 

constante, gerando desmotivação e frustração. No entanto, as 

demasiado fáceis, que não são desafiantes, são insuficientes para o 
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estímulo da aprendizagem; - um exemplo que expressa este princípio foi 

a modalidade de dança. Como todos os seres humanos, há alunos com 

mais capacidades numas modalidades e menos noutras, tendo tido dois 

casos muito específicos e caraterísticos na turma do 10º ano, que foram 

muito bons a todas, exceto a dança. Para estes dois alunos, só a 

exposição pública já era um grande quebra-cabeças e a apetência para 

a dança, ou falta dela, também não ajudava a situação. A solução que 

apresentei na altura foi: nas coreografias de grupo, os elementos que 

ficassem com estes alunos tinham que lhes dar papéis de menos 

destaque, passos mais simples e aproveitar o seu lado humorístico e 

teatral, para que a tarefa fosse simplificada mas, ainda assim, 

desafiante. 

4. Aprende mais quem exercita a um nível de processamento cognitivo 

mais elevado: frequentemente os alunos modificam as tarefas, alterando 

o seu objetivo, a forma e o conteúdo, e, por outro lado, os professores 

não acompanham os alunos na realização da tarefa e desviam a sua 

atenção para aspetos secundários, perdendo-se do essencial. Um 

processamento cognitivo elevado requer equilíbrio entre o trabalho do 

aluno com o do professor, em torno de tarefas cognitivamente exigentes 

(a interação entre a instrução e o resultado dos alunos deve ser uma 

constante); - este princípio não esteve presente numa modalidade mas 

sim em todas, desde o primeiro ao último momento, principalmente nos 

momentos de introdução de conteúdos mais complexos a nível motor e 

cognitivo. A primeira questão que se coloca é que os alunos não 

começavam as tarefas sem terem, primeiro, compreendido o que era 

para fazer, o porquê e em que situações se aplicam; a segunda questão 

é que a realização das tarefas era suportada e acompanhada por mim 

grupo a grupo, aluno a aluno, de modo a verificar que o objetivo e o 

conteúdo estavam a ser trabalhados na forma selecionada; a terceira e 

última questão, a qual considero primordial num ensino eficaz, é que as 

minhas dificuldades não prejudicaram nem limitaram o progresso dos 
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discentes, tendo procurado estar sempre à altura das suas 

necessidades.  

5. Os professores eficazes criam um ambiente para a aprendizagem: trata-

se de uma aula bem organizada, em que os discentes estão envolvidos 

nas tarefas e satisfeitos com as mesmas, têm comportamentos 

adequados e o objetivo é o desenvolvimento da aprendizagem dos 

alunos. É preciso que o clima de aula seja de confiança e de 

desmistificação do erro e que haja espaço para direção e controlo mas 

também para autonomia e iniciativa; - um exemplo que expressa a forma 

como este princípio foi aplicado foi a unidade didática de andebol e, 

especialmente, o torneio. O facto de ter sido fornecido aos discentes um 

manual de equipa (anexo VII) onde constavam todas as informações 

necessárias a um torneio organizado e sendo uma modalidade que foi 

muito bem aceite pelos discentes, permitiu que as aulas fossem 

organizadas, contassem com o empenho máximo da turma e, de facto, 

existisse aprendizagem. Se no início da UD a minha posição era mais 

diretiva e existia um maior controlo, quando a turma começou a trabalhar 

em grupos teve espaço para a autonomia, iniciativa mas também 

responsabilidade, onde o erro não era visto como um aspeto negativo 

mas sim um passo que, às vezes, é necessário para que exista 

evolução. 

6. Um bom desenvolvimento do conteúdo pode melhorar a aprendizagem: 

não é possível ensinar e aprender tudo de uma só vez, sob o risco de 

não se ensinar nem aprender nada. A aprendizagem pode ser facilitada 

se o professor estabelecer prioridades nos conteúdos, os sequenciar por 

lógica (não se trata de uma soma de aquisições sem sentido mas sim de 

uma ligação permanente entre aquilo que foi ensinado e aprendido e 

aquilo que depois precisa de ser ensinado e aprendido), permitir a 

exercitação até à consolidação e proporcionar oportunidades em 

contextos diferentes para a sua utilização; - este princípio esteve sempre 

presente mas de uma forma muito rica e estruturada na modalidade de 

atletismo, tanto no salto em altura, como na corrida de velocidade. No 
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primeiro caso, até chegar ao ensino do salto completo, foi necessário o 

ensino de muitas outras etapas anteriores, sem as quais o salto 

completo não seria possível, sendo elas: introdução e exercitação da 

corrida preparatória, da impulsão, da receção de costas e da 

transposição da fasquia. No segundo caso, a sequência de conteúdos 

tinha como objetivo a obtenção de uma técnica de corrida mais correta, 

sendo ela: introdução e exercitação da fase de reação, fase de 

aceleração, fase maximal e fase de resistência. 

Em modo de conclusão, e depois de todas as estratégias aplicadas, 

dificuldades sentidas e resultados alcançados, considero que uma boa gestão 

de ensino e o controlo da turma são aspetos primordiais para a construção de 

um ensino eficaz, onde o tempo de qualidade de exercitação, as situações de 

aprendizagem ajustadas aos objetivos, a taxa de sucesso em conformidade 

com as capacidades dos alunos, a exercitação a um nível de processamento 

cognitivo mais elevado, o bom clima de aula e o desenvolvimento do conteúdo 

por etapas e sequências lógicas, são aspetos que devem vigorar.  

 

 4.1.3.2.Instrução pedagógica: o valor da demonstração, do feedback, do 

questionamento, da instrução e da comunicação não-verbal 

Perante a grande variedade de estratégias instrucionais que podem auxiliar a 

instrução pedagógica, aquelas que tiveram maior destaque na minha ação 

foram a demonstração, o feedback, o questionamento, a instrução e a 

comunicação não-verbal. 

 

 Demonstração 

“A apresentação do modelo do movimento pretendido permite diminuir o tempo 

de prática necessário para atingir determinado nível de performance em 

relação à prática efetuada na ausência da utilização prévia dessa estratégia de 

utilização” (Temprado, 1997, cit. por Graça & Mesquita, 2006, p. 212). No 

entanto, persistem dúvidas sobre qual o modelo mais eficaz a usar na 

demonstração, sendo que alguns autores consideram que o modelo “correto” é 

o mais vantajoso, outros acreditam que é o “modelo de aprendizagem” e 
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outros, com os quais concordo, defendem que ambos os modelos são 

importantes, desde que sejam aplicados nos momentos certos. O modelo 

“correto”, defendido por McCullagh & Meyer (1997), carateriza-se por 

transportar informações precisas e concretas e, portanto, a demonstração deve 

“ser precisa (movimento completo, velocidade correta, contextualizada na 

situação em que vai ser utilizada, realizada de diferentes ângulos); ser 

realizada, preferencialmente, por um atleta que seja um bom modelo (assegura 

a qualidade da demonstração e disponibiliza o treinador para orientar a 

observação); destacar a informação mais importante (pontos críticos reforçados 

e acentuados, marcando-se os tempos e os ritmos de execução); ser repetida 

várias vezes e de diferentes ângulos;” (Graça & Mesquita, 2006, p. 212). O 

modelo de “aprendizagem” é, no entanto, considerado mais vantajoso por 

outros autores, na medida em que permite a referência ao praticante dos erros 

de execução e, por isso, possibilita a perceção dos erros cometidos (Lee & 

White, 1990; McCullagh & Caird, 1990; Pollock & Lee, 1992, cit. por Graça & 

Mesquita, 2006). Por sua vez, há quem considere que ambos os modelos 

apresentam vantagens e desvantagens, ao passo que o modelo “correto” 

viabiliza a criação de uma representação cognitiva relativa à produção do 

movimento mas, por outro lado, não facilita a deteção dos erros. No entanto, o 

modelo de “aprendizagem”, proporciona o contacto com os erros mas não 

garante que os mesmos sejam detetados e que seja conseguida a 

representação cognitiva do movimento correto. Portanto, e com a mesma 

opinião do autor acima mencionado, considero que a conjugação dos dois 

modelos é uma mais-valia no ensino das habilidades, sendo que o modelo 

“correto” deve ser, preferencialmente, utilizado aquando da introdução de 

novas habilidades, e o modelo de “aprendizagem” no seguimento dos erros 

cometidos pelo aluno na prática. 

Reportando-me para a minha prática, a demonstração era planeada, uma vez 

que no planeamento das aulas, tinha em consideração que demonstrações iria 

realizar, em que momentos, com que alunos e qual a posição e distância dos 

observadores. Recorri a esta estratégia instrucional na introdução de novos 

conteúdos (exemplo: manchete de frente no voleibol e salto completo no 
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atletismo – salto em altura), novas organizações táticas (exemplo: cruzamentos 

no andebol), figuras gímnicas em grupo (exemplo: figuras de trios na ginástica 

acrobática) e coreografia de turma (exemplo: dança). Utilizando os exemplos 

acima apresentados, posso afirmar que a maioria das demonstrações foram 

realizadas pelos alunos, no entanto, em alguns casos pontuais, e por sugestão 

do PC, as mesmas foram executadas por mim. Se na introdução da manchete 

de frente a estratégia utilizada foi utilizar o campo central e dividir a turma em 

duas metades (uma do lado direito do campo de demonstração e outra do lado 

esquerdo, para que a posição espacial de todos permitisse a boa observação e 

audição da instrução e dos aspetos em que se deviam focar), no ensino da 

coreografia de turma a minha posição variou conforme as partes coreográficas, 

tendo estado de costas para a turma, de frente, no meio da mesma e sempre 

demonstrando os passos de dança do lado das meninas e do lado dos 

meninos. Um aspeto que considero primordial, e esteve sempre presente 

aquando das demonstrações, é que, apesar de numa fase inicial serem 

realizadas step by step e em slow motion, de modo que todos percebessem o 

que era pretendido, numa fase posterior, os movimentos eram realizados de 

forma global e à velocidade real – considero que só desta forma é possível que 

ocorra, de facto, aprendizagem. Não é necessário recorrer sempre ao step by 

step e ao slow motion mas, na minha opinião, só recorrer a eles e esquecer os 

movimentos globais em tempos reais é errado. No entanto, nem todas as 

demonstrações foram planeadas, sendo que, às vezes, foi necessário 

demonstrar algum conteúdo, figura ou jogada que não estava prevista mas que 

os alunos precisavam para uma melhor compreensão ou esclarecimento de 

alguma dúvida. Considero, portanto, que esta estratégia foi necessária para a 

existência de um ensino de qualidade, tal como aponta Januário (1996, p.108) 

“Os professores que utilizam mais demonstração, que diferenciam o ensino e 

que justificam os seus objetivos, também aproveitam melhor o tempo 

academicamente mais produtivo e, consequentemente, a participação 

académica do aluno é obviamente mais rica” e se verifica nos seguintes 

excertos das reflexões das aulas: 
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“A parte fundamental da aula consistia em instruir a turma acerca de figuras de 

acrobática, anteriormente selecionadas pelos professores estagiários. Ao invés de 

demonstrar figura a figura, optei por criar séries de figuras que tivessem transfer entre 

si, de modo a rentabilizar o tempo de aula e, pela experiência ganha na observação de 

aulas, considerar ser de facto o melhor método.” 

Reflexão nº2 de ginástica acrobática. Espaço G3. Duração 40’. 29/10/2014 
“A solução passa por exemplificar sempre num dos campos do meio, porque ao fazê-

lo numa das pontas e estando no papel de distribuidora é provável que alguns alunos 

percam o campo de visão, solução que foi imediatamente posta em prática nas 

restantes demonstrações da aula.” 

Reflexão nº3 de voleibol. Espaço G1. Duração 40’. 24/9/2014 
 Feedback 

“O feedback é definido pelo comportamento do ensino que consiste na reacção 

do professor (em geral verbal, mas podendo ser também não verbal) à 

prestação académica do aluno, intervindo no processo de aprendizagem com a 

função de avaliar a prestação, de a descrever, de a prescrever ou de interrogar 

o aluno sobre o que fez ou como fez. Este acompanhamento das atividades 

dos alunos, não deixando acumular erros, destacando as formas corretas de 

actuação, reforçando as aprendizagens e alertando-os para alguns pormenores 

das tarefas propostas é um factor de indiscutível importância para a realização 

dos objetivos pedagógicos. Após a apresentação da tarefa, a prática do aluno 

pressupões acompanhamento e correcção por parte do professor com vista a 

uma maior eficácia da aprendizagem. É este o significado pedagógico do 

feedback, pois uma prática não convenientemente supervisionada origina 

aprendizagens erradas” (Januário, 1996, pp. 116-117) e, “Além da prática, na 

aquisição de habilidades motoras é fundamental a informação, seja esta 

advinda de fontes externas (feedback extrínseco) ou do próprio corpo 

(feedback intrínseco). Assim o feedback numa definição mais ampliada pode 

ser entendido como toda a informação de retorno sobre um movimento 

realizado, transmitida pelo professor/instrutor/técnico ou percebida pelo próprio 

aprendiz, para auxiliar no processo de aquisição de habilidades motoras” 

(Tertuliano, 2007, p. 241). 
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Segundo Piéron e Delmelle (1982, cit. por Rosado & Mesquita, 2009), a 

sequência de comportamentos que o professor deve desenvolver para emitir 

um feedback pedagógico são: observar e identificar o erro na prestação; tomar 

uma decisão (reagir ou não reagir – se reagir, dar uma informação ou encorajar 

o aluno); feedback pedagógico informativo; observar as mudanças no 

comportamento motor; e, se necessário, nova observação de outra tentativa de 

execução do gesto e ocorrência de novo feedback pedagógico. A decisão de 

reagir à prestação do aluno envolve, segundo Hoffman (1983, cit. por Mesquita 

& Rosado, 2009), duas fases distintas: a fase de diagnóstico e a de prescrição. 

A primeira refere-se à identificação do erro, à reflexão da sua natureza e 

identificação das causas – esta fase depende da habilidade do professor, das 

suas competências e dos seus conhecimentos e está diretamente relacionada 

com a fase seguinte; a fase de prescrição corresponde ao feedback emitido 

mas também a novas instruções que permitam resolver os erros anteriormente 

detetados. Se no voleibol e no atletismo ambas as fases eram, para mim, de 

fácil cumprimento, pelas experiências nas modalidades, que se traduziram em 

conhecimentos mais profundos, noutras modalidades, como ginástica e 

andebol, este processo foi gradual e à medida que ia lecionando as aulas, 

estudando as matérias e tendo um maior contacto com a modalidade é que 

estas fases começaram a ser mais rápidas e eficazes. No entanto, e apesar 

das boas classificações obtidas nos exames de futebol, a minha inexperiência, 

falta de gosto e de confiança (esta última pode ser justificada pela turma ter 

vários alunos federados na modalidade), traduziu-se em feedbacks menos 

eficazes junto dos alunos mais experientes, e eficazes junto dos alunos com 

muitas dificuldades. No entanto, comparando com as modalidades praticadas 

por mim, estas fases do feedback foram realizadas de forma 

consideravelmente diferente na sua eficácia. Tal como afirmam Mesquita e 

Rosado (2009, p. 82), “uma das maiores lacunas na qualificação do feedback 

situa-se na dificuldade de os agentes de ensino diagnosticarem as 

insuficiências dos praticantes, não raramente derivada da falta de domínio do 

conteúdo.” 
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Esta estratégia instrucional deve ser relativamente frequente mas o seu 

exagero pode ter efeitos nefastos e o momento em que a mesma é utilizada 

também influencia a resposta do aluno. Por um lado, é importante que o 

discente receba informações sobre as suas ações motoras e no momento em 

que as mesmas ocorrem, para que o seu sentido não se perca mas, por outro, 

considero que seja negativo se for emitido de imediato, sem dar tempo e 

espaço ao aluno para pensar no que acabou de fazer, no que está bem, no que 

está mal e o que tem que fazer para manter ou modificar a ação realizada. Por 

isso, considero que, para os seus efeitos serem positivos, seja necessário um 

equilíbrio entre a quantidade e o momento de emissão. 

Relativamente à sua especificidade, o feedback, entre outas categorias, pode 

ser meramente apreciativo ou específico, sendo que o primeiro não contribui 

muito para a aprendizagem, uma vez que não contém informações que serão 

usadas nas próximas repetições, e o segundo, por incluir informações 

específicas, contribui de forma efetiva para a aprendizagem, na medida em que 

considera o que foi feito e o que tem que ser alterado para melhorar. Apesar 

disso, ambos foram utilizados durante o ano letivo na minha PES, uma vez que 

o primeiro permitiu melhorar o clima da turma e alimentar a motivação dos 

alunos, que se “desfaziam” de felicidade sempre que ouviam um elogio – já que 

não acontecia todas as vezes – e o segundo, mais utilizado, permitiu que os 

alunos melhorassem nas suas performances e atingissem os objetivos 

pretendidos. A maioria dos feedbacks emitidos foram individuais, no entanto, 

quando os níveis de prática eram muito semelhantes e os erros de execução 

eram gerais, eram dirigidos a grupos ou até a toda a turma. “Os feedbacks 

dirigidos ao grupo constituem, também, uma forma de modelação de 

comportamentos, isto é, de utilizar o comportamento de um indivíduo como 

exemplo para outros imitarem” (Rosado & Mesquita, 2009, p. 90).  

“A parte fundamental da aula foi cumprida tal como estava estipulada no plano, 

contribuindo para a uma imagem da turma mais pormenorizada, individual e, por 

agrado meu, uma imagem mais positiva - “afinal ....”. A maioria dos pontos positivos 

apontados pelo núcleo de estágio recaem nesta parte da aula (…) os feedbacks dados 
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tanto aos alunos que estão em campo, como aos que não fizeram aula, tendo-lhes 

sido atribuídos papeis de treinador e árbitro.” 

Reflexão nº4 e 5 de voleibol. Espaço G3. Duração 90’. 26/9/2014 
Concluindo, “após a realização de uma tarefa motora por parte de um aluno ou 

atleta, este deve, para que o seu desempenho seja melhorado, receber um 

conjunto de informações acerca da forma como realizou a ação. É lugar-

comum referenciar o feedback como uma mais-valia do professor no processo 

de interação pedagógica” (Rosado & Mesquita, 2009, p. 82) e, por isso, “o 

feedback pedagógico integra-se no conjunto de medidas de instrução de apoio 

à construção da aprendizagem em direção à realização autónoma” (Graça & 

Mesquita, 2006, p. 215). 

 Questionamento 

“O questionamento dos alunos é um dos métodos verbais mais utilizados pelos 

professores, sendo a interrogação dos alunos, como método de ensino, tão 

velha como a própria instrução; constitui, por exemplo, a base do método de 

ensino desenvolvido por Sócrates (século V a.C.) – a maiêutica” (Rosado & 

Mesquita, 2009, p. 100). “A sua utilização torna-se crucial em modelos de 

ensino envolvendo maior interação professor-aluno (ex.: aprendizagem 

cooperativa ou ensino por pares) ou claramente centrados nos alunos/atletas. 

Quer os modelos de orientação directiva, quer os modelos de orientação não-

directiva fazem deste método um procedimento decisivo” (Rosado & Mesquita, 

2009, p. 101). Com a necessidade de encontrar uma solução que respondesse 

às exigências reais que a turma do 10º ano me colocou, utilizei diferentes 

modelos de ensino - questão aprofundada no capítulo 5 do documento – 

estando, no entanto, o questionamento na maioria das vezes presente. No 

entanto, é importante referir que o seu uso foi mais recorrente em unidades 

didáticas maiores, tendo tido maior flexibilidade para dar tempo e espaço aos 

alunos para encontrarem as respostas às suas dúvidas. Infelizmente, em UD 

mais curtas, a utilização do questionamento não foi tão recorrente, sendo 

pontual e não permanente. 

O uso do questionamento permitiu-me verificar os conhecimentos que os 

alunos possuíam das matérias ensinadas e informações transmitidas, sendo 
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que a introdução de conteúdos e revisão da aula anterior eram feitas através 

de questões e não de respostas dadas; desenvolver, nos alunos, a capacidade 

de reflexão, já que não tinham apenas como tarefa fazer as aulas mas 

participar nas mesmas de forma ativa; controlar os aspetos de caráter 

organizativo, na medida em que os alunos eram responsáveis por fazer 

funcionar as organizações metodológicas indicadas e todos tinham que possuir 

esses conhecimentos – que, em algumas modalidades (voleibol, badminton e 

andebol), constavam nos manuais de equipa; aumentar as interações entre 

mim e a turma, face à constante comunicação; e manter a disciplina dentro da 

aula, pois não havia momentos nem alunos específicos a quem poderia 

questionar e, por isso, todos, a todo o momento, tinham que estar focados na 

aula, tal como se pode verificar através do seguinte excerto: 

“A segunda situação de aprendizagem remetia para a introdução do serviço por cima 

tipo ténis. Tratando-se de um conteúdo novo, a instrução deste elemento técnico bem 

como as suas componentes críticas foram feitas com base no questionamento e na 

correção visual. Pedi a um voluntário que exemplificasse a posição corporal do 

serviço, ao mesmo tempo que toda a turma ia corrigindo o que considerava não estar 

correto. Não tocando em todos os aspetos fundamentais, através de questões, os 

alunos refletiam e chegavam às respostas pretendidas. De modo a zelar pelo sucesso 

dos alunos, optei por decompor o movimento em diversas fases e que todas elas 

fossem exercitadas, ou seja (…).” 
Reflexão nº10 e 11 de voleibol. Espaço G3. Duração 90’. 10/10/2014. 

No entanto, “após um período de informação, de apresentação de matéria 

nova, de apresentação de tarefas motoras, de uma demonstração, de 

organização de grupos, etc., é muitas vezes necessário verificar o grau de 

compreensão da informação transmitida” (Rosado & Mesquita, 2009, p. 101), e, 

por isso, essas questões não tinham como objetivo obter respostas às minhas 

perguntas mas permitir que os discentes retirassem as suas dúvidas àquilo que 

tinha sido dito. Este tempo de esclarecimento de dúvidas foi importante porque, 

muitas vezes, as dúvidas de um aluno eram também as de outros e, assim, 

evitei esclarecer sempre o mesmo aspeto e a informação era geral. Por outro 

lado, permitiu que os alunos se tornassem, cada vez mais, pessoas 
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esclarecidas e, consequentemente, melhor sucedidas nas tarefas e desafios 

propostos.  

O questionamento não foi exclusivo aos temas letivos mas também teve 

espaço à vida da turma em geral e a cada aluno em particular, sendo que, para 

mim, era importante compreender o que os alunos pensavam, sentiam e 

expectavam relativamente a algumas questões, nas suas duplas condições de 

aluno e pessoa. Questioná-los sobre os seus interesses e problemas não foi 

uma estratégia planeada mas uma preocupação inata, que permitiu aprofundar 

a minha relação com a turma, perceber melhor as relações existentes na 

turma, conseguindo, assim, adequar a minha ação à realidade e atingir 

objetivos superiores.  

 

 Instrução 

“Entende-se por apresentação das tarefas a informação transmitida pelo 

professor aos alunos acerca do que fazer e como fazer durante a prática 

motora (Rink, 1994). Usualmente, o conteúdo informativo que integra pretende 

esclarecer o aluno acerca do significado e da importância do que vai ser 

aprendido, dos objetivos a alcançar e ainda da organização da própria prática, 

nomeadamente na formação de grupos, espaços, equipamentos e tempo de 

prática concedido” (Graça & Mesquita, 2006, p. 211).  

“De um modo geral, podemos assumir que os processos de comunicação 

envolvem a transferência e a compreensão de significados entre pessoas, 

apresentando a comunicação diversas funções: informação (instrução para 

facilitar as aprendizagens), controlo (ex.: controlo do comportamento dos 

atletas), motivação (ex.: apresentação de objetivos) e expressão emocional 

(ex.: expressão de satisfação). Sendo múltiplos os propósitos da comunicação 

na relação estabelecida entre os “atores” do processo de ensino-

aprendizagem, a instrução referenciada aos conteúdos surge como o motivo 

primeiro da sua utilização” (Rosado & Mesquita, 2009, p. 71) e, portanto, este 

capítulo será exclusivamente reservado à informação/instrução. 

A instrução conta com algumas barreiras que devem ser combatidas, com o 

intuito de a otimizar, das quais destaco a perceção seletiva (vemos e ouvimos 
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aquilo que queremos ver e ouvir), a sobrecarga da informação (há um limite de 

processamento de informações) e a linguagem (as palavras têm diferentes 

significados para diferentes pessoas). A instrução, desde o momento que é 

realizada, até ser processada e colocada em prática, sofre perdas de 

informação, transformando a realidade e, por isso, “um dos aspetos que os 

professores devem ter em consideração na optimização da comunicação é o 

nível de atenção que o aluno apresenta (Rosado & Mesquita, 2009, p. 71). Em 

todos os momentos da aula foi importante que os alunos estivessem 

concentrados e focados mas, especialmente durante as instruções, numa 

tentativa de reduzir as perdas inevitáveis de informação. Para garantir que a 

turma estava atenta, utilizei algumas estratégias que se revelaram eficazes: 

tempos de instrução o mais curtos possível, recurso a palavras-chave e frases 

simples, vocabulário adequado à linguagem da turma, campo de visão sobre 

todos os alunos, volume de voz, articulação, entoação, contato visual e aspetos 

não-verbais da comunicação (este último aspeto será alvo de reflexão no 

capítulo seguinte). No entanto, devo confessar que, no decorrer do ano letivo, a 

minha instrução teve momentos altos e baixos, não tendo sido um processo de 

melhoria gradual. Senti que, dependendo do meu à vontade com a modalidade, 

a instrução foi diferente e que nem sempre as modalidades em que tinha mais 

experiência foram as que contaram com uma melhor instrução, tendo, por 

exemplo, no voleibol e sendo a primeira UD do ano, começado por períodos de 

instrução mais longos, o que não se mostrava eficaz, e em modalidades como 

o andebol, não tendo qualquer passado desportivo acentuado, tendo sido mais 

sucinta e concreta no que queria transmitir. Também a instrução foi diferente 

em momentos críticos (de stress) ou momentos mais descontraídos, sendo que 

no primeiro caso a instrução parecia-me confusa e com atropelo de ideias e, no 

segundo caso, coerente e organizada. “A decorrente redução de informação 

depende, entre outras, de variáveis ligadas à natureza da própria informação, 

como sejam a estrutura e o conteúdo da informação, o número de ideias, a 

extensão da informação, a sua densidade, o momento em que é emitida, etc. 

Retemos, por exemplo, melhor o que vemos do que aquilo que ouvimos; 

recordamos ainda melhor o que vemos e ouvimos; recordamos particularmente 
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bem o que dizemos e o que dizemos e fazemos. Recordamos, ainda, com mais 

facilidade o que foi dito em primeiro lugar (efeito de primazia) ou mais 

recentemente (efeito de recência); retemos melhor as informações fornecidas 

em enquadramentos negativos do que positivos e as informações 

apresentadas com maior vivacidade ou por fontes mais credíveis (…)” (Rosado 

& Mesquita, 2009, p. 72 e 73). Durante a PES, a instrução foi planeada e 

improvisada simultaneamente, porque por mais que soubesse o que tinha que 

dizer, a forma como o fazer e os aspetos a focar, no momento, nem sempre o 

planeado foi possível de ser aplicado, tendo de ser improvisado. A base do 

conhecimento sobre o que dizer era a mesma e as variáveis acima 

mencionadas eram tidas em consideração, o que alterava era a forma de o 

fazer. Esta situação verificou-se algumas vezes mas por razões diferentes, ora 

porque decidia introduzir um novo conteúdo que não estava estipulado mas 

fazia sentido, ora porque os alunos (mais as alunas, na verdade) chegavam 

tarde porque tinham feito teste e tinha que repetir a mesma instrução várias 

vezes para grupos diferentes, ora porque os espaços de aula não eram os 

estipulados e as organizações metodológicas eram diferentes.  

Também para Rink (1993, cit. por Rosado & Mesquita, 2009), a forma como o 

professor realiza a instrução se deve apoiar em alguns pressupostos, dos quais 

destaco: orientar o aluno para o objetivo da tarefa; instruir numa sequência 

lógica, apresentando exemplos; repetir os assuntos mais difíceis de 

compreender; recorrer às experiências pessoais (transfer) e utilizar o 

questionamento. Das linhas orientadoras apresentadas por Rink, estas foram 

aquelas que me acompanharam ao longo do ano, como é possível constatar 

através dos seguintes excertos: 

“A introdução do conteúdo “dab” foi feita através da estratégia do costume: turma 

reunida num campo, demonstração do movimento, foco nos aspetos essenciais que 

não devem ser esquecidos, exemplos de outras modalidades para ajudar no transfer 

da aprendizagem (o dab equipara-se ao chamado ‘pico’ no voleibol, para a a zona dos 

3 metros), esclarecimento das dúvidas existentes e, posteriormente, (…)” 

Reflexão nº 6 e 7 de badminton. Espaço G4. Duração 90’. 15/5/2015. 
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“A segunda situação de aprendizagem remetia para a introdução do serviço por cima 

tipo ténis. Tratando-se de um conteúdo novo, a instrução deste elemento técnico bem 

como as suas componentes críticas foram feitas com base (…) De modo a zelar pelo 

sucesso dos alunos, optei por decompor o movimento em diversas fases e que todas 

elas fossem exercitadas, ou seja: primeiro exercitar o lançamento no serviço (aspeto 

condicionante); posteriormente acrescentar ao lançamento o batimento da bola e o 

bloqueio do ombro, de modo a que os alunos ganhassem noção da quantidade de 

força necessária, da posição do MS livre e de batimento; depois o serviço completo 

para o colega do campo adversário; e, por fim, o serviço colocado – não importa 

colocar a bola no campo oposto mas sim colocar num sítio específico. Como balanço 

geral desta primeira abordagem, a maioria da turma consegue ter sucesso, havendo 

pequenos aspetos a corrigir, apresentando como principal problema o lançamento – 

que condiciona todos os movimentos seguintes.” 
Reflexão nº 10 e 11 de voleibol. Espaço G3. Duração 90’. 10/10/2014.  

 

 Comunicação não-verbal 

“É inquestionável o papel exercido pela comunicação na orientação do 

processo de ensino-aprendizagem, qualquer que seja o contexto em que se 

estabelece. A transmissão de informação é uma das competências 

fundamentais dos professores e treinadores, sendo evidente a sua importância 

na aprendizagem” (Rosado & Mesquita, 2009, p. 70). Neste sentido, Graça 

(2001) considera que é através da comunicação que o professor se relaciona 

com os alunos, transmite conteúdos e compreende as suas interpretações. A 

comunicação verbal é aquela que de imediato se associa às capacidades que o 

docente deve ter no exercício da sua função como educador, tendo sido já alvo 

de reflexão neste RE, no entanto, no caso das disciplinas com uma forte índole 

prática, como é o caso da EF, a componente não-verbal é fundamental para o 

processo de ensino e aprendizagem dos alunos, ideia confirmada por Rosado e 

Mesquita (2009, p.73) “neste contexto, particular atenção deve ser dada (…) e, 

de uma maneira geral, aos aspetos não-verbais da comunicação (contacto 

visual, expressões faciais, entusiasmo do professor), bem como à congruência 

entre mensagens verbais e não-verbais” (Rosado & Mesquita, 2009, p. 73), 
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sendo, portanto, sobre a comunicação não-verbal que irei agora refletir, uma 

vez que foi um aspeto crucial para um ensino mais eficaz. 

“Se estiveres em frente a mil pessoas não consegues perceber o que é que o 

rosto está a dizer da tua mensagem, há um conjunto de pessoas mas não há 

informação dessas pessoas para o emissor. Enquanto que vinte pessoas tu 

percebes o respirar de cada um e vais percebendo exatamente se percebeu, 

se não entendeu, se desconfiou do que tu disseste ou se acreditou e quer 

mais. Então, vinte pessoas é muito mais informativo do que cem ou mil 

pessoas” (Freitas, 2011). Não foram vinte mas sim vinte e cinco respirações na 

turma do 10º ano e vinte e oito na turma do 5º ano. Em ambos os casos o 

recurso à comunicação não-verbal foi uma constante, sendo, desde sempre, 

muito mais expressiva com movimentos do que com palavras. No início do ano 

letivo não sabia exatamente se esta capacidade era um aspeto positivo ou 

negativo e, por isso, no primeiro contacto com a turma efetiva a opção passou 

por retrair-me, sendo alvo de reflexão por parte do PC: 

“A crítica feita por parte do Professor cooperante vai de encontro à linguagem gestual 

e ao como é importante acompanharmos o nosso discurso com gestos, “falando com 

os braços”, tornando-nos mais expressivos e entusiastas.” 
Reflexão nº 1 e 2 de voleibol. Espaço G2. Duração 90’. 19/9/2014.  

 

“O mais difícil, o momento mais cortante para qualquer orador é o início, é o 

arranque, é quando a adrenalina está toda exposta, a corrente sanguínea está 

num turbilhão, a respiração começa a ser difícil (…) A arte de falar em público 

mexe com muitas nuances, não é só dominar o texto (…) não se reporta 

apenas a isso. As pessoas têm que se tornar apelativas, com entusiasmo, com 

segurança, com à vontade e principalmente sentirem-se autênticas naquilo que 

estão a fazer” (Freitas, 2011). Face ao exposto, e tendo encarado a crítica 

construtiva como uma “carta branca”, mudei imediatamente a minha atitude da 

primeira aula, que não tinha sido espontânea mas sim contraditória áquilo que, 

na verdade, sou, como é possível constatar através do seguinte excerto de 

reflexão: 

“Relativamente à minha prestação, os pontos a melhorar apontados anteriormente 

foram corrigidos: (…) e passei da metáfora “falar com os braços” ao elogio “falar com 
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os braços e com o corpo todo”. A expressão corporal acompanhada por constantes 

feedbacks e explicações deram aso à aproximação entre mim e a turma, na medida 

em que começa a haver um entendimento exato entre aquilo que quero dizer e aquilo 

que é dito.” 

Reflexão nº 3 de voleibol. Espaço G1. Duração 40’. 24/9/2014.  

A linguagem não-verbal, segundo Mesquita (1997) é um tipo de linguagem que 

influencia mais as relações interpessoais que a linguagem verbal, 

considerando-a mais exata e fidedigna do que as palavras, uma vez que não 

estão sujeitos ao controlo da consciência. “Assim, a linguagem verbal pode ser 

usada para ampliar a não-verbal e vice-versa” (Mesquita, 1997, p.159), o que 

significa, segundo a autora, que o discurso não-verbal é de grande importância 

nos processos de comunicação humana e que, sempre que comunicamos com 

alguém, utilizamos os dois tipos de linguagem, a verbal e não-verbal. No meu 

caso específico, a linguagem não-verbal teve o intuito de ampliar a linguagem 

verbal, na medida em que era muito mais eficaz com os gestos, as 

demonstrações, os contactos físicos e visuais, do que com as palavras, tal 

como salienta Pontes (2010, p.70) “é notória a presença deste tipo de 

linguagem também nas aulas e nos relacionamentos interpessoais do dia a dia 

dos/as alunos/as, assim algum gesto ou movimento do/a professor/a pode ser 

bem mais que isso, podem ser portadores de alguma mensagem.” As palavras 

tiveram um papel muito importante mas foi o olhar, o toque e o sorriso que 

permitiram criar uma relação mais próxima e ser mais eficaz nas minhas 

intervenções.  

“Gostamos muito do seu sorriso metálico.”  

Expressão proferida pelos discentes no vídeo de final de ano. 

 

“O reconhecimento da existência e da importância de um modo não-verbal 

expresso através do corpo e do movimento do ser humano, ao lado do verbal, 

é de capital importância para profissionais que interagem com pessoas no seu 

dia-a-dia, principalmente para aqueles cuja ação está mais diretamente 

relacionada ao corpo e ao movimento como os psicólogos, médicos e os 

profissionais de Educação Física” (Mesquita, 1997, p.160). “Todos os 

indivíduos têm capacidade de emitir e receber sinais não-verbais, porém esta 
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capacidade sofre influência de múltiplas variáveis. (…) A motivação é um fator 

importante, pois permite que o indivíduo busque formas de desenvolver estas 

habilidades. Está intrinsecamente relacionada às necessidades da pessoa, 

tanto para melhorar sua atuação profissional, quanto sua atuação na vida 

pessoal” (Mesquita, 1997, p. 161).  

“Tal como é exposto por Thompson (2007) muitas vezes de forma subtil, outras 

vezes de forma não tão subtil usamos movimentos, gestos, expressões faciais, 

com partes ou de corpo inteiro, indicativos de algo. A forma como falamos, 

andamos, nos sentamos diz sempre algo sobre nós, e o que é que aconteça 

interiormente pode ser reflectido exteriormente” (Pontes, 2010, pp. 71-72). 

Felizmente ou infelizmente tudo, ou quase tudo, o que aconteceu interiormente 

foi refletido exteriormente, desde incompreensões com algumas atitudes, 

espanto com respostas, surpresa com sucessos, preocupação com alunos, 

insatisfação com comportamentos inadequados, felicidade com conquistas e 

orgulho e nostalgia no último dia de aulas. No entanto, esta comunicação não-

verbal foi recíproca, na medida em que muitas das informações que queria 

obter não foram conseguidas através de perguntas feitas, mas sim de 

observação de comportamentos, de expressões faciais e corporais. Para 

concluir, é importante destacar a urgência de acabar com a ideia de que as 

coisas só têm significado quando traduzidas em palavras, tal como nos diz 

Davis (1979, p.45) “Uma das teorias mais espantosas concebidas pelos 

comunicólogos é a de que o próprio corpo, eventualmente, comunica.” 

 

4.1.3.3.Modelos de ensino, mil caminhos possíveis 

Respeitar as condições e contextos de prática, os objetivos e conteúdos de 

ensino, as motivações, as necessidades e capacidades dos alunos, é crucial 

para se alcançar um conhecimento mais profundo, rigoroso e situado do 

processo de ensino-aprendizagem. “Entre modelos de instrução mais 

centrados na direcção do professor e modelos que concedem mais espaço à 

descoberta e à iniciativa dos alunos há que encontrar o justo equilíbrio entre as 

necessidades de direcção e apoio e as necessidades de exercitar a autonomia, 

de modo a criar as condições favoráveis para uma vinculação duradoura à 
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prática desportiva” (Mesquita & Graça, 2011, pp. 45-46). Deste modo, Rink 

(2001, cit. por Mesquita & Graça, 2011) salienta que não há nenhum modelo 

que seja adequado a todos os envolvimentos de aprendizagem e que existem 

duas questões cruciais que o professor deve ter em consideração, no sentido 

de adequar as tarefas de aprendizagem às reais necessidades dos alunos, 

sendo elas: “os alunos que estão envolvidos em determinado processo de 

ensino-aprendizagem aprendem o que é fundamental para eles? Quando os 

professores ensinam e optam por determinada abordagem ou metodologia 

conseguem que os alunos estejam empenhados de forma congruente e em 

sintonia com os propósitos das metodologias empregues?”. Perante a 

pluralidade de modelos instrucionais, e no início do meu processo de estágio, 

deparei-me também com as questões anteriormente mencionadas e a 

necessidade de encontrar uma solução que respondesse às exigências reais 

que a turma atribuída me apresentou, tendo sido nesta questão que se baseou 

a escolha do tema do meu estudo de investigação - questão aprofundada no 

capítulo 5 do documento.  

“Em alternativa aos métodos tradicionais de ensino, onde o processo de 

instrução é estruturado quase que exclusivamente em função do conteúdo, 

Metzler (2005) propôs um ensino baseado em modelos desenhados em função 

não apenas do conteúdo, mas também dos objetivos de aprendizagem, do 

contexto 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” (Quina & 

Graça, 2011, p.2). A variedade de modelos já constatada levou ao surgimento 

dos modelos híbridos, que têm sido cada vez mais utilizados pelas razões já 

mencionadas, e sendo agora alvo de reflexão, tal como refere Graça (2008, 

p.32), “(…) a investigação tem vindo ultimamente a ensaiar modelos híbridos, 

explorando as potencialidades de vários modelos, ou atendendo às 

especificidades culturais e sociais dos diferentes países.” “Modelos híbridos 

são dois ou mais modelos usados na tentativa de alcançar um objetivo com 

modos e focos diferenciados, sendo que a conexão apropriada de modelos 

pode conduzir a verdadeiras inovações pedagógicas” (Hastie & Curtner-Smiteh, 
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2006, cit. por Aleixo, 2012, p.79). Os modelos de ensino podem ser utilizados 

de forma combinada, de acordo com os objetivos e conteúdos de ensino e 

características, necessidades e níveis de desempenho dos alunos. A 

preocupação do professor deve-se centrar na escolha do melhor/es modelo/s 

para cada conteúdo a lecionar, uma vez que o ensino se liga diretamente a 

eles e à atividade oferecida aos alunos. No entanto, este não é o único fator a 

ter em conta na escolha, uma vez que os resultados que se pretendem 

alcançar, o contexto onde o ensino se insere, as competências e preferências 

dos alunos, as formas de organização que se quer usar, a sequência das 

tarefas e o modo de avaliação também devem ser tidos em conta (Metzler, 

2000, Hastie & Curtner-Smith, 2006, cit. por Aleixo, 2012). 

A solução encontrada face à realidade constatada em Setembro de 2014 foi a 

combinação de modelos e a sua aplicação em diferentes modalidades 

desportivas. Tendo estado a lecionar uma turma do décimo ano, as 

modalidades lecionadas foram: voleibol, ginástica acrobática, atletismo (salto 

em altura e velocidade), andebol, badminton, futebol e dança. Se no início do 

ano letivo, e da primeira unidade didática (voleibol), apliquei pressupostos do 

Modelo de Instrução Direta (MID) de Rosenshine (1979),24 pouco tempo depois 

senti necessidade de recorrer ao Modelo de abordagem progressiva ao jogo, 

ao Modelo de ensino por pares (MEP) e ainda, no final da UD, ao Modelo de 

Educação Desportiva de Siedentop (1982)25; na segunda modalidade lecionada 

(ginástica acrobática), usei pressupostos do MID, do Modelo Desenvolvimental 

(MD) de Rink (1996) e do MAC; em atletismo (salto em altura e corrida de 

velocidade) e em dança utilizei, durante ambas as UD o MID; na modalidade de 

andebol apliquei pressupostos do MED, do Modelo de competência dos jogos 

de invasão (TGFU) e do MEC; e, em futebol, utilizei o MD de Rink. O uso de 

modelos híbridos durante o ano letivo é passível de ser constatado através dos 

                                                           

24
 Segundo Baumann (1988), este modelo teve, pelo menos, três designações distintas – 

instrução explícita, ensino ativo e instrução dirigida pelo professor, até Rosenshine (1979) o ter 
designado de Instrução Direta, tornando-se essa a denominação mais comum. 
25

 O manual Physical Education: Introductory Analisys, publicado pela primeira vez em 1972 
por Sidentop, difundiu a sua visão sobre a Educação Física, que Jewet e Bain (1985) 
denominaram de modelo curricular autónomo mas foi em 1982 que Siedentop propôs, pela 
primeira vez, a criação do Sport Education. 
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seguintes excertos da modalidade de ginástica acrobática, onde, numa primeira 

fase, foi utilizado o MID e, numa última fase, foi usado o MAC: 

“A parte fundamental da aula consistia em instruir a turma acerca de figuras de 

acrobática, anteriormente selecionadas pelos professores estagiários. Uma vez que na 

aula anterior não houve tempo para apresentar todas as séries de figuras, esta aula foi 

dedicada à introdução das que faltavam e das planeadas para a aula de hoje. A 

estratégia usada na instrução foi: criar séries de figuras, de modo a rentabilizar o 

tempo de aula. Cada série foi demonstrada num grupo diferente, apesar de não ter 

existido a oportunidade de usar todos os grupos como exemplo, uma vez que foram 

introduzidas 4 figuras e existem 8 grupos.” 

Reflexão nº5 de ginástica acrobática. Espaço G2. Duração 40’. 19/11/2014 

“A última parte da aula foi reservada à construção e exercitação da coreografia, tendo 

cada grupo um espaço só para si. A estratégia adotada foi permitir que os grupos 

trabalhassem de forma autónoma e ir passando por cada grupo, esclarecendo todas 

as dúvidas, orientar o trabalho que está a ser desenvolvido e também contribuir com 

ideias que permitam que as apresentações tenham um sentido estético mais apurado. 

Neste momento, o ponto da situação é o seguinte: todos os grupos estão no bom 

caminho, uns mais do que outros, se aproveitarem bem o tempo das aulas que restam 

(2 aulas de 1 tempo cada e 1 hora de treino extra em que me disponibilizei para 

ajudar) os grupos serão bem sucedidos no momento da avaliação.” 

Reflexão nº 11 e 12 de ginástica acrobática. Espaço G3. Duração 90’. 23/1/2015 

Os motivos pela escolha destes modelos para a lecionação destas 

modalidades cingem-se aos motivos já mencionados por Metzler (2000) e 

Hastie (2006). No entanto, estando este subcapítulo relacionado com o meu 

estudo de investigação, e de modo a não repetir informações, as razões por 

trás das escolhas feitas serão desenvolvidas no ponto 5 do RE, denominado 

Estudo de Investigação. Mais do que reconhecer na literatura, verifiquei na 

prática a pertinência do uso de modelos híbridos, como meio de promoção de 

um ensino ajustado, realista e eficaz. “Dispomos hoje, felizmente, de 

alternativas curriculares robustas e válidas tanto no plano teórico como no 

terreno da prática, para encetar um processo de revivificação do ensino dos 

jogos. (…) O sonho ingénuo de todos aqueles que desenvolvem uma nova 

proposta didáctica é que os professores a apliquem integralmente conforme a 

letra e o espírito” (Graça, 2008, p.36). 
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4.1.3.4.O crescimento da autonomia e da responsabilidade 

Quando falamos em educação, referimo-nos a um fenómeno fundamental que 

ajuda a fundar o homem como sujeito e como pessoa, para que possa construir 

a sua autonomia (Bento, 2003). Desta forma, um dos meus objetivos aquando 

da lecionação das aulas era o de os alunos se tornarem, gradualmente, 

autónomos nas suas aprendizagens e, para conseguir isso, promovi a sua 

participação ativa no próprio processo de ensino-aprendizagem. Deste modo, 

tal como nos indica Pereira (2009), o praticante é colocado no centro do 

processo de ensino/aprendizagem e a ênfase é colocada na necessidade de 

conceder espaço de problematização ao praticante e de favorecer a 

emergência de autonomia decisional. Assim, o educador é encarado como um 

facilitador do processo, que recorre a estratégias instrucionais (como o 

questionamento e a responsabilização dos praticantes no cumprimento das 

tarefas), para fomentar, no praticante, a emergência do comportamento 

prospetivo em detrimento do meramente reativo. Estas foram as duas 

principais estratégias que adotei para desenvolver a autonomia na turma, como 

se pode constatar através dos seguintes excertos: 

“(…) como os tempos de espera são, ou poderiam ser, propícios a brincadeiras, tomei 

a liberdade de entregar aos alunos o meu plano de aula, para que, enquanto 

estivessem em espera, fizessem a condição física e a flexibilidade específica da 

modalidade. Os alunos foram totalmente autónomos neste trabalho e uma aluna, que 

antes da aula tinha dado um “jeito” ao pescoço e não podia realizar as estações nos 

colchões, ficou responsável por organizar todos os colegas, indicar os exercícios (já 

estipulados no plano) e contar os tempos de exercitação e descanso (enquanto 

realizava a CF, claro).” 

Reflexão nº2 e 3 de atletismo (salto em altura). Espaço G3. Duração 90’. 28/11/2014. 

“A última parte da aula foi reservada à construção e exercitação da coreografia, tendo 

cada grupo um espaço só para si. A estratégia adotada foi permitir que os grupos 

trabalhassem de forma autónoma e ir passando por cada grupo, esclarecendo todas 

as dúvidas, orientar o trabalho que está a ser desenvolvido e também contribuir com 

ideias que permitam que as apresentações tenham um sentido estético mais apurado.” 

Reflexão nº11 e 12 de ginástica acrobática. Espaço G3. Duração 90’. 23/1/2015. 

Em todas as unidades didáticas houve espaço para que os alunos se 

desenvolvessem a este nível, através do cumprimento de tarefas. Os excertos 
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acima apresentados são exemplos de atribuições de tarefas, sendo a primeira 

de fácil cumprimento, mas exigindo que os alunos se respeitassem 

mutuamente e aceitassem os pares como figuras de autoridade – na medida 

em que são responsáveis por determinadas tarefas e, a segunda, que exigiu 

muito empenho e entreajuda, uma vez que se tratava de um trabalho de grupo 

prolongado no tempo e que contava com uma percentagem considerável para 

a classificação final à modalidade. No entanto, com o passar do tempo, as 

tarefas atribuídas foram aumentando no seu nível de exigência e 

complexidade, na medida em que os alunos, em conjunto e em grupos 

maiores, tiveram que ser capazes de tomar decisões importantes, de forma 

democrática – decisões que tiveram consequências reais no seu processo de 

ensino-aprendizagem, como se pode constatar nos seguintes excertos:  

 

“Na parte final da aula, e apesar de não ter sido um momento planeado aquando a 

elaboração do plano de aula, reuni a turma junto a um quadro onde constava um 

roulement vazio das aulas que restam lecionar. Nesse quadro apenas constavam as 

datas das aulas, a sua duração, os espaços destinados à prática, as aulas que não 

iriam ocorrer ora por ser feriado ou pela visita de estudo no âmbito da disciplina de 

Biologia (…) Este momento não foi planeado e foi arriscado, mas aconteceu. Permiti 

aos alunos que, em consenso, preenchessem o quadro do roulement, definindo assim 

que modalidade querem praticar em cada aula, sendo a última sessão reservada à 

auto-avaliação e aula livre. Este momento tinha dois propósitos, por um lado dar aos 

alunos poder de escolha e obriga-los a tomar decisões, chegando a um consenso; por 

outro lado, reajustar o programa às preferências dos discentes, tendo já dado toda a 

matéria e estando numa fase de torneios ou, no caso da dança, novas experiências. O 

resultado conseguido foi, após alguma troca de ideias, o preenchimento do quadro da 

seguinte forma (…).” 

Reflexão nº6 e 7 de badminton. Espaço G4. Duração 90’. 15/5/2015. 

“No final da aula, passei uma folha onde os alunos, à vez, tiveram de assinalar as suas 

duas modalidades preferidas entre as três que constam no planeamento: futebol, 

badminton e dança. Esta atitude vem no sentido de uma conversa que aconteceu a 

meio da aula, depois de um aluno ter dito que ser rapaz nesta turma era estar numa 

posição injusta. Pegando nestas palavras, questionei a turma sobre qual a sua opinião 

do meu gosto entre as duas modalidades disputadas: futebol ou dança – sendo a 
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resposta dança. Se a resposta foi dança, porque é que tinha optado por ensinar 

futebol e badminton? A resposta é simples e foi explicada aos discentes: através da 

análise das fichas na aula de apresentação onde todos os alunos assinalaram as suas 

preferências, as modalidades preferidas eram futebol na sua maioria e badminton por 

todos sem uma única exceção. Ser rapaz nesta turma não é uma posição injusta só 

porque as meninas apresentam mais dificuldades, seria injusto se eu apenas tivesse 

pensado no meu gosto e tivesse excluído futebol do programa. A folha em branco que 

todos os alunos preencheram ditou que a primeira modalidade preferida dos discentes 

é badminton e a segunda dança, tendo então decidido, em unanimidade com a turma 

e autorização do professor cooperante, que serão lecionados três tempos de dança, 

retirando três tempos a futebol. “ A liberdade de escolha é um direito de todos mas só 

alguns a exercem com elegância.”” 

Reflexão nº8 e 9 de futebol. Espaço G3. Duração 90’. 8/5/2015 

A outra estratégia utilizada foi o questionamento. Atualmente, o seu uso é uma 

“estratégia instrucional crucial na promoção da autonomia dos praticantes no 

decorrer da prática” (Pereira, 2009, p. 76) e, particularmente no que concerne à 

elevação dos níveis de autonomia e reflexão dos alunos, o questionamento 

referido pelo autor esteve constantemente presente. Rosado e Mesquita (2009, 

p. 109) afirmam que “o questionamento pode ser uma estratégia instrucional 

decisiva para o desenvolvimento da autonomia do aluno, para o seu 

crescimento pessoal, para o crescimento do grupo de trabalho, na medida em 

que lhes permite problematizar as situações e os contextos, orientar-se por 

objetivos, implicar-se do ponto de vista cognitivo e afetivo nas aprendizagens. 

Deste modo, o questionamento é promotor da participação ativa, da motivação 

intrínseca, de uma adequada interpretação dos contextos da prática e do 

sentido dessas práticas, estando, consequentemente, ao serviço do 

desenvolvimento das competências motoras, da autonomia e da 

responsabilidade, eixos centrais de uma boa educação desportiva”. O uso do 

questionamento foi uma constante durante todos os momentos letivos e não 

letivos, uma vez que muitas das vezes os conteúdos eram ensinados através 

de questões e não de respostas dadas. As respostas estão nos livros, o meu 

objetivo sempre foi provocar a inquietude, a procura incessante, o gosto e a 

curiosidade pela descoberta – aspeto que não era só valorizado teoricamente, 
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mas na prática, na medida em que o domínio cognitivo e participação nas aulas 

tinha uma percentagem da classificação final que fazia diferença. “Os 

estudantes consideram que nas aulas em que têm a oportunidade de expor as 

suas perspetivas e participar ativamente, para além de potenciarem a sua 

capacidade de reflexão, desenvolvem também a autonomia, na medida em que 

são estimulados a pensar por eles próprios, recorrendo aos seus fundamentos. 

Esta capacidade é preponderante para a sua prática, uma vez que, devem 

tomar decisões autonomamente. Quando as aulas se baseiam na reprodução 

de conceitos os estudantes sentem que ficam acomodados, não são 

estimulados a pensar e, posteriormente na prática vão sentir muitas 

dificuldades para resolver situações das quais nunca ouviram falar” (Sardinha, 

2014, p. 51). A importância por mim atribuída, ao longo do ano letivo, pode ser 

facilmente compreendida através dos seguintes excertos:  

“A vertente tática do Badminton foi explicada recorrendo aos exemplos do Voleibol, tal 

como na aula anterior: “se o adversário está no fundo do campo, onde é que eu tenho 

que colocar a bola?”; “junto à rede”; - a isto chamámos amorti, em ambas as 

modalidades; “se o adversário me pôs uma bola muito curtinha na rede o que é que eu 

tenho que fazer?”; “Levantar a bola”; - a isto chamámos de encosto no Badminton e de 

manchete no Voleibol.”  

Reflexão nº2 de badminton. Espaço G2. Duração 40’. 15/4/2015 

“Foi precisamente sobre a última aula na forma de jogo 2x2 e a introdução do 3x3 que 

residiu a conversa final com a turma. Se do meu lado direito, literalmente, estavam 

aqueles que achavam que devíamos avançar para o 3x3, do meu lado esquerdo 

encontravam-se os restantes, que acreditavam que o 2x2 ainda não estava aprendido 

por muitos. O argumento apresentado pela ala direita vem no sentido da 

heterogeneidade da turma e da ala esquerda na falta de homogeneidade, ou seja, 

acaba por ser o mesmo. Não pedi opinião de todos para tomar uma decisão, porque 

essa a mim me diz respeito, estando numa posição de saber o que é melhor para a 

turma, mas para fazê-los pensar, para desenvolverem uma lógica argumentativa 

coerente e envolvê-los no próprio processo de aprendizagem. Depois de ouvir ambas 

as partes chegou a minha vez de argumentar: a heterogeneidade da turma não vai 

desaparecer mas pelo contrário, vai-se evidenciar cada vez mais ao longo do tempo; 

não podemos esperar que todos estejam em pé de igualdade porque isso não é 

possível nem em contexto escolar nem em treino porque as vivências com a 
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modalidade são completamente diferentes; as aulas que dispomos (20) não são 

suficientes para que todos evoluam no mesmo sentido e atinjam todos os mesmos 

resultados; a partir de certo momento as metas devem ser mais individualizadas, o 

trabalho a desenvolver deve ser mais específico, para que todos evoluam, mas com 

objetivos e metas diferentes, ajustadas à sua realidade. Tão imaturos em algumas 

situações e tão adultos noutras... todos compreenderam a lógica apresentada e, como 

já estava decidido, a próxima aula será marcada pela introdução da forma de jogo 

3x3.” 

Reflexão nº6 de voleibol. Espaço G2. Duração 40’. 1/10/2014 

“Os estudantes privilegiam o processo de aprendizagem centrado na 

descoberta de soluções e novos pontos de vista, em que possam desenvolver 

autonomia, a responsabilidade, a criatividade e o espírito crítico e reflexivo. Os 

estudantes valorizam ainda as práticas situadas, onde o conhecimento teórico 

é contextualizado em situações concretas da atividade prática, enfatizando-se 

que a prática sem fundamento não faz sentido e uma teoria que não tenha 

aplicação na prática é abstrata e inútil” (Sardinha, 2014, p. XI). “Quando as 

tarefas não são sustentadas por meios de responsabilização, formais ou 

informais, a sua realização quase sempre é incompleta, alterando o aluno, 

muitas vezes, as intenções que presidem à sua realização (Doyle, 1983, cit. por 

Rosado & Mesquita 2011, p. 109). Jones (1992, cit. por Rosado & Mesquita 

2011, p. 110) “constatou que os professores, no contexto das atividades 

desportivas, utilizam estratégias de monitorização informais concorrentes26para 

a responsabilização do aluno sob a forma de reforços, tais como a aprovação 

verbal, a atribuição de prémios especiais ou, ainda, o recurso a actividades que 

premeiam a ocorrência de comportamentos apropriados”. Por usa vez, Lund 

(1992, cit. por Rosado & Mesquita 2009, p. 110), “verificou que a utilização de 

situações de competição, o reconhecimento público e a atribuição de 

bonificação constituem estratégias pertinentes para manter o aluno 

activamente empenhado e com um comportamento semelhante ao verificado 

                                                           

26
 “Os meios de responsabilização utilizados podem ser formais ou informais (Doyle, 1983; 

Siedentop 1991. Por exemplo, a monitorização da atividade dos alunos, que Kounin (1991) 
apelidou de situação de alerta, representa uma estratégia informal de responsabilização do 
aluno para o cumprimento da tarefa (…)” (Rosado & Mesquita 2011, p. 110). 
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em condições formais 27  de responsabilização”. As situações anteriormente 

mencionadas (competição, reconhecimento público e atribuição de bonificação) 

estiveram presentes nas modalidades em que usei pressupostos do Modelo de 

Educação Desportiva (MED), existindo torneios e cerimónia de entrega de 

prémios (anexo VIII). 

A autonomia é um processo que permite e encoraja o aluno, levando-o a 

escolher o processo mais adequado, para que venha ao de cima quem 

realmente o aluno é, o que pensa e o que quer fazer, para que seja definida a 

linha orientadora do seu trabalho e haja uma tomada de significação do próprio 

aluno sobre o processo (Oliveira, 1999, cit. por Sousa, 2013). Neste sentido, 

considero que a participação ativa e efetiva dos alunos nos seus processos de 

ensino-aprendizagem foram condição primordial para a construção dos seus 

conhecimentos, onde a autonomia atribuída e conquistada foi uma constante. 

“As diferenças encontradas na primeira aula entre os discentes não são tão 

“escandalosas” agora, na medida em que os “meninos verdes” – denominação dos 

alunos que têm a função de ajudar os restantes, à semelhança do que foi feito em 

voleibol – tiveram uma ação extremamente importante e eficaz. O dever de um 

professor é, entre muitos outros, ensinar as matérias aos alunos mas, tendo a ajuda 

dos mesmos, criando espaço para uma aprendizagem cooperativa, atribuindo tarefas 

e responsabilidades, que se traduzem num grau de autonomia cada vez maior, este 

dever é mais facilmente conseguido e a evolução dos alunos aparenta ser maior.” 

Reflexão nº19 e 20 de andebol. Espaço G4. Duração 90’. 13/3/2015 

 

4.1.3.5.Relações construídas em bases sólidas 

“As pessoas vivem numa rotina intensa, muita correria, prazos cada vez mais 

apertados e problemas para resolver a todo o instante. Tudo isso, certamente, 

afeta a maneira de nos relacionarmos, afeta a convivência em sociedade. 

Algumas pessoas não conseguem, por exemplo, prestar atenção ao que os 

outros dizem, porque sofrem de um transtorno chamado SPA (Síndrome do 

Pensamento Acelerado). Enquanto alguém fala o seu pensamento está noutro 

lugar, a imaginar a próxima tarefa que está por vir, a próxima meta que deve 

                                                           

27
 “Uma situação de teste, com indicadores de performance, representa uma estratégia formal 

de responsabilização. (Rosado & Mesquita 2011, p. 110). 
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ser alcançada e os problemas a serem resolvidos. O momento presente não é 

vivido, estamos agora a pensar no amanhã. Todos têm pressa e estão na 

“correria”. Toda essa “correria” poderia, pelo menos, transformar-nos em 

atletas, mas infelizmente não é isso que ocorre. Talvez seja hora de repensar 

como queremos viver os nossos momentos, como transformar essa “correria” 

numa prazerosa caminhada rumo aos nossos objetivos” (Colle, 2013). O autor 

acima mencionado, através destas palavras, conseguiu, sem saber, descrever 

exatamente o início do meu processo de estágio, onde existiram múltiplas 

reuniões, documentos, tarefas, caraterizações e planos, e o fim do processo, 

dedicado à reflexão e escrita deste relatório de estágio, preenchido de meios-

dias vividos na biblioteca intercalados com meios-dias no hospital. O RE visa a 

reflexão do ano de estágio e não a reflexão da sua escrita e, por isso, este sub 

capítulo é dedicado, exclusivamente, à primeira situação – o ano de estágio. 

Olhando para os últimos meses, considero que em setembro de 2014 estive 

numa luta contra o tempo, os meus pensamentos atropelaram-se, a 

necessidade de ter de controlar várias variáveis ao mesmo tempo consumiu-

me e os momentos não estavam a ser vividos no presente. De repente o tempo 

voou e a ansiedade instalou-se a cada dia, queria que o tempo parasse para 

puder viver os pupilos, os “piquis” e a escola – momento em que exigi ao tempo 

que me desse tempo e apostei nas relações com os alunos. De acordo com 

Jesus (1996, p. 9), “A relação pedagógica não pode ser concebida segundo o 

modelo transmissor-receptor, isto é, limitada à relação necessária para 

transmitir e receber os conteúdos programáticos do processo de ensino-

aprendizagem. Este modelo é reducionista quanto à análise da relação 

pedagógica, pois existem muitas outras variáveis envolvidas neste processo.”  

“No âmbito da Psicologia Social considera-se que o poder de um sujeito sobre 

o outro só se torna efectivo na medida em que este se lhe submete, aceitando 

ser influenciado” (Jesus, 1996, p. 12). Mas então o que é que leva o aluno a 

deixar-se influenciar pelo professor? French e Raven (1967, cit. por Jesus 

1996) afirmam que é a capacidade que o professor tem para recompensar ou 

punir o aluno, as suas competências na área e as qualidades que possui, com 

que os seus alunos se identificam. Baseada na minha experiência adquirida 
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após este ano letivo, acredito que o reconhecimento por parte dos discentes é 

consequência dos fatores acima mencionados mas também de uma relação 

democrática e de afeto, ou seja, apesar da diferença de papéis, há uma relação 

simétrica, onde todas as vozes se podem fazer ouvir e, por outro lado, uma 

relação repleta de afeto, onde o respeito e a amor estão presentes. Confesso 

que, no início do ano, a minha estratégia foi a de distanciamento e 

autoritarismo, de forma a proteger-me e estipular os limites necessários, mas, 

rapidamente, percebi que não era necessário manter essa postura tão rígida e 

que foi nos momentos em que soltei um elogio rasgado, lhes pedi opinião para 

os vários assuntos e expliquei as minhas opções, que consegui captá-los, 

como se reflete no seguinte excerto: 

“Às 10’ 30’’ certas os discentes presentes começaram o aquecimento e logo de 

seguida a estafeta com caráter lúdico. Aqueles que chegaram depois da hora, apesar 

de estarem dentro dos cinco minutos de tolerância, realizaram corrida durante o tempo 

em que os colegas realizaram a estafeta. (…) Esta decisão provocou, como já era de 

esperar, algumas reações de desagrado, esclarecidas no final da aula. Se a 

preocupação de uma aluna era ter falta de atraso, não tinha tido; se a de outro aluno 

era achar injusto porque chegou ao espaço da aula ao mesmo tempo que os outros, 

foi feita a distinção entre aqueles que chegam ao pavilhão já equipados mas ainda 

estão a lanchar (comportamento que nem sequer é permitido pelas regras da escola) e 

aqueles que estão realmente prontos para começar a aula. Tendo ambos 

compreendido as razões apresentadas, acredito que a relação professor-aluno pode 

ser mais forte e sólida se assentar na democracia e no entendimento, sendo que o 

professor tem sempre a última palavra, prefiro que essa palavra seja, sempre que 

possível, de acordo entre todos.” 
Reflexão nº3 de atletismo (velocidade). Espaço G3. Duração 40’. 28/12/2014 

Não era uma questão de permitir tudo, mas dar-lhes espaço para participarem 

no seu próprio processo de ensino-aprendizagem e não era passar-lhes a mão 

pela cabeça em tudo o que faziam, mas levá-los ao colo quando necessário. 

Não existe um modelo único e universal de “bom professor” e nem todos os 

alunos preferem o mesmo estilo de docente, mas foi desta forma que vivi o ano 

de estágio e foi assim que consegui que os alunos se identificassem comigo, 

por atração e não por imposição, como se reflete nos seguintes excertos: 
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“Contrariamente ao habitual, a aula não teve início às 10:30 em ponto mas teve um 

ligeiro atraso, o que, numa aula de apenas um tempo, faz toda a diferença. Se as boas 

práticas têm sido por mim reforçadas, as menos boas também deve ser alvo de 

reflexão: hoje o comportamento da turma não foi o melhor, sendo pautado por 

conversas e brincadeiras constantes. Se as figuras a introduzir já eram mais 

complexas, se eu própria já tinha mais dificuldade e os alunos também iriam ter (e 

tiveram), o barulho de fundo só veio prejudicar mais a sessão. (…) À hora estipulada 

dei a aula por terminada, não sem antes ter uma breve conversa onde foquei alguns 

pontos que a turma deve reter: os grupos vão ser feitos por mim e não há discussão 

possível, uma vez que foi a segunda aula consecutiva que chegaram à aula sem os 

grupos formados; a pontualidade é uma boa característica da turma que deve 

continuar a existir; o pouco silêncio que se fez sentir durante a aula é prejudicial para 

todos e o comportamento adotado deve ser o habitual.” 

Reflexão nº3 de ginástica acrobática. Espaço G5. Duração 40’. 5/11/2014 

“Restando 20 minutos de aula, optei por dar por encerrada a parte fundamental e 

realizar com a turma duas atividades: a primeira consistiu (…) a segunda atividade era 

uma dinâmica de grupo que consistia numa folha de papel totalmente branca colada 

nas costas de cada um, onde todos os alunos e professores (eu e professor 

cooperante) escreveram uma palavra em forma de elogio e algo de bom que o colega 

tem (anexo IX). Esta dinâmica foi hoje realizada tendo em conta os problemas que 

alguns alunos têm tido, apesar de serem fora da disciplina de educação física e, num 

caso, fora da escola. Todos nós travámos batalhas que os outros desconhecem, 

devemos ser gentis sempre, é sempre possível ser gentil. Para finalizar a aula foram 

entregues as cartas do dia dos namorados, sendo a turma muito pretendida. 

“10ºDDD.”  

Reflexão nº7 e 8 de andebol. Espaço G7. Duração 90’. 13/2/2015 

Desta forma, “o importante é o professor possuir instrumentos cognitivos que 

lhe permitam interpretar adequadamente as situações com que se confronta e 

ter uma flexibilidade relacional que lhe possibilite, nas situações concretas, 

uma resolução eficaz” (Jesus, 1996, p. 15). As qualidades relacionais do 

professor, de acordo com o mesmo autor, passam por atitudes que inspirem 

segurança e promovam, no aluno, a construção de uma auto imagem realista e 

positiva e a gestão da imagem pessoal do professor, refutando a ideia de que 
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um “bom professor” é perfeito, nunca erra e tem que ser adorado por todos os 

discentes. Para Rogers (1972, cit. por Jesus, 1996), essas qualidades também 

assentam na criação de uma relação de agrado, adotando uma postura não 

diretiva (o que não significa que o professor não oriente de forma ativa as 

atividades). Tal como refere Bento (2003, p.108), “o ensino assume uma 

importância decisiva para o desenvolvimento da personalidade dos alunos; 

apresenta as bases para o desenvolvimento do seu comportamento moral, 

para a formação de interesses, de necessidades e valores; influenciar 

determinantemente a sua vontade, os seus sentimentos, as suas acções, a sua 

disponibilidade para o empenhamento e rendimento, forma o seu pensamento.” 

 

4.1.3.6.Muitos olham, poucos veem. Muitos observam, poucos absorvem. 

Dos nove meses de PES, no que diz respeito à observação e reflexão, os 

primeiros dois meses foram os mais intensos, exigentes e presentes. Apesar 

de nas Normas Orientadoras (2014, p.5)28 referir que os EE têm, como tarefa, 

“elaborar os planos de observação sistemática e realizar as respetivas 

observações. Mínimo: 10 aulas de cada colega estagiário; 6 aulas do Professor 

cooperante ou outro professor da Escola”, o PC tomou a liberdade de atribuir 

ao NE, além da tarefa anteriormente mencionada, a de observar todas as aulas 

de todos os colegas do núcleo, bem como as suas, todos os dias durante dois 

meses e promover discussões após cada uma das aulas, momentos em que 

todos, inclusive o professor, tiveram que dar a sua opinião sobre a sessão 

observada. Não existiu nenhuma grelha de observação nem critérios pré-

definidos, exigindo que a nossa atenção se debruçasse totalmente na aula, de 

modo a captarmos todos os aspetos relevantes e para que pudéssemos, 

posteriormente, com a experiência, priorizar o foco da nossa atenção.  

Aprende-se fazendo mas também se aprende vendo fazer, e muito. Observar 

estas aulas, especialmente as dos meus colegas, porque estavam na mesma 

condição que eu e tinham turmas no mesmo ano de escolaridade (10º), trouxe-
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 Matos, Z. (2014). Normas orientadoras do estágio profissional do ciclo de estudos 

conducente ao grau de mestre em ensino de educação física nos ensinos básico e secundário 
da FADEUP. 
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me uma bagagem enorme, foi como se lecionasse duas aulas semanais, que 

eram resultado do meu planeamento mas também de seis observações. Foram 

diversos os aspetos em que foquei as minhas observações, sendo que no 

início do ano eram aspetos mais gerais e, posteriormente, mais específicos, 

entre os quais destaco: a posição do EE face à dos alunos, distribuição dos 

discentes pelo espaço, comportamento da turma e reação do EE, estratégias 

utilizadas na instrução, se as demonstrações eram bem executadas, quais as 

principais dificuldades e erros dos alunos em cada um dos conteúdos, os níveis 

existentes dentro da turma, gestão do material e do espaço, cumprimento das 

regras estipuladas no início do ano, decisões acertadas e outras que poderiam 

ser melhoradas, entre muitos outros. Não se tratavam de observações 

exclusivas aos alunos mas também aos responsáveis pelas turmas, sempre 

com o intuito de ajudar os colegas a evoluir em todos os aspetos mas também 

de contribuir para o seu conhecimento das turmas, com uma perspetiva de 

alguém que “está de fora” e que, por isso mesmo, consegue captar pormenores 

que quem “está por dentro” não capta tão facilmente – esta situação ocorreu 

comigo, principalmente nas partes finais das unidades didáticas, em que 

adotava uma atitude mais passiva para conseguir ver a turma do “lado de fora” 

e muitas vezes ajustava as informações que tinha à realidade que encontrava. 

No entanto, estes dois objetivos não foram unidirecionais, ou seja, por um lado 

contribuía para a evolução dos colegas observados mas, ao observá-los a eles 

e aos seus discentes, também evoluía eu mesma. Sendo a última dos quatro 

elementos do NE a lecionar, uma vez que as minhas aulas eram à quarta-feira 

e sexta-feira e as dos colegas eram à terça-feira e quinta-feira, estava numa 

posição privilegiada, sendo que aproveitava todas as informações relevantes 

para a minha ação. Existiram erros ou estratégias eficazes que pude ver serem 

testadas antes das minhas aulas, que contribuíram para uma ação melhor 

sucedida. No entanto, e modéstia à parte, também considero que fui inteligente 

nas minhas opções e na forma como aproveitei todas as observações e 

discussões pós-aulas observadas, o que poderia não ter acontecido. 

Numa segunda fase, o PC deu indicação que, a partir de determinado dia, as 

presenças nas aulas dos colegas, bem como nas suas, eram facultativas, 
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sendo apenas obrigatórias nas aulas calendarizadas. Também neste momento 

fui de encontro à postura que adotei durante todo o ano, tendo optado por ir 

também observar os colegas nas modalidades em que eram mais fortes e eu 

tinha mais dificuldades, como o futebol, ou quando iam introduzir alguns 

conteúdos mais complexos que eu só iria introduzir no futuro, como foi o caso 

de alguns elementos de ligação e figuras de ginástica acrobática e conteúdos 

táticos no andebol.  

Relativamente às aulas calendarizadas, estas foram agendadas no início do 

ano letivo mas, com o passar do tempo, existiram (re)calendarizações, por 

diversos motivos, que fizeram com que as observações dos quatro EE não 

acontecessem nas mesmas modalidades desportivas, deixando de haver, a 

determinada altura, um termo de comparação idêntico. Estas aulas tinham 

caraterísticas que as distinguiam das restantes observações até à data 

realizadas, na medida em que os planos de aula também eram alvo de análise 

e reflexão e as reflexões não ocorriam imediatamente após o término da 

sessão mas sim num dia fixo, às quartas-feiras – dia de reunião entre o NE e 

PC para discutir estes assuntos e outros, como a organização de atividades, 

discussão sobre os MEC’s e processos de avaliação. Apesar da reflexão 

presencial ser imediata, cada elemento do NE realizava um relatório da aula 

observada e tinha 48horas, como tempo limite, para o enviar ao PC. As 

informações que constavam nos relatórios, à semelhança do que acontecia no 

início do ano letivo, não eram resultado de nenhuma grelha ou lista mas o nível 

de reflexão era mais pormenorizado, como se pode constatar através dos 

seguintes excertos: 

“O professor deu início à aula às 08:30, mesmo não tendo todos os alunos presentes. 

Esta é uma atitude que antigamente não fazia parte das suas rotinas mas, após ter 

sido chamado a atenção para tal questão, começou a adotar – trazendo vantagens a 

nível do aproveitamento do tempo de aula e sendo uma forma de valorizar os 

discentes pontuais. (…) Tal como em aulas anteriores, e muito bem, foi dada a 

indicação de que as articulações devem permanecer por cima/por baixo das 

articulações, para que haja um equilíbrio perfeito. Foi ainda dada a indicação de que 

os pés dos volantes relativamente aos bases devem adotar a posição de “10h e 10m” 

– expressão que carateriza muito bem o que é pretendido e de fácil compreensão por 



118 
 

parte dos alunos. A estratégia adotada pelo professor foi instruir a turma com uma 

figura de cada vez, o que fez com que, em algumas figuras, os alunos a exercitassem 

duas ou três vezes e depois ficassem parados. Esta estratégia pode desencadear a 

comportamentos “menos próprios”, como o caso de um aluno que acabou por se 

sentar no banco junto do núcleo de estágio, sendo imediatamente chamado a atenção. 

A minha sugestão, já aplicada nesta turma e em todas as turmas, é que seja feita a 

instrução de algumas figuras ao mesmo tempo, para que os discentes se mantenham 

focados na prática durante o tempo que o docente achar necessário. (…) Na sexta 

figura o grupo escolhido não conseguiu fazer a demonstração, devido ao desequilíbrio 

entre os grupos já referido inicialmente no relatório, pelo que o professor ajudou no 

monte e desmonte. Se esta figura é de trios e os grupos são de três elementos, ao 

ajudar tornou-se o quarto elemento. Como é que os grupos que não conseguem fazer 

a figura a vão fazer sem ajuda? São só três, não têm ninguém a ajudar...!” 

Relatório da aula calendarizada. Ginástica acrobática. Espaço G5. Duração 40’. 

28/10/2014 

“Durante a explicação do 1º exercício da parte fundamental a estudante estagiária 

manteve os alunos sentados, estratégia que resulta e tem vindo a utilizar durante as 

aulas, pelo facto de ser de estatura inferior à maioria dos discentes e por problemas na 

colocação da voz. (…) Posteriormente, os alunos receberam ordem para ir para os 

seus campos, para dar início ao exercício. Mas faltava a demonstração do movimento 

de chamada de ataque e, então, a professora estagiária voltou a reunir a turma. (…) 

Após a explicação e demonstração os alunos receberam ordem para ir para os seus 

campos, só que o material não tinha sido distribuído nem os alunos o tinham ido 

buscar. Invés de chamar x alunos que levassem as bolas para as respetivas equipas, 

a decisão tomada foi a própria distribuir as bolas e só começar o exercício quando 

todos tivessem bola. É claro que acabou por se perder tempo de aula a mais do que o 

que era necessário.” 

Relatório da aula calendarizada. Voleibol. Espaço G1. Duração 90’. 30/10/2014 

“Todos os alunos que chegaram depois da hora estipulada foram chamados à atenção 

e cumpriram a corrida inicial da sessão, que os colegas pontuais já tinham realizado. 

O que acontece muito frequentemente nas escolas, desde que me lembro de ser 

gente, é que existem alunos que chegam propositadamente atrasados porque não 

gostam de correr, saltando assim essa parte inicial da sessão. No entanto, é nosso 

dever, como educadores, fazer perceber a todos que as regras são para ser 
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cumpridas e que todos têm os mesmos deveres, direitos e oportunidades. E foi isto 

que o professor cooperante fez, e muito bem.” 

Relatório da aula calendarizada. Basquetebol. Espaço G7. Duração 40’. 3/12/2014 

“Na nossa tradição cultural a palavra “reflexão” sugere pensamento sério e 

austero distante da acção, com conotações próximas de meditação e 

instrospecção. Neste caso está a falar-se de um processo mental que acontece 

quando se olha para determinadas situações do passado. (…) Em educação, 

este termo tem sido usado com diversas significações e há necessidade de o 

redefinir de forma a clarificar o seu sentido e o entendimento que dele fazemos” 

(Oliveira & Serraziana, 2002, p.30). O processo reflexivo caracteriza-se, 

segundo as autoras, “por um vaivém permanente entre acontecer e 

compreender na procura de significado das experiências vividas. Há, através 

das práticas, um ganho na compreensão e esta nova compreensão pode fazer 

surgir um insight sobre o que significa ser professor. Deste modo, a artistry do 

professor, metáfora útil para expressar o que os professores em cooperação 

são capazes de fazer, vai-se desenvolvendo. Claramente, os vários tipos de 

reflexão têm um papel importante no desenvolvimento da artistry, segundo 

Schon (1987)” (Oliveira & Serraziana, 2002, p.32). Com o propósito de 

aperfeiçoar a competência profissional é necessário o professor ser 

constantemente reflexivo, identificando este processo em três momentos: a 

reflexão na ação, “se refletirmos no decurso da própria ação, sem a 

interrompermos, embora com breves instantes de distanciamento, e 

reformularmos o que estamos a fazer enquanto estamos a realizá-lo, tal como 

fazemos na interação verbal em situação de conversação, estamos perante um 

fenómeno de reflexão na ação” (Alarcão a, 1996, pp. 16-17); a reflexão sobre a 

ação, “se reconstruirmos mentalmente a acção para tentar analisá-la 

retrospectivamente, então estamos a fazer uma reflexão sobre a açcão. 

Exercemos naturalmente este tipo de reflexão quando a acção se assume uma 

forma inesperada ou quando, por qualquer motivo, a percepcionamos a uma 

luz diferente do habitual, tal como acontece quando, ao passarmos por aquela 

rua todos os dias, reparamos, um dia, numa janela bonita que nunca tinha 

atraído a nossa atenção" (Alarcão a, 1996, p. 17); e a reflexão sobre a reflexão 
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na ação, “processo que leva o profissional a progredir no seu desenvolvimento 

e a construir a sua forma pessoal de conhecer (…) ajuda a determina as 

nossas acções futuras, a compreender futuros problemas ou a descobrir novas 

soluções” (Alarcão a, 1996, p. 17). Durante o primeiro ano de mestrado, os 

momentos reflexivos aconteciam após a prática pedagógica (reflexão sobre a 

ação) mas, durante o EP, percebi que talvez a maior vantagem da reflexão 

assente na ação do professor, nos seus pensamentos e ajustamentos da 

prática. Não quero com isto dizer que há tipos de reflexão mais importantes do 

que outros, uma vez que os três fazem sentido juntos, mas, este ano, pude 

vivenciar um outro nível de reflexão que me foi extremamente útil.  

“Dizer que o professor se deve envolver na reflexão sobre a sua prática não é 

novo. John Dewey, filósofo da educação, defendeu a importância do 

pensamento reflexivo (…) reconhecia que nós reflectimos sobre um conjunto 

de coisas, no sentido em que pensamos sobre elas, mas o pensamento 

analítico só tem lugar quando há um problema real a resolver. Ou seja, a 

capacidade para reflectir emerge quando há o reconhecimento de um 

problema, de um dilema e a aceitação da incerteza” (Oliveira & Serraziana, 

2002, pp. 30-31). Também Pacheco e Flores (1999, p.27) reconhecem a 

importância da reflexão na ação, afirmando que “é na base da conversação 

reflexiva com uma situação que a epistemologia da prática confere a esta 

última um estatuo que não tinha no modelo de racionalidade técnica (…) trata-

se de um processo de descoberta originando um saber construído a partir da 

experiência e de uma situação particular através de uma aprendizagem 

significativa”. O hábito de relacionar conhecimentos torna-se primordial, no 

sentido em que permite, ao professor, promover a reflexão sobre os resultados 

positivos e negativos da ação, pois ambos permitem a aprendizagem, sendo 

fulcral o treino do pensamento para fazer do erro um importante estímulo para 

a aprendizagem (Lalanda & Abrantes, 1996). A escola é um contexto complexo 

em constante mudança, que nos exige uma adaptação e renovação constante 

de conhecimentos, competências e sensibilidades e estas, só são possíveis, se 

o professor refletir sobre a sua prática, para que possa ajustá-la à realidade. A 

prática não é suficiente para uma ação eficaz, é urgente que esteja conjugada 
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com hábitos reflexivos, para que exista, de facto, progressão. “A pluralidade e a 

natureza das funções docentes remetem para a noção de polivalência e 

alternância que permita um vaivém epistémico entre a teoria e a prática” 

(Matos, 2014)29. “A reflexão (…) implica uma perscrutação activa, voluntária, 

persistente e rigorosa daquilo em que se julga acreditar ou daquilo que 

habitualmente se pratica, evidencia os motivos que justificam as nossas acções 

ou convicções e ilumina as consequências a que elas conduzem. Eu diria que 

ser-se reflexivo é ter a capacidade de utilizar o pensamento como atribuidor de 

sentido. (…) A reflexão baseia-se na vontade, no pensamento, em atitudes de 

questionamento e curiosidade, na busca da verdade e da justiça” (Alarcão, 

1996, p.175). 

Para concluir, o professor é uma pessoa e, como pessoa, pensa e tem 

capacidade de construir o seu saber, de gerir a própria aprendizagem (Alarcão 

b, 1996). “O pensamento reflexivo é uma capacidade. Com tal, não desabrocha 

espontaneamente, mas pode desenvolver-se. Para isso, tem se ser cultivado e 

requer condições favoráveis para o seu desabrochar” (Alarcão, 1996, p.181). 

No início, as minhas reflexões podem ter sido mais descritivas do que 

reflexivas mas, com a capacidade de construir os meus saberes e com as 

condições favoráveis ao seu desenvolvimento, aprendi que “aprende-se a fazer 

fazendo. Mas também reflectindo. À luz do que já se sabe. Com vista à acção 

renovada. E nesse processo de acção-reflexão se desenvolve o saber 

profissional” (Infante et al, 1996, p.167). 

 

4.1.4.Avaliação do ensino 

“Em quase todas as obras de didáctica é realçada a importância da análise e 

avaliação do ensino. Conjuntamente com a planificação e realização do ensino, 

a análise e avaliação são apresentadas como tarefas centrais de cada 

professor (…) a análise e avaliação ligam-se, em estreita retroacção, à 

planificação e realização. Nenhuma destas três actividades é dispensável, se o 
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professor pretender assumir correctamente as suas funções” (Bento, 2003, pp. 

174-175). São vários os autores que arriscam uma definição exata de 

avaliação, sendo que aquela que, a meu ver, descreve de forma simples mas 

completa a minha ideia de avaliação é a seguinte, “a avaliação é uma questão 

complexa, em permanente discussão e geradora de muitas tensões. A 

avaliação é um elemento integrante e regulador das práticas pedagógicas, mas 

assume também uma função de certificação das aprendizagens realizadas e 

das competências desenvolvidas – avaliação como prática estruturada” 

(Abrantes, 2002, p. 9). Refere-se, ainda, “à recolha de informações necessárias 

para um (mais) correcto desempenho. É um regulador por excelência de todo o 

processo ensino-aprendizagem. É a consciência do próprio sistema educativo” 

(Aranha, 2004, p. 2010). Essas informações, quando devidamente analisadas, 

permitem identificar problemas que podem, então, ser resolvidos e 

proporcionar o sucesso do processo ensino-aprendizagem, tal como confirma 

Gonçalves (et al, 2010), quando nos diz que “através da análise dos problemas 

podem-se tomar decisões, visando a eficácia pedagógica” (p. 19).  

O processo de avaliação decorre, segundo Bento, em três momentos: “1º. No 

decurso da aula. Aqui não se pode falar propriamente de análise e avaliação de 

ensino. Contudo, não podem ser subvalorizadas aquelas observações que 

revelam, imediatamente, ao professor o grau de ressonância das suas 

propostas, a qualidade da estruturação do ensino e o nível das actividades 

desencadeadas. 2º. Na parte final da aula. Trata-se de proceder, com os 

alunos, a uma retrospectiva sobre o decurso e os resultados da aula. 3º. Após 

a aula e em casa. Análise e avaliação do ensino, propriamente ditas, têm lugar 

quando se passa mais uma vez as aulas em revista e se registam os seus 

resultados” (Bento, 2003, p. 175), dos quais vou destacar, ao longo deste 

capítulo, o primeiro e último momento, por terem estado sistematicamente 

presentes durante o ano letivo. Entre todos os tipos, formas e momentos de 

avaliação existentes, neste documento apenas irei destacar aqueles que, por 

um ou outro motivo, estiveram presentes na minha PES e considero que 

tenham tido relevância. 

Existem dois tipos de avaliação, a criterial e a normativa: 
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4.1.4.1.Avaliação Criterial  

 “é aquela em que se comparam os resultados alcançados com os previamente 

estabelecidos. Neste caso, a avaliação do aluno traduz a distância a que se 

encontra do padrão de aproveitamento determinado – a sua performance. (…) 

Este tipo de avaliação faz-se em função das acções de cada aluno, 

considerado individualmente e não em comparação com os outros. 

Normalmente, é usado este tipo de avaliação no momento dos testes e provas, 

pois o professor define quais os critérios de avaliação que as respostas têm de 

ter, comparando o conteúdo das respostas dadas com esses critérios” 

(Gonçalves et al, 2010, p. 41). Rosado e Colaço (2002) acreditam que este tipo 

de avaliação é o mais indicado, por permitir que os discentes sejam 

comparados com um ou mais critérios do conhecimento de todos, sabendo, 

qualquer um deles, onde têm de chegar e o que têm de fazer para atingir o 

“patamar” por eles estabelecido. Para Aranha (2004), esta definição de critérios 

permite, ao professor, colocar o aluno num determinado nível de uma escala de 

valores (neste caso, de 0 a 20), permitindo que os alunos sejam distinguidos 

entre si por níveis de sucesso. Não recorri sempre a este tipo de avaliação, 

tendo-o usado, de forma explícita, em duas modalidades: ginástica acrobática e 

atletismo. Na primeira, através da construção, a par com NE, de uma grelha 

criterial, que foi disponibilizada aos discentes no início da UD. “Para que muitos 

problemas não apareçam a meio do processo, uma estratégia que o professor 

pode adoptar pode ser a de entregar aos alunos no início do ano um 

documento orientador, onde constem os objectivos da cadeira, conteúdos, 

sumários desenvolvidos nas aulas, bibliografia, planeamento, calendarização 

das tarefas e das actividades, caracterização e critérios de avaliação. O 

documento deve ser aprovado e assinado pelos alunos e deve servir de guia, 

tanto para o professor como para os alunos” (Gonçalves et al, 2010, p. 19). A 

ficha entregue à turma continha muitos dos aspetos acima mencionados, mas 

não todos. Face às personalidades fortes existentes na turma, não achei que 

fosse produtivo entregar um documento tão pormenorizado, porque iriam, muito 

provavelmente, questionar qualquer alteração que efetuasse e teria que me 

justificar sempre, para que a relação de compromisso fosse transparente. 
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Assim, optei por dar-lhes informações que considerei mais pertinentes, sendo 

elas: os conteúdos, a calendarização e os CA. Na segunda, através da seleção 

de exercícios critério, em que os alunos tiveram de focar a sua atenção e 

prática. “Os professores inseguros receiam mostrar as «regras de jogo», 

pensando que a divulgação dos seus critérios de avaliação implica perder 

algum controlo sobre os alunos. Ao contrário, os professores competentes 

reconhecem que a clarificação de critérios traz benefícios para o ensino e para 

a aprendizagem” (Estanqueiro, 2010, p. 84).  

No entanto, não falando de nenhuma modalidade específica mas num 

panorama geral, a ESRT e, especificamente, o grupo de EF, já possuía uma 

ficha de CA, constituída por uma grelha onde constavam todos os parâmetros a 

ser avaliados, bem como o seu valor, em termos percentuais. No que diz 

respeito a este panorama geral, a minha função, bem como de todo o NE, 

passou pelo preenchimento dessa ficha. Apesar disso, e da classificação final 

do aluno ser resultado do preenchimento da ficha, o PC deu-me autonomia 

para a “manipular”, no sentido de obter classificações diferentes (superiores ou 

inferiores) às encontradas anteriormente, classificações essas que 

correspondiam melhor à realidade existente. Como me foi dito por uma docente 

da ESRT, às vezes os números não são sinónimos perfeitos do que os alunos 

valem, as impressões que um professor tem não devem ser colocadas à parte, 

pois têm um significado. Três alunos e casos distintos que me levaram a essa 

“manipulação” foram: a uma aluna que, no 1º período, tinha uma classificação 

de 16,4, tendo optado por atribuir 17 valores, para não condicionar as 

classificações posteriores, caso a discente aumentasse muito o seu 

rendimento; Um dos meus “meninos verdes”30 esteve, durante a maior parte do 

1º período, lesionado e, por isso, saiu prejudicado na classificação, no sentido 

em que poderia ter uma nota mais elevada, se não fosse a lesão. Sendo o 1º 

período, e não tendo certezas absolutas de nada, optei por atribuir a 

classificação que a ficha criterial me deu (16,6 valores, arredondados para 17 

valores). No entanto, no final do ano, com todas as certezas asseguradas, a 
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 Expressão utilizada em todas as reflexões realizadas, que visa denominar o grupo de alunos-

treinadores. 
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média do 3º período era de 18 valores mas a do ano era de 19 valores e, por 

isso, tendo em conta o seu percurso e percalço no início do ano, optei por 

atribuir ao discente a nota mais elevada, ficando com a certeza que, em anos 

posteriores, o mesmo poderá atingir os 20 valores; Para um aluno ter direito a 

uma bolsa de propositura de mérito tem de ter, pelo menos, uma média 

superior a 17,5 valores. Em conselho de turma verifiquei que a aluna precisava 

que um dos docentes alterasse a classificação, “manipulando” a grelha, 

subindo 1 valor à nota atribuída anteriormente. Apesar da média da discente à 

disciplina de EF ser 16 valores, a média isolada do 3 período era de 17 valores 

e, por isso, servi-me da autonomia atribuída. 

“Qualquer apreciação que se faça do trabalho dos alunos deve ter em conta os 

respectivos critérios, devendo os alunos ser capazes de perceber, sem 

problemas, a sua situação face às aprendizagens que têm que adquirir ou 

desenvolver” (Gonçalves et al, 2010, p. 17). Essa apreciação foi feita após a 

atribuição das classificações de cada período, como se pode constatar através 

do seguinte excerto de reflexão: 

“Após o grito de turma, os alunos foram dispensados, mas nem todos. Alguns alunos 

permaneceram no espaço de aula, para que pudesse falar com eles sobre as 

classificações do 1º período. Se a uns foi dito que poderiam ter uma classificação 

superior se participassem mais na aula com todos os conhecimento que sei que têm, a 

outros foi dito que as atitudes em contexto de aula podem ajudar ou prejudicar na 

classificação, tendo existido os dois casos. Sendo aspetos que podem ser mudados, e 

depois desta conversa, os alunos só têm que aproveitar a oportunidade!” 

Reflexão nº6 de ginástica. Espaço G5. Duração 40’. 7/1/2015 

“Todos os professores têm alunos preferidos. A neutralidade afectiva não 

existe. O importante é que os afectos não perturbem a avaliação (…) os 

critérios utilizados não são fruto de simpatias ou caprichos pessoais, mas têm 

fundamento” (Estanqueiro, 2010, p. 85). 

 

4.1.4.2.Avaliação Normativa 

Para Gonçalves (1997), descreve a execução do aluno em termos de posição 

relativa que alcança em relação ao grupo, comparando os seus desempenhos 
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com os do grupo. Permite, tal como nos diz Aranha (2004), que seja feita uma 

comparação das prestações dos alunos entre si, organizando-as 

hierarquicamente do mais apto para o menos apto. Apesar de permitir 

classificar, a avaliação normativa não permite distinguir os níveis de sucesso 

existentes, ou seja, sabe-se quanto é que um aluno “vale” em comparação com 

outro mas não o que “vale” relativamente aos critérios estabelecidos. O que 

pode acontecer, e confesso que acabou por acontecer em alguns casos, é que 

o facto de um aluno estar inserido em determinado grupo com mais 

dificuldades do que ele, ou ao contrário, obtém uma classificação menor, ou 

maior, por pertencer àquele grupo, o que não me parece que seja totalmente 

justo. Um exemplo claro que espelha esta situação foi o caso do andebol, onde 

existiam vários alunos com competências, mas um federado - que foi, na minha 

opinião e na de todos os elementos da turma, o melhor aluno-atleta-professor-

treinador da turma, tendo orientado muito bem as aprendizagens da sua 

equipa. Neste caso específico, sei que alguns elementos da equipa em questão 

evoluíram mais do que os restantes, tendo, consequentemente, classificações 

mais elevadas do que se tivessem ficado noutra equipa. No entanto, pelas 

dificuldades apresentadas no momento da Avaliação Diagnóstica, este capitão 

era, e foi, o meu melhor truque. Tendo consciência disso, mas considerando 

que a comparação entre discentes também deve estar presente, optei por 

recorrer a uma avaliação mista, onde os dois tipos de avaliação anteriormente 

mencionados estiveram presentes e se complementaram. Acredito, 

plenamente, que a combinação entre estes dois tipos de avaliação me permitiu 

ser mais justa e precisa. 

Existem 4 momentos de avaliação, a inicial/diagnóstica, a contínua/formativa, a 

pontual/sumativa e a auto-avaliação, que não diz respeito ao professor mas ao 

aluno e ocorre no final de cada período do ano letivo. 

 

4.1.4.3.Avaliação Diagnóstica 

“A avaliação diagnóstica, como o próprio nome indica, não é «formular um 

juízo» mas recolher informação para estabelecer prioridades e ajustar a 

actividade dos alunos ao sentido do seu desenvolvimento. Permite identificar 
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as competências dos alunos no início de uma fase de trabalho e colocar o 

aluno num grupo ou nível de aprendizagem ajustado às suas capacidades. Ou 

seja, é preciso fazer aprender e quem tem dificuldades tem o direito de ser 

apoiado, procurando as soluções mais adequadas depois de identificadas as 

suas dificuldades. (…) É através da avaliação diagnóstica que o professor 

identifica se o aluno possuiu os pré-requisitos (conhecimentos e aptidões numa 

situação inicial) necessários para a actividade.” (Gonçalves et al, 2010, p. 47). 

Para Ribeiro (1999), serve também para o professor perceber se a turma já 

possui conhecimentos sobre a unidade que se vai iniciar e se, eventualmente, 

pode começar o seu trabalho numa fase mais adiantada do que a que previa. 

De acordo com Aranha (2004), é através desta primeira avaliação que o 

professor define os objetivos, estratégias e metodologias para iniciar o 

processo de ensino-aprendizagem.  

Das sete modalidades lecionadas, nem todas foram alvo de avaliação 

diagnóstica (AD). Por indicação do PC, as UD extremamente curtas, como 

atletismo, não podiam “perder” mais uma aula e, por isso, nestes casos, não 

foram realizadas AD e o ponto de partida para a construção da UD foi o zero, 

sendo, depois, ajustado à realidade, através das informações recolhidas na 

primeira aula. No entanto, em todas as modalidades coletivas, por lhes ser 

dedicado mais tempo de lecionação, realizei AD, tendo sido extremamente 

úteis, pelas razões óbvias já mencionadas, tal como se vê através do excerto 

de reflexão: 

“Tendo sido a primeira aula da unidade didática (UD) de andebol, esta foi dedicada à 

avaliação diagnóstica. Esta avaliação tem como objetivo perceber em que forma 

básica de jogo é que a turma se encontra, para que possa ser feito um planeamento 

correto e ajustado às capacidades dos discentes e tendo em conta os objetivos 

estipulados para este ano e ciclo de ensino (10º ano – ensino secundário). Como tal, a 

avaliação foi realizada através de exercícios critério e situação de jogo reduzida (4x4 + 

GR), avaliando os aspetos mencionados no plano de aula (…)” 

Reflexão nº1 de andebol. Espaço G1. Duração 40’. 12/12/2014. 

A realização destas avaliações não foram só importantes pelas razões 

apresentadas, mas também porque me ajudaram a escolher o modelo de 
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ensino a utilizar em cada modalidade e momento. Por exemplo, os alunos 

tinham muitas dificuldades a voleibol e foi a primeira modalidade a lecionar, ou 

seja, por ambas as razões não podia iniciar com o Modelo de Educação 

Desportiva (MED) na sua totalidade, pelas caraterísticas que este modelo 

apresenta (ver mais no estudo de investigação).  

 

4.1.4.4.Avaliação Formativa 

Assume um caráter contínuo e sistémico, recorrendo a uma variedade de 

instrumentos de recolha de informação, adequados à diversidade das 

aprendizagens e aos contextos em que ocorrem, tendo como uma das 

principais funções principais a regulação do processo ensino-aprendizagem.31 

Para Ribeiro e Ribeiro (1990), a avaliação formativa deve acompanhar sempre 

todo o processo de ensino-aprendizagem, uma vez que permite identificar as 

aprendizagens bem-sucedidas e as que provocam dificuldades, para que essas 

possam ser ultrapassadas e os alunos sejam levados à proficiência e ao 

sucesso. Segundo Fernandes (2005), o feedback é primordial no desempenho 

do aluno no decorrer da avaliação formativa, pois serve de informação de 

retorno a esse desempenho. É neste momento que o professor dá a conhecer, 

ao aluno, o caminho a percorrer, o que está bem e o que precisa ser melhorado 

e interpreta os seus desempenhos. Desta forma, e indo de encontro ao 

Decreto-Lei acima mencionado, os professores não devem apenas avaliar, mas 

sim propor soluções aos problemas dos alunos, sendo um avaliador e 

orientador simultaneamente. 

“Na avaliação formativa, o professor procede a uma observação cuidada e 

sistemática das tarefas que o aluno leva a cabo ao longo do ano” (Gonçalves et 

al, 2010, p. 50). Esta observação foi realizada através de vários instrumentos 

distintos (ver no ponto denominado Técnicas e Instrumentos de Avaliação), o 

que me permitiu recolher informações vitais sobre o desempenho da turma, 

podendo verificar os seus erros, com o objetivo de os superar na/s aula/s 

seguinte/s. Uma das minhas principais dificuldades, em todos os momentos de 

avaliação, passou pela sobrecarga de informações que tinha de recolher e o 
                                                           

31
 Decreto-Lei nº. 6/2001 de 18 de janeiro.  
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número de alunos que constituía a turma e, no que diz respeito à avaliação 

formativa, não foi exceção. Em UD muito curtas, tive extrema dificuldade em 

realizar este tipo de avaliação, porque o número de aulas era reduzido e a 

quantidade de matéria a ensinar era considerável, não tendo tempo para “sair” 

e ler a turma do “lado de fora” – a estratégia usada para combater esta 

dificuldade passou pelo recurso à filmagem das aulas. Pelo contrário, nas 

restantes modalidades, reservei sempre um tempo para que, durante a aula, 

pudesse ter os alunos a realizar as tarefas pedidas e pudesse fazer registos 

escritos sobre as suas aprendizagens e dificuldades. A avaliação formativa 

presume uma relação de reciprocidade entre o professor e o aluno, o que só 

acontece quando esta é isenta de julgamentos e há uma desmistificação do 

erro. Por isso, a avaliação deve-se centrar na aquisição de competências e não 

tanto nos resultados. Rosado e Colaço (2002) consideram que os alunos 

devem ser avaliados ao longo das aulas, à medida que fazem os exercícios, 

sem “pressão”. É um facto que têm de ser avaliados mas não tem que 

acontecer sob tamanha pressão, causadora de “stress”. O objetivo deve ser o 

de avaliar o que realmente sabem e, portanto, não devem estar condicionados 

pela pressão da avaliação. Os autores afirmam, também, que, sendo a 

avaliação formativa centrada em pequenas partes da matéria, permite que o 

aluno só avance para a «parte» seguinte, quando a anterior é ultrapassada 

com sucesso. A adoção de uma atitude mais “passiva” e de observação e 

avaliação, pode ser verificada através do excerto seguinte: 

“Num primeiro momento a minha atitude foi mais passiva, na medida em que decidi 

avaliar a turma “do lado de fora”. Estar há vinte aulas por dentro da turma, intervindo 

constantemente e nunca parando tempo suficiente para olhar, com olhos de ver, para 

a turma, desenvolveu convicções e crenças que poderia não ser as mais corretas. Ver 

a turma do lado de fora permitiu-me constatar factos muito interessantes: alguns 

discentes estão num nível superior àquele que eu pensava, outros estão naquele que 

sempre pensei e outros, infelizmente, não são tão dotados como pintei. Esta análise 

permitiu-me retirar dados importantes para a avaliação e para que esta fosse 

realmente mais justa.” 

Reflexão nº19 e 20 de voleibol. Espaço G2. Duração 90’. 7/11/2014 
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Para Aranha (2004), é através das informações recolhidas na avaliação 

formativa que, posteriormente, se deve basear a classificação final do aluno e, 

de facto, essa avaliação, tendo sido contínua e realizada através dos 

questionamentos realizados durante as aulas, observação das atitudes em 

contexto de aula e das tarefas dadas para realizar de forma autónoma 

(principalmente mas não só) e dos trabalhos de grupo, permitiu-me ter muitas 

informações que uma avaliação sumativa não engloba e que considero 

primordiais no ato da atribuição de classificações. “Avaliar é mais do que «dar 

notas». Na escola, é necessário valorizar a dimensão formativa da avaliação. 

Os professores não ensinam para avaliar, mas avaliam para ensinar melhor e 

garantir a qualidade das aprendizagens. A avaliação é um meio, não um fim” 

(Estanqueiro, 2010, p. 83). Este momento de avaliação formativa vai de 

encontro ao formato de avaliação contínua, que se carateriza por se processar, 

como o próprio nome indica, continuamente e, apesar da minha curta 

experiência, na minha opinião, deve fazer parte do quotidiano dos professores 

e alunos. Para Ribeiro e Ribeiro (1990), a avaliação realizada durante o 

processo acarreta algumas vantagens: motiva os discentes, permitindo que os 

mesmos tenham conhecimento sobre o que já sabem; orienta-os, dando 

informações sobre as suas dificuldades e formas de as ultrapassar; permite 

que o docente altere as suas estratégias, caso as mesmas não estejam a ter o 

impacto desejado; e serve de base às classificações atribuídas, dando 

argumentos para cada nota. “Assim, pode afirmar-se que, de uma maneira 

geral, a avaliação está relacionada com a recolha de informação, com a 

interpretação dessa mesma informação e, por último, com a elaboração de 

uma tomada de decisão” (Gonçalves et al, 2010, p. 24). Na minha PES, este 

foi, de facto, o tipo de avaliação que esteve mais presente e teve um maior 

impacto no processo de ensino-aprendizagem. Se tivesse optado por o excluir, 

avaliando apenas os discentes nas fases finais das diferentes unidades 

didáticas, o que é que poderia acontecer? Os que não tinham aprendido não 

iriam aprender muito mais, porque quase nunca há tempo, nas escolas, para 

“voltar atrás” e “refazer” o processo. Como professores, na minha opinião, 

temos que ter sempre em conta os objetivos que queremos alcançar e, durante 
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o processo, verificar quais é que já foram atingidos ou não. Se já foram, 

podemos avançar para etapas seguintes, se não foram, é preciso (re)definir 

estratégias. Do processo de avaliação formativa, não fizeram parte apenas as 

habilidades motoras, mas também a cultura desportiva (através do 

questionamento, realizado praticamente em todas as sessões de ensino), o 

domínio psicossocial (através das relações dentro dos grupos de trabalho e 

equipas, das competições e, (in)felizmente, através dos problemas que 

surgiram com alguns alunos (ver no capítulo Dentro de nós há uma coisa que 

não tem nome, essa coisa é o que somos) e as capacidades coordenativas e 

condicionais (esta categoria transdisciplinar não foi avaliada diretamente mas 

era espelhada noutras categorias: se os alunos realizavam ou não a condição 

física estipulada). 

4.1.4.5.Avaliação Sumativa 

“(…) a avaliação formativa recorre a instrumentos e procedimentos que 

permitem compreender o estado da situação e do conhecimento ao longo do 

processo de formação do aluno. Já na avaliação sumativa, recorre-se a 

instrumentos e procedimentos de avaliação final, realizados segundo uma 

estrutura de síntese” (Gonçalves et al, 2010, pp. 50-51). Contrariamente à 

regulação contínua que carateriza a avaliação formativa, a sumativa (AS) é 

pontual e visa a classificação. Através dela não há controlo do processo de 

ensino-aprendizagem, logo, a sua função centra-se mais na constatação do 

sucesso ou insucesso escolar do que propriamente na promoção da aquisição 

de competências. No entanto, Ribeiro e Ribeiro (1990), têm uma visão diferente 

que a mim, pessoalmente, me convence, mas que certamente não é aceite por 

todos, infelizmente. Os autores referem que esta avaliação é um balanço de 

resultados no final de uma unidade, que acrescenta novos dados aos 

recolhidos anteriormente e que, por isso, contribui para uma apreciação mais 

equilibrada. A avaliação sumativa deve, segundo este pensamento, ser 

entendida como um meio para conhecer mais sobre o que já se sabe e ter uma 

visão mais global do processo de ensino-aprendizagem – foi nesta perspetiva 

que recorri ao seu uso – e deve “ter lugar no final de uma ou várias unidades 

de ensino que interessa avaliar globalmente. A avaliação sumativa fornece um 
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resumo da informação disponível, precede a um balanço de resultados no final 

de um segmento extenso de ensino” (Rosado e Colaço, 2002, p. 66). 

Em modo exemplificativo, recorri à avaliação sumativa realizada em duas 

modalidades: a ginástica acrobática e a dança. No primeiro caso, a avaliação 

ocorreu no dia 30 de janeiro de 2015 e foi resultado de muitas aulas de 

trabalho e treinos extra, tendo a turma encarado a avaliação como um 

momento muito sério e de êxtase. Lembro-me desse dia como se fosse hoje, 

as meninas chegaram tarde porque estiveram no balneário a vestir roupa e 

adereços a rigor e maquilhagem a condizer, os meninos tinham t-shirts e 

calções a combinar com o resto do grupo e, todos juntos, formaram grupos de 

trabalho que se distinguiam uns dos outros facilmente. A AS resumiu-se a 2’ e 

30’’ de cada grupo, que apresentaram a sua coreografia, construída segundo 

as exigências que constavam na ficha entregue no início da UD. No segundo 

caso, a AS coincidiu com a última observação da PO e com a última aula 

prática da minha PES, tendo sido, portanto, um dia memorável, de algum 

“stress” e de muito sucesso. Como já disse anteriormente, a UD de dança foi 

constituída por 5 aulas, não podendo esperar milagres nem exigir dançarinos 

profissionais, tendo a AS resumindo-se a 2’ de coreografia de turma, onde 

metade foi ensinada no próprio dia. Ou seja, o seu peso na classificação final 

não foi muito grande. “A avaliação sumativa (como as restantes formas de 

avaliação) podem assumir uma expressão qualitativa ou quantitativa. No 1º 

ciclo, por exemplo, é qualitativa e exprime-se de forma descritiva e, embora nos 

restantes ciclos se traduza numa classificação numérica, a sua expressão 

qualitativa e de descrição globalizantes não se deveria perder” (Rosado e 

Colaço, 2002, p. 69), e não se perdeu. 

Devo referir que os alunos dispensados da prática não fizeram quaisquer testes 

teóricos nem trabalhos, porque o tempo de dispensa não o justificava. No 

entanto, esses discentes tiveram uma participação muito ativa em cada uma 

das aulas, tendo realizado tarefas múltiplas e diversificadas que, por um lado, 

contribuíram para as rápidas organizações das situações de aprendizagem e, 

por outro lado, permitiram que os seus conhecimentos teóricos das matérias, 

bem como de gestão e organização, fossem aprofundados. Entre as tarefas 
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realizadas por esses alunos, destaco as de relação com o material e com o 

espaço (monte e desmonte dos campos de jogo, distribuição e recolha dos 

materiais - que constava nos manuais de equipa elaborados), desempenho de 

papéis de gestor e organizador (cada aluno era responsável por um grupo de 

alunos, tendo de se certificar que as rotações entre os elementos e equipas 

adversárias eram realizadas de acordo com as normas que constavam nos 

manuais de equipa ou com as indicações fornecidas na aula) e, principalmente, 

papéis de treinador (onde cada aluno tinha a tarefa de acompanhar um ou mais 

alunos, analisar os seus comportamentos técnicos e táticos e corrigir os pontos 

que não estavam a ser bem realizados, dando indicações que melhorassem a 

ação dos colegas – indicações essas que se traduziam nas componentes 

críticas que constavam nos planos de aula e eram analisadas em conjunto 

comigo), entre outras tarefas mais específicas, como se pode ver através do 

excerto seguinte: 

“O trabalho de casa dos discentes era trazerem para a aula os prémios elaborados 

das categorias pelos quais ficaram responsáveis e todos cumpriram, apesar de ter 

conhecimento que se em algumas equipas houve preocupação de todos e um trabalho 

de cooperação, noutras não. A criatividade, esforço e trabalho cooperativo são 

aspetos que irei ter em conta na avaliação final dos discentes, porque não é só jogar 

bem e bonito que faz um aluno completo, tudo conta.” 

Reflexão nº18 de andebol. Espaço G2. Duração 40’. 11/3/2015 

4.1.4.6.Auto-Avaliação 

“Os professores devem partilhar o poder e a responsabilidade de avaliar com 

os alunos” (Gonçalves et al, 2010, p. 20) e, por isso, “à acção exercida pelo 

professor, deve suceder a acção de auto-avaliação por parte do aluno” (p. 55). 

Para Rosado e Colaço (2002), o aluno deve criticar o seu trabalho para 

encontrar meios para corrigir os pontos mais fracos e identificar os sucessos 

conseguidos – trata-se de o aluno refletir sobre os objetivos que lhe foram 

propostos e fazer uma auto-avaliação. “O aluno moderno tem de ser capaz de 

aquilatar o seu valor, de dizer «o que vale, o que merece»” (Gonçalves et al, 

2010, p. 64). “Neste sentido, atribuir ao aluno uma verdadeira autonomia no 

seu projecto escolar é reconhecê-lo como sujeito e este reconhecimento da sua 
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identidade é indispensável para que ele possa formar-se. (…) Compreender-se 

a partir do interior, questionar-se, permitir retirar as pistas para as suas acções 

futuras. (…) Assim, a auto-avaliação consiste, essencialmente, num processo 

de regulações dinâmicas e interactivas de formação, não podendo reduzir-se a 

uma simples instrumentação externa” (Gonçalves et al, 2010, pp. 64-65).  

Na minha PES, os alunos realizavam a sua auto-avaliação através do 

preenchimento de uma ficha – já elaborada pelo grupo de EF da escola – onde 

constavam todos os domínios alvos de avaliação, os respetivos valores em 

percentagem e espaços em branco, para que os alunos, de forma 

individualmente, pudessem preencher, na coluna de cada período, as 

modalidades lecionadas, a classificação que auto propunham, não só no que 

diz respeito aos saberes e competências mas também às atitudes em contexto 

de aula e ao domínio sócio-afetivo e uma classificação final. A mesma ficha 

tinha espaços destinados a cada período e, por isso, no final de cada um deles, 

aquando a distribuição das fichas, os discentes tinham o conhecimento de 

como se auto-avaliaram em todos os aspetos nos períodos anteriores, o que, a 

meu ver, foi benéfico, porque no seio de tantas disciplinas e avaliações, os 

alunos puderam relembrar a sua “posição” na disciplina de EF. “Se apontarmos 

para metodologias activas, com a participação dos alunos na construção do 

seu próprio processo de formação, estes devem ser chamados a participar 

activamente na sua avaliação. A avaliação formativa e, em particular, a auto-

avaliação, constituem, assim, uma excelente forma de avaliação” (Colaço e 

Rosado, 2002, p. 43). O autor acrescenta que “não se trata sequer de 

procederem à sua «auto-classificação» (prática corrente em Educação Física) 

mas de desenvolver a sua capacidade de valorizar, ajuizar e tomar decisões 

acerca da sua próprias aprendizagens, dar conta dos seus erros, corrigi-los por 

sua iniciativa, permitir a introspecção acerca do seu comportamento” (p. 45). 

Apesar disto, um dos perigos a ter em conta na auto-avaliação é que “os 

estudantes podem falsear, a seu favor, os resultados que obtêm, a fim de 

aparentar (…) a posse de uma cultura ou de aptidões positivas de que 

carecem” (Carrasco, 1989, p. 26-27) – situação que vivenciei com alguns 
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alunos, tanto pela sobrevalorização com pela subestimação das suas 

capacidades. 

 

4.1.4.7.Técnicas e Instrumentos de Avaliação 

Cada professor deve utilizar a metodologia que achar mais indicada mas, 

qualquer uma delas, deve-se basear numa avaliação formal e objetiva e, para 

isso, os professores devem recorrer aos instrumentos de avaliação que lhes 

permitam retirar as informações sobre as aprendizagens dos alunos. Durante a 

minha PES, a escolha por um ou mais instrumentos, prendeu-se com o facto 

de ter de deixar de avaliar pelo «olhómetro» acima mencionado e passar a 

assentar a avaliação em instrumentos precisos e rigorosos que me permitiram 

a tão reclamada objetividade. Se, no início do ano letivo, a escolha residiu em 

grelhas muito detalhadas, repletas de critérios pormenorizados, a experiência 

mostrou-me que esse instrumento não era o mais indicado, pelo tempo de 

aulas disponível e pelo número de alunos que constituía a turma, como referem 

os seguintes excertos: 

“No entanto, 90 minutos não são suficientes para recolher essas informações de 23 

alunos e, por isso, com a autorização de todos os encarregados de educação e em 

consenso com o professor cooperante, a aula foi filmada para que, posteriormente, 

possa analisar as imagens e focar-me em cada aluno durante o tempo que achar 

necessário.” 

Reflexão nº21 e 22 de voleibol. Espaço G3. Duração 90’. 14/11/2014 

“Pela experiência que tenho aquando a realização de avaliações diagnósticas há um 

ponto merecedor de reflexão: numa aula de um tempo letivo não é possível realizar 

uma avaliação individual e pormenorizada a todos os alunos, por isso, e tendo em 

conta a realidade com que me deparo, optei por não seguir nenhuma grelha com 

muitos critérios de êxito (tal como aconteceu no 1º período) mas sim observar os 

discentes e registar alguns pontos importantes, conseguindo, no fim, dividi-los por 

níveis. Este ponto é o que mais me interessa, uma vez que o modelo de ensino que 

vai ser usado na UD é o Modelo de Educação Desportiva e os alunos irão trabalhar 

em grupos e por níveis de aptidão.” 

Reflexão nº1 de futebol. Espaço G3. Duração 40’. 18/3/2015 
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 Dependendo das modalidades, o instrumento escolhido também não foi o 

mesmo. Por exemplo: em Atletismo (salto em altura), todas as sessões de 

ensino foram filmadas32, de modo a que, posteriormente, pudesse analisar as 

imagens de forma rigorosa, tal como o tecnicismo da modalidade exige; Na 

corrida de velocidade, selecionei exercícios critério, do conhecimento da turma, 

dando oportunidade, durante as aulas, para que os alunos as aprimorassem e, 

posteriormente, as desempenhassem de forma satisfatória. Cada um desses 

exercícios tinha pontos fulcrais que os discentes tinham que cumprir, pontos 

que constavam numa grelha simplificada e me permitiu realizar a avaliação dos 

discentes de forma facilitada; em Ginástica Acrobática, não utilizei apenas um 

instrumento de avaliação, tal como se pode constatar através do seguinte 

excerto: 

“De modo a ser mais justa, a avaliação foi filmada, para que agora possa avaliar todos 

os aspetos e no momento pudesse desfrutar das apresentações, fazendo algumas 

anotações que no momento fazem mais sentido: apreciação global do grupo, fator 

surpresa, coordenação entre os elementos, destaque de algum elemento ou, pelo 

contrário, coesão entre todos e inteligência no aproveitamento das capacidades e 

dificuldades de cada um. Esta avaliação não se baseia num único momento, muito 

pelo contrário. É certo que irá ser atribuída uma classificação ao trabalho apresentado 

mas, a classificação final da modalidade, baseia-se também em todo o trabalho 

desenvolvido ao longo da unidade didática. Exemplo disso é que o grupo mais 

organizado e coeso de todos não conseguiu realizar uma figura obrigatória, eu tinha a 

certeza que o grupo a conseguia fazer e, após a apresentação, pedi que repetissem 

esta figura isoladamente e tiveram sucesso.” 

Reflexão nº14 e 15 de ginástica. Espaço G5. Duração 90’. 30/1/2015 

Nas modalidades desportivas coletivas (voleibol, andebol e futebol), a 

avaliação ocorreu em situações de jogo e não em situações de aprendizagem 

isoladas, onde tanto a técnica e a tática eram avaliadas. “Simultaneamente, a 

importância do jogo é considerada não só no período instrucional como 

também na avaliação inicial e final, o que confere validade ecológica às 

                                                           

32
 No início do ano letivo foi entregue uma autorização aos Encarregados de Educação para 

que, durante as aulas, pudesse proceder à captação e gravação de imagens – autorização 
assinada por todos os EE. 
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aprendizagens conquistadas, fruto do alinhamento do processo de instrução 

com a avaliação. A aplicação de instrumentos de avaliação que integram a 

componente táctica afasta-se claramente dos modelos de avaliação 

tradicionais, nos quais a técnica é o critério balizador da aquisição de 

competências no jogo. A avaliação decorre sempre em contextos reais, sendo 

por isso designada de autêntica, pretendendo-se obter indicadores da 

performance em jogo, em que os relativos à tomada de decisão, às acções 

sem bola e à execução técnica são equacionados” (Mesquita & Graça, 2011, p. 

159). Um último exemplo que visa diferenciar a escolha dos instrumentos de 

avaliação utilizados reside no badminton, modalidade cuja unidade didática era 

constituída por vários movimentos técnicos e comportamentos táticos que 

foram observados durante as sessões de ensino (observações espontâneas) e, 

por vezes, preferencialmente em situações de jogo e torneio, eram feitos 

registos individuais de cada aluno, tendo por base os critérios definidos na 

grelha de avaliação sumativa e as observações (sistemáticas). Segundo 

Barreira (2001), um dos maiores desafios com que a profissão docente se 

defronta, no que se refere à avaliação, é o facto de ter de existir um equilíbrio 

entre as observações espontâneas e as sistemáticas, uma vez que se 

complementam. O professor, de modo a recolher informações sobre a forma 

como os alunos desempenham as tarefas propostas, as atitudes que adotam e 

as e competências que desenvolvem no decorrer do processo de ensino-

aprendizagem, tem de fazer registos estruturados de observação. 

Independentemente da escolha do instrumento de avaliação a utilizar, existem, 

segundo Rosado e Colaço (2002), qualidades que o mesmo deve possuir, 

sendo eles: validade, fidelidade/garantia, sensibilidade, economia, objetividade, 

estandardização e aferição. 

No decorrer deste ponto, foi possível constatar a importância do ato de avaliar 

e de como o mesmo me permitiu procurar tomar melhores decisões que 

promovessem o desenvolvimento dos alunos e o cumprimento dos objetivos 

definidos. Para isso, foi necessário avaliar de forma consciente, com o intuito 

de ser o mais justa possível, apesar destes momentos, principalmente o da 

atribuição de classificações, acarretarem alguma ansiedade. Ainda assim, a 
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avaliação permitiu-me comparar as metas inicialmente definidas e se as 

mesmas foram ou não alcançadas, o que foi feito e o que ficou por fazer e, 

acima de tudo, possibilitou-me desfazer alguns enganos e corrigir erros que se 

poderiam tornar irreparáveis se a mesma não tivesse sido feita de forma 

sistemática. 
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4.2.Área 2 – Participação na escola e relações com a 

comunidade 

“A sociedade presente, marcada pela diversidade e pela pluralidade, exige 

funções acrescidas à escola, colocando-lhe a responsabilidade de preparar os 

jovens para o futuro que terá que enfrentar. Assim, além de gestor da aula, o 

professor tem que ser um gestor de relações pessoais e de conflitos, um gestor 

administrativo, um gestor de tarefas de interacção entre os vários elementos da 

comunidade escolar, e ainda gestor da interacção com a comunidade. O 

professor vê-se, assim, envolto numa multiplicidade de tarefas às quais tem 

que ser capaz de dar resposta. (…) Na realidade, o professor só poderá 

responder com eficácia às múltiplas tarefas para que é solicitado, se 

compreender e se envolver no contexto global do ser professor” (Silva, 2009, p. 

9). Por comunidade escolar podemos entender todos os intervenientes, diretos 

e indiretos, do espaço escolar, desde alunos, professores, funcionários, pais, 

até encarregados de educação. No decurso do estágio, um dos traços da 

identidade que emerge é a noção que o professor não atua apenas no espaço 

da sala de aula e que as suas responsabilidades transcendem o da sua 

disciplina e o espaço da escola (Batista, 2012). De modo a dar cumprimento às 

exigências atribuídas ao professor, as Normas Orientadoras33 mencionam que 

o EE (futuro professor) deve “contribuir para a promoção do sucesso educativo, 

no reforço do papel do professor de Educação Física na escola e na 

comunidade local, bem como da disciplina de Educação Física, através de uma 

intervenção contextualizada, cooperativa, responsável e inovadora; Conceber e 

pôr em prática atividades de complemento curricular na escola, garantindo a 

sua estreita articulação com os objetivos da atividade curricular de EF; 

Compreender a atividade de ensino e treino de Desporto Escolar (DE), 

enquanto processo dominantemente pedagógico; Compreender o papel de 

diretor de turma na sua relação com os pares, sob o ponto de vista 

administrativo e de gestão de relações humanas e enquanto responsável pela 

                                                           

33
 Matos, Z. (2014). Normas orientadoras do estágio profissional do ciclo de estudos 

conducente ao grau de mestre em ensino de educação física nos ensinos básico e secundário 
da FADEUP. 
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área não disciplinar – F. Cívica; Identificar, apreciar criticamente e intervir nas 

atividades inerentes à direção de turma e ao conselho de turma; Participar na 

gestão de recursos da organização, assumindo responsabilidades na direção e 

na elaboração e coordenação de projetos de desenvolvimento organizacional; 

Identificar e analisar criticamente a cultura da escola, fomentando o respeito 

pela sua diversidade/pluralidade na promoção da integração e a socialização 

dos alunos; e conceber, utilizar e avaliar processos de promoção de estilos de 

vida ativa e saudáveis junto da comunidade educativa” (Matos, 2014, p. 6 e 

7)34. 

Tive o privilégio de puder viver a escola dentro e fora da sala de aula e, neste 

sentido, a minha participação na escola e as relações estabelecidas com a 

comunidade, revelaram ser preponderantes para a minha evolução profissional, 

compreendendo a importância da minha ação fora do contexto habitual. 

 

4.2.1.Corta-mato escolar (atletismo) 

A primeira atividade desportiva organizada pela ESRT no ano letivo 2014/2015 

foi o corta-mato escolar, tendo sido realizada no dia 21 de novembro e 

destinada a todos os alunos da escola que quiseram participar nas provas. O 

NE não teve nenhuma tarefa no planeamento da mesma, uma vez que esta foi 

organizada pelos professores responsáveis pela atividade interna do desporto 

escolar e, as funções atribuídas, ocorreram apenas no dia da atividade. O 

comité organizador distribuiu as tarefas para todo o grupo de EF e anunciou-as 

numa pequena e rápida reunião momentos antes do início das competições - a 

minha função foi dar uma pulseira a cada aluno, por cada volta realizada ao 

percurso estipulado – no entanto, houve uma preparação do recinto antes dos 

discentes chegarem, na qual participei de forma ativa. Este tipo de evento 

requer a intervenção da Câmara Municipal, que disponibiliza recursos humanos 

para que ajudem na montagem e desmontagem do material. No dia 21, tanto 

eu como alguns professores do grupo de EF, se tornaram funcionários públicos 

                                                           

34
 Matos, Z. (2014). Normas orientadoras do estágio profissional do ciclo de estudos 

conducente ao grau de mestre em ensino de educação física nos ensinos básico e secundário 
da FADEUP. 
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da Câmara, na medida em que, a par com os senhores destacados para o 

serviço, montámos todo o material necessário, desde os cartazes de início e 

fim de meta e escolha e sinalização do percurso da prova. Não tendo estado 

por dentro da organização, a minha aprendizagem, caso um dia tenha que 

realizar esta tarefa, ficou um pouco limitada, podendo apenas exprimir a minha 

opinião e refletir sobre algumas situações vivenciadas que merecem uma 

posição de destaque: na atividade estava presente 1 ambulância e um número 

reduzido de profissionais de saúde, que visavam solucionar os incidentes 

ocorridos. No entanto, existiram múltiplas lesões, quedas e ferimentos, sendo 

que um aluno chegou mesmo a perder os sentidos e ficar inconsciente, sendo 

socorrido pela própria mãe, por mim e outra docente. Numa atividade de 

caráter desportivo e tendo em conta as caraterísticas da prova, propícia a 

quedas, seria necessário contar com a presença de um número maior de 

profissionais de saúde e que os mesmos estivessem distribuídos pelo recinto e 

não centralizados, de modo a dar resposta a todos os casos; sendo um recinto 

aberto e com a presença de cidadãos que não fazem parte do corpo docente, 

constatei a enorme facilidade com que os alunos poderiam desaparecer dali, 

uma vez que as saídas não foram encerradas nem tinham ninguém a controlar 

as movimentações de pessoas. Por acaso correu tudo bem, mas se 

desaparecesse um aluno a responsabilidade iria recair na ESRT e, 

principalmente, no grupo de EF. Creio que houve falhas neste ponto, levando a 

que corresse-mos riscos desnecessários. Nos dias de atividades desportivas, 

os professores de EF não fazem, literalmente, mais nada. Nem quando a 

mesma ocupa apenas uma parte do dia, como foi o caso do corta-mato escolar, 

os professores lecionam. A minha opinião sobre esta situação é muito peculiar, 

na medida em que perdi dois tempos, desnecessariamente, na modalidade de 

Ginástica Acrobática. Ouvimos, todos nós, os professores da área a alegarem 

falta de tempo para lecionar e, consequentemente, o não cumprimento do 

programa nacional. Esta situação é um contra-argumento que considero forte, 

sendo revelador de um contrassenso entre o tempo disponível e o 

rentabilizado. Sublinho que esta decisão não é opcional, que pedi ao PC para 

lecionar as aulas e não fui autorizada, na medida em que a regra é para todos. 
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Mesmo não concordando com a decisão, tive que a aceitar, não por convicção, 

apenas por obrigação.  

 

4.2.2.Torneio de Basquetebol e Compal Air 

A segunda atividade desportiva organizada pela ESRT no ano letivo 2014/2015 

foi o torneio de basquetebol, tendo sido realizada no dia 17 de Dezembro e 

destinada a todos os alunos da escola que quiseram participar nos jogos e 

tinham uma equipa formada de 3 elementos. Mais uma vez, o NE não teve 

nenhuma tarefa no planeamento da mesma, uma vez que esta foi organizada 

pelos professores responsáveis pela atividade interna do desporto escolar, 

tendo sido informado das suas funções pelo PC, via e-mail, na noite anterior à 

atividade – o meu trabalho, inicialmente, era arbitrar jogos. No entanto, 

pessoalmente, não me senti capaz, uma vez que não estava a dar basquetebol 

a nenhuma das turmas, contrariamente a colegas do NE, e não sabia o 

regulamento nem os gestos técnicos de arbitragem de forma rigorosa. Esta foi 

a primeira vez que senti dificuldades numa tarefa atribuída, tendo optado por 

recorrer ao PC e expor a situação – ainda bem que o fiz. O ano de estágio foi 

muito completo e exigente a todos os níveis e as minhas aprendizagens foram, 

à sua semelhança, imensas. Uma das coisas que aprendi, que não encontro 

em manuais, sebentas ou slides, foi a reconhecer limitações, pedir e saber 

aceitar ajuda, sem medos de egos e orgulhos feridos. A conversa com o PC 

resultou numa mudança de função, tendo ficado responsável pelo 

preenchimento dos boletins de jogo e tendo uma aluna federada na modalidade 

desempenhado a minha função inicial. Os restantes elementos do NE optaram 

por arbitrar, tendo todos sido acompanhados por um professor do grupo de EF, 

de modo a evitar erros. No entanto, mesmo assim, com um dos colegas os 

pequenos erros resultaram em alunos onde predominou um sentimento de 

injustiça. À semelhança do que mencionei no sub capítulo anterior, neste dia, 

os professores de EF não desempenharam mais nenhuma função, tendo eu 

perdido, de novo, dois tempos letivos. Numa fase posterior, existiu o torneio 

Compal Air, que foi organizado pela associação de basquetebol (este torneio 

resulta de uma parceria entre a associação de basquetebol e o gabinete 
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coordenador do desporto escolar) e realizado na ESRT, desta vez contando 

com a presença de árbitros com o curso da federação. A minha função, à 

semelhança dos meus colegas do NE, passou pelo preenchimento dos boletins 

oficiais de jogo. Também esta fase merece uma reflexão sobre um ponto muito 

específico: contrariamente ao que se passou com as equipas das outras 

escolas, onde até estavam presentes estudantes estagiários da FADEUP, as 

equipas da ESRT não foram acompanhadas por nenhum professor de EF 

durante os jogos nem houve uma preparação pré-torneio. Questiono-me, 

seriamente, como é que algumas instituições de ensino dão resposta às 

necessidades dos alunos, planeando treinos de preparação para o torneio e 

acompanhando os jogadores no momento das provas, de modo a orientar as 

equipas e fazer as substituições necessárias, e outras, como foi o caso da 

ESRT, não fazem esse acompanhamento dos jogadores, não permitindo, 

consequentemente, que os alunos cheguem à competição com a mesma 

equidade de oportunidades. Esta falta de acompanhamento levou à obtenção 

de maus resultados nos jogos, tento todas as equipas da escola, nos diversos 

escalões, sido classificadas em lugares que não permitiram a passagem às 

fases seguintes. Na minha opinião, enquanto estudante-estagiária, e nesta 

escola em particular, considero que o grupo de EF é constituído por um número 

suficiente de elementos e possui condições materiais e cargas horárias que 

que poderiam proporcionar o acompanhamento antes e durante o torneio, à 

semelhança de outras instituições de ensino. 

 

 4.2.3.Atividades organizadas pelo núcleo de estágio 

4.2.3.1.Dia fitness 

A primeira atividade organizada pelo NE foi intitulada de “Dia fitness”, ocorreu a 

19 de Março de 2015 e, à semelhança do processo de estágio, teve uma 

organização que foi ainda suportada pelo PC e as exigências existentes foram 

ligeiramente simples. Foi através das reuniões à quarta-feira que a atividade 

ganhou asas, tendo a sua preparação ocorrido com bastante antecedência. 

Nas reuniões foram definidas as modalidades fitness que iriam constar no 

programa, os horários, a ordem das aulas, o espaço, as turmas que iam 
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participar, os docentes responsáveis pelas respetivas turmas (de forma a 

permitirem a participação dos seus alunos), os professores de fitness 

convidados e a elaboração do poster de divulgação (anexo X). Estas tarefas 

foram, na sua maioria, de fácil cumprimento, na medida em que os recursos 

materiais necessários (pavilhão g4, palco e microfones portáteis), estavam ao 

nosso dispor e todos os docentes, sem exceção, dispensaram os seus alunos 

para a atividade, inclusive os professores das turmas do NE que não tinham a 

disciplina de educação física àquela hora e dia. 

Os professores destinados à lecionação das aulas fitness foram escolhidos, na 

sua maioria, por um dos elementos do NE que trabalhava num ginásio e, 

portanto, tendo conhecimentos, se ofereceu para que os seus colegas de 

trabalho viessem à ESRT. Este pormenor, que se revelou um “pormaior”, seria 

à partida uma vantagem na organização do “Dia fitness”, acabando por ser o 

único problema da mesma, não tendo passado despercebido pelo PC, apesar 

de o ser pelos restantes elementos do NE, tendo existido mal entendidos e 

falhas de comunicação.  

Apesar disso, a atividade em si correu muito bem, tendo sido o verdadeiro 

ponto de atração da ESRT naquela manhã, tendo contado com a participação 

de 19 turmas (5 turmas do ensino básico e 14 turmas do ensino secundário) e 

com os elogios dos presentes. Esta organização permitiu-me aprender os 

passos que são necessários à organização de um evento deste tipo, tanto a 

nível logístico (preenchimento de documento de atividade entregue à direção 

da instituição de ensino) como a nível prático. Posso dizer, depois desta 

experiência, que me sinto mais competente e autónoma para criar um evento 

assim no futuro. No entanto, e porque também se aprende muito com os erros, 

não devemos descurar a comunicação entre o grupo de organizadores, sendo 

um aspeto crucial e primordial para a realização de qualquer tarefa com 

sucesso. 

 

4.2.3.2.Último dia - atividades ao ar livre 

A segunda atividade organizada pelo NE foi intitulada de “Um dia na serra”, 

apesar de, posteriormente, a mesma não ter ocorrido na serra. Mais uma vez, à 
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semelhança do processo de estágio, esta atividade já teve exigências e 

responsabilidades maiores, aconteceu fora da instituição de ensino e, apesar 

de ser suportada pelo PC, trouxe muitas mais tarefas e, por isso mesmo, um 

enorme sentimento de dever cumprido e de felicidade. Esta atividade foi “A 

atividade” do meu estágio. 

A sua organização teve pontos semelhantes e dissemelhantes face à anterior, 

tendo, numa primeira fase, sido planeada através das reuniões à quarta-feira, 

onde se definiram dois possíveis locais, as atividades a realizar, o material 

necessário (o existente e o que era preciso arranjar), horários, percursos, 

meios de transporte, custos e autorizações que os discentes tiveram que 

entregar aos EE e trazer assinadas, e se distribuíram as primeiras tarefas (a 

par com outro elemento do NE, fiquei responsável pela construção de materiais 

e a elaboração de perguntas de resposta rápida e escolha múltipla sobre as 

matérias de ensino lecionadas nas aulas de EF). Após a visita a um dos locais 

possíveis – Serra de Valongo – na qual não estive presente por razões de 

saúde, devidamente justificadas tanto ao PC como ao NE, o professor 

considerou que os riscos de acidente eram elevados, o que nos levou à visita 

ao segundo local possível e aquele onde a atividade se realizou – o Parque do 

Avioso, localizado na cidade da Maia. Em virtude das ilações aprendidas com 

os erros anteriormente cometidos, o NE juntou-se no dia anterior à atividade, 

apesar da ausência de um dos EE, para que todos os pormenores 

encaixassem uns nos outros e nada falhasse. Sendo o estágio um processo 

gradual onde a autonomia vai crescendo ao longo do tempo, o PC “obrigou” a 

que a maior parte do trabalho fosse feito por nós mas, apesar disso, teve um 

papel primordial na organização da atividade, conduzindo os nossos 

pensamentos para o caminho certo, quando a inexperiência falava mais alto, e 

tendo tido gastos financeiros em materiais que estavam em falta. Para que 

todos os elementos tivessem o mesmo grau de conhecimento sobre como iria 

proceder a atividade, já que nem todos estiveram presentes ou até ao fim, 

elaborei um programa escrito onde constavam todas as informações 

necessárias que todos deviam dominar, tendo-o enviado ao NE e ao PC. 
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O dia na serra, que não foi serra, ocorreu a 9 de Junho de 2015 e foi destinado 

apenas às quatro turmas dos quatro EE e, apesar de ser uma saída da escola, 

não foi preciso pedir a outros professores para acompanharem as turmas, 

sendo cinco pessoas (NE mais PC) um número suficiente. Na tentativa de 

cumprir o programa estipulado, dois dos colegas estagiários foram diretamente 

para o local, de modo a distribuir os materiais pelas zonas selecionadas, para 

que quando os alunos chegassem, o início das atividades fosse imediato. No 

entanto, e para começar bem o dia, a empresa responsável pelos transportes 

atrasou-se, tendo condicionado imediatamente o cumprimento dos horários 

programados. As implicações na prática passaram pelo atraso sistemático de 

cada atividade, tendo a parte da tarde sofrido alterações nos tempos dos jogos 

e nas distâncias a percorrer na corrida de orientação, bem como o torneio de 

voleibol que “morreu, literalmente, na praia”. Uma vez que os dois colegas do 

NE não estavam na ESRT, e a pedido do PC, tive como tarefa acompanhar, 

nas viagens de ida e volta, uma das turmas dos professores ausentes, além da 

minha. Apesar de o dia não ter começado como desejado e das falhas 

evitáveis no seio do NE, esta foi “A” atividade, o início da despedida da ESRT 

e, especialmente, dos meus pupilos. Esta organização permitiu-me aprender os 

passos que são necessários à organização de um evento deste tipo, tanto a 

nível logístico (preenchimento de documento de atividade entregue à direção 

da instituição de ensino, autorizações enviadas aos EE e declaração que a 

instituição de ensino é obrigada por lei a passar) como a nível prático. Depois 

desta vivência, posso afirmar que o trabalho por trás da mesma é grande mas 

que vale a pena e que, no futuro, assim o espero, será uma experiência a 

proporcionar aos novos alunos que terei em mãos. No entanto, e porque 

estamos sempre a aprender, devo salientar, mais uma vez, que a comunicação 

entre a comissão organizadora tem que existir e que, quando possível, 

devemos enveredar por projetos desta dimensão com pessoas que tenham os 

mesmos objetivos que nós, caso contrário, estaremos sempre limitados à 

vontade de terceiros. Também as atividades a realizar devem ser, sempre que 

possível, testadas na prática, porque os tempos e as distâncias previstas em 

papel não permitem uma ideia exata da realidade mas apenas uma estimativa. 
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4.2.4.Desporto Escolar – Voleibol 

O Desporto Escolar (DE) em Portugal visa que todos os alunos do sistema 

educativo pratiquem atividades físicas e desportivas, tendo como missão o 

acesso à prática desportiva regular e de qualidade, contribuindo para a 

promoção do sucesso escolar dos alunos, dos estilos de vida saudáveis e de 

valores e princípios associados a uma cidadania ativa, sendo que os seus 

objetivos passam pela igualdade de oportunidades, equidade nas condições de 

participação, liberdade de escolha, inclusão e integração (Direção Geral da 

Educação (DGE)). São imensos os benefícios do DE apontados pela DGE, 

podendo ser subdivididos em três grupos: a curto-prazo, a médio-prazo e a 

longo prazo. Dentro dos vários benefícios existentes, destaco, de seguida, 

aqueles que considero que estiveram presentes no decorrer do ano letivo e, de 

certo modo, consegui, e ajudei a conseguir atingir, sendo eles: 

a. A curto-prazo: “Cumprimento da recomendação da Organização Mundial 

de Saúde; Reforço do vínculo aos grupos de pertença na escola; Iniciação da 

prática de modalidades desportivas; Acesso aos valores educativos do 

Desporto; Descoberta das aptidões, do potencial e talento para a prática 

desportiva dos alunos.” (Direção Geral da Educação, 2015).35 

b. A médio-prazo: “Desenvolvimento social (os alunos fisicamente ativos 

estão mais integrados); Desenvolvimento afetivo (os alunos fisicamente ativos 

são mais felizes); E desenvolvimento fisiológico (os alunos fisicamente ativos 

são mais saudáveis)” (Direção Geral da Educação, 2015).36 

c. A longo-prazo: “Rentabilização dos recursos materiais e humanos 

existentes nos Agrupamentos; Aquisição do gosto pela atividade física e prática 

desportiva ao longo da vida; Redução do abandono escolar precoce; E 

promoção do sucesso educativo” (Direção Geral da Educação, 2015).37 

                                                           

35
 Direção Geral da Educação. 2015. Slides disponibilizados nas Jornadas de Encerramento do Estágio 

Profissional do ano 2014/2015. 
36

 Direção Geral da Educação. 2015. Slides disponibilizados nas Jornadas de Encerramento do Estágio 
Profissional do ano 2014/2015. 
37

 Direção Geral da Educação. 2015. Slides disponibilizados nas Jornadas de Encerramento do 
Estágio Profissional do ano 2014/2015. 
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Tal como refere o PEE38 da ESRT (2013-2017), um dos objetivos primordiais é 

“assegurar aos alunos atividades de enriquecimento do currículo, de caráter 

facultativo e de natureza eminentemente cultural, incidindo, nomeadamente, 

nos domínios desportivo, artístico, científico e tecnológico, de ligação da escola 

com o meio, de solidariedade e voluntariado” de onde vou destacar, 

inevitavelmente, o domínio desportivo, onde está inserido o DE. Uma das 

funções atribuídas ao EE é “colaborar nas atividades de Desporto Escolar ou 

na dinamização de atividades internas de âmbito desportivo (clubes)” (Matos, 

2014)39  e, por isso, foi-me dada a possibilidade de escolha de uma modalidade 

desportiva entre as várias existentes na ESRT. A panóplia era grande mas a 

escolha recaiu naquela que eu sabia que podia contribuir de forma muito 

positiva, aquela que dominava, a mais marcante no meu percurso desportivo e 

aquela que continuarei a ter ligação no futuro, seja como treinadora ou 

professora – o voleibol. 

No ano letivo 2014/2015 fui treinadora adjunta da modalidade de voleibol em 

três escalões de formação diferentes – iniciadas, juvenis e juniores - todos do 

sexo feminino, uma vez que não existe voleibol masculino da ESRT. A minha 

experiência no DE não soube a pouco mas podia ter sabido a mais, uma vez 

que as expetativas no início do ano letivo eram muito altas, mas como o PC me 

disse muitas vezes “não queiras mudar o mundo”. O primeiro treino foi também 

o primeiro choque, tendo sido alvo de reflexão na altura: 

“Primeiro treino no desporto escolar. O início estava marcado para as 17:30 e 

às 17:45 a treinadora ainda não tinha chegado, pelo que decidi assumir o início 

do treino, deixando-as fazer as rotinas do costume. Após algumas perguntas às 

atletas que estavam de fora no jogo concluí que as rotinas do costume são 

realmente do costume, os treinos são exatamente iguais à terça, à quarta e à 

quinta. As primeiras mudanças básicas foram: um jogo lúdico no final do treino, 

antes da essencial condição física; pastilhas elásticas não fazem parte do 

                                                           

38
 Projeto Educativo de Escola. Escola Secundária de Rio Tinto. 2013-2017. 

39
 Matos, Z. (2014). Normas orientadoras do estágio profissional do ciclo de estudos 

conducente ao grau de mestre em ensino de educação física nos ensinos básico e secundário 
da FADEUP. 
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equipamento de treino; atrasos terão consequências e não passam em branco; 

o cumprimento destas regras é uma questão de compromisso e respeito(…).” 

Diário de bordo. 9 de Outubro de 2015. 

 

E, por isso, resolver a situação que encontrei exigiria “mudar o mundo”, na 

medida em que não era a treinadora principal, estava sujeita aos modos de 

ação dos outros dois professores, à organização do desporto escolar e às 

rotinas das atletas. Refletir profundamente sobre a minha experiência no DE 

levaria muito tempo e ocuparia muitas páginas e, uma vez que estou limitada 

em termos de espaço, ficarão neste documento alguns pontos relevantes no 

meu processo de estágio, para que um dia, talvez, sejam de novo lidos, 

refletidos e postos em prática: 

1. As minhas funções, enquanto treinadora-adjunta, passaram por orientar 

os treinos, acompanhar as equipas às competições, participar em todas as 

decisões tomadas e, algumas vezes, ser árbitra dos jogos. O DE não destaca 

árbitros nem juízes de mesa e, excetuando os professores responsáveis pelas 

equipas, eu era a única pessoa qualificada para desempenhar essa função. No 

entanto, é importante registar que em muitas situações os árbitros foram as 

próprias atletas. Este facto poderia não ser um aspeto negativo, uma vez que 

considero que os alunos devam ser formados para uma maior autonomia e 

responsabilidade, como mencionei anteriormente, no entanto, esse processo 

deve ser feito de forma gradual e não imediato, correndo o risco de não ter 

alunos preparados para desempenhar as funções para os quais foram 

destacados no momento, tal como aconteceu;  

2. Ambos os professores/treinadores-principais me deram total liberdade 

para agir segundo os meus conhecimentos e experiências durante os treinos e 

participar nas decisões durante os jogos. Esta autonomia não foi gradual mas 

sim imediata e, ao mesmo tempo, não foi total nem repartida, dependia das 

situações. Os treinos foram momentos em que a autonomia era total, uma vez 

que os seus inícios e fins estavam assegurados só por mim e, no restante 

tempo, por mais um dos professores responsáveis, que me davam liberdade 

para continuar o trabalho já iniciado. Sendo assim, defini regras básicas, com 
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as diferentes equipas, que tiveram que ser cumpridas (esta implementação de 

regras não foi incutida mas sim discutida, com cedências de ambas as partes). 

No entanto, nos jogos, a autonomia já era repartida, uma vez que as decisões 

e organização da equipa eram conseguidas em conjunto; 

3. Nas férias de Natal - transição do 1º para o 2º período – disponibilizei- 

-me para orientar um treino. Esse treino foi O treino, uma vez que nunca tinham 

estado tantas atletas ao mesmo tempo presentes e eu estava sozinha, sendo 

que todo o planeamento, gestão e organização foi da minha responsabilidade. 

Nesse treino foram ensinadas novas estruturas de jogo (side-out e transição), 

que, posteriormente, passaram a fazer parte das ações táticas das equipas; 

4. Durante o 1º período o PC pediu que observássemos todas as aulas do 

NE, bem como as suas, e, uma vez que me encontrava na escola, assumi 

todos os treinos do início da época. No entanto, com a chegada do 2º período e 

com a turma partilhada, as minhas presenças nos treinos deixaram de ser 

totais (3x p/semana mais os jogos no fim-de-semana) e passaram a ser 

parciais (1/2x p/semana mais os jogos no fim-de-semana). A partir deste 

momento, o “mundo” deixou de ser mudado, na medida em que muitas das 

velhas rotinas se instalaram e só eram alteradas quando eu estava presente; 

5. A constituição das diferentes equipas era muito heterogénea, 

principalmente porque os treinos não eram em alturas diferentes e treinavam 

todas juntas. Entre personalidades mais fortes, níveis de empenho diferentes e 

capacidades opostas, destaco, ao longo de todo o ano, algumas pessoas cujas 

caraterísticas tiveram implicação na prática: a Maria40, que já não estudava na 

escola, era mais velha do que eu dois anos, ainda jogava e era vista como uma 

figura de autoridade quase tão grande como os treinadores principais, o que 

me levou a ter de adotar uma postura diferente e conseguir que me visse como 

aliada e não como rival; a Leite41, a capitã das mais pequeninas, a que deseja 

jogar num clube federado, a líder nata e extremamente aplicada e que se, 

tivesse sido minha aluna, seria uma das “meninas verdes”, sendo sempre um 
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 Nome fictício atribuído à aluna em questão. 

41
 Nome fictício atribuído à aluna em questão. 
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ponto de equilíbrio e de ajuda para a equipa; a Alice42, a mais “cansada” de 

todos os tempos, a que chega tarde e quer sair cedo, a que gosta mais de falar 

do que fazer e, por algum motivo, que não sei bem qual, é a capitã de uma das 

equipas, aquela que exigiu que os limites estivessem sempre muito claros, a 

que mais chamadas de atenção ouviu e, simultaneamente, das jogadoras mais 

experientes e competentes; a Marta43, atleta fisicamente melhor preparada, a 

mais competente jogadora de voleibol da escola, a mais madura e a que joga 

nos três escalões ao mesmo tempo e tem caraterísticas de líder que não são 

aproveitadas, a que sempre fez tudo o que lhe pediram e deu tudo pela 

camisola. 

Por todas as razões acima apresentadas, considero que a modalidade de 

voleibol na ESRT reúne recursos humanos (atletas) e materiais (pavilhão e 

material desportivo específico da modalidade) para alcançar grandes 

resultados a nível desportivo e de formação de pessoas.  

 

4.2.4.1 4 de Junho  – parque aquático 

O 4 de Junho de 2015 ficou marcado pela ida ao parque aquático de Amarante 

com todos os atletas do DE, de onde destaco os “piquis” do 5ºano e as 

meninas do voleibol – por serem as pessoas com quem passei mais tempo 

durante o ano letivo (professora dos “piquis” e treinadora das meninas do 

voleibol) e por este ter sido o último dia em que estivemos todos juntos, num 

contexto completamente diferente. A atividade foi organizada pela Escola Frei 

Manuel de Santa Inês (escola de Baguim, em colaboração com o desporto 

escolar) não tendo, consequentemente, nenhuma tarefa no planeamento da 

mesma, e destinava-se a todos os atletas que participaram, através das várias 

modalidades existentes, no DE. A minha função restringiu-se ao 

acompanhamento dos/as atletas, sendo um momento de convívio entre 

professores mas, no meu caso e de um colega do NE, o convívio passou muito 

mais pelos alunos do que pelo corpo docente – não que não tenhamos sido 
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 Nome fictício atribuído à aluna em questão. 

43
 Nome fictício atribuído à aluna em questão. 
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bem acolhidos mas porque as nossas preferências passaram pelos 

divertimentos e pela relação com os alunos invés de conversar na esplanada.  

Não tendo estado por dentro da organização, a minha tentativa de reflexão fica 

um pouco limitada, bem como a minha aprendizagem caso um dia tenha que 

realizar esta tarefa, podendo apenas exprimir a minha opinião sobre uma 

situação que verifiquei: uma saída da escola com alunos envolve burocracias, 

já mencionadas noutros capítulos, mas é um processo ligeiramente simples, 

quando bem planeado. No entanto, esta visita não se restringiu aos alunos da 

ESRT mas estendeu-se a todo o agrupamento, sendo que as exigências 

coordenativas e organizativas foram muito maiores. Desta vez, para o dia 

começar bem, a empresa responsável pelos transportes cumpriu os horários 

estipulados mas o erro passou pela comissão organizadora, que, à medida que 

tinha a lista de presenças completa prosseguia para Amarante, mesmo que 

houvesse lugares livres no autocarro. Estando no último autocarro que saiu da 

ESRT, a nossa viagem teve uma paragem (a escola de Baguim), onde estava 

um grupo considerável de alunos, bem como os professores acompanhantes, 

que não tinham lugar, na sua totalidade, no nosso veículo. A solução foi 

simples mas causou transtornos desnecessários, tendo um autocarro, que já 

estava em Gandra, de voltar para trás. Apesar desse pormenor, o dia foi 

incrivelmente divertido para todos os presentes. Mais uma vez, a comunicação 

parece ser o maior problema, sendo um aspeto fundamental para a realização 

bem-sucedida de qualquer trabalho em grupo. 

 

4.2.5.Direção de turma – pontos de encontro e desencontro 

Considero que o meu trabalho relativamente à direção de turma ficou aquém 

das expetativas, tendo desempenhado as funções que qualquer docente 

desempenha e poucas das que dizem respeito apenas ao DT, excetuando a 

participação nas reuniões com os EE. Esta falta de vivências e, consequente, 

lacunas do papel do DT, também são, em parte, culpa minha, uma vez que 

poderia ter pedido ao PC para desenvolver todo o trabalho respeitante à 

direção de turma junto da sua turma – no entanto, um elemento do NE já era 

responsável pelo acompanhamento do PC na sua direção de turma. Não 
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considero que essas lacunas sejam, no futuro, um impedimento para a 

realização de um bom trabalho, uma vez que conheço todas as funções que a 

si dizem respeito, no entanto, a nível prático, o DT utiliza várias ferramentas 

tecnológicas e recorre a vários procedimentos burocráticos, nos quais não 

tenho experiência. 

 

4.2.5.1.Conselhos de turma 

No decorrer do ano letivo 2014/2015, a minha participação na direção de turma 

ocorreu no 10º ano, cujo diretor de turma (DT) era também coordenador dos 

exames nacionais. “Como presidente do Conselho de Turma, o DT deverá 

estruturar o trabalho pedagógico, através da: articulação de todo o trabalho 

realizado com a turma; monitorização sistemática do trabalho desenvolvido 

pelos alunos e cada disciplina” (Agrupamento de escolas de Rio Tinto nº3, 

2014, p. 1). O mesmo documento refere que “tendo em conta o conjunto de 

vertentes de atuação que a função de DT incorpora, sem prejuízo de outras 

competências fixadas na lei, salientam-se alguns aspetos de índole prática, dos 

quais destaco: Conselhos de Turma - Presidir a todas as reuniões de Conselho 

de Turma; (…) Testes – Calendarizar os momentos formais de avaliação no 1.º 

CT (calendário), salvaguardando adaptações nas reuniões de avaliação de 

cada período; Interdisciplinaridade - Garantir a interdisciplinaridade do trabalho 

e uma eficaz articulação curricular, tendo em vista a melhoria dos resultados 

escolares dos alunos. (…) Diálogo DT-EE - Qualquer situação que possa 

interferir negativamente no aproveitamento escolar do aluno e/ou nas relações 

humanas entre os vários elementos da comunidade escolar, justifica a atitude 

de "forçar" a vinda do Encarregado de Educação à Escola. (Destacar / reforçar 

também informação positiva); Aproveitamento dos alunos - Pedir 

periodicamente informações a todos os professores da turma, mesmo quando 

o Encarregado de Educação não as tenha solicitado; (…)” (Agrupamento de 

escolas de Rio Tinto nº3, 2014, p.2 e 3). 

O conselho de turma do 10ºD era constituído por todos os professores das 

diferentes disciplinas que a turma lecionava: Educação Física, Biologia e 

Geologia, Física e Química, Filosofia, Inglês, Matemática e Português. O 
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ambiente dentro de um conselho de turma é pautado por diálogos e decisões 

importantes e, simultaneamente, por momentos de descontração, sendo, às 

vezes, uma descontração excessiva onde existem comentários relativos aos 

alunos que não acrescentam nada. 

Excetuando o papel de destaque do DT, os restantes professores não tiveram 

os mesmos papéis, sendo que uma das docentes foi também responsável 

pelos vários registos em ata nos 3 conselhos de turma, dos quais destaco: “ 

Todas as observações acrescentadas na pauta; Decisões tomadas quanto a 

casos especiais de alunos, tratados em Conselho de Turma (fazer uma 

apreciação do aproveitamento e comportamento dos alunos, e proceder ao 

preenchimento dos impressos necessários em relação a cada aluno. Esta 

apreciação deve ser registada com pormenor e objetividade, e as decisões 

tomadas preferencialmente por consenso. Em caso de votação todos os 

membros do conselho de turma devem votar mediante voto nominal, não sendo 

permitida a abstenção. O diretor de turma terá voto de qualidade em caso de 

empate); Registar aspetos positivos da turma/alunos; As disciplinas em que 

decorrem assessorias, PEN, D+ e respetiva reflexão” (Agrupamento de escolas 

de Rio Tinto nº3, 2015, p. 2 e 3).   

Durante um ano letivo completo existem 3 períodos e, consequentemente, 3 

conselhos de turma. Tendo estado presente em todos eles, as minhas opiniões 

também foram alterando, sendo elas: 

1. Na ordem de trabalhos dos conselhos de turma do 1º período, constam 

as seguintes tarefas: Avaliação dos alunos; Análise do comportamento e 

aproveitamento da turma; Análise/Reformulação do Plano de Trabalho 

da Turma; Preenchimento da ficha de caracterização da turma; E 

análise/Reformulação dos P.E.I (caso existam). O 1º conselho de turma 

foi “escandaloso”, uma vez que todos os docentes só disseram aspetos 

negativos dos discentes e, pelo contrário, eu e o PC só tínhamos 

aspetos positivos para salientar. Se a maioria afirmava que a turma era 

desinteressada, não fazia os trabalhos de casa, conversava durante as 

aulas e chegava tarde às mesmas, nas aulas de EF os alunos passavam 

os intervalos no pavilhão, eram empenhados e cumpriram com todas as 
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tarefas pedidas extra aula (exemplo: manuais de equipa e t-shirts no 

torneio de voleibol). No 1º conselho, todos os professores tiveram muitas 

mais coisas a dizer do que eu, sendo que o meu pensamento era 

completamente oposto ao deles. A minha função centrou-se muito mais, 

a pedido do DT, no preenchimento das fichas individuais dos alunos com 

todas as informações que o conselho decidiu. 

2. Na ordem de trabalhos dos conselhos de turma do 2º período, constam 

as mesmas tarefas do que o período anterior. No 2º conselho de turma, 

as preocupações dos docentes começaram a ser mais alargadas, já 

usufruíam de mais conhecimentos sobre os discentes e, portanto, já não 

falaram apenas sobre os 5 minutos que os alunos demoravam a acalmar 

depois de entrarem na sala de aula, sobre os que perturbavam os outros 

e sobre as mudanças de lugar e os que deviam mudar de curso. Os 

professores começaram a olhar para os alunos com olhos de ver e 

reparam, alguns deles, nos seus problemas, nas suas mudanças de 

comportamento e na justificação para as descidas das classificações. 

Nesse conselho, eu voluntariei-me para preencher as fichas individuais 

dos alunos com as informações que o conselho decidiu. 

3. Na ordem de trabalhos dos conselhos de turma do 3º período, constam 

as seguintes tarefas: avaliação final dos alunos; Proposta de alunos para 

o reconhecimento do desempenho escolar meritório; Preenchimento da 

ficha de caracterização da turma; Conclusão do Plano de Trabalho de 

Turma; Avaliação dos P.E.I. (caso existam); Análise e reflexão sobre o 

trabalho desenvolvido pela turma, o comportamento e o aproveitamento 

escolar; Seleção dos alunos para as diferentes categorias de 

reconhecimento de mérito escolar, de acordo com o RI; E recolha de 

dados para o Plano de Trabalho da Turma (PTT). No último conselho de 

turma não fui preencher as fichas individuais e expressei muito mais a 

minha opinião relativamente aos assuntos abordados. Mais uma vez, à 

semelhança do 2º período, a reunião não se limitou à discussão das 

classificações e das informações relevantes a passar aos encarregados 

de educação mas estendeu-se aos problemas dos alunos nas suas 
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vidas pessoais que, em muitos casos, afetaram as relações e 

classificações na escola. Foi também um momento de despedida, onde 

os professores das várias disciplinas aproveitaram para felicitar o 

trabalho desenvolvido e desejar toda a sorte do mundo. Pela primeira 

vez existiram classificações que foram a votação para ser alteradas, 

tendo tido oportunidade de vivenciar e aprender como funciona esse 

processo – tendo o PC pedido a minha opinião sobre o voto. Também 

pela primeira vez alterei uma classificação atribuída por mim, na medida 

em que uma aluna da turma, com a subida de 1 valor a uma das 

disciplinas, iria beneficiar da bolsa de propositura de mérito, entrando 

para o quadro de honra do agrupamento, por atingir uma média superior 

a 17,5 valores. Em conversa rápida com o PC, eu própria propus a 

subida da classificação a EF, sem ter de ir a votação, uma vez que a 

aluna tinha, a todas as disciplinas, classificações de 17 e 18 valores e, a 

EF, 16 valores. Não é que a classificação de EF tenha menos ou mais 

valor do que todas as outras mas, neste caso, não tive qualquer 

problema na alteração, uma vez que, apesar da média da discente à 

disciplina ser 16 valores, a média isolada do 3º período era de 17 

valores. Já as bolsas de mérito são atribuídas apenas aos alunos 

economicamente mais desfavorecidos (escalão A) que tenham média 

igual ou superior a 14,00 valores. No 10º ano existiam poucos alunos 

nesta situação e apenas um a depender da classificação de EF para 

atingir a média exigida mas, este ano, a classificação de EF deixou de 

entrar no cálculo desta média. Porquê? Mais uma derrota na nossa 

disciplina e para os nossos alunos. Este último conselho foi o que contou 

com mais situações novas e, por isso, me preparou melhor para o futuro.  

 

4.2.5.2.Reuniões com os Encarregados de Educação 

O meu trabalho específico de direção de turma foi realizado, maioritariamente, 

nas reuniões de conselho de turma e reuniões com os encarregados de 

educação (EDE). Na 1ª reunião com os EDE, cheguei primeiro do que o DT, 

tendo entrado na sala de reunião e sendo seguida pelos EDE. Uma vez que o 
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professor estava atrasado, o que não era uma situação natural, e tendo uma 

turma inteira de pais com os olhos postos em mim, optei por me apresentar e 

dizer que não era eu a responsável por dirigir a reunião e que o mesmo não 

tardaria a chegar – e assim foi. O DT centrou a reunião nos exames nacionais, 

nas médias, nas contas, na necessidade de ser desenvolvido um trabalho 

sistemático e nas diferenças entre o ensino básico e o ensino secundário, 

tendo os pais concordado com tudo o que foi dito e pedido para que fosse 

exigente com os respetivos filhos. É curioso como alguns pais são o espelho 

dos filhos, dando logo para identificar quem é que é filho de quem e 

percebendo o porquê de algumas atitudes ou pensamentos por parte dos 

discentes. 

Na reunião do final do 1º período, os EDE mudaram o seu discurso e 

trouxeram algumas reclamações, sendo, a maioria delas, respeitante à 

exigência em demasia e à sobrecarga de trabalho em determinadas disciplinas. 

Neste momento pude facilmente verificar que há pais que estão mais presentes 

que outros nas vidas dos filhos, na medida em que alguns sabem episódios 

que acontecem dentro da sala de aula, que matérias estão a ser dadas nas 

disciplinas (que uma das professoras fez um segundo teste porque as 

classificações do primeiro tinham sido muito inferiores ao esperado), enquanto 

outros não têm muitos conhecimentos sobre o que se passa com os filhos 

dentro da escola.  

Considero, pela minha vivência durante este ano, que o DT tem uma posição 

privilegiada relativamente aos outros docentes, uma vez que tem um contacto 

sucessivo com os EDE e, por isso, tem uma maior facilidade em conhecer os 

alunos, o que lhe permite ter uma ação mais precisa. Tal como os alunos, há 

também pais que nos marcam mais, por um ou outro motivo, como foi o caso 

da mãe de um dos meus “meninos verdes” que, após o último dia de aulas, me 

escreveu: 

“Olá: obrigada por ter aceite o meu pedido de amizade. Queria agradecer-lhe o 

carinho, amizade e empenho com que se dedicou durante este ano lectivo aos 

nossos filhos. Vai ser uma excelente profissional, desejo-lhe tudo de bom e um 

futuro muito risonho... obrigada beijinhos. Para si parece que foi o fim de uma 
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passagem curta nessa escola (enquanto estagiária) espero que volte noutra 

situação porque sem dúvida que profissionais assim o ensino está 

urgentemente a precisar. Para o Vital44 também foi curta...mas vai ser melhor 

para ele, esperamos nós enquanto pais. Beijinhos” 

Mensagem de uma EDE. 18 de Junho de 2015. 

 

4.2.6.Departamento de Expressões 

“A articulação e gestão, bem como o desenvolvimento de componentes 

curriculares a criar por iniciativa do agrupamento, é assegurada através de 

departamentos curriculares, constituídos pela totalidade dos docentes das 

disciplinas ou áreas disciplinares que integram o mesmo departamento, de 

acordo com o artigo 43.º do Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de julho, e com as 

dinâmicas da própria do agrupamento” (Agrupamento de Escolas de Rio Tinto 

n.º 3, 2013, p. 14). Por sua vez, “os departamentos curriculares são 

constituídos por todos os professores de um ou mais grupos de recrutamento” 

(Agrupamento de Escolas de Rio Tinto n.º 3, 2013, p. 14), do qual faz parte o 

Departamento de Expressões, que é constituído pelas seguintes disciplinas: 

Educação Visual (EV) e Tecnológica (ET), Educação Musical (EM) e EF. São 

várias as competências dos departamentos curriculares descritas no artigo 60º 

do RI, das quais destaco: colaboração com o conselho pedagógico com vista à 

apresentação de propostas para a elaboração do projeto educativo; 

planificação e adequação dos planos de estudos a nível nacional à realidade 

do agrupamento; análise da oportunidade de adoção de medidas destinadas a 

melhorar as aprendizagens e a prevenir a exclusão; elaboração de propostas 

curriculares diversificadas em função da especificidade de grupos de alunos; e 

reflexão e análise sobre as práticas educativas e o seu contexto. 

Face ao exposto, o departamento de expressões do agrupamento de escolas 

de Rio Tinto nº 3 é constituído por todos os professores de EV, ET, EM e EF de 

todas as escolas que fazem parte do agrupamento. Durante todo o ano de 

estágio o NE só teve contacto com estes docentes uma vez (na primeira 

reunião do ano letivo), por opção do PC. Recordo esta reunião como se tivesse 
                                                           

44
 Nome fictício atribuído ao aluno em questão. 
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acontecido ontem, uma vez que a primeira impressão não foi a expectada, 

tendo existido conversas paralelas e brincadeiras. Sei, e entendo, que estas 

palavras podem ser lidas com alguma estranheza mas, a verdade, é que o 

comportamento dos professores presentes, e principalmente os do grupo de 

EF, infelizmente, não foi de todo o esperado, permitindo perceber, de forma 

muito clara, os conflitos existentes entre grupos, docentes e coordenadores. 

 

4.2.7.Grupo de Educação Física 

“Os departamentos curriculares, que integram mais do que uma disciplina, ou 

mais do que 6 docentes, são organizados por subdepartamentos” 

(Agrupamento de Escolas de Rio Tinto n.º 3, 2013, p. 16), do qual faz parte o 

subdepartamento de EF, constituído por todos os professores de EF do 

agrupamento de escolas de Rio Tinto nº3. Ao longo do ano letivo, por opção do 

PC, só tive contacto com estes professores duas vezes, uma em contexto 

formal (primeira reunião do departamento de expressões) e outra em contexto 

mais (in)formal (visita ao parque aquático de Amarante) – ambos os momentos 

sido alvos de reflexão em capítulos anteriores, departamento de expressões 

(ponto 4.2.6) e visita ao parque aquático (ponto 4.2.4.1).  

Este subcapítulo será, portanto, reservado ao grupo de EF da ESRT, o qual era 

constituído por 14 professores mais o NE. As diferentes personalidades que 

fizeram parte deste grupo deram origem a alguns pontos a refletir, sendo eles: 

 O grupo de EF era constituído por docentes com idades diferentes, que 

tiveram vivências, enquanto alunos, diferentes e realizaram as 

respetivas formações em épocas diferentes, o que gerou, à partida, 

diferentes conceções, estratégias e objetivos de ensino – situação 

verificada aquando a observação de aulas, treinos e conversas fora do 

contexto da sala de aula; 

 Dentro do grupo existem subgrupos, situação que se repercutiu de forma 

negativa, constantemente, ao longo de todo o ano letivo – desde 

organização de atividades, troca de espaços de aula e até à não 

participação do NE nas reuniões de grupo; 
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 Existiram professores que tentaram sempre estabelecer uma relação 

com o NE e outros com os quais não havia ligação - estas relações e 

ausência das mesmas foram resultado de problemas entre os subgrupos 

dentro do grupo. As consequências para a minha prática passaram pela 

troca facilitada de espaços de aula sempre que solicitado ou a recusa 

das mesmas. 

 O adiamento constante e, por fim, o cancelamento do torneio Duplas 

Românticas (modalidade de voleibol), a quatro dias da sua realização, 

sendo que esta era uma atividade agendada desde o início do ano 

letivo, foi um dos episódios negativos vividos no seio do grupo de EF, 

que em nada contribuiu para uma ideia positiva do grupo. O evento tinha 

sido já divulgado nas minhas turmas e atletas do desporto escolar e foi 

cancelado via e-mail, apresentado como razões as obras no pavilhão, os 

feriados e visitas de estudo, situações que levaram a que os professores 

precisassem do dia do torneio para realizar as avaliações – o que, na 

minha opinião, não será bem verdade porque o dia fitness estava 

marcado para o dia anterior e, perante esse e-mail, o NE voltou a 

confirmar a disponibilidade dos professores em dispensarem os seus 

alunos das aulas e todos, sem exceção, confirmaram a sua presença. 

A tão importante comunidade de prática e o trabalho colaborativo não tiveram, 

no seio deste grupo de EF, uma presença assídua e, inevitavelmente, as suas 

consequências foram notáveis. 
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4.3.Área 3 – Desenvolvimento profissional 

A última área “engloba atividades e vivências importantes na construção da 

competência profissional, numa perspetiva do seu desenvolvimento ao longo 

da vida profissional, promovendo o sentido de pertença e identidade 

profissionais, a colaboração e a abertura à inovação” (Matos, 2014)45. O EP, 

com todo o exercício que exige, é, a meu ver e em concordância com a autora, 

a forma mais indicada de promover o desenvolvimento profissional, uma vez 

que permite a partilha dos problemas existentes, que leva ao desenvolvimento 

do espírito de colaboração e de competências de argumentação e 

comunicação, quer escritas, quer orais (Matos, 2014)46. Esta partilha foi mais 

evidente no seio do NE, apesar de também existir, de forma mais pontual, no 

grupo de EF da escola. No primeiro caso, esses momentos de partilha eram, 

no início do processo de estágio, agendados pelo PC e, através dessas 

“reuniões”, todos comentavam as situações vivenciadas e/ou observadas, 

davam a sua opinião – em função da experiência com os seus alunos – e 

ajudavam os colegas na resolução de alguma lacuna de conteúdo, gestão da 

aula ou até aspetos comportamentais. Com o tempo, essa partilha começou a 

ocorrer de forma espontânea, desde os intervalos das aulas, à hora do almoço 

ou mesmo fora das instalações de ensino. No segundo caso, pelas relações 

entre o grupo de EF não serem as mais próximas, esta partilha ocorreu, e 

desta vez falo apenas por mim, com alguns professores com quem a 

proximidade se proporcionava: esposa do PC – também professora de EF da 

ESRT -, professores do desporto escolar de Voleibol – onde eu estava inserida 

-, e outros professores que não faziam parte do grupo de EF mas com quem 

tinha contacto à hora do almoço, uma vez que a sala de convívio, nestas horas, 

se tornava um espaço dedicado às refeições, descanso mas também troca de 

experiências, ideias e opiniões. “A aprendizagem envolve uma interacção entre 
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 Matos, Z. (2014). Regulamento da Unidade Curricular Estágio Profissional do ciclo de 

estudos conducente ao grau de mestre em ensino de Educação Física nos ensinos básico e 
secundário da FADEUP 
46

 
46

 Matos, Z. (2014). Regulamento da Unidade Curricular Estágio Profissional do ciclo de 
estudos conducente ao grau de mestre em ensino de Educação Física nos ensinos básico e 
secundário da FADEUP 



162 
 

uma nova concepção e outra já existente, cujo resultado depende da natureza 

desta interacção. Se houver possibilidade de conciliação entre as concepções, 

a aprendizagem processa-se sem dificuldade. Se tal não for o caso, a 

aprendizagem exigirá a restruturação da concepção existente ou mesmo a 

mudança para uma nova concepção” (Graça, 2001, p.110).  

Relativamente ao desenvolvimento de competências de argumentação e 

comunicação (quer escritas, quer orais), este foi possível através da realização 

de várias tarefas diferentes: por um lado, como era de esperar, através das 

“reuniões” entre o NE proporcionadas pelo PC e na lecionação das aulas e dos 

treinos do DE, por outro lado, através da realização do Projeto de Formação 

Individual (PFI), onde acredito ter evidenciado uma escrita adequada e uma 

articulação coerente de ideias e, como não poderia deixar de ser, da escrita e 

reflexão deste documento, respeitando o regulamento existente para o efeito. 

“A pluralidade e a natureza das funções docentes remetem para a noção de 

polivalência e alternância que permita um vaivém epistémico entre a teoria e a 

prática. Esta compreensão servirá de linha orientadora para a elaboração do 

Relatório de Estágio em que a investigação/reflexão/ação se assume como um 

caminho adequado”47 

No que diz respeito às atividades e vivências importantes na construção da 

competência profissional, essas foram sido relatadas e refletidas ao longo do 

RE, mais precisamente na área da Realização e na área das Relações com a 

Comunidade e, por essa razão, não serão aqui novamente mencionadas, numa 

tentativa de evitar a repetição e agravar a extensão de páginas do documento. 

Recorrer à investigação como forma de entender e informar a prática que está 

a ser objeto de investigação é, igualmente, uma forma de desenvolvimento 

profissional, que, no meu caso, se pode verificar através do estudo de 

investigação realizado, que será apresentado no próximo ponto. Neste sentido, 

tendo em conta tudo o que foi dito anteriormente sobre os múltiplos papéis da 

profissão docente, ressalvo a importância das relações entre professor e aluno, 

                                                           

47 Matos, Z. (2014). Regulamento da Unidade Curricular Estágio Profissional do ciclo de 
estudos conducente ao grau de mestre em ensino de Educação Física nos ensinos básico e 
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concordando a cem por cento com Nóvoa (2004), quando nos diz que há uma 

parte de cientista no trabalho do professor: na aquisição do conhecimento, no 

estudo aturado, no rigor da planificação e da avaliação. Mas há também uma 

parte de artista, no modo como se reage a situações imprevistas, como se 

produz o jogo pedagógico, que é sempre um jogo-em-situação. No entanto, 

“(...) as inovações não se fazem por decreto, requer dos professores um 

espírito de pesquisa próprio de quem sabe e quer investigar e contribuir para o 

conhecimento sobre a educação. Mas, ao mesmo tempo esta atitude e 

actividade de pesquisa contribui para o desenvolvimento profissional dos 

professores e para o desenvolvimento institucional das escolas em que estes 

de inserem, escolas que, tal como os professores, se devem tornar reflexivas” 

(Alarcão, 1995, p.2) e, assim, “Ser professor-investigador é, pois, primeiro que 

tudo ter uma atitude de estar na profissão como intelectual que criticamente 

questiona e se questiona (…) é ser capaz de se organizar para, perante uma 

situação problemática, se questionar intencional e sistematicamente com vista 

à sua compreensão e posterior solução” (p.6) “Esta perspectiva pressupõe que 

ensinar é mais do que uma arte. É uma procura constante com o objectivo de 

criar condições para que aconteçam aprendizagens” (Oliveira e Serrazina, 

2002, p.34 e 35). 
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5. A PERCEÇÃO DOS ALUNOS FACE À APLICAÇÃO 

DE DIFERENTES MODELOS DE ENSINO: ESTUDO DE 

INVESTIGAÇÃO REALIZADO COM UMA TURMA DO 

ENSINO SECUNDÁRIO 

5.1.Resumo 

O presente estudo pretendeu analisar a perceção de uma turma de 10º ano, 

acera da aplicação dos Modelos de Instrução Direta (MID), Ensino por Pares 

(MEP), Aprendizagem Cooperativa (MAC) e Educação Desportiva (MED) ao 

longo de um ano letivo, na disciplina de Educação Física. Participaram no 

estudo vinte e cinco alunos (13 do sexo feminino e 12 do sexo masculino) e a 

professora da respetiva turma (estudante estagiária), que é simultaneamente 

investigadora. No Voleibol foram utilizados pressupostos do MID, do MEP e do 

MED, na Ginástica Acrobática foram utilizados pressupostos do MID e do MAC 

e no Andebol foram utilizados pressupostos do MAC e do MED. A recolha de 

dados foi realizada através de focus group. Para a análise de conteúdo 

recorreu-se ao programa NVivo7. Foi utilizada uma grelha de categorias criada 

à priori, a partir da revisão da literatura. O trabalho desenvolvido ao longo do 

ano letivo foi muito valorizado pelos alunos, que consideraram que a professora 

foi capaz de colocar desafios realistas à turma e que desde cedo mostrou 

preocupação em que o processo de ensino fosse centrado nos alunos. Apesar 

de terem manifestado mais interesse pelos três modelos que colocam o aluno 

no centro do processo de aprendizagem, foi durante o MAC e o MED que os 

alunos se sentiram mais impelidos à auto superação e que assumiram terem 

realizado as aprendizagens mais significativas. 

 

PALAVRAS-CHAVE: MODELO DE INSTRUÇÃO DIRETA, MODELO DE ENSINO POR PARES, 

MODELO DE APRENDIZAGEM COOPERATIVA, MODELO DE EDUCAÇÃO DESPORTIVA, 

EDUCAÇÃO FÍSICA. 
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5.2.Abstract 

 

This study aims to analyze the perception of a 10th grade class about the 

implementation of Direct Instruction Models (DIM), Peer Teaching (PTM), 

Cooperative Learning (CLM) and Sports Education (SEM). It took place over a 

school year in Physical Education. The participants were twenty-five students 

(13 female and 12 male) as well as the teacher of that class (trainee student), 

who is also a researcher. DIM, PTM e SEM assumptions were used in 

Volleyball classes, CLM and SEM were applied in Acrobatic Gymnastics 

classes and CLM and SEM were used in Handball classes. The data collection 

was conducted through focus group interviews. The content analysis was 

carried out with the support of the software NVivo7. To do so, it was used the 

grid of categories created a priori, based on literature review. The work 

developed throughout the school year was highly valued by the students who 

considered that the teacher was able to define realistic challenges to the class 

and that from an early stage showed concern that the process of education was 

student-centered. Although they expressed more interest in the three models 

that put the student at the centre of the learning process, it was during the CLM 

and SEM that they felt more compelled to self achievement and that they 

assumed having attained more significant learning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

KEYWORDS: DIRECT INSTRUCTION MODEL, PEER TEACHING MODEL, 

COOPERATIVE LEARNING MODEL, SPORT EDUCATION MODEL, 

PHYSICAL EDUCATION. 
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5.3.Introdução 

Mesquita e Graça (2011) dão-nos conta de que entre os modelos de ensino 

“mais centrados na direcção do professor e modelos que concedem mais 

espaço à descoberta e à iniciativa dos alunos há que encontrar o justo 

equilíbrio entre as necessidades de direcção e apoio e as necessidades de 

exercitar a autonomia, de modo a criar as condições favoráveis para uma 

vinculação duradoura à prática desportiva” (pp. 45-46). O interesse do presente 

estudo nasce da nossa necessidade em conhecer melhor, e de forma mais 

profunda, o trabalho que desenvolvemos para que, face aos resultados obtidos 

após a aplicação do estudo, possamos, no futuro, desenvolver uma ação 

melhor sustentada, tendo em conta a perceção dos alunos relativamente ao 

trabalho que foi desenvolvido ao longo do ano, porque é crucial alcançar um 

conhecimento mais profundo, rigoroso e situado do processo de ensino-

aprendizagem e das próprias práticas. 

Para enquadrar o estudo, apresentamos a revisão da literatura, em que depois 

de uma breve abordagem ao desenvolvimento de competências pessoais e 

sociais através do desporto, discorremos sobre os quatro modelos de ensino 

que foram utilizados ao longo do ano, em três unidades de ensino (Voleibol, 

Ginástica Acrobática e Andebol). O modelo de instrução direta (MID), dada a 

sua natureza autocrática, confere ao aluno um papel relativamente passivo, 

essencialmente conotado pela reprodução dos saberes transmitidos pelo 

professor (Mesquita & Graça, 2006), onde são privilegiadas as estratégias 

instrucionais de caráter explícito e formal, em que a monitorização e controlo 

estreito das atividades dos praticantes é a nota dominante, de modo a obter 

máxima eficácia nas atividades dos alunos. No entanto, este modelo, também 

perspetiva uma prática progressivamente mais autónoma, consequentemente, 

na fase inicial de aprendizagem do movimento, o professor deve assegurar que 

os alunos conseguem a aquisição de competências básicas e, após a 

aquisição de rotinas, os alunos vão conseguir centrar a sua atenção na 

aprendizagem dos conteúdos (Mesquita, 1998). A aprendizagem entre pares 

(MEP) é um modelo de ensino que pode ser considerado uma “variante da 

instrução direta, em que os alunos são utilizados para ensinarem a outros 
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alunos” (Cardoso, 2014, p.47). Tem, como principais vantagens, o aumento de 

envolvimento na tarefa e a grande quantidade de oportunidades de resposta 

motora, de correção dos erros e de ajuda e encorajamento (Metzler, 2000), Da 

sua aplicação podem surgir dificuldades quando os alunos não conhecem 

exatamente quais os seus papéis, pelo que o professor precisa de ajudar os 

alunos a compreenderem e a realizarem as suas tarefas e a atenderem às 

questões éticas (Trindade & Cosme, 2010). O modelo de aprendizagem 

cooperativa (MAC) visa que os elementos dos diferentes grupos se ajudem 

mutuamente, assumam responsabilidades pelas próprias aprendizagens e 

desenvolvam a capacidade para dar e receber feedbacks (Metzler, 2000). Este 

modelo pode contribuir para o desenvolvimento das competências pessoais e 

sociais, e para a promoção da aprendizagem através da divisão de tarefas e 

das interações sociais, integrando a ideia de que, através da cooperação, os 

alunos passam a ser agentes ativos e controladores do seu próprio processo 

de aprendizagem, estimulando, assim, a componente cognitiva e social, seja no 

contexto escolar ou desportivo (Fonseca & Mesquita, 2012). O modelo de 

educação desportiva (MED) defende a colocação da educação lúdica num 

lugar de destaque nas orientações curriculares da EF, por forma a que as 

atividades desportivas sejam autênticas e tenham maior significado e valor 

para os discentes e sejam suficientemente inspiradoras e desafiantes, tal como 

são as competições desportivas interescolares (Mesquita, 2012). Com a 

aplicação deste modelo, que oferece as mesmas oportunidades de prática a 

todos os alunos, independentemente do género e do nível de desempenho de 

cada jovem, são criadas condições para que se tornem desportivamente 

competentes, cultos e entusiastas (Siedentop, 1994). Na opinião de Sinelnikov 

e Hastie (2010), o MED é particularmente eficaz em duas áreas: [i] promover o 

envolvimento dos alunos nas tarefas de aprendizagem (centradas no aluno e 

no currículo) e [ii] no desenvolvimento da responsabilidade pessoal e social dos 

jovens.  

Seguem-se a enunciação do propósito do estudo, as questões de partida e a 

descrição dos materiais e métodos utilizados. 
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A apresentação dos resultados está estruturada em três partes: [i] a primeira 

parte é referente à aplicação do modelo de instrução direta nas unidades de 

ensino de Voleibol e de Ginástica Acrobática; [ii] a segunda parte trata da 

aplicação do modelo de ensino entre pares nas unidades de ensino de Voleibol 

e de Andebol; [iii] a terceira parte centra-se na aplicação do modelo de 

aprendizagem cooperativa na unidade de ensino de Ginástica Acrobática; [iv] a 

quarta parte destina-se à aplicação do modelo de educação desportiva nas 

unidades de ensino de Voleibol e de Andebol. 

A discussão dos resultados subdivide-se em três temas, que procuram dar 

resposta às questões de partida. 

Concluímos com a apresentação das principais conclusões do estudo. 

 

5.4.Revisão da literatura 

5.4.1. O desenvolvimento de competências pessoas e sociais, através do 

desporto  

Há um importante aporte teórico que nos dá conta do papel e da importância 

que a prática de atividades físicas desportivas podem ter no desenvolvimento 

pessoal e social dos jovens. A capacidade para ser autónomo, para 

desenvolver a capacidade de respeito pelos outros, a capacidade de 

entreajuda, de interagir positivamente no grupo e de ser entusiasta está bem 

documentado (Cardoso, 2014). Para Mesquita (2004), o desporto é uma 

ferramenta imprescindível na formação integral dos alunos, uma vez que dá 

resposta às aptidões físicas e motoras mas também a questões éticas, afetivas 

e sociais. De acordo com Rogge (2007) 48 , o desporto vai muito além da 

competição, sendo um estado de espírito que procura educar e incentivar os 

jovens a praticar desporto, de lhes transmitir valores, a respeitarem-se uns aos 

outros e saberem que as regras existem e que é importante que sejam 

respeitadas. Se houver respeito dentro de campo, talvez essa atitude se 
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 Ex presidente do Comité Olímpico Internacional. 
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estenda aos outros momentos das suas vidas. Rosado & Mesquita (2009) 

salientam a capacidade de transferência para outras esferas da vida pessoal, 

formando o desportista mas, acima de tudo, o Homem. Para Pereira (2015), o 

Homem vivencia, através do desporto, o jogo, a competição, o rendimento, o 

risco, a comunicação, a cooperação, a convivência, a intimidade e a 

sociabilidade. O desporto apresenta-se, consequentemente, como algo valioso 

que permite aumentar a qualidade de vida das pessoas, proporciona benefícios 

à saúde e condição física, à aptidão motora, integração social e realização 

pessoal. E a este propósito, Pereira (2015) dá-nos conta de que o desporto 

pode e “deve estar alinhado com os valores mais elementares ao nível 

educativo, bem como a formação pessoal e social, sendo, assim, fundamental 

na prática dos profissionais do desporto o aprofundamento das possibilidades 

educativas do desporto na formação de crianças e jovens (p. 21). Também 

Rosado (2011) é de opinião de que o professor de Educação Física não se 

pode limitar à mera apresentação dos conteúdos a exercitar, devendo, 

também, contribuir para a formação integral dos alunos. 

 

5.4.2 Modelos de ensino 

De acordo com Metzler (2000), os modelos de ensino baseiam-se em teorias 

da aprendizagem e do ensino, integram o planeamento, a implementação e a 

avaliação do processo. São aplicados no decorrer de uma unidade didática, 

auxiliando o professor na tomada de decisões que orientem os discentes nos 

seus processos de aprendizagem. Os modelos de ensino fornecem uma visão 

global do processo de ensino-aprendizagem e são entendidos como 

abordagens coerentes para se ensinar, descrevendo comportamentos padrão 

do professor e dos alunos e provocando aprendizagens significativas (Mesquita 

& Graça, 2009). Conforme nos refere Metzler (2000), os modelos de ensino 

apresentam as seguintes caraterísticas: esclarecem as prioridades nos 

diferentes domínios de aprendizagem e as suas interações; possibilitam uma 

ideia central para o ensino; permitem ao professor, e aos alunos, entenderem o 

que vai acontecer no presente e no futuro; apoiam-se na investigação; 
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fornecem uma linguagem técnica aos professores; permitem que se possa 

verificar a relação entre a instrução e a aprendizagem e o modo de avaliação 

mais válido; facilitam a tomada de decisão dos professores dentro de uma 

estrutura de trabalho já conhecida. 

A maior parte dos modelos de ensino enquadram-se num continuum (Metzler, 

2000) entre o modelo de instrução direta, “onde o professor realiza o controlo 

administrativo, determinando explicitamente as regras e as rotinas de gestão e 

ação dos alunos” (Mesquita & Graça, 2011, p.48) e os modelos de ensino 

indiretos, que são mais implícitos e mais holísticos na abordagem do conteúdo 

(Rink, 2001). No primeiro caso, a finalidade é formar um aluno que reproduza o 

que o professor pretende, sendo que os alunos não pensam de forma 

autónoma e as respostas dadas são resultado de prescrições. O aluno tem um 

papel passivo e reprodutivo, cujos valores e saberes são inquestionáveis, já 

que a experiência e os sentidos, como nos diz Trindade (2009), são vistos 

como um entrave ao desenvolvimento intelectual. Os defensores desta 

abordagem acreditam que, pelo facto do professor saber como devem ser 

realizadas as habilidades motoras, é seu dever ajudar os alunos a reproduzi-las 

de forma correta, ou seja, imitando-o. Para além disto, defendem que os estilos 

diretivos são mais eficazes quando o tempo de ensino é limitado. Com o 

declínio desta abordagem comportamentalista, devido ao sistema educacional 

implicar a formação de alunos mais autónomos e proactivos, no final do século 

XX as abordagens mais centradas nos alunos ganharam espaço (Mesquita, 

2013). Esta perspetiva enfatiza o trabalho em grupo dos alunos para atingirem 

objetivos, no qual a valorização dos processos cognitivos, da tomada de 

decisão e da compreensão de situações-problema constitui o mote para o 

desenvolvimento pessoal, social e desportivo (Mesquita, 2012, 2013). O 

professor desempenha o papel de facilitador da aprendizagem enquanto 

orienta os alunos para a descoberta das soluções, evitando a prescrição e 

privilegiando o questionamento (Mesquita, 2012). Para isso, é necessário criar 

um ambiente propício à aprendizagem, o que “requer que o professor equilibre 

as medidas de direção e controlo extremo com as necessidades de intervenção 

dos alunos” (Mesquita & Graça, 2011, p.45). Os seus defensores acreditam 
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que a aprendizagem é muito mais do que a reprodução de habilidades motoras 

de forma correta e que, para que haja uma aprendizagem real, é necessária a 

experimentação, a resolução de situações e a autodescoberta, através das 

interações que os jovens estabelecem com outros mais capazes (por exemplo, 

professores e colegas “treinadores”), que são percebidas como fatores 

potenciadores das aprendizagens dos alunos (Trindade & Cosme, 2010). A 

importância desta interação é explicada através da lente socio construtivista, 

que tem em Vygotsky49 um pilar fundamental (Ward & Lee, 2005). Vygotsky 

considera que o desenvolvimento humano não se dá apenas pela maturação, 

mas também pelo resultado da qualidade da mediação cultural, de que nos 

falam Ward & Lee (2005). Da noção de “zona de desenvolvimento proximal”, 

desenvolvida por Vygotsky, que se pode definir pela distância entre a 

capacidade do aprendiz realizar uma tarefa com apoio e sob orientação de 

alguém mais capaz e a capacidade de a resolver sozinho, de forma autónoma, 

decorre o conceito de scaffolding, que é primordial porque incorpora a ideia de 

apoio dos mais capazes aos aprendizes – apoio temporário e na medida 

necessária (Mesquita, 2013). 

5.4.1.Modelos de instrução direta 

Este modelo, dada a sua natureza autocrática, confere ao aluno um papel 

relativamente passivo, essencialmente conotado com a reprodução dos 

saberes transmitidos pelo professor em que tradicionalmente dominam as 

unidades de curta duração e os currículos de múltiplas atividades (Mesquita & 

Graça, 2006). No modelo de instrução direta (MID) são privilegiadas as 

estratégias instrucionais de caráter explícito e formal, em que a monitorização e 

controlo estreito das atividades dos praticantes é a nota dominante. O 

professor “manda” em tudo, de modo a obter máxima eficácia nas atividades 

dos alunos. Em cada aula é feita uma revisão da matéria lecionada na aula 

anterior e a apresentação das novas habilidades, ou conteúdos gerais, são 

                                                           

49
 Cientista bielorusso, cujo trabalho se tornou base de múltiplas pesquisas no âmbito da teoria 

do desenvolvimento cognitivo, ficando conhecido pela Teoria do Desenvolvimento Social. 
 



173 
 

explicadas e demonstradas aos alunos pelo professor, antes da prática motora, 

tendo em vista a reprodução de um modelo correto de execução. Após a 

apresentação da tarefa, os alunos exercitam-na e o docente certifica-se que os 

discentes possuem competências básicas, emitindo constantemente feedbacks 

corretivos, sendo ele que define o tempo de exercitação e o número de 

repetições. No entanto, este modelo, também perspetiva uma prática 

progressivamente mais autónoma, que se concretiza através da colocação, por 

parte do professor, de desafios realistas (materializados em critérios de êxito), 

o que permite que a taxa de sucesso aumente. Deste modo, na fase inicial de 

aprendizagem do movimento, o professor deve assegurar que os alunos 

conseguem a aquisição de competências básicas e, após a aquisição de 

rotinas, os alunos vão conseguir centrar a sua atenção na aprendizagem dos 

conteúdos (Mesquita, 1998). Segundo Pereira et al (2010), o MID tem 

demonstrado ser eficaz, principalmente em situações analíticas de 

aprendizagem técnica e nas etapas iniciais da prática. 

5.4.2.1.Modelo de ensino aos pares 

A aprendizagem entre pares é um modelo de ensino que pode ser considerado 

uma “variante da instrução direta, em que os alunos são utilizados para 

ensinarem a outros alunos” (Cardoso, 2014, p.47). Este modelo tem, como 

principais vantagens, o aumento de envolvimento na tarefa e a grande 

quantidade de oportunidades de resposta motora, de correção dos erros e de 

ajuda e encorajamento (Metzler, 2000). No entanto, também podem surgir 

dificuldades, se os intervenientes não conhecerem exatamente quais os seus 

papéis, pelo que, segundo Metzler (2000), é da responsabilidade dos 

professores ajudar os alunos que ensinam (tutores – ao que eu denominei de 

“meninos verdes” no decorrer do ano letivo) a compreender e realizar as suas 

tarefas, bem como controlar a qualidade do trabalho que é desenvolvido e 

estarem atentos às questões éticas. Este modelo de ensino valoriza as 

interações que uns alunos estabelecem com outros colegas mais capazes, 

sendo vistas como fatores potenciadores das aprendizagens dos alunos 

(Trindade & Cosme, 2010).  
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5.4.2.2.Modelo de Aprendizagem Cooperativa 

Apesar de nem todos os autores perceberem a aprendizagem cooperativa 

como um modelo em si mesmo, como é o caso de Johnson et al. (2000), que a 

considera “a generic term” (p.3), ela pode ser vista como tal, uma vez que as 

estratégias utilizadas partilham atributos comuns (recompensas para a equipa, 

responsabilidade individual e iguais oportunidades para todos) e procedimentos 

de instrução (Metzler, 2000). Uma das razões para que este não seja visto 

como um verdadeiro modelo é que algumas dessas estratégias estão também 

presentes noutros modelos, como é o caso do MED, o que pode ajudar a 

justificar a escassez de estudos do MAC sobre a disciplina de Educação Física, 

como nos refere Cardoso (2014). No entanto, e apesar da falta de consenso 

entre os autores, consideramos poder olhar para o MAC como modelo de 

ensino. 

A aprendizagem cooperativa pode ser utilizada com propósitos diferentes e ter 

um caráter formal ou informal (Johnson, 1994). Enquanto a aprendizagem 

cooperativa informal recorre à constituição de grupos ad-hoc, durante curtos 

períodos de tempo, a aprendizagem cooperativa formal carateriza-se pelo 

desenvolvimento de trabalho conjunto que é prolongado por várias semanas 

(ou mais tempo), com o intuito de se realizarem tarefas específicas e de se 

atingirem objetivos comuns (Meztler, 2000). Nesta segundo modo de 

organização do trabalho, os elementos dos diferentes grupos ajudam-se 

mutuamente, assumem responsabilidades pelas próprias aprendizagens e 

desenvolvem a capacidade para dar e receber feedbacks. 

A aprendizagem cooperativa é, atualmente, um dos modelos instrucionais mais 

reconhecidos a nível mundial (Metzler, 2000). De acordo com Slavin (1991), o 

MAC pode ser explicado através de três conceitos fundamentais: 1) 

Recompensas do grupo (os grupos podem trabalhar em diferentes tarefas ou 

todos na mesma; O professor inclui um ou mais critérios de desempenho, 

obrigando a que o grupo trabalhe em conjunto, sendo recompensado por isso. 

Essas recompensas podem ser traduzidas em acumulação de pontos, 
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reconhecimento público, etc); 2) Responsabilidade individual (o desempenho 

de todos os membros é importante para o desempenho global do grupo, 

contando, para isso, para a avaliação. Desta forma, todos os seus elementos 

têm de contribuir de alguma forma para o grupo, sendo importante que todos 

aprendam e evoluam para níveis de desempenho mais elevados. Essas 

exigências requerem organização e interação entre os que têm mais e menos 

habilidades, promovendo assim a aprendizagem social); 3) Oportunidades 

iguais para o sucesso (o processo de seleção do grupo é crítico. É 

recomendada a constituição de grupos, entre quatro a seis elementos, 

heterogéneos na sua constituição. Posteriormente, são determinadas as 

tarefas e funções de cada elemento do grupo, sendo que se pretende que 

todos tenham a mesma oportunidade para alcançar o êxito). O MAC surge, 

assim, como um modelo que poderá contribuir para o desenvolvimento das 

competências pessoais e sociais, e para a promoção da aprendizagem através 

da divisão de tarefas e das interações sociais, tendo como princípios a 

recompensa do grupo, a responsabilidade individual e a igualdade de 

oportunidades (Fonseca & Mesquita, 2012). O MAC, que na opinião de 

Johnson (1994) requer a presença de cinco elementos essenciais 

(interdependência positiva, responsabilidade individual, interação face a face, 

competências sociais e funcionamento do grupo como um todo), integra a ideia 

de que, através da cooperação, os alunos passam a ser agentes ativos e 

controladores do seu próprio processo de aprendizagem, estimulando, assim, a 

componente cognitiva e social, seja no contexto escolar ou desportivo 

(Fonseca & Mesquita, 2012). 

 

5.4.2.3. Modelo de Educação Desportiva 

Contrariamente à escassez de estudos referentes à Aprendizagem 

Cooperativa, como modelo de instrução nas aulas de Educação Física e 

Desporto em geral, a que já nos referimos, o Modelo de Educação Desportiva 

tem sido um dos modelos mais investigados nos últimos anos (Graça & 

Mesquita, 2007). “Inúmeras publicações de caráter didático, de ensaio, de 
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reflexão ou de investigação têm fortalecido o modelo e favorecido a sua 

disseminação” (Pereira, 2015, p. 54). 

O MED, de Siedentop, defende a colocação da educação lúdica num lugar de 

destaque nas orientações curriculares da EF, por forma a que as atividades 

desportivas sejam autênticas e tenham maior significado e valor para os 

discentes e sejam suficientemente inspiradoras e desafiantes, tal como são as 

competições desportivas interescolares (Mesquita, 2012). Com a aplicação 

deste modelo, que oferece as mesmas oportunidades de prática a todos os 

alunos, independentemente do género e do nível de desempenho de cada 

jovem, são criadas condições para que se tornem desportivamente 

competentes, cultos e entusiastas – para que possam participar nos desportos 

de forma satisfatória, tenham conhecimento das regras e rituais de cada 

modalidade, saibam distinguir as boas das más práticas e valorizem e 

preservem a cultura desportiva (Siedentop, 1994). 

Na opinião de Sinelnikov e Hastie (2010), o MED é particularmente eficaz em 

duas áreas: [i] promover o envolvimento dos alunos nas tarefas de 

aprendizagem (centradas no aluno e no currículo) e [ii] no desenvolvimento da 

responsabilidade pessoal e social dos jovens. O aluno é submetido a uma 

pedagogia cooperativa e construtivista, que o coloca no centro do seu processo 

de aprendizagem, que o torna co responsável pelo trabalho que é desenvolvido 

no grupo e pelas aprendizagens e sucesso do próprio grupo. “O MED 

diferencia-se de uma unidade de EF habitual, devido a várias caraterísticas 

exclusivas do modelo” (Pereira, 2015, p. 56), que visa aproximar o ensino do 

desporto nas instituições escolares (aulas de Educação Física) ao desporto 

federado, em que se incluem as seis caraterísticas desenvolvidas por 

Siedentop (1994): a época desportiva, a afiliação, a competição formal, a 

manutenção de registos estatísticos, a festividade e o evento culminante.  

 

5.5 Objetivo do Estudo 

O interesse do presente estudo nasce da necessidade de procurar 

compreender, com profundidade, o modo como os alunos da professora 
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participante neste estudo, simultaneamente investigadora, percecionaram a 

aplicação de quatro modelos de ensino durante a lecionação das unidades de 

Voleibol, Ginástica Acrobática e Andebol.  

Com este propósito foram desenhadas três questões de partida que 

procuraram ajudar a compreender a perceção dos alunos face aos [i] aos 

modelos de ensino utilizados e às estratégias adotadas pela professora; [ii] ao 

modo como se envolveram nas atividades e aos momentos em que sentiram 

maior motivação; [iii] aos processos que lhes proporcionaram aprendizagens 

mais significativas. 

 

5.6.Metodologia 

5.6.1. Participantes 

Participaram no presente estudo, realizado no ano letivo de 2014/2015, os vinte 

e cinco alunos que integravam uma turma de 10º ano da Escola Secundária de 

Rio Tinto e a professara da turma, estudante-estagiária de Educação Física, a 

partir de agora designada por professora, que era simultaneamente 

investigadora.  

 Os alunos participantes foram informados, pela professora, que iria ser feito 

um estudo sobre o trabalho que a sua professora desenvolveu com a turma ao 

longo do ano, foi explicado o seu propósito e foi pedido o seu consentimento 

para participarem nas entrevistas. Após a aceitação dos alunos, foi-lhes 

entregue uma carta, dirigida aos respetivos encarregados de educação, com o 

objetivo de autorizarem a participação informada dos seus educandos neste 

estudo. Recolhidas as necessárias autorizações, os alunos foram divididos em 

cinco grupos heterogéneos, quanto à iniciativa de resposta (alunos muito 

espontâneos, alunos mais comedidos nas respostas e alunos a quem as 

respostas tinham que ser “arrancadas”). Posteriormente foi feito o 

agendamento das entrevistas, em função da disponibilidade dos alunos. No 

sentido de garantir o anonimato dos participantes, foram utilizados os códigos 

EG (elemento-grupo), seguidos do número correspondente à ordem pela qual 

foram entrevistados e intervieram na entrevista: E1G1 a E5G5. 
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5.6.2. Caracterização do trabalho desenvolvido com a turma 

As aulas de Educação Física na Escola Secundária de Rio Tinto têm uma 

carga horária semanal de 150 minutos, distribuídos por uma aula isolada 

(tempo útil: 40 minutos) e um bloco de 2 aulas (tempo útil: 90 minutos), 

decorrem em espaços desportivos ajustados a cada unidade de ensino e com 

material adequado, quer em quantidade, quer em qualidade.  

 

A primeira unidade de ensino lecionada no ano letivo foi o Voleibol, que 

decorreu ao longo de 20 tempos letivos.  

Os conteúdos técnicos lecionados foram os deslocamentos (laterais e ântero-

posteriores), as posições fundamentais (média e baixa), o passe de frente (em 

apoio e suspensão), o remate, a manchete, o serviço (por baixo e por cima); os 

conteúdos táticos utilizados foram a comunicação, prosseguir, abrir espaço, 

noção recebedor/não recebedor, ocupação racional do espaço, ajustamento, 

transição e noção de oposição; e as formas de jogo lecionadas foram o 2x2, o 

3x3 e o 4x4.  

A utilização do MID, primeiro modelo aplicado, resultou do facto de a 

professora ser estudante-estagiária, de não conhecer a turma, de precisar de 

aprender a controlá-la, de impor regras, criar rotinas e conseguir o respeito e 

cooperação dos discentes. Dada a sua natureza autocrática, os alunos, nesta 

primeira fase, tiveram um papel mais passivo e reprodutivo. A professora 

estava no centro do processo, tomava todas as decisões, instruía e 

demonstrava os movimentos pretendidos, de modo a obter a máxima eficácia 

nas atividades. Durante o tempo em que a turma exercitava, a sua função 

passava pela emissão de feedbacks, de modo a que os alunos 

desenvolvessem as competências básicas necessárias à fluidez do jogo de 

Voleibol. No início de cada sessão de ensino era feita uma revisão da matéria 

anteriormente lecionada, com o intuito de cumprir dois objetivos: rever os 

ensinamentos já efetuados, de modo a não serem esquecidos, e as novas 

aprendizagens acontecerem com mais entendimento; obrigar a que a turma 
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estivesse, durante o tempo de aula, focada e extremamente atenta, porque 

qualquer aluno podia ser alvo das questões colocadas. No entanto, o MID 

também perspetiva uma prática progressivamente mais autónoma, que se 

concretizou através da colocação, pela parte da professora, de desafios 

realistas (materializados em critérios de êxito) e individuais, o que permitiu que 

as taxas de sucesso aumentassem. Os alunos estavam todos dentro da 

mesma turma mas com critérios de êxito diferentes, ajustados ao seu nível de 

habilidade e competência (exemplo: o aluno ‘x’ só podia dar um toque na bola e 

o aluno ‘y’ podia dar dois toques (Auto passe, seguido de passe). 

Nessa altura, a turma podia ser facilmente dividia em três níveis, se alguns 

alunos não tinham muitas competências voleibolistas, havia um grupo “verde” 

de alunos que tinha todas essas competências e uma capacidade de liderança, 

nata em alguns, que foi desenvolvida pelos outros. Este conhecimento que a 

professora foi construindo sobre a capacidade dos diferentes alunos permitiu-

lhe, e obrigou-a, a desenhar um percurso que achava ser o mais adequado e 

ajustado à turma, tendo em conta os objetivos que tinha e queria cumprir. O 

grupo dos “meninos verdes”, de aula para aula, foi ficando mais restrito mas 

mais consistente e seguro e foi com a sua ajuda que conseguiu ajudar todos os 

que tinham dificuldades, através de um ensino por pares. O uso deste modelo 

teve, como principais vantagens, o aumento do envolvimento na tarefa e a 

grande quantidade de oportunidades de resposta motora, de correção dos 

erros e de ajuda e encorajamento, uma vez que, sendo a turma constituída por 

25 alunos, a professora não tinha capacidade para dar resposta imediata às 

dificuldades apresentadas e tempo que lhe permitisse ‘festejar’ com os alunos 

as vitórias que iam conquistando. Com este grupo de alunos “treinadores”, foi 

possível proporcionar um ensino mais suportado e conseguir uma notória 

evolução de toda a turma. No entanto, também surgiram algumas dificuldades, 

que levaram a uma conversa sincera e aberta com o grupo verde, num 

momento crucial da unidade de ensino – o jogo 2x2 estava prestes a ser 

consolidado. Esta conversa tinha duas intenções: a primeira era perceber quem 

eram, na opinião deles, os alunos com quem já tinham trabalhado e 

apresentavam mais dificuldades e os que não aceitavam tão bem a sua ajuda. 
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Se a maioria da turma encarou esta ajuda como bem-vinda, existia uma 

minoria que a rejeitava; a segunda intenção era perceber como é que os alunos 

“treinadores” se sentiam, se havia um sentimento de frustração por ficarem 

limitados ou se, pelo contrário, se sentiam valorizados e importantes, enquanto 

interlocutores no processo de aprendizagem dos colegas. Foi aqui que residiu 

a primeira grande vitória da professora: conseguiu que os alunos “treinadores” 

percebessem a importância do papel que lhes tinha sido atribuído – “estavam a 

conseguir que os colegas fossem melhores” – e que o aceitassem com gosto.  

Numa fase mais avançada da unidade de ensino, e com todos os conteúdos 

consolidados, foi organizado o primeiro torneio do ano. A professora assumiu a 

organização das equipas, que integraram alunos do sexo masculino e feminino, 

com diferentes níveis de desempenho e gosto pela modalidade. Este torneio 

surgiu com o intuito de proporcionar experiências autênticas e significativas, 

tendo como propósito alcançar os objetivos anteriormente mencionados mas 

também formá-los, no sentido de torná-los jogadores no sentido amplo, alunos 

que fossem desportivamente competentes, cultos e entusiastas. Durante esse 

tempo, existiu espaço para aulas-treino e aulas-torneio. O trabalho 

desenvolvido pela turma foi-se aproximando, de uma forma gradual, a um 

trabalho mais cooperativo: os alunos foram assumindo um papel mais ativo no 

próprio processo de aprendizagem, que decorreu do trabalho desenvolvido no 

seio das equipas, onde cada um tinha uma função a desempenhar e um 

contributo para dar, e onde foi ganhando responsabilidade (escolha dos 

capitães de equipa e da cor dos equipamentos a utilizar no torneio). Das seis 

caraterísticas que definem o MED, nesta unidade de ensino foram utilizadas 

cinco: a época desportiva, a afiliação, a competição formal, a festividade e o 

evento culminante. 

 

A segunda unidade de ensino lecionada no ano letivo foi a Ginástica 

Acrobática, que decorreu ao longo de 15 tempos letivos. Nesta modalidade, 

todo o trabalho foi orientado para a apresentação de uma rotina final (trios) e o 

o modelo predominante haveria de ser o de aprendizagem cooperativa.  
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A utilização do MID, primeiro modelo aplicado, veio no sentido introduzir todas 

as figuras de acrobática e projeções selecionadas pelo núcleo de estágio. A 

estratégia a utilizar, para que as sessões de ensino fossem o melhor 

aproveitadas possíveis, foi introduzir, em cada aula, figuras que pudessem 

transferir para as novas situações de aprendizagem as pegas, os montes e os 

desmontes já aprendidos. Os elementos de ligação começaram a ser 

introduzidos numa fase posterior - momento em que a maioria das figuras de 

acrobática já tinha sido introduzida - para que os grupos começassem a investir 

na sua construção coreográfica. Os alunos, nesta primeira fase, tiveram um 

papel mais passivo e reprodutivo: a professora decidia o que fazer e quando 

fazer, mas, apesar disso, as demonstrações foram realizadas pelos alunos, em 

diferentes grupos, para que todos tivessem oportunidade (e responsabilidade). 

Durante o tempo em que os grupos treinavam as figuras, a função da 

professora passava pela emissão de feedbacks, de modo a que os alunos 

corrigissem os aspetos mal executados. No entanto, o MID só fez sentido nesta 

fase inicial porque, aquando a construção coreográfica, e tendo os alunos já 

vivido a experiência do ensino por pares, foi dada autonomia e 

responsabilidade aos discentes, já afiliados a grupos fixos de trabalho – e 

assim surgiu a aplicação do Modelo de Aprendizagem Cooperativa. O caráter 

formal do MAC carateriza-se pelo desenvolvimento de trabalho conjunto que é 

prolongado por várias semanas (ou mais tempo), com o intuito de se realizarem 

tarefas específicas e de se atingirem objetivos comuns, sendo que os seus 

elementos se ajudam mutuamente, assumem responsabilidades pelas próprias 

aprendizagens e desenvolvem a capacidade para dar e receber feedbacks. A 

ginástica acrobática é um ramo das atividades gímnicas em que os exercícios 

são realizados individual ou coletivamente, com um acompanhamento musical, 

procurando efetuar figuras que exigem força, coordenação, equilíbrio, em 

resumo, um grande domínio do corpo. Em pares e grupos, muitas das figuras 

da ginástica acrobática obrigam a que um dos alunos sirva de suporte ao 

companheiro, em diferentes posições: sentado, deitado, em pé, etc. Por esta 

razão, os alunos foram agrupados em duas grandes categorias: os bases e os 

volantes. Os bases eram mais fortes, altos e pesados - para poderem sustentar 
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os volantes e projetá-los. Pelo contrário, os volantes eram mais leve, versáteis 

e maioritariamente de estatura mais baixa. A turma tinha, como seria de 

esperar, alunos com diferentes constituições físicas: desde atletas esguios a 

um caso extremo de obesidade. Sendo uma modalidade que apela ao trabalho 

em grupo, em que todos têm uma função fundamental para o seu sucesso, de 

acordo com a sua estrutura corporal, as dificuldades existentes foram 

facilmente combatidas. Os grupos foram ainda formados de acordo com as 

preferências e experiências dos discentes, de modo a que em cada grupo 

existisse, pelo menos, um aluno que tivesse capacidade para ajudar o grupo a 

criar uma rotina que tivesse, não apenas um bom nível técnico, mas também 

estético – característica tão importante na ginástica acrobática. A 

responsabilidade pela criação das rotinas foi passada aos alunos, que tiveram 

que escolher os elementos gímnicos e acrobáticos facultativos (podendo optar 

por níveis de dificuldade e de valorização diferentes), as ligações e as 

coreografias. Foi também deixado ao critério dos alunos o modo como se 

deveriam apresentar no dia da avaliação (vestuário e adereços).  

 

O Andebol foi a quarta unidade de ensino lecionada no ano letivo. Foram 

utilizados 17 tempos letivos. 

Os conteúdos técnicos lecionados foram a posição base, o passe (de ombro, 

de pulso, picado), a receção, o drible, o desarme ao drible, o remate (em apoio 

e em suspensão), a finta, as mudanças de direção e os deslocamentos; os 

conteúdos táticos utilizados foram a cooperação ofensiva, a manutenção da 

posse de bola, a construção do jogo em profundidade, a ocupação racional do 

espaço, o ataque ao ímpar, os cruzamentos, o enquadramento correto, a 

marcação à zona e a noção de fixação dos defesas; e as formas de jogo 

lecionadas foram o 4x4+GR e 5x5+GR. 

A construção desta unidade didática decorreu da avaliação diagnóstica 

realizada, que mostrou claramente que a turma apresentava dois níveis de 

desempenho muito diferentes e, face aos bons resultados alcançados no 

primeiro período na unidade de Voleibol, foi decidido implementar o modelo de 

ensino entre pares. Havia na turma um aluno federado em Andebol, que, em 
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conjunto com outros colegas bons executantes, tiveram um papel muito 

importante no desenvolvimento das aprendizagens dos colegas. O novo grupo 

dos “meninos verdes” era, desta vez, maior e mais forte, no sentido em que 

vários alunos dominavam o jogo, já tinham desenvolvido as capacidades de 

liderança necessárias e, os que eram “treinados” também já aceitavam, e 

procuravam, o apoio dos pares. O uso deste modelo (ensino entre pares) teve, 

como principais vantagens, o aumento do envolvimento na tarefa e a grande 

quantidade de oportunidades de resposta motora, de correção dos erros e de 

ajuda e encorajamento, pelos mesmos motivos apresentados na unidade de 

Voleibol. 

Numa fase mais avançada da unidade de ensino, foi organizado o segundo 

torneio do ano, trazendo, de volta, o MED. A distribuição dos alunos pelas 

equipas voltou a ser feita pela professora e obedeceu aos critérios já 

anteriormente utilizados (alunos do sexo masculino e feminino, com diferentes 

níveis de desempenho e gosto pela modalidade). A aplicação do MED, nesta 

fase do ano letivo, trouxe mais responsabilidade e autonomia aos alunos e foi 

aplicado de uma forma mais abrangente e completa: já não existiam só 

capitães de equipa, cores dos equipamentos, calendário de jogos e cerimónia 

de entrega de prémios, mas também treinadores, árbitros e mesa. Para além 

destas funções e tarefas, as equipas assumiram a elaboração dos prémios, 

que haveriam de ser distribuídos no evento culminante. Todas estas 

‘novidades’ permitiram proporcionar experiências ainda mais autênticas e 

significativas, que parecem ter contribuído par a formação de alunos/jogadores 

no seu sentido mais amplo, desportivamente competentes, cultos e 

entusiastas. Foram utilizadas as seis caraterísticas que definem o MED. 

 

5.6.3. Enquadramento metodológico 

No sentido de encontrar uma resposta para o problema identificado e para os 

objetivos definidos e, tendo e conta a necessidade de “penetrar profundamente 

nas características particulares” (Graça, 1997, p. 138) dos alunos, dos 

processos de ensino e de aprendizagem e das interações que eram 

estabelecidas entre os alunos, justifica-se a utilização de uma metodologia de 
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natureza qualitativa, capaz de ajudar a compreender o desejado, uma vez que 

se estuda a qualidade de um fenómeno e se desenvolvem conhecimentos com 

base nas crenças dos participantes e nos dados que a investigadora consegue 

captar. É pela possibilidade de recorrer a ferramentas flexíveis que radica o 

interesse por uma abordagem de natureza qualitativa. Entre as várias fontes a 

que se poderia recorrer, a entrevista surge como um instrumento primordial 

para esta análise profunda. 

5.6.3.1.Reflexões de aulas e das unidades de ensino 

Com o propósito de conseguir olhar através de uma lente ‘externa’ para o 

trabalho que desenvolveu com os alunos, nas três unidades de ensino 

(Voleibol, Ginástica Acrobática e Andebol), a professora recorreu às reflexões 

que escreveu após a realização de cada uma das aulas, e aos relatórios que 

produziu no final das respetivas unidades de ensino.  

5.6.3.2.Entrevistas semiestruturadas em grupos focus 

Como refere Teixeira (2011, p. 1) 50 , o focus group é uma técnica de 

investigação qualitativa em que “um grupo de pessoas é questionado sobre as 

suas perceções, opiniões, crenças ou atitudes sobre um tema”.  

A nossa opção pela utilização de focus group justifica-se pelo facto de 

pretendermos conhecer a perceção dos alunos acerca do contributo que os 

modelos de ensino (com mais expressão ao longo do ano letivo) terão dado 

para as aprendizagens que realizaram nas aulas de Educação Física e para o 

modo como se envolveram nas atividades letivas. 

A preparação do focus group exige que se tomem decisões prévias acerca da 

seleção do grupo, da preparação das questões, da sala e do material de apoio 

e dos métodos de gravação (Teixeira, 2011). Este autor considera que: [1] a 

constituição dos grupos deve respeitar critérios de homogeneidade face ao 

tema; [2] aquando do convite para a participação, deve ser explicado aos 

                                                           

50
 Teixeira, P. (2011). Slides apresentados sobre “Grupos de discussão focalizada” na 

Faculdade de Psicologia e de Ciências de Educação da Universidade do Porto.  
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participantes o objetivo do focus group e a finalidade dos resultados e deve ser 

assegurada a confidencialidade dos dados; [3] durante a preparação das 

questões devem ser incluídas questões introdutórias (visam envolver os 

participantes na discussão, servem como quebra-gelo e devem ser mais 

abrangentes), questões de ligação (visam orientar a discussão para temas 

específicos) e questões chave (referentes a temas chave do estudo). Todos 

estes aspetos foram salvaguardados por nós: [1] os alunos eram todos da 

mesma turma; [2] foram informados no momento do convite, e relembrados, 

posteriormente, de forma detalhada51 , no início da sessão de focus group 

(sugestão que o autor também propõe); [3] recorremos aos três tipos de 

questões (introdutórias 52 , de ligação 53  e questões chave 54 ) sugeridas por 

Teixeira (2011), que, no seu conjunto, permitiram obter dados acerca da 

perceção dos alunos sobre a aplicação dos diferentes modelos de ensino. 

Ainda segundo Teixeira (2011), não existe um número certo de questões que 

devam ser colocadas, no entanto é aconselhável que uma sessão de focus 

group não decorra por mais que uma hora e meia a duas horas. No estudo de 

investigação apresentado, a entrevista mais longa teve uma duração de 1 hora 

e 20 minutos e a mais curta a duração de 50 minutos.  

As entrevistas foram realizadas na escola, num gabinete de trabalho que 

garantia as necessárias condições de tranquilidade. Foram utilizados os 

horários previamente combinados entre a investigadora e os alunos, e as 
                                                           

51
 “A entrevista serve para o meu estudo, que estou a fazer para a Faculdade (…) esqueçam a 

imagem, a imagem não é para usar em lado nenhum, eu só preciso da vossa voz, que também 
não vai ser usada em lado nenhum, porque eu vou transcrever o que vocês disserem (…) 
vocês são o grupo 1 e serão sempre o grupo 1, mesmo quando eu escrever lá, «grupo 1, 
elemento x, disse isto», por isso digam tudo aquilo que acham” [Investigadora, Excerto da 
primeira sessão de focus group] 
52

 “Primeiro de tudo boa tarde (…) vamos começar maltinha? Então é o seguinte: esta 
entrevista não é para vocês me avaliarem a mim, não é para eu vos avaliar a vocês, é uma 
conversa. Imaginem que estamos todos num café, acabou o ano letivo e nós combinamos um 
almoço de turma só que os outros não quiseram aparecer, então fomos nós e vamos discutir o 
ano (…) eu vou fazer perguntas, mandar para o ar, cada um dá a sua opinião. Não há 
respostas certas nem erradas, é a vossa opinião. Ok?” [Investigadora, excerto de uma sessão 
de focus group]. 
53

 “O que é que acharam da disciplina de Educação Física este ano? De uma forma geral.” 
[Investigadora, excerto de uma sessão de focus group]. 
54

 “(…) quando vocês disseram que eu fui assertiva, se calhar fui mais assertiva em algumas e 
dei-vos o poder de escolha noutras. Ou não? Por exemplo, voleibol, vocês é que ensinavam 
uns aos outros ou era eu que ensinava?” [Investigadora, excerto de uma sessão de focus 
group]. 
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entrevistas decorreram sem interrupções. O guião (anexo XI) foi preparado e 

discutido com a professora Orientadora da Faculdade, mas com o decorrer das 

entrevistas foi sofrendo ligeiras alterações, em resultado de algumas 

informações que a investigadora foi escutando. Resultaram novas questões e 

também a reformulação de outras, o que levou ao uso de alguma flexibilidade.  

Todas as entrevistas foram gravadas com o consentimento dos participantes e 

dos respetivos encarregados de educação. A gravação foi feita em duplo 

suporte (uma câmara vídeo e um gravador áudio digital), para garantir a 

segurança dos dados. Posteriormente, as entrevistas foram transcritas na sua 

totalidade e dadas a ler aos alunos para que as validassem. 

5.6.4. Procedimentos de análise de dados 

A análise qualitativa desenvolveu-se, segundo Miles e Huberman (1994), 

através de três tipos de tarefas: a redução de dados, que diz respeito ao 

processo de selecionar, simplificar e transformar o material recolhido, através 

da decisão sobre que dados devem ser mantidos ou excluídos e sobre o modo 

como resumir os excertos das entrevistas; a organização e apresentação dos 

dados, que facilita, posteriormente, a interpretação e a comparação do 

material.  

O processo de análise dos dados com vista à sua redução começou com a 

leitura, atenta, de cada uma das entrevistas, que ajudou no necessário 

processo de imersão no material que tínhamos disponível. Posteriormente as 

entrevistas foram introduzidas no programa NVivo7. Para se proceder a uma 

análise exaustiva do seu conteúdo recorreu-se a um sistema de categorias 

criado à priori, a partir da revisão da literatura e do próprio alinhamento das 

entrevistas. Conforme essa análise foi sendo feita, o material era codificado, 

tendo por vezes sido atribuído o mesmo excerto a mais do que uma categoria. 

Ao longo deste processo foi percebida a necessidade de reestruturar o sistema 

de categorias: houve necessidade de criar novas categorias, uma vez que o 

quadro inicial não permitia codificar todo o material com interesse para o 

estudo. Este vai e vem entre os dados e as categorias foi primordial, uma vez 
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que tornou possível a saturação de dados, levando à estabilização do quadro 

de categorias. 

 

5.6.5. Confiabilidade 

A confiabilidade do estudo foi garantida pelo envolvimento prolongado da 

investigadora, pela devolução das entrevistas aos entrevistados e pela 

triangulação dos dados, e a consistência do estudo foi conseguida pelo 

acompanhamento feito pela Professora Orientadora e pelo facto da 

investigadora se questionar frequentemente com possíveis incongruências (do 

estudo) e com outras leituras possíveis dos dados disponíveis. Ainda em 

relação à confiabilidade, interessa referir que o envolvimento prolongado 

coincidiu com um trabalho vivido de forma muito intensa ao longo do ano de 

estágio, em que tudo se revestia de grande interesse e era objeto de análise e 

de reflexão. A propósito das entrevistas, elas foram efetivamente devolvidas 

aos alunos para que pudessem validar o que tinha sido escrito. Por sua vez, a 

triangulação dos dados foi conseguida pela comparação sistemática entre os 

dados obtidos nas entrevistas e o que foi sendo registado pela investigadora ao 

longo do ano letivo, enquanto no papel de professora. 

Para a consistência do estudo contribuiu um processo: a discussão das 

transcrições das entrevistas com um expert que estava familiarizado com o 

estudo e o acompanhou durante todo o processo, tendo assumido um papel 

crítico e conselheiro, colocando questões, apresentando hipóteses e 

desafiando a lógica definida, levando à (re)análise dos dados e 

(re)categorização. 

 

5.7.Apresentação dos resultados 

5.7.1.Modelo de Instrução Direta (Voleibol e Ginástica Acrobática) 

A postura da professora no início do ano era percebida pelos alunos como uma 

postura mais rígida, que se foi alterando ao longo do tempo. Reconhecem que 

a maior distância inicial se justificava pelo ‘perigo’ da proximidade das idades e 
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pelo facto da professora ter pouca experiência e de precisar de aprender a 

controlar a turma. 

 “No início do ano era mais… não brincava. E acho que é um bocado por ser 

estagiária, como é mais nova não se quer mostrar fraca. Então mete-se 

assim um bocado mandona (…) para não nos dar hipótese de abusar (…) 

antes era mais “fazem isto e acabou” E5G1. 

Apesar dessa postura, e de um trabalho que se pautava por um nível de 

exigência, que os alunos consideravam elevado (“nos primeiros dias nós 

sairmos da aula a suar e foi um bocado um choque (…) Mas gostei muito da 

sensação” [E1G3]), eles reconhecem importância ao esforço exigido, na 

medida em que permitiu o desenvolvimento de um trabalho diário intenso, que 

se veio a criar condições para que se desenvolvesse uma relação de respeito 

mútuo entre a professora e os alunos: 

“Na minha antiga escola não notava qualquer exigência da minha antiga 

professora (…) Não estava sempre em cima de nós a saber o que 

estávamos a fazer, que dificuldade é que tínhamos … pronto.” E2G4. 

“Cativou-me (…)Eu gostei muito porque a stora impunha respeito. Ao 

mesmo tempo que brincava, tinha a capacidade de impor respeito. Os 

alunos tinham sempre respeito por si e ouviam sempre que a stora 

falava(…)” E1G4.  

Os feedbacks constantes que a professora dava, e que tanto caraterizam este 

modelo de ensino, não foram considerados como um aspeto negativo. Pelo 

contrário, os alunos sentiam-se apoiados e ajudados na travessia das suas 

dificuldades, valorizando o feedback acompanhado de demonstração. 

 “…quando nós tínhamos dificuldades a stora ajudava bastante (…) superei 

as minhas dificuldades. Eu não tinha aquelas bases, aquele conhecimento 

para conseguir fazer certas coisas, e a stora ajudou bastante” E1G4 

“Prefiro e quero que a stora me dê conselhos, porque quando eu não estou 

a fazer uma coisa bem, eu quero que a stora diga como é que eu tenho que 

fazer (…)” E4G2 

As habilidades motoras eram explicadas e demonstradas pela professora, 

tendo em vista a reprodução de um modelo correto de execução, de modo a 

rentabilizar o tempo disponível. Desta forma, não era permitido à turma que, 

durante essa fase inicial, participasse de forma ativa nos momentos de 
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instrução e demonstração, tendo os alunos evidenciado preferência por esta 

opção. Estava-se numa fase do ano em que os discentes ainda não tinham tido 

qualquer experiência com modelos de ensino mais centrados no aluno.  

“E a stora ao explicar e a fazer por si as posições também ajuda bastante 

(…) porque nós vemos o ideal que nós temos que fazer. Se fosse o aluno a 

exemplificar, se calhar não tinha uma ideia tão bem da posição como a 

stora” E3G4. 

Os desafios realistas (materializados em critérios de êxito) colocados à turma, 

ao permitirem ajustar as situações de aprendizagem às reais capacidades dos 

alunos, fizeram-nos perceber com que estavam a ganhar novas competências 

e reconheceram que se tratava de uma estratégia muito positiva. 

 “A stora apercebeu-se (…) e começou a subir o patamar, e isso é bom 

porque está sempre a exigir mais de nós, não nos deixa estar parados…” 

E1G3 

“… para não prejudicar o ritmo da aula, a professora deixava (…) darmos 

passes consecutivos com a bola, a professora pedia a quem se baralhasse 

mais que desse um de apoio primeiro e depois mandasse” E1G5. 

Quando questionamos os alunos sobre que modelo de ensino que lhes parecia 

ser mais ajustado às suas necessidades, em geral, os mesmos assumiram que 

a aprendizagem lhes parece ter resultado mais da intervenção da professora e 

que o trabalho a pares só foi possível porque, primeiro, lhes foi ensinado o que 

fazer, quando fazer e porque fazer: 

“Aprender aprender era quando a stora explicava.” E2G1. 

“(…) stora explicava mais facilmente do que nós. Nós enrolamos ali e a stora 

vai direta ao assunto (…) a base era com a stora e aprender era com a 

professora.” E1G1 

“Se a stora não me ensinar eu também não vou conseguir aprender com os 

outros. A stora tem de arrancar para nós conseguirmos andar” E5G1. 

No entanto, é importante ressalvar que o uso deste modelo diretivo, quando 

utilizado durante um tempo muito prolongado, pode ter efeitos contrários aos 

desejados, sendo necessário fazer um equilíbrio entre o controlo e a liberdade, 

o diretivo e o espacial. 



190 
 

“Isso, de estar sempre em cima, também não é bom. Nós temos que tentar 

melhorar por nós para depois mostrarmos o nosso resultado (…). Pronto, há 

pessoas que até podem não se sentir muito bem de estarem sempre a ser 

corrigidas. Por isso também é bom nós termos um bocado o nosso espaço 

para pormos as nossas ideias em prática e não apenas aquilo que o 

professor manda. E, por esse lado foi bom. Foi bom termos tido esse espaço 

para nós” E2G2. 

 

5.7.2.Modelo de Ensino aos Pares (Voleibol e Andebol) 

Nas unidades de ensino de Voleibol e de Andebol, os alunos foram muito 

incentivados à entreajuda, a que se ensinassem uns aos outros, a que se 

encorajassem, apoiassem e respeitassem. Através dos depoimentos dos 

alunos ficou muito claro que os mesmos atribuíram grande importância ao 

ensino entre pares, apesar de terem já assumido, como verificamos 

anteriormente, que a professora tinha um importante papel no processo de 

aprendizagem. Os mais capazes sentiram-se valorizados (tendo inclusivamente 

sido assumido que isso influenciou positivamente a autoestima) e os que eram 

ajudados pelos colegas valorizam o facto de poderem contar com uma ajuda 

genuína dos seus pares. 

“E a stora disse-me: “vê se os metes a fazer isto”. Eu aí comecei a pensar, 

porque antes as storas nunca faziam isso comigo e também me levou a 

subir ainda mais a minha autoestima.” E3G2 

“Quando penso em voleibol o que me vem à cabeça é mais a entreajuda 

(…) quando eu não conseguia mandar, eles, em vez de continuarem o jogo, 

pediam para eu repetir. E enquanto eu não fizesse direito eles não deixavam 

avançar com o jogo. Tinha que estar sempre a repetir e eu acho que isso foi 

um aspeto positivo.” E1G3 

“Eu gostei muito porque acho que foi a modalidade que a stora obrigou mais 

os que sabiam, os que se safavam muito bem em andebol (…) obrigou-os 

muito a ajudar os outros, dizia sempre “ah, o que tu já sabes, agora vais 

ensinar a este” (…) eles ajudavam-me e ensinavam-me.” E3G1 

Apesar do papel da professora passar a ser, aparentemente, mais passivo e de 

os alunos irem assumindo um papel cada vez mais ativo no processo de 

aprendizagem dos colegas, o ensino entre pares foi, obviamente, realizado 
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com o suporte da professora, que orientava todo o trabalho que os alunos 

“treinadores” precisavam de fazer. Com a continuidade deste tipo de trabalho a 

aprendizagem de novas competências parece ter decorrido de uma forma mais 

rápida, não apenas pela maior prontidão do apoio, mas também porque fez 

aumentar o nível de motivação e do sentido de responsabilidade dos alunos.  

 “Quando estamos só nós torna-se mais prático. Enquanto a stora tá a 

explicar, ok, a stora pode tentar ser motivante mas a stora tem que dar 

matéria, tem que ser teórica, tem que dizer o que vamos fazer. Enquanto 

que nós vamos aplicar e depois ele não consegue fazer e nós rimo-nos um 

bocado e depois vou lá ajudar e… acho que a motivação é mais quando 

estamos nós.” E3G1 

“Acho que tínhamos mais responsabilidades nesses, em que por exemplo … 

um colega nosso era jogador de andebol e acho que ele tinha mais 

responsabilidade, ele jogava e … não era uma obrigação, mas era quase 

como um incentivo para a pessoa ajudar os colegas e fazer com que eles 

fossem melhores.” E2G3. 

No entanto, é importante ressalvar o uso deste modelo em duas situações 

distintas: [1] quando se recorre ao ensino entre pares com alunos que ainda 

não tiveram tempo para se conhecerem e se perceberem como amigos, a 

aplicação deste modelo pode desencadear algumas dificuldades; [2] quando é 

o único modelo utilizado, e sobretudo em períodos de tempo mais alargados, o 

ensino entre pares pode deixar de ter os efeitos desejados e, inclusivamente, 

provocar diminuição dos níveis motivacionais nos praticantes. Os alunos 

reconheceram o valor da ajuda, do apoio aos colegas, mas também deixaram 

claro que há necessidade de haver um equilíbrio entre o tempo de ajuda e um 

tempo em que se possam confrontar com colegas que estejam no mesmo nível 

de desempenho motor.  

“Stora, também foi a primeira vez que tinha feito uma coisa assim, também 

achei muito engraçado mas foi a modalidade que gostei menos, porque a 

turma não se conhecia muito bem, então não eramos muito unidos e 

qualquer coisa era apontar logo o dedo (…) mas isso foi só no início.” E1G1 

“(…) a estratégia de o aluno bom ajudar o aluno que é menos bom numa 

modalidade, pode ser uma boa estratégia mas também pode ser uma má 

estratégia, porque o aluno bom pode querer jogar com pessoas que lhe dê 
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luta (…) no outro aluno menos bom também acontece a mesma coisa (…) 

Isso é bom numas aulas, mas se for constantemente não, mas se alternar 

assim sim” E3G4. 

5.7.3.Modelo de Aprendizagem Cooperativa (Ginástica Acrobática) 

As aprendizagens que os alunos realizaram nesta unidade de ensino parecem 

ter sido fortemente influenciada pelo trabalho colaborativo que foi alargado a 

toda a turma, apesar dos alunos estarem organizados em trios. Das entrevistas 

ressalta o valor do trabalho conjunto, que contribuiu fortemente para o aumento 

do interesse pela modalidade e, consequentemente, para o aumento dos níveis 

de motivação e de responsabilidade, da qualidade do trabalho realizado e das 

aprendizagens conseguidas.  

“Foi a melhor coisa para mim. Sempre gostei de ginástica e este ano foi 

mais diversificado. Nós pudemos fazer, até, a coreografia. Pudemos criar 

uma coreografia e apresentar dentro daqueles parâmetros que a stora 

queria. Possibilitou que usássemos a nossa criatividade, a estarmos outra 

vez em equipa, a trabalharmos juntos, a conseguirmos organizar as ideias, 

de maneira a que não passássemos vergonhas, de maneira a que 

conseguíssemos fazer tudo direito. Trabalhar para uma boa nota. Acho que 

foi uma das melhores” E2G3. 

De facto, ao longo da unidade de ensino, os alunos evidenciaram um crescente 

sentido de responsabilidade. As tarefas propostas foram sempre encaradas 

como algo realmente importante e o esforço individual andava de mão dada 

com a responsabilidade que sentiam pelo trabalho conjunto. Os alunos 

deixaram muito claro que a preocupação com o desempenho individual 

resultava da necessidade de não prejudicar os colegas, por saberem que o 

trabalho de cada um influenciava o trabalho de todos. 

“Na ginástica, nós tínhamos uma certa função na figura que tínhamos que 

fazer. Se nós não tentássemos, não conseguíssemos fazer a figura, 

estragaríamos tudo e isso não era muito boa ideia. Tínhamos que nos 

esforçar para conseguirmos fazer as coisas, para sair tudo bem, porque se 

nós não fizéssemos não eramos só nós que nos estávamos a arruinar, mas 

sim o grupo inteiro (…)” E1G 
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“Quando trabalho em grupo… eu esforço-me mais quando trabalho em 

grupo do que quando trabalho sozinho porque eu sei que não posso 

prejudicar as pessoas. Eu quero sempre dar o meu melhor, para que essa 

pessoa também dê o seu melhor, para que nós façamos as coisas direito 

(...)”E4G2. 

A divisão de tarefas entre os elementos do grupo (a especificidade do trabalho 

de cada um), o facto de terem definido as suas próprias metas, o conhecimento 

que tinham do trabalho que estava a ser realizado pelos outros trios e a 

necessidade de concluírem o trabalho no prazo fixado, constituíram-se como 

fatores que terão contribuído para que os grupos se mantivessem focados e 

empenhados, tendo funcionado como um fator de pressão, que foi percebido 

como muito positivo. 

“(…) porque tínhamos mesmo que fazer alguma coisa, tínhamos um objetivo 

e de trabalhar para isso. Por exemplo, no andebol eu trabalhei muito porque 

comecei a gostar de andebol e pensei «é pá, se calhar ate curto disso» e 

esforcei-me para isso. Na ginástica não, era um objetivo que eu tinha, de 

não deixar as colegas mal, então trabalhei para isso” E1G1 

“Exatamente, pusemos um peso em cima de nós, que nunca tivemos antes, 

e também tornou um bocado «temos que ir para a aula, temos que fazer o 

nosso melhor, temos que trabalhar isto, falta isto, falta aquilo, temos folhas, 

temos isto, …». Deu muita mais responsabilidade (…) Tínhamos prazos 

para cumprir, tínhamos passos para cumprir, tínhamos figuras para cumprir, 

tínhamos tempos de música para cumprir. Tínhamos muitas coisas que 

eram obrigatórias, e tínhamos muita responsabilidade em cima de nós” 

E1G4. 

A autonomia atribuída aos grupos para a construção da rotina, alvo de posterior 

avaliação, permitiu que os trabalhos realizados ganhassem um novo 

significado, sendo mais valorizados pelos discentes, uma vez que foram 

resultado do conhecimento que foram construindo e de outras experiências 

prévias exteriores à escola, como por exemplo, a frequência de academias de 

dança. Não descurando o acompanhamento efetuado pela professora, os 

alunos consideraram ter tido oportunidade para fazerem um projeto cujo 

resultado foi maioritariamente conseguido pelo seu esforço. 
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“…a stora via o nosso esquema mas o esquema era nosso, a stora ajudava 

mas o esquema era nosso, nós tivemos a responsabilidade de o trabalhar e 

de o apresentar (…) e tivemos aulas extra e tudo.” E3G1 

“… porque eramos nós que fazíamos as coreografias, não era algo que nos 

ensinava e a stora já viu que nos sabíamos fazer.” E2G1 

“Explica-nos as coisas, certo? E depois nós tentamos fazer sozinhos e 

temos autonomia para tentar fazer as coisas de forma diferente para 

conseguir os mesmos resultados” E1G2. 

Este trabalho conjunto, realizado na unidade de ensino Ginástica Acrobática 

(que se desenvolveu ao longo de quinze aulas), em que os alunos, que 

integravam no mesmo grupo (trio) pessoas com competências gímnicas 

diferentes e níveis de motivação também diferentes, exigiram um esforço 

adicional, que levou a que vários alunos fossem além do expectável. Este 

modelo de ensino permitiu que os alunos se sentissem “obrigados” a trabalhar 

com e para o grupo, promoveu a interação entre todos, a aprendizagem, a 

entreajuda, a consciência das capacidades individuais e a capacidade para 

definir estratégias de ação. 

”ao fazer grupos a stora põe sempre alguém que goste dessa modalidade 

com alguém que não tenha tanto interesse, para ver se essa pessoa 

consegue influenciá-la a fazer essa modalidade (…) para ele tentar fazer 

mais…” E4G2 

“Eu olhava para mim, para o meu físico, e achava que a ginástica acrobática 

não tinha nada a ver comigo, que não ia conseguir fazer nada, mas no fim 

até reparei que era uma peça importante para o grupo conseguir fazer tudo. 

Porque, sem a base, o que é as outras pessoas conseguem fazer?” E1G4; 

 “ver o que uns sabiam e não sabiam, adequar um plano que desse para 

toda a gente fazer. Falo pelo meu grupo, que nós tínhamos a E1G3, que não 

sabia fazer a cambalhota à frente e ela em plena apresentação do nosso 

trabalho fez a cambalhota à frente, e nós batemos palmas. Nós tivemos 

muitos, muitos treinos a batalhar com ela...Foi um projeto que trouxe coisas 

muito boas para nós” E1G4. 
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5.7.4.Modelo de Educação Desportiva (Voleibol e Andebol) 

O papel assumido pelos alunos mais capazes (alunos ‘treinadores’) no 

processo de ajuda aos colegas com mais dificuldades, mostrou ser 

fundamental para que todos, sem exceção, se sentissem membros da equipa e 

a evoluir e percebessem que as dificuldades que sentiam não constituíam 

entrave ao trabalho que estava a ser feito nos grupos. 

“Ajudou muita gente (…) tipo, quem tinha dificuldades, tipo eu. Senti-me 

bem a fazer as aulas porque senti que as minhas dificuldades não eram uma 

barreira à prática (…) acho que foram muito ativas, toda a gente participava, 

ninguém ficava de parte” E1G3. 

A preocupação e o gosto dos alunos ‘treinadores’ em ensinar os colegas, 

ajudando-os a realizar aprendizagens significativas, e o reconhecimento por 

parte dos “ajudados”, foi visto como um acontecimento muito positivo no ano 

letivo, sendo evidente nas palavras dos alunos: 

“Quando demos andebol, no meu grupo calharam duas pessoas que nunca 

tinham praticado … aquilo para eles era chinês, não conseguiam 

desenvolver e então eu tive que ter o cuidado de os ensinar e de explicar e 

tentar motivá-los para eles também não desistirem e ficarem cada vez 

melhores naquilo que faziam (…)  tentei sempre ajudá-los e motivá-los e até, 

depois, sabe bem ao fim da aula ouvir dizer obrigado, por ter estado a ajudar 

e a incentivar” E5G3 

“No momento em que eu marco um golo vejo a minha equipa toda a bater 

palmas e a dizer assim: ‘parabéns E1G4, conseguiste’. E isso marca” E1G4. 

A crescente motivação para a aprendizagem através do MED foi muito vincada 

pelos alunos. A competição surgiu como um fator motivacional para a auto 

superação e para a superação das equipas adversárias. A dedicação dos 

discentes está bem visível nas entrevistas que realizamos e nos registos que 

fomos fazendo ao longo das aulas. 

“No torneio, era aquela coisa de ‘ah, não sei quê, vamos ser os melhores!’ 

Se calhar, nos torneios acaba por haver muito mais esforço e muita mais 

dedicação por parte das pessoas, enquanto que nas aulas normais estamos 

apenas a treinar… não havia tanta pressão e havia mais descontração.” 

E2G2 
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“O torneio fez com que as modalidades, como o andebol, fossem mais 

interessantes, que tivéssemos mais um objetivo para fazer a modalidade, 

porque nós sabíamos que tínhamos… Toda a gente quer ganhar, certo? 

Quer chegar ao fim e ser o melhor e, ao fazer o torneio, nós queremos 

sempre ganhar os jogos para ver se somos a melhor equipa.” E4G2 

“… A outra modalidade foi o voleibol, pela concorrência dos grupos, pela 

competitividade entre as equipas, o que fez com que cada jogador gostasse 

de puxar cada vez mais pela sua equipa para que seja a melhor” E3G5. 

No entanto, e apesar da competição ser vista por todos como um incentivo à 

realização das aulas com mais empenho e dedicação, os alunos reconhecem 

que nem sempre foi fácil lidar com a competição, em resultado do ‘encontro’ 

das diferentes personalidades existentes na turma. 

“Os torneios também foram bons momentos, mas há bocado a stora 

perguntou pelos momentos mais fáceis. E os torneios, apesar de terem sido 

todos muito bons, não foram fáceis porque havia a disputa, a competição…” 

E3G1. 

O desempenho das diferentes funções (treinadores, árbitros, estatísticos) foi 

sendo gradualmente introduzida desde o primeiro período letivo, para que os 

alunos fossem realizando as aprendizagens e as competências necessárias ao 

cabal desempenho destas funções que, numa primeira fase, eram asseguradas 

pela professora. 

“(…) Como a stora viu que nós eramos umas pessoas fixolas, começou a 

libertar-se mais e usa técnicas mais engraçadas. Por exemplo no início do 

ano não mandou fazer os prémios em casa mas a meio já mandou …” E5G1 

Terem sido treinadores, capitães de equipa, árbitros e estatísticos, contribuiu 

para a compreensão, por parte dos alunos, do sentido abrangente do Desporto, 

ficando sensibilizados para a importância de conhecer todas as vertentes de 

cada modalidade e não só o desempenho da função de jogador: 

“Tínhamos o capitão e os jogadores. No andebol havia os treinadores e já 

havia o árbitro. (…) É diferente, para nos habituarmos mais (…) porque, 

assim, da próxima vez que jogarmos em equipa já sabemos mais ou menos 

o que é que nós temos que fazer, ou muito bem, até (…) porque para 

arbitrar temos que ter a noção do que é que está a acontecer ali e ajuda-nos 

também a perceber mais.” E2G5 
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Por forma a que as atividades desportivas fossem autênticas, tivessem maior 

significado e valor para os discentes e fossem suficientemente inspiradoras e 

desafiantes, a professora proporcionou experiências que se assemelhassem ao 

desporto federado, tendo sido encaradas pelos alunos de forma entusiasta e 

extremamente positivas: 

“Gostei da parte de haver prémios, foi engraçado. Lá está, tínhamos 

motivação, alguma coisa por lutar. Sobre o que os prémios eram, também 

era engraçado, é assim nunca ninguém se ia lembrar de fazer tal coisa não 

é?” E2G1 

“As aulas foram engraçadas, eram de preparação para o torneio (…) a stora 

também insista tipo.. eu «ei oh stora já sei, já sei fazer o passe, para que é 

que estamos a fazer o passe outra vez?» e agora percebo porque é que a 

stora fez isso. Era para não perdermos a base de voleibol.” E4G1 

“Eu adoro é o grito no final de cada aula. Isso incentiva… faz com que 

ganhemos uma união. (…) Somos uma turma que … falo por mim, é muito 

unida graças às aulas de física. No início ficamos todos juntos a falar, no 

final juntamo-nos todos para dar um grito … não é assim: «a aula já acabou, 

podem ir embora». Não, «a aula acabou, fazemos o grito e depois podem ir 

embora»” E1G4. 

 

5.8.Discussão dos resultados 

5.8.1.Perceção dos alunos face aos modelos de ensino utilizados e das 

estratégias adotadas pela professora 

A postura (mais) formal que a professora adotou no início do ano letivo, e o 

modo como foi levando os alunos a assumir uma posição cada vez mais central 

no processo de aprendizagem, não passou despercebida na turma. Os jovens 

disseram ter encontrado na professora uma pessoa que soube colocar desafios 

realistas (materializados em critérios de êxito), que permitiram ajustar as 

situações de aprendizagem às capacidades da turma e que levaram a que 

fosse sendo possível ir passando autonomia e responsabilidade para os 

alunos, levando-os a assumir um papel cada vez mais central no processo de 

aprendizagem. Este, foi um dos aspetos que os alunos mais valorizaram no 



198 
 

trabalho da professora e que perceberam como um processo que se 

desenvolveu de forma gradual porque, por um lado, a docente precisava de 

tempo para passar de um estilo mais dirigido (centrado no professor) para um 

estilo mais centrado no aluno (Greenockle e Purvis,1995), e por outro lado, os 

alunos precisavam de tempo para aprendere a trabalhar em conjunto (Johnson 

e Johnson, 1999). Entre a turma houve, portanto, a perceção de uma 

preparação crescente, que precisou de tempo. Os alunos tiveram que aprender 

o valor da ajuda, que se perceber amigos, aprender a assumir 

responsabilidades e mostrar que tinham conseguido desenvolver competências 

para que pudessem, de uma forma gradual, assumir tarefas organizativas. 

Os alunos reconheceram importância ao trabalho mais dirigido e explícito que 

caraterizaram as primeiras aulas de cada unidade de ensino, assim como aos 

constantes feedbacks dados pela professora, que foram considerados como 

um aspeto positivo, por se sentirem apoiados e ajudados na travessia das suas 

dificuldades. No entanto, e apesar das vantagens que reconhecem a este tipo 

de trabalho, encontraram também muito valor no ensino entre pares, pela 

possibilidade de se entreajudarem e poderem mostrar conhecimento aos 

colegas a quem ajudavam. Esta nossa descoberta está de acordo com o 

estudo apresentado por Bayraktar (2011), em que deu conta de que os alunos 

revelaram satisfação por ensinarem os colegas e existir entreajuda. Os alunos 

mais capazes sentiram-se valorizados e os que eram ajudados valorizaram o 

facto de poderem contar com a ajuda dos seus pares. Também Cardoso (2014) 

se referiu a esta capacidade de entreajuda, ao gosto por ser útil e ao facto de 

os mais capazes gostarem se der treinadores dos colegas menos experientes. 

Foi percebido pelos alunos que a viabilidade deste modelo de ensino resultou 

do facto de anteriormente terem sido utilizadas estratégias mais diretivas, 

através das quais aprenderam não apenas os conteúdos, mas também a forma 

de ajudar os colegas. Na perceção dos discentes, o recurso ao ensino entre 

pares não deve acontecer antes que os alunos tenham tido tempo para se 

conhecerem e para se perceberem como amigos. Só nesta situação é que será 

possível aceitar bem (e sem reservas) as indicações dos pares. Foi curioso 

verificarmos que os alunos consideraram que quando a aplicação do modelo 
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de ensino entre pares é muito prolongado, pode provocar diminuição dos níveis 

motivacionais nos praticantes. Consideraram a necessidade de haver um 

equilíbrio entre o tempo de ajuda e o tempo em que se possam confrontar com 

colegas que estejam no mesmo nível de desempenho motor. 

A aprendizagem cooperativa tornou-se, na opinião dos alunos, como um 

modelo de ensino foi muito vantajoso, pelo facto de terem conseguido ir além 

do expectável. Os alunos obrigaram-se a trabalhar com e para o grupo, 

promovendo assim a interação entre todos, a aprendizagem, a entreajuda, a 

capacidade para definir estratégias de ação, para tomar decisões em conjunto 

e o gosto pela modalidade. Os alunos assumiram a responsabilidade pelas 

próprias aprendizagens e pelo desempenho pessoal (responsabilidade 

pessoal) e pelas aprendizagens dos colegas e pelo funcionamento do próprio 

grupo (responsabilidade social). A investigação tem vindo a evidenciar os 

efeitos positivos na aprendizagem cooperativa na aquisição de competências 

cognitivas e sociais, como a capacidade para se relacionar com os outros, 

capacidade para cooperar, ter comportamentos altruístas e aceitar a perspetiva 

dos outros (Slavin, 1995). Do trabalho colaborativo resulta também maior 

autonomia, independência, capacidade para lidar com a adversidade, ajudar o 

grupo na tomada de decisões, respeitar os colegas e compreender diferentes 

perspetivas (Johnson & Johnson, 1999) e promover a participação ativa no 

trabalho de grupo, aceitando as responsabilidades que o mesmo acarreta 

(Dyson e Strachan, 2004). 

O modelo de educação desportiva foi também muito valorizado pelos alunos 

pelo facto de lhes ter trazido situações de aprendizagem com que nunca se 

tinham confrontado. Reconheceram que a professora foi introduzindo este 

modelo de ensino, tendo, na unidade de Andebol, atingido a sua máxima 

expressão. Na opinião da turma, o desempenho destas funções de treinadores, 

árbitros e estatísticos contribuiu para a compreensão do sentido abrangente do 

Desporto, que vai muito para além do desempenho da função de jogador. 
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5.8.2.Perceção dos alunos sobre o modo como se envolveram nas 

atividades e os momentos em que sentiram maior motivação 

Os alunos atribuíram uma grande importância ao trabalho colaborativo, por 

considerarem que contribui para o aumento do interesse pelas modalidades 

lecionadas e, consequentemente, para o aumento dos níveis de motivação, de 

responsabilidade, da qualidade do trabalho realizado e das aprendizagens 

conseguidas. 

O facto de os alunos terem definido as suas próprias metas na unidade de 

ensino de Ginástica Acrobática, onde foi aplicado o MAC, de terem constante 

conhecimento do trabalho que estava a ser desenvolvido pelos outros trios e de 

sentirem necessidade de concluir o trabalho no prazo fixado, levou a que os 

grupos se sentissem e mantivessem empenhados e que percebessem estes 

aspetos como muito positivos. Através das interações que se estabelecem 

durante a aprendizagem cooperativa, os alunos desenvolvem competências 

que facilitam a resolução de problemas, aprendem a transferir as 

aprendizagens para novas situações e envolvem-se durante mais tempo nas 

tarefas, em relação às aprendizagens feitas de forma individual (Johnson & 

Johnson, 1999). Slavin (1995) também é da opinião de que a aprendizagem 

cooperativa leva a que os alunos se envolvam durante mais tempo nas tarefas 

e realizem trabalho conjunto para além do tempo de aula. De facto, aquando a 

lecionação de Ginástica Acrobática, os alunos, além de frequentarem as aulas 

de Educação Física, participaram num treino extra aula e reuniram por diversas 

vezes para que o trabalho final, enquanto grupo, fosse melhor sucedido. 

O MED surgiu como um modelo muito apreciado pelos alunos. A competição 

surgiu como um fator motivacional para a auto superação e para a superação 

das equipas adversárias. A dedicação dos discentes durante a aplicação deste 

modelo foi muito notada por todos os entrevistados. No entanto, também 

reconheceram que nem sempre foi fácil lidar com a competição, em resultado 

do ‘encontro’ das diferentes personalidades existentes na turma. Vários 

investigadores têm vindo a revelar o valor irrefutável do MED ao nível do 

desenvolvimento pessoal e social, resultando no aumento de comportamentos 

de autodeterminação, níveis elevados de realização das tarefas e forte 
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empenhamento e compromisso demonstrado durante as aulas (Sinelnikov & 

Hastie, 2008). Para tal, concorrem as caraterísticas do MED (época desportiva, 

diversidade de papéis desempenhados, afiliação, registos estatísticos, 

competição formal, festividade e evento culminante), sendo indutoras do 

desenvolvimento da autonomia, compromisso, responsabilidade e motivação – 

eixos base do desenvolvimento pessoal e social (Mesquita, 2013). Num estudo 

realizado por Alves (2012), foi verificado que o MED leva a que haja maior 

competitividade, entusiasmo, empenho, criatividade, afiliação, conhecimentos 

teórico-práticos e autonomia, e que é o modelo preferido dos discentes. Por 

sua vez, Sinelnikov e Hastie (2010) consideram que o MED tem proporcionado 

experiências autênticas e que promove nos jovens o desenvolvimento afetivo e 

social. O estudo de Bennett e Hastie (1997) refere que, segundo os alunos, a 

afiliação às equipas e às diversas competições formais foram as caraterísticas 

mais atrativas, levando à realização de um trabalho com mais dedicação e 

encarado de forma mais séria. 

É possível afirmar que os alunos consideram que o envolvimento nas 

atividades e os níveis de motivação são maiores aquando a utilização dos três 

modelos instrucionais acima mencionados (MEP, MAC e MED). 

 

5.8.3.Perceção dos alunos acerca dos processos que lhes 

proporcionaram aprendizagens mais significativas 

O trabalho colaborativo que foi desenvolvido na unidade de ensino Ginástica 

Acrobática, assim como o trabalho realizado nas unidades de ensino Voleibol e 

Andebol, em que foi utilizado o modelo de educação desportiva, 

corresponderam aos períodos de tempo em que os alunos assumiram ter feito 

aprendizagens a que atribuíram grande significado. Disseram-nos que na 

unidade de ensino de Ginástica Acrobática desenvolveram a capacidade para 

escutarem os colegas durante o processo de tomada de decisão e de que, 

juntos, conseguiram encontrar soluções para os problemas com que se iam 

deparando. Reconheceram que tiveram que mobilizar conhecimentos 

adquiridos noutros contextos, aprenderam a pedir ajuda e conseguiram realizar 

aprendizagens que foram para além do expectável. Se no ensino entre pares 
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os alunos aprenderam a ajudar e a serem ajudados, durante a aplicação da 

aprendizagem cooperativa conseguiram levar mais longe a capacidade de 

entreajuda, que continuou a ser mobilizada nas unidades de ensino seguintes. 

Os alunos assumiram ainda que durante a aplicação deste modelo de ensino 

não viam os outros colegas (dos outros trios) como rivais e que isso possibilitou 

alargar a ajuda a toda a turma. 

O MED foi percebido pelos alunos como uma atividade muito próxima do 

desporto federado. Atribuíram grande valor e significado às situações vividas, 

não só por terem experienciado novos papéis, mas também porque sentiram 

maior ligação às suas equipas, o que os levou a quererem continuar a 

desenvolver os processos de entreajuda. A investigação realizada por Chan e 

Cruz (2006) destaca que, através do MED, há o desenvolvimento da 

colaboração entre os elementos da equipa à medida que os alunos aprendem a 

jogar e a assumir novas responsabilidades, sendo fatores que evidenciam o 

desenvolvimento de competências pessoais e sociais, tais como o fair-play, o 

respeito pelo outro, a entreajuda, entre outras. Os dados obtidos através de um 

estudo realizado por Hastie e Sinelnikov (2006), cujo objetivo foi analisar a 

participação e perceção dos alunos relativamente ao aumento da participação 

autónoma que o MED exige, revelaram que existe uma associação positiva 

entre as diferenças dos papéis assumidos com a eficácia das aulas e que o 

interesse e gosto pelo desempenho dessas funções permitem o sentimento de 

progressos significativos nas aprendizagens, sendo decisivo nos aspetos da 

inclusão. Os mesmos autores, em 2008 (Sinelnikov & Hastie, 2008), verificaram 

que, para os alunos menos habilidosos, o MED permite a afiliação à equipa e o 

alcance de objetivos que não seriam, à partida, atingidos. 

 

5.9.Conclusões 

Com base no objetivo do estudo formulamos três questões de partida que 

orientaram o processo de investigação: 

[i] compreender a perceção dos alunos face aos modelos de ensino 

utilizados e das estratégias adotadas pela professora; 
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[ii] compreender a perceção dos alunos face ao modo como se 

envolveram nas atividades e os momentos em que sentiram maior 

motivação; 

[iii] compreender a perceção dos alunos face aos processos que lhes 

proporcionaram aprendizagens mais significativas. 

 

A análise da informação recolhida permitiu construir conhecimento acerca do 

modo como os alunos perceberam a aplicação dos quatro modelos de ensino 

(introdução direta, ensino entre pares, aprendizagem cooperativa e educação 

desportiva) durante a lecionação das unidades de Voleibol, Ginástica 

Acrobática e Andebol. Com base nesse conhecimento encontramos respostas 

para as questões que havíamos colocado: 

 

[1] O trabalho desenvolvido ao longo do ano foi muito valorizado pelos 

alunos. Reconheceram importância a todos os modelos de ensino, 

embora o modelo de aprendizagem cooperativa e o modelo de educação 

desportiva tenham sido os que proporcionaram mais oportunidade para 

treinarem a autonomia e desenvolverem a responsabilidade pessoal e 

social. Consideraram que a professora foi capaz de colocar desafios 

realistas à turma e que desde cedo mostrou preocupação em que o 

processo de ensino fosse centrado nos alunos. 

 

[2] Os alunos manifestaram mais interesse pelos três modelos que 

colocam o aluno no centro do processo de aprendizagem. Mas foi durante 

o MAC, em que puderam definir as suas próprias metas e em que 

puderam criar rotinas com que se identificavam, e durante o MED, em que 

houve uma grande afiliação às equipas e em que trabalharam em 

conjunto para superar as equipas adversárias, que os alunos se sentiram 

mais impelidos à auto superação.  

 

[3] As aprendizagens mais significativas que os alunos assumiram ter 

realizado aconteceram durante a aplicação do MAC e do MED. Enquanto 
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o primeiro modelo levou a que desenvolvessem a capacidade de ajuda, a 

capacidade para escutar as opiniões dos colegas, para mobilizarem 

conhecimentos adquiridos noutros contextos e para tomarem decisões em 

conjunto, o segundo modelo, para além de ter contribuído para a 

consolidação de aprendizagens desenvolvidas durante o MAC, permitiu 

que experienciassem novos papéis, vivendo-os de uma forma séria, num 

ambiente inspirador e desafiante. 

O conhecimento adquirido através da realização deste estudo e dos resultados 

alcançados contribuiu para o meu desenvolvimento profissional, podendo, no 

futuro, ter uma ação mais segura, indo de encontro às preferências dos 

discentes, das suas perceções e nunca esquecendo todas as experiências 

através das quais apliquei pressupostos dos quatro modelos de ensino, para 

poder, assim, melhorá-las e torná-las ainda mais significativas. Se o ano letivo 

fosse constituído por quatro períodos, com toda a certeza que o passo seguinte 

seria proporcionar uma experiência ainda mais alargada e profunda do MEP, 

MAC e MED, não descurando o valor do MID mas, tal como justificado acima, a 

sua utilização seria mais pertinente e cumpriria os objetivos a que se propõe 

numa fase inicial do processo de ensino-aprendizagem. Apesar dos dados 

obtidos terem sido resultado de uma amostra específica, pensamos que 

poderão ajudar aqueles que estão em fase de início de carreira e estudantes-

estagiários, uma vez que estes talvez sintam, de um modo geral, as mesmas 

dúvidas e dificuldades que eu senti com a minha turma. 
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6.ÚLTIMAS LINHAS E PENSAMENTOS 

Terminou mais uma etapa, mais um objetivo de vida concretizado. Não lhe vou 

chamar sonho, porque os sonhos não são palpáveis, parecem impossíveis de 

realizar e, por isso, quando alcançados, chamam-lhe sonhos. Não! Mais um 

objetivo de vida concretizado, através de uma viagem muito rica a nível 

pessoal, profissional e académico. Dizer que foi a mais importante seria retirar 

valor às anteriores, o que não é possível, porque tudo isto só aconteceu por 

todas as vezes que fui a primeira a chegar e a última a vir embora do colégio, 

por ter estudado com aquelas pessoas que me levaram àquele clube e me 

fizeram chegar a campeã nacional, por ter entrado no avião para ir viver a 

maior experiência de crescimento pessoal, pelas boas e más decisões 

tomadas, por tudo. O passado é o que nos constrói enquanto pessoas, o 

presente é o que nos permite sermos quem somos e o futuro… o futuro só a 

Deus pertence – como nos diz o povo português. 

O ano de estágio foi um caminho mais curto do que desejaria, repleto de 

aprendizagens, de ensinamentos, de construção de relações, de algumas 

frustrações e de muita determinação. As expetativas pessoais iniciais foram de 

encontro à realidade vivida, ainda que as profissionais não tenham acontecido 

exatamente tal como expectado, contribuindo, assim, para uma maior 

“bagagem” enquanto docente. Aprender a viver na diferença permitiu-me saber 

o que quero e o que não quero enquanto educadora, o que posso permitir, 

devo valorizar ou impedir. O ano de estágio foi um ano de excelência, com a 

presença de excelentes seres humanos, desde o professor cooperante, aos 

“piquis” e aos “grandis”, passando pelo núcleo de estágio e professora 

orientadora.  

Através do RE procurei reproduzir tudo o que foi inerente ao meu estágio 

profissional, não o de mais ninguém, só o meu. Espero que tenha sido de fácil 

compreensão e que, quem o tenha neste momento nas mãos, o tenha 

entendido da forma como foi vivido, com tamanha intensidade e gratidão. Para 

mim, não foi fácil colocar em palavras os meus pensamentos, decisões e 

sentimentos de forma sucinta, como é possível constatar através do número 

extenso de páginas, considerando, no entanto, que, desta forma, este 
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documento pode ser lido e vivido em simultâneo. Os planos para o futuro estão 

traçados, e, felizmente, indo de encontro às primeiras páginas do documento, 

parece que passam por continuar a entrar por aquele portão com o pé direito 

durante mais uns anos.  

Perguntam-me como é que tive tanta paciência para os alunos, como se eu 

tivesse algum defeito. O que tenho pensado ultimamente é que o gosto pela 

profissão é um amor muito específico, que não é mesmo nada fácil de 

encontrar. Pode até parecer loucura mas, para mim, o ensino está 

profundamente ligado ao amor, aos assuntos do coração, aos valores e àquilo 

que não tem nome e faz de nós aquilo que somos. Gosto dos meus alunos 

porque são inteligentes, porque abraçam com vontade, são muito sinceros 

naquilo que dizem, aprendem rápido, entusiasmam-se com tudo, dizem 

obrigada e pedem por favor. Enquanto puder contribuir para a formação de 

pequenos grandes seres humanos sei que estou no sítio onde devo estar. Não 

é uma questão de ter paciência, é uma questão de ter a profissão certa. 

Sempre gostei do primeiro dia de aulas, de escolher a roupa mais bonita e 

pousá-la na cadeira na noite anterior, do cheirinho dos livros novos, das mesas 

da sala limpas e das segundas folhas dos cadernos – as primeiras nunca me 

agradaram, não fosse a caligrafia ficar feia e estragar o primeiro dia de aulas. O 

primeiro dia é um dia importante, foi o que o meu pai sempre me disse. Ir para 

a escola é importante, estar atenta é importante, aprender é importante. O que 

eu não sabia, mas agora já sei, é que a escola não são só os programas, as 

metas, os exames e os quadros de honra. Não é uma corrida cujo objetivo é 

chegar primeiro, à maior velocidade possível, para sermos os melhores - os 

melhores alunos, empregados, chefes, os que têm melhores mochilas, iphones 

e casas. Ou é? Nunca fui muito paciente, quando queria, costumava querer 

logo, não sabia esperar, sempre quis decisões rápidas. Depois percebi que não 

é preciso correr, que o que se constrói devagar tem bases para perdurar no 

tempo, que na espera também se aprende e se conhece. Não fico deitada à 

espera que a vida passe mas não preciso de perder o fôlego a correr atrás. No 

que eu acredito, é que é possível abrandar o ritmo, pousar a mochila para 

descansar, parar para conversar com os outros e apreciar o que se passa à 
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nossa volta. Os dias passam muito, mesmo muito, rápido e se não nos 

obrigarmos a abrandar, a vida vai passar ao lado. Por isso sim, ir à escola é 

importante, estar atenta é importante, aprender é importante, mas não nos 

limitemos aos programas, às metas, aos exames e aos quadros de honra. 

Aprendamos a ser educados com as outras pessoas, a superarmo-nos, a 

ajudar quem precisa, a ser curiosos, a insistir no que vale a pena e a decifrar 

os segredos que existem na alma e que os comportamentos revelam. Acima de 

tudo, aprendamos a ser felizes. E se para isso tivermos que trabalhar um 

bocadinho menos – só um bocadinho – e, consequentemente, tivermos menos 

mochilas, iphones e casas, acredito que, ainda assim, sejamos mais ricos. 

 

 

“Escolhemos a mais impossível de todas as profissões. É certo. Mas ao mesmo 

tempo a mais necessária. Saibamos criticar, saibamos denunciar. Mas sempre 

com a força de quem acredita num mundo melhor, numa vida mais decente. 

Porque fora da esperança ninguém se pode dizer educador.” (Nóvoa, 2004) 

 

 

 

Dou, assim, por concluído o ano de Estágio Profissional. 
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ANEXOS 

Anexo 1 – Convite IV Sarau Música e Movimento da FADEUP 
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Anexo 2 – Ficha de Avaliação de Ginástica Acrobática 

GINÁSTICA ACROBÁTICA 10ºD 

Grupo nº 

Nome:  

Nome:  

Nome:  

 

Figuras obrigatórias 

    

 

Figuras de Pares 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras de Trios 
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Figuras Dinâmicas / Projeções 

 

 

 

 

 

 

 

Elementos de Ligação 

Rolamento à 

frente 
 

Rolamento 

à 

retaguarda 

 

Rolamento 

à frente MI 

afastados 

 

Rolamento à 

retaguarda 

MI afastados 

 

Rolamento 

à frente MI 

estendidos 

 

Rolamento à 

retaguarda 

MI 

estendidos 

 

Apoio 

facial 

invertido 

 
Pino de 

cabeça 
 Roda  Ponte  

Espargata 

frontal/lateral 
 Bandeira  Avião  

Pirueta/Meia 

pirueta 
 

Afundos, 

salto de 

gato, troca 

passo-

passo 
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AVALIAÇÃO: 

Nota: Avaliação Individual (70%) + Avaliação de Grupo (30%). 

Música: Entre 2’30’’ e 3’. Só é permitida música instrumental (sem voz). Os alunos devem 

respeitar a contagem dos tempos e construir a coreografia tendo em conta o ritmo da música 

selecionada. 

Saudação: Obrigatória no início e no fim da coreografia. O grupo só inicia a sua 

apresentação após permissão do professor. 

Figuras: A coreografia tem de contemplar quatro figuras obrigatórias, duas facultativas 

(entre as figuras de pares e trios) e uma figura dinâmica/projeção. Os alunos têm de 

permanecer em cada figura estática por um tempo mínimo de 3’’. 

Elementos de Ligação: Todos os elementos do grupo têm de realizar durante a 

coreografia, pelo menos, oito elementos de ligação diferentes e à sua escolha. 

Vestuário: Cada grupo deve escolher um vestuário único e homogéneo, que o 

distinga dos restantes; 

Bónus: A postura correta (elegante) durante a execução da coreografia será tida em 

conta. Conceitos como harmonia, coordenação, beleza estética e espirito de equipa 

serão, de igual modo, valorizados. 

 

Bom trabalho. 

Professora Rita Silva. 
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Anexo 3 – Ficha da aula de apresentação 

 

 

 

Questionário 
Este questionário, realizado no âmbito da disciplina de Educação Física, tem como principal propósito a 

recolha de informações individuais dos alunos da turma X, de modo a proporcionar um melhor 

planeamento, ajustado às características, gostos, necessidades e dificuldades de cada um dos discentes. 

As respostas devem ser pessoais, sem troca de informações com os restantes colegas e dadas com toda 

a sinceridade possível. 

Nome completo: 

Idade: Data de Nascimento: 

Tens algum problema de saúde? Se sim, qual? 

Modalidades praticadas atualmente: 

A nível Federado?         Sim                          Não  

Modalidades praticadas no passado: 

A nível Federado?         Sim                          Não 

Escolhe a opção que melhor se adequa à perceção que tens do teu rendimento em cada uma das 

seguintes modalidades: 

 Não gosto e 

tenho 

dificuldades 

Não gosto mas 

não tenho 

dificuldades 

Gosto mas tenho 

dificuldades 

Gosto e não 

tenho 

dificuldades 

Voleibol     

Andebol     

Badminton     

Ginástica Acrobática     
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O/A Professor(a)

Atletismo (Velocidade e Salto em 

Altura) 

    

Ténis     

Dança     

Futebol     

Gostas da disciplina de Educação Física? 

 

O que esperas da disciplina de Educação Física? 

 

E do Professor(a)? 
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Anexo 4 – Planeamento anual/periodal 

 1º Período 
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 2º Período 
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 3º Período
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Anexo 5 – Unidade didática de Atletismo 

Data 26/11 28/11 3/ 

12 

5/ 

12 

10/12 12/12 

Espaço G3 G3 G2 G6 G3 G7 

Aula Nº 1 2 e 3 4 5 e 6 7 8  

Duração 40’ 85’ 40’ 85’ 40’ 40’ 

C
u

lt
u

ra
 D

e
sp

o
rt

iv
a

 

Simbologia       

Regulamento 

técnico 

      

Regras de 

Segurança 

  
 
 

    

Terminologia   
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

Capacidades Coordenativas 

 

 

 

 

 

 

Capacidades Condicionais 

 

 

Orientação 

Espacial 

I/E E E E E E 

Diferenciação 

Cinestésica 

I/E E E E E E 

Ritmo I/E E E E E E 

Equilíbrio I/E E E E E E 

Força I/E E E E E E 

Resistência 

anaeróbia 

I/E E E E E E 

Velocidade I/E E E E E E 

Flexibilidade 

específica 

I/E E E E E E 

H
ab

ili
d

ad
e

s 

M
o

to
ra

s 

Salto em altura Corrida 

preparatória 

I/E  
E 
 

AF    

Impulsão I/E E AF    
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LEGENDA: I – INTRODUÇÃO; E – EXERCITAÇÃO; PT; AF – AVALIAÇÃO FINAL.

Receção de 

costas 

 I/E AF    

Transposição 

(salto completo) 

 I/E AF    

Velocidade Fase de reação    I/E E AF 

Fase de 

acelaração 

   I/E E AF 

Fase maximal  

 

  I/E E AF 

Fase de 

resistência 

   I/E E AF 

Conceitos Psicossociais Sócio Afetivos   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Psicológicos  
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Anexo 6 – Plano de aula de Dança 

 

 

 

 

 

 

Docente: Rita Silva Data: 22/5/2015 Hora: 10:30 

Unidade Didática de Dança: Aula nº 2 e 3 de 5 Duração: 90’ 

Turma 10ºD Espaço: G5 

Função Didática: Exercitação da noção de espaço, noção corporal, noção de tempo, 

criatividade e coreografia. 

Nº de Alunos: 24 + 1 (sendo que 2 se encontram dispensados da prática com atestado 

médico até ao final do ano letivo) 

Objetivos Gerais:  

Motores: Desenvolver as noções acima apresentadas através da realização de exercícios critério e momentos coreográficos; 

Cognitivos: Desenvolver o conhecimento dos discentes face à contagem dos tempos musicais e adoção de movimentos corporais adaptados ao ritmo de cada música; 

Sócio afetivos: Promover o respeito entre os colegas, a entreajuda e a superação;  

Condição Física: Exercitar as capacidades coordenativas; 

Material: música, computador e colunas de som. 
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 Situação de Aprendizagem e Organização 

Metodológica 

Representação Gráfica Componentes Críticas 

10’ 

Carrossel mágico 

(Noção corporal, noção de espaço e criatividade) 

Os alunos, distribuídos em dois círculos, devem correr 

à volta do espaço sempre que ouvirem uma música. Em 

determinados momentos a música vai mudar e, nesses 

casos, os alunos devem continuar a deslocar-se no 

espaço mas com movimentos ritmados adequados à 

música. 

 

Nota: as músicas devem incluir vários géneros musicais 

mas, principalmente, aqueles que vão ser usados na 

coreografia de turma. 

 - correr quando ouvem x música e dançar quando ouvem y 

música; 

- não parar nunca de circular pelo espaço; 

- os movimentos realizados devem ser adequados à música; 

 

 

10’ 

Espelho meu, espelho meu 

(Noção corporal, noção de tempo e criatividade) 

Os alunos, distribuídos por duas filas, frente a frente, 

devem ouvir as músicas e, alternadamente, dar um 

passo em frente e realizar movimentos ritmados, que 

os pares devem imitar. 

 - o colega/par tem de imitar exatamente o que o colega em 

frente fizer; 

- os movimentos realizados devem ser adequados à música; 
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 Situação de Aprendizagem e Organização 

Metodológica 

Representação Gráfica Componentes Críticas 

30’ 

(Criatividade e coreografia) 

Turma dividida em 3 grupos de 5 e 2 

grupos de 4. Os alunos devem tomar 

decisões e descobrir alternativas de 

solução a uma situação em vez de 

procurar uma única resposta correta ou 

errada. Para isso, cada grupo deve criar 

movimentos espontâneos que vão de 

encontro à música selecionada, em duas 

coreografias com duração de 20 segundos 

cada. 

Nota: as coreografias que os grupos 

devem criar serão em estilos de dança 

diferentes daqueles em que já 

trabalharam na última aula. 

 - Os alunos devem trabalhar em grupo, 

respeitando as opiniões e aptidões de cada 

elemento; 

- Os alunos devem ser autónomos, capazes de criar 

e posteriormente apresentar o conjunto de sons e 

respetivos movimentos elaborados; 

- Os grupos que estão a assistir à apresentação dos 

colegas devem manter-se em silêncio e respeitar o 

trabalho dos colegas; 

 Situação de Aprendizagem e Organização 

Metodológica 

Representação Gráfica Componentes Críticas 

40’ 

Coreografia 

A docente ensina parte da coreografia que 

elaborou para a turma. 

 

 

 

 

 

os alunos: 

- ouvem atentamente as explicações; 

- realizam os movimentos pedidos; 
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Anexo 7 – Manual de equipa de Andebol 

MANUAL DE EQUIPA 
Andebol – Torneio – 10º DDD 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Nome da equipa: 
Cor: 
Elementos: 
Capitão/capitã: 
 
Professor: Rita Silva 
Disciplina: Educação Física 
 

 

Ano letivo 2014/2015 
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Apresentação das equipas 
Cada equipa no seu espaço de aquecimento, virada de frente para o público e de 

mãos dadas; 
Ao 1 º apito: os alunos levantam os braços e batem palmas; 
Ao 2º apito: cada equipa faz o grito de equipa no seu espaço de aquecimento; 

 

 

 

 

 

 

 

Aquecimento específico 

Em equipa, realizam: 

 Corrida e mobilização articular (Esta situação de aprendizagem é apenas 

realizada nas aulas de 90’): 

 

 

 

 

 

 

Os alunos correm em fila indiana à volta do espaço de aula, 

intercalando a corrida contínua a uma velocidade moderada 

e elevada. No fim de x voltas, continuam a corrida a uma 

velocidade mais reduzida, realizando: 

- MS roda à frente; 

- MS roda atrás; 

- MS cruza no peito; 

- MS sobe e desce; 

A troca das velocidades de corrida e dos movimentos de 

mobilização articular são anunciadas pelo professor através 

de um apito.  

 

 

Público 

2 

1 

3 

4 

5 
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 Volta ao Mundo: 

3 jogadores de um lado e 2 do outro. A 

bola começa no jogador do grupo de 3 e o 

exercício tem três fases: 1- passe de 

ombro, 2- passe picado, 3- passe de 

pulso. A troca de uma fase para a outra é 

anunciada pelo professor através de um 

apito. 

 Aquecimento do GR + Remates nos postos específicos: 
(Esta situação de aprendizagem é apenas realizada nas aulas de 

90’). 

 
Um elemento de cada equipa deve ocupar 
um dos 5 postos específicos disponíveis e 
realizar os vários tipos de remate (remate 
em apoio, remate em suspensão e remate 
de ponta) e defesa dos mesmos. A troca de 
tipos de remate é anunciada pelo professor 
através de um apito. 

 

 

Regras: 

 Forma de jogo 4x4 + GR; 

 Após golo ou bola fora as equipas trocam de funções (quem 

estava a defender ataca e quem estava a atacar defende); 

 Duração de cada jogo: 6 minutos; 

 No fim de cada jogo as equipas devem cumprimentar-se com 

um aperto de mão; 

 Regras básicas que as equipas devem dominar e pôr em prática: 

regras dos 3 passos e invasão da área do guarda-redes; 

Pontuações 

 As equipas que ganham acumulam: 3 pontos; 

 As equipas que empatam acumulam 2 pontos; 

 As equipas que perdem acumulam 1 ponto. 
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NOTA: No final de cada jogo o capitão/capitã deve dirigir-se ao Professor de 

modo a fazer o registo do resultado do jogo. 

Rotações 

 Findo o tempo de jogo, todas as equipas rodam para a frente/direita, 

exceto a equipa nº 1 que está fixa, de modo a que no final do torneio 

todas as equipas tenham competido contra todas as equipas. Nas aula 

de 40’ é apenas realizada uma ronda de cinco jogos, já nas aulas de 

noventa minutos são realizadas duas rondas de cinco jogos. 

 

 RONDA: 

 

 1ºs Jogos: 

 

4  1 (fixo) 

3  2  

 5 de fora. 

 

Ou seja: 1x2, 4x3, 5 de fora. 

 2ºs Jogos: 

3  1 (fixo) 

5  4  

 2 de fora. 

 

 3ºs Jogos: 

5  1 (fixo)   

2  3  

 4 de fora 
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 4ºs Jogos: 

2  1 (fixo) 

4  5  

 3 de fora 

 

 5ºs Jogos: 

4  2 

3  5 (fixo) 

 1 de fora 

 Nas aulas de quarenta minutos, onde só existe uma ronda de jogos, a 

equipa que está de fora realiza a condição física disponibilizada no 

espaço de aula. 

 Nas aulas de noventa minutos, onde existem duas rondas de jogos, a 

equipa que está de fora realiza, na primeira ronda, a condição física 

disponibilizada e na segunda ronda preenchem os boletins de jogo 

disponibilizados no início da aula.  

Exemplo de um boletim de jogo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data: 27/Fevereiro/2015 

1º dia de torneio 

Equipas: 1- Ala vs 2- Fadeup 

          

          

          

          

 

          

          

          

          

Resultado: 1- 4 vs 2- 5 

 

 

 

 

Equipa 

1 

 

 

Equipa 

2 
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Cerimónia de entrega de prémios 

Categorias: 

 Equipa bola d’ouro – equipa que jogou melhor; 
 Equipa Just do it – equipa com mais jogos vencidos; 
 Equipa kinder – equipa com mais fair play; 
 Equipa Mosqueteiros – equipa mais unida; 
 Equipa pintarolas: mais pontual e equipada a rigor com a respetiva cor. 

NOTA: Existem cinco categorias e cinco equipas, mas não é obrigatório que 

a cada equipa seja atribuído um prémio. As equipas têm de merecer a 

categoria, podendo uma equipa ser merecedora de mais do que uma. Cada 

equipa será responsável pela elaboração do prémio de uma categoria – a 

atribuição desta tarefa será realizada através de um sorteio. 

 

BOM TRABALHO! 
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Anexo 8 – Prémios dos torneios realizados 
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Anexo 9 – Dinâmica de grupo 
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Anexo 10 – Poster de divulgação da atividade Dia fitness
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Anexo 11 – Guião da entrevista  

Tema A perceção dos alunos na aplicação de diferentes modelos instrucionais; 

Objetivos gerais 1) Conhecer a perceção que os alunos têm dos diferentes modelos usados; 
2) Identificar o/os modelo/s em que os alunos consideram ter aprendido mais, estiveram mais motivados, considerem 

ter tido mais responsabilidade, autonomia, quantidade de trabalho e dificuldades e as suas preferências. 

Blocos temáticos 1) Legitimação da entrevista; 
2) Percurso desenvolvido ao longo do ano letivo; 
3) Resultados obtidos/Perceção dos alunos; 
4) Validação da entrevista; 

Estratégia Semi-estruturada (semi-diretiva) 
Os blocos estão ordenados do mais geral para o mais específico e do menos para o mais centrado nos alunos. No entanto, a 
entrevista deve seguir a lógica de abordagem dos assuntos pelos alunos e não uma lógica rígida e inalterável. 
As questões inventariadas dentro de cada bloco servem de referência para o meu trabalho enquanto entrevistadora. 
Devo levar os alunos a explicarem e a clarificarem o mais possível os seus pontos de vista e perspetivas à medida que forem 
desenvolvendo o discurso. 

Tática Começar pela 1ª questão do bloco 2 
As questões a negrito são as mais gerais e, portanto, devem ser feitas preferencialmente para começar. 
Algumas questões podem responder a diferentes objetivos e diferentes blocos. 

Bloco Objetivos Tópicos Questões Observações 

1. Legitimação da 
entrevista 

- Informar acerca do 
objetivo da entrevista e do 
contexto em que ela surge 
- Valorizar o contributo do 
Entrevistado. 
- Garantir a 
confidencialidade e 
anonimato das respostas 
- Agradecer a participação 

- Objetivos da entrevista e 
do trabalho de investigação 
- A minha posição/estatuto 
enquanto entrevistadora 
- Utilização dos resultados 
- Importância da participação 
dos entrevistados 

 

Querem saber mais alguma 
coisa sobre este trabalho? 
E  sobre a entrevista? 
Há alguma coisa que não 
tenha ficado clara? 
 Há alguma pergunta que 
gostariam de fazer? 

Frisar que se trata de 
um 
estudo de 
investigação sobre a 
perceção deles e não 
uma avaliação do meu 
trabalho ou das coisas 
que dizem. 
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- Confidencialidade e 
Anonimato 
- Informar que a entrevista vai 
ser objeto de gravação em 
áudio mas que o anonimato é 
inteiramente garantido. 
 

2.  Percurso 
desenvolvido ao 
longo do ano letivo 

 

- Rever o que foi feito (que 
tipo de trabalho foi 
desenvolvido) em cada uma 
das modalidades lecionadas 
 
- Informar os discentes 
sobre os modelos usados 
em cada modalidade 
 

 

 

- Voleibol 
- Atletismo 
- Ginástica Acrobática 
- Andebol 
- Badminton 
- Futebol 
- Dança 

O que acharam da disciplina 
de EF neste ano letivo? 
Que diferenças 
encontraram este ano, 
comparativamente aos 
outros anos? 
Porque é que essas 
diferenças foram positivas? 
E negativas? 
O que acham ser preciso 
mudar para que haja um 
processo de ensino-
aprendizagem mais eficaz?  
Que impressão mais 
imediata, mais geral e mais 
forte têm acerca da unidade 
didática de voleibol? E de 
atletismo? E de ginástica 
acrobática? E de andebol? E 
de badminton, futebol e 
dança? 

Não salientar apenas 
os aspetos negativos 
(a melhorar), solicitar 
também os positivos. 
 
Começar sempre por 
colocar a questão de 
forma geral e neutra, 
para não induzir o 
aluno para uma 
determinada direção. 
 
 Deixar que os alunos 
refiram 
espontaneamente os 
problemas, 
dificuldades, 
limitações. 
Utilizar linguagem 
direta e pouco 
abstrata ou técnica: 
pedir exemplos e 
descrições de casos 
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concretos. 

3. Resultados 
obtidos/Perceção 
dos alunos 

- Conhecer a perceção dos 
discentes face aos 
diferentes modelos 
aplicados; 
- Conhecer as preferências 
dos discentes face aos 
diferentes modelos 
aplicados; 
- Conhecer a opinião dos 
discentes sobre em 
qual/quais dos modelos 
aprenderam mais, estiveram 
mais motivados/gostaram 
mais, exigiram maior 
responsabilidade e 
autonomia, tiveram de 
trabalhar mais, tiveram mais 
dificuldades e facilidades; 

- Perceção dos alunos; 
- Preferências dos alunos; 
- Opinião dos alunos sobre: 

 Momentos de maior 
aprendizagem; 

 Motivação; 
 Preferência; 
 Responsabilidade; 
 Autonomia; 
 Quantidade de 

trabalho; 
 Dificuldades; 

 

Ao longo do ano, nas várias 
modalidades, não ensinei 
sempre da mesma “forma” 
nem usei sempre as 
mesmas “estratégias”. Que 
diferenças encontraram?  
Que formas gostaram mais? 
E menos? Porquê?  
 
Onde é que acham que 
aprenderam mais? E 
menos? Porquê? 
 
Em que momentos é que 
estiveram mais motivados? 
E menos? Porquê? 
 
Em que momentos tinham 
mais e menos 
responsabilidades? Que 
responsabilidades foram 
essas? Sentiam-se 
preparados para assumir 
essas responsabilidades?  
 
Em que momentos tiveram 
de ser mais autónomos e 
independentes de mim? 
 

Começar sempre por 
colocar a questão de 
forma geral, para não 
induzir o aluno para 
uma determinada 
direção; 
 
Deixar que os alunos 
refiram 
espontaneamente a 
sua opinião nas 
diversas categorias; 
 
Pedir exemplos e 
descrições de casos 
concretos que tenham 
ocorrido dentro da 
aula e fora dela; 
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Em que momentos tiveram 
de trabalhar mais? E 
menos? Porquê? 
Quais os momentos mais 
difíceis nas aulas durante o 
ano letivo? E os mais fáceis? 
Porquê? 

4. Validação da 
entrevista 

- Recolher informação não 
prevista ou não solicitada 
anteriormente, e que se 
afigure importante 
- Averiguar acerca das 
reações à situação de 
entrevista 
- Recolher as sugestões dos 
alunos acerca dos aspetos 
que deviam ser incluídos na 
entrevista e não foram 
- Concluir a entrevista 

- Aspetos importantes não 
abordados anteriormente 
 
- Reacções (à entrevista, ao 
trabalho desenvolvido ao longo 
do ano) 
 
- Sugestões 

. Há ainda alguma coisa que 
queiram acrescentar? 
Houve algum aspeto que 
não foi abordado? 
. O que acharam da 
entrevista? 
E o trabalho que se lhe 
associa? 
. E que sugestões fariam? 
Que outras coisas acha que 
seria 
importante considerar? 

No final, agradecer 
mais uma vez a 
participação e 
disponibilidade dos 
alunos e valorizar os 
seus contributos 

 

 

 

 


