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Resumo 

 

O Estágio Profissional permite ao estudante ter contacto com o contexto real do ensino 

mas, através de uma prática supervisionada por professores mais experientes, para assim 

desenvolver competências, tanto ao nível do ensino da Educação Física, como do 

aprimoramento pessoal, terminando na construção de uma professora com capacidade 

para questionar a sua ação. Passei por duas experiências completamente distintas, uma 

turma em que os alunos estavam a transitar para a fase adulta e o seu sentido de 

responsabilidade e autonomia era muito grande, e uma turma totalmente oposta, 

tratando-se de alunos muito mais novos, muito mais agitados e com uma maior 

dependência. Tive que aprender a adotar diferentes posturas, uma mais autoritária e 

outra mais afetiva. Com isto aprendi a ajustar o meu comportamento e a ter uma maior 

capacidade de adaptação a diferentes situações. O Estágio Profissional desenvolveu-se 

através de 3 áreas de desempenho: 1. “Organização e Gestão do Ensino e da 

Aprendizagem”; 2.“ Participação na Escola e Relações com a Comunidade”; 3. 

“Desenvolvimento Profissional”, e o presente relatório encontra-se organizado em 6 

capítulos: 1. Introdução – breve resumo acerca do EP e do RE; 2. Dimensão Pessoal - 

identificação e análise do meu percurso e, expectativas e realidades percebidas; 3. 

Enquadramento da Prática Profissional – apresentação do contexto do EP, bem como os 

intervenientes; 4. Estudo – aprendizagem nas aulas de Educação Física; 5. Realização 

da Prática Profissional – análise da prática pedagógica; 6. Conclusão – síntese de todo o 

ano de estágio.  
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Abstract 

 

The practium training allows the pre-service teacher to have contact with the real 

teaching environment having the supervision of experienced teachers in order to 

develop not only competency at the Physical Education teaching, but also personal 

development achieving then a teacher able to question himself. I have experienced two 

totally different situations. At one situation I had a class where the students were pre 

adults and their one sense of responsibility and autonomy was big.  

In the other situation, I had a completely different class where the students were 

younger, much more alive and dependent. I was obliged to adopt different behaviours: 

one more authoritarian and another friendlier. I have learned to adjust my behaviour to 

different situations. The professional training was developed in to three different 

working areas: 1. “Teaching and Learning Organization and Management”; 2. “School 

and Community Relationship”; 3. “Professional Development”. This report it’s 

organised in to six chapters: 1. Introduction – a brief summary about EP and RE; 2. 

Personal dimension – identification and analysis of my trajectory, expectations and 

acknowledge realities; 3. Professional Training Environment – presentation of the EP 

context and participants; 4. Study – learning at Physical Education class; 5. Professional 

Training – analysis of the pedagogical practice; 6. Conclusion – synthetises of all the 

teacher training academic year.       

 

KEY WORDS: PHYSICAL EDUCATION, PROFESSIONAL TRAINING, BEING A 

TEACHER, LEARNING, TEACHING MODELS  
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Introdução 

 

O Relatório de Estágio Profissional insere-se no âmbito do 2º ciclo em Ensino da 

Educação Física no Ensino Básico e Secundário da Faculdade de Desporto da 

Universidade do Porto, integrado no plano de estudos do 2º ciclo da unidade curricular 

de Estágio Profissional. 

O Estágio Profissional (EP) é um processo supervisionado que visa a formação e 

a preparação para a carreira docente, havendo a oportunidade de integração no contexto 

escolar e a operacionalização de um conjunto de conhecimento prático e teórico 

adquiridos até à data, com o intuito de proporcionar experiência e vivências 

profissionais e emocionais para o desenvolvimento profissional e pessoal. É, portanto, 

gerador de uma dupla condição, a de estudante e a de docente, fazendo deste momento 

uma ponte para a atividade profissional. Atendendo a estas características, este é um dos 

momentos mais aguardados ao longo desta formação inicial de professores. Apesar de 

ser uma atividade complexa onde se tem que responder a diferentes desafios na 

multiplicidade da ação do professor, mas também visa a integração no meio para que 

sejamos capazes de corresponder às exigências futuras. Tendo em perspetiva a melhor 

integração profissional do futuro professor, a companhia dos colegas de estágio revela-

se determinante, tornando-se nossos cúmplices ao longo do ano, ajudando-nos muitas 

vezes a solucionar problemas que consideramos quase impossíveis. É nesta conjugação 

de oportunidades e de relacionamento que o estágio permite experimentar metodologias 

e desenhar estratégias pedagógicas, conduzindo à construção da nossa identidade 

profissional como caminho para o sucesso no processo de ensino-aprendizagem.  

Foi em duas turmas que se concretizou, essencialmente, a minha prática 

pedagógica, uma de 12º ano e outra de 6º. Aqui deparei-me com duas realidades 

completamente distintas, que me levou a desenvolver diferentes estratégias para assim 

melhorar as minhas capacidades em diferentes situações. Com isto cresci muito e aos 

poucos fui construindo a minha identidade profissional. Consegui operacionalizar 

diferentes modelos de ensino tentando sempre retirar o melhor de cada um deles pois, 

como se tratava de duas realidades diferentes, fui usando e adaptando consoante as 

características das turmas. Com este documento, pode verificar-se todo o processo pelo 

qual passei ao longo deste ano letivo, quais as minhas dificuldades, a forma como 

combatê-las, as facilidades e os objetivos a que me propus.  
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Para dar resposta à condição de professor que investiga a sua prática, o estudo 

realizado assentou na análise da retenção da aprendizagem desenvolvida na aula de 

Educação Física, na modalidade de Badminton, utilizando o Modelo de Educação 

Desportiva (Siedentop, 1994). Com isto pretendia verificar/analisar se os alunos são 

capazes de manter os mesmos níveis de performance quando estão algumas semanas 

sem praticar a modalidade em questão ou similares, inferindo sobre a questão: o que 

aprendem os meus alunos na aula de Educação Física?  

No que toca à sua estrutura, o Relatório de Estágio (RE) está organizado em seis 

capítulos, designadamente: (1) Introdução – breve resumo acerca do EP e do RE; (2) 

Dimensão Pessoal - identificação e análise do meu percurso e, expectativas e realidades 

percebidas; (3) Enquadramento da Prática Profissional – apresentação do contexto do 

EP, bem como os intervenientes; (4) Estudo – aprendizagem/retenção nas aulas de 

Educação Física; (5) Realização da Prática Profissional – análise da prática pedagógica; 

(6) Conclusão – síntese de todo o ano de estágio.  

Concluindo, o EP foi um momento crucial para a minha evolução enquanto 

professora.  
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2. Dimensão Pessoal 

 

2.1. A caminhada que percorri até aqui … 

O meu nome é Andreia Filipa Tavares Teixeira, tenho 22 anos e sou natural de 

Castelo de Paiva. Tal como a maioria das pessoas houve aquela fase em que queria 

exercer várias profissões, umas com mais entusiasmo que outras. Sempre fui muito 

sonhadora, algo que me ajudou a dar sentido e a compreender muitas coisas. Essas 

profissões que eu com tanto entusiasmo dizia que queria ser, houve uma pela qual nunca 

perdi o interesse, e agora apercebo que me vai acompanhar ao longo da minha vida: o 

Desporto.  

Desde pequena que o Desporto faz parte da minha vida, pois os meus pais 

sempre praticaram desporto federado e eu acompanhava-os para todo o lado. Posso 

assim dizer que o Desporto foi uma base importante para a pessoa em que me tornei. 

Foi sempre uma área que me fascinou pois as pessoas pelas quais estava rodeada 

partilhavam valores, tais como, confiança, solidariedade, respeito, dedicação, 

determinação, lealdade, justiça, aceitação, autodisciplina, compreensão e integridade, 

saberes como encarar a vida positivamente arranjando soluções para conseguir 

ultrapassar os obstáculos que vão surgindo, reagir de forma adequada na vitória e na 

derrota e, também, a criação de horizontes como, por exemplo, a busca pelo 

conhecimento, o interesse em ajudar o outro, imparcialidade e veracidade, deixando-me 

fascinada. O Desporto não acontece apenas na competição, acontece também fora dela. 

Posso afirmar que hoje em dia, alguns dos grandes amigos que tenho fi-los através do 

Desporto. 

Assim, cedo me tornei atleta federada na modalidade de Atletismo. Comecei por 

ir aos treinos com a minha mãe mas cedo me apercebi que só isso não era suficiente, ela 

até costuma dizer “tu ainda mal caminhavas e já ias às corridas”, com um pouco de 

exagero de mãe, claro. Na realidade fiz a minha primeira prova devia ter uns três anos e, 

a partir daí, nunca mais parei, muitas vezes não pelo lugar em si que possa conseguir, 

mas pelo bom ambiente e por aquilo que o Desporto tem de tão bom para oferecer, que 

é festividade, amizade, atitude perante as dificuldades, responsabilidade, autonomia e 

inclusão. Contudo, ao longo dos anos também me fui apercebendo que ensinar era algo 

de que eu gostava. Ao longo do meu percurso académico sempre participei no Desporto 

Escolar, em diferentes modalidades: Badminton, Dança, Atletismo e Voleibol. Nesta 
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última modalidade fui capitã ao longo dos 6 anos que estive na equipa, e foi através 

disso que me apercebi que muitas vezes “perdia” mais tempo a dar dicas às minhas 

colegas e a ver a forma como elas jogavam para a equipa melhorar do que a treinar para 

mim mesma.  

Sem dúvida algum que os meus pais foram os grandes impulsionadores da 

minha vinculação ao desporto, no entanto também tive professores de Educação Física e 

do Desporto escolar que me influenciaram. Considero-me uma sortuda pois sempre tive 

professores de EF que me ensinavam todas as modalidades, proporcionando-me ótimas 

experiências nas aulas, fazendo-nos ansiar pelas mesmas. Por isso mesmo não considero 

que tenha tido um professor que me marcou nesta decisão, mas sim que todos tiveram 

uma influência positiva em mim e no meu futuro enquanto professora. De cada um 

deles retiro ponto positivos, como o carisma, a ajuda, o empenho, o esforço em dar 

sempre o nosso melhor e em compreender os alunos da melhor forma possível, sabendo 

dizer o não mas também a perceber quando se deve dizer o sim, o elogiar e apoiar. 

Muitos dos professores /treinadores do DE eram os meus professores de EF, o que 

facilitava muito o processo, e os que não o eram aos poucos iam ganhando a nossa 

confiança e ensinando-nos sempre a importância do espírito de equipa, da entreajuda, o 

saber perder mas também o saber ganhar. 

Paralelamente, ao longo dos meus treinos de Atletismo, sempre gostei de ajudar 

os mais novos ensinando-lhes o que já me tinham ensinado através dos meus treinos e 

dos estágios distritais em que tinha participado ou tinha visto outros atletas a fazerem. 

Foi nesses momentos que se deu o “clique”, o momento em que me apercebi o que 

realmente queria fazer da minha vida, que talvez o meu futuro estivesse mais 

vocacionado para o ato de ensinar do que me tornar atleta de alta competição. Foi assim 

que cresceu o meu sonho de uma vida ligada ao Desporto, procurando sempre uma 

vertente relacionada com o ensino.  

A licenciatura em Desporto e Atividade Física, no Instituto Politécnico de Viseu 

– Escola Superior de Educação tornou-se assim no caminho que considerei mais 

adequado para cumprir o sonho. Esta licenciatura fez-me perceber ainda mais o que 

realmente queria, uma vez que é um curso muito vocacionado para a forma de se 

ensinar e na relação com os outros, visando a melhoria no âmbito da motricidade, nas 

suas diversas manifestações biopsicossociais com a formação educativa Posto isto, com 

toda a certeza ingressei no mestrado de Ensino de Educação nos Ensinos Básico e 

Secundário. Este foi um ano de grande importância pois foi o momento onde vivenciei, 
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pela primeira vez, o papel de uma professora de Educação Física. Foi um momento 

único e novo, onde foi possível perceber a realidade das escolas e dos alunos, onde tive 

noção da função do professor e do contacto com os alunos através do ensino. Foi um 

enorme desafio, para o qual esperava estar à altura e conseguir adequar os 

conhecimentos que me foram transmitidos ao longo destes anos.  

Paralelamente ao Estágio Profissional, sou treinadora de Atletismo nas camadas 

jovens. Isto ajudou-me bastante para conseguir desenvolver competências de 

comunicação, organização, relações interpessoais e sociais. Isto tudo porque foi possível 

aplicar estratégias e desenvolvê-las durante a minha intervenção, nomeadamente ao 

nível da linguagem, saber quando e quais os termos a utilizar para que o atleta perceba 

melhor, conseguir selecionar o mais importante e focar-me essencialmente nisso sem 

começar a divagar/dispersar muito, conseguir organizar os treinos, sempre com o intuito 

de estes serem divertidos e que apelassem ao sentido crítico e noção dos próprios erros. 

Apesar desta certeza de querer percorrer este sonho, tive algumas 

preocupações/dificuldades que me deixaram um pouco insegura e apreensiva 

nomeadamente à forma como iria ser aceite na escola e a forma como seria vista pela 

comunidade escolar, em especial os alunos. Através da prática pedagógica na unidade 

curricular de Didática Específica do Desporto e de um trabalho feito na unidade 

curricular de Psicologia do Desporto fez-me refletir sobre isto, sendo que o meu foco foi 

no facto de que não domino todas as modalidades da mesma forma e isso, por vezes, 

pode gerar a que os feedbacks não sejam os principais e essenciais para determinado 

erro. No entanto, o processo de ser professor implica uma constante atualização e estudo 

de toda a matéria de ensino. Assim, desde início que defini as modalidades em que não 

me sentia tão à-vontade, e no momento do seu planeamento voltei a estudá-las. É 

importante também ter um contexto mais prático, desta forma sempre que possível 

observei jogos e vídeos para assimilar melhor toda a informação. Sinto que com isto 

consegui melhorar as minhas competências.  

No que concerne às virtudes/potencialidades, realço a importância de deteção e 

aceitação dos erros. Considero isto um aspeto positivo pois é através destes que 

conseguimos aprender e melhorar. Desta forma, aceito as críticas que me são feitas, 

num sentido construtivo, sempre com o intuito de melhorar. Considero-me uma pessoa 

responsável, autónoma, reflexiva, trabalhadora, humilde e muito crítica, principalmente 

comigo própria. 
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Com isto tudo consigo definir o tipo de professora que pretendo ser, isto é, 

conhecedora da matéria de ensino, das melhores formas de gestão e organização das 

aulas, focado no essencial para um melhor processo de ensino-aprendizagem mas 

também compreensiva, crítica, tolerante (acreditar que a verdade não é apenas uma), 

boa relação com os alunos. Além de querer que os meus alunos aprendam a praticar as 

diferentes modalidades também quero que estes desenvolvem competências de caráter 

social, como o respeito, a integridade, o gosto pelo desporto (saber perder mas também 

saber ganhar) e a capacidade de inclusão independentemente das características de cada 

um.  

 

2.2. Expectativas Vs. Realidades Percebidas 

Como é natural, ao longo destes anos fui criando algumas expectativas sobre 

esta profissão, tendo por base a minha vivência enquanto estudante do mesmo 

agrupamento durante 12 anos e histórias que fui ouvindo por familiares, amigos e 

conhecidos que estão na área da educação. Contudo, este pensamento começou a ser 

mais presente quando soube onde ia estagiar 

Apesar de já ter alguma experiência na área do treino e do estágio realizado na 

licenciatura, este foi o primeiro contacto com uma escola na condição de professora, 

neste caso um agrupamento de escolas, ou seja, era algo novo e com isso surgiram 

algumas questões. Questões essas que me ajudaram a preparar para esta nova realidade 

mas que também me fizeram ter muitas dúvidas sobre o que tinha idealizado e o que 

realmente iria encontrar.  

Para mim, o estágio é uma mistura do papel de estudante com o papel de 

professor, marcando a passagem de recetor para mediador da aprendizagem. Um espaço 

que considero fundamental para experimentar e reconfigurar todos os conhecimentos 

que adquiri e um contacto direto com a realidade escolar. O estágio será um meio para 

aperfeiçoar e atingir as características do tipo de professora que pretendo ser, para isso 

será um processo de constante reflexão e correções de erros que surjam, sendo a crítica 

construtiva e a aceitação dos erros a chave fundamental para o sucesso.   

É também um período repleto de experiências significativas, indispensáveis para 

o aumento das mais variadas competências profissionais, pessoais e sociais do 

professor, fomentando a criação da sua identidade profissional.  
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Segundo as “Normas Orientadoras de Estágio”1, o Estágio Profissional é 

encarado 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, tendo 

como objetivo a formação do professor profissional, promotor de um ensino de 

qualidade através de um professor reflexivo que analisa e sabe justificar as suas 

decisões.  

Assim, o estágio é um marco importante pois é local onde os estudantes põem em 

prática uma corrente de saberes teóricos adquiridos ao longo da sua formação. 

Este estágio assumiu-se como mais uma etapa importante na minha formação 

académica, sendo um dos maiores desafios que me propus até hoje. Tinha chegado a 

hora de colocar em prática tudo o que fui aprendendo ao longo destes últimos anos 

dedicados à minha formação na área do desporto.  

Para muitos alunos, é na escola que têm a oportunidade de praticar Desporto e 

experienciar algumas modalidades pela primeira vez, por isso espero ser capaz de 

assumir um papel importante na promoção de exercício físico e atividade desportiva, 

levar a que os alunos tentem ser menos sedentários e desenvolvam o seu gosto por 

praticar alguma atividade desportiva. Desta forma, a minha preocupação esteve presente 

essencialmente nas minhas turmas e no grupo-equipa do Desporto Escolar, conseguindo 

assim formar jovens com valores e atitudes que são possíveis transmitir através do 

Desporto, estando claro sempre atenta ao contexto escolar e ao seu desenvolvimento.  

Encarei este ano de estágio como uma forma de aprendizagem, onde ira aprender 

com os meus erros, com as dicas das minhas colegas de estágio, do professor 

cooperante, do professor orientador, e também com os meus alunos. Com isto, desejo 

conseguir desenvolver ainda mais o meu espírito crítico e a minha capacidade de 

constante reflexão, que me irá ajudar a conseguir melhorar cada vez mais.  

Em relação aos alunos, esperava conseguir construir um bom relacionamento e 

uma boa dinâmica com estes, respeitando as individualidades de cada um, conseguindo 

transmitir o que pretendo para que estes evoluam e compreendam o que é pretendido, 

estando sempre motivados para a prática, sendo capazes de se superar. Assim, foi com 

alguma ansiedade que aguardei pelo primeiro dia de aulas, pois tinha ficado com uma 

                                                                 
1
 Normas Orientadoras do Estágio Profissional é um documento interno do 2º ciclo de estudos em Ensino 

da Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário da FADEUP, elaborado pela Doutora Zélia Matos 

para o ano letivo 2014-2015.   
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turma de 12º e tinha algum receio, nomeadamente no controlo da turma, devido à 

proximidade de idades entre mim e os alunos. No meu pensamento isso era um entrave 

pois os alunos poderiam ver-me como uma colega de escola e não como uma 

professora. O professor cooperante já conhecia a turma pois esta já lhe pertencia desde o 

10º ano, referindo que era uma turma tranquila, empenhada e com alguns alunos 

bastantes aptos para a prática desportiva, sendo que alguns praticavam desporto 

federado. De certa forma fiquei um pouco mais confiante mas algumas questões 

continuaram a ecoar na minha cabeça, tais como, “Será que os alunos continuam 

interessados e tranquilos?”, Será que me irão respeitar?”, “Será que estarei à altura do 

nível exigido pelos alunos?”.  

Posto isto, chegou o grande dia, o primeiro dia de aulas. Apresentei-me, e 

enquanto ia conversando e conhecendo os alunos através de questões e de jogos, aos 

poucos o meu nervosismo inicial foi-se dissipando, e apercebi-me que estava perante 

uma turma interessada, motivada e acima de tudo com muito respeito pelos professores, 

ajudando em tudo o que era necessário. A partir daí ganhei muito mais confiança e pude 

deduzir que não precisaria de um regime autoritário nas minhas aulas pois a turma não 

exigia isso.  

Com o decorrer das aulas o maior desafio que encontrei foi “conseguir 

acompanhar” o nível da turma, uma vez que estes apresentavam um bom nível de 

desempenho motor exigindo assim muito mais de mim enquanto planeava as aulas, pois 

é necessário que haja uma evolução dos alunos. 

 Sobre a turma partilhada pelo núcleo de estágio estava um pouco mais confiante 

uma vez era uma turma mais nova não surgindo a questão da diferença de idades pois 

neste caso esta é maior. A primeira aula foi dada em conjunto com o núcleo de estágio e 

com o professor cooperante e, por isso, estava mais confiante para a mesma, mas o facto 

de ter tido a primeira aula da “minha” turma primeiro deu-me mais confiança pois já 

tinha tido o primeiro impacto com uma turma e tinha corrido lindamente. 

No grupo de Educação Física, esperava encontrar um grupo coeso, unido e que 

haja entreajuda. Um grupo que esteja disponível a ajudar e a retirar as dúvidas que 

possam surgir, quer em relação à disciplina em si quer à forma como funciona a escola. 

No grupo de Educação Física, encontrei um grupo de certa forma coeso e com espírito 

de entreajuda em algumas atividades. Na sua maioria, todos são muito disponíveis para 

nos ajudar sempre que necessário deixando-nos à vontade para colocar qualquer questão 
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que possamos ter e incentivando-nos a pedir ajuda sempre que necessário, fazendo-me 

sentir parte integrante do grupo. 

Tal como o grupo de Educação Física, esperava que também a comunidade 

educativa estivesse recetiva à participação de estagiários no seu núcleo de ensino, 

transmitindo assim conhecimentos (dicas) que foram adquirindo ao longo dos anos 

com a sua experiência. Em relação à comunidade educativa (professores de outros 

grupos disciplinares e assistentes operacionais), estes eram recetivos e na sua maioria 

tratam-nos de forma igual contudo sinto que algumas pessoas sentem-se superiores a 

nós ou acham que somos inferiores em relação aos restantes. Talvez pelo facto de 

sermos apenas estagiárias e termos uma proximidade de idades muito grande com 

alguns alunos da escola, fomos conseguindo criar uma grande empatia com estes, 

havendo na mesma o respeito que existe entre professor-aluno. Contudo, tentei sempre 

integrar-me e respeitar toda a gente independente do seu estatuto e da ordem de 

chegada ao contrário de alguns elementos. É importante referir que não são muitos, 

não quero de forma alguma passar uma ideia errada.  

Relativamente ao grupo de estágio, esperava que todas nos consigamos entender 

bem, para que seja possível conseguirmos melhorar e superar os nossos receios. Um 

grupo acessível e disposto a trabalhar, onde haja espírito de entreajuda e também de 

crítica construtiva, para que seja mais fácil superarmos os problemas que surjam ao 

longo do ano. Por fim, em relação ao grupo de estágio posso dizer que este superou as 

minhas expectativas. Em pouco tempo conseguimos criar um grande espírito de 

entreajuda independentemente das situações que surgiam. Juntas conseguimos superar 

os nossos receios e melhorar, ajudando sempre que era necessário resolver algum 

problema. Na brincadeira até costumo dizer “Onde vai uma vão as três!”.  

Analogamente ao professor cooperante e ao professor orientador, aguardava que 

estes me ajudem a criar/desenvolver a minha identidade enquanto profissional e me 

orientem nas diversas situações, criticando sempre aquilo que estiver mal feito de forma 

a potenciar o processo. Esperava aprender com todas as informações que ambos me irão 

transmitir, ajudando-me a refletir, questionando-me sobre o que fiz e o porquê, 

objetivando sempre a melhoria das minhas ações, para atingir o final do estágio me 

sentir mais enriquecida a nível profissional.   

Em suma, posso ainda dizer que encarei este estágio com otimismo apesar de 

todo o trabalho que imaginava que ia ter pela frente. Tentando sempre dar resposta 

aquilo que me fosse proposto. É importante referir também que as minhas expectativas 
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não correspondiam em todo à realidade que encontrei, umas revelaram-se de forma mais 

positiva, enquanto outras ficaram um pouco aquém (poucas).  
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3. Enquadramento da Prática Profissional 

 

3.1. Enquadramento Legal 

 

No que respeita ao enquadramento legal, o artigo nº 1 do “Regulamento da 

Unidade Curricular Estágio Profissional2”, indica que “a iniciação à Prática 

Profissional do Ciclo de Estudos conducente ao grau de Mestre em Ensino da 

Educação Física da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto (FADEUP) 

integra o Estágio Profissional – Prática de Ensino Supervisionada (PES) e o 

correspondente Relatório (RE), rege-se pelas normas da instituição universitária e pela 

legislação específica acerca da Habilitação Profissional para a Docência”. (Matos, 

2014) 

A organização e funcionamento do EP encontram-se enquadrados num conjunto 

de orientações legais, nomeadamente no Decreto-lei nº 74/2006 de 24 de Março e no 

Decreto-lei nº 43/2007 de 22 de Fevereiro, que tem como premissas a obtenção de 

habilitação profissional para a docência e para o grau de Mestre.  

No que diz respeito ao Decreto-lei nº74/2006, de 24 de março, alterado pelos 

Decretos-lei nº 107/2008, de 25 de Junho, 230/2009, de 14 de setembro, retificado pela 

Declaração de Retificação n.º 81/2009, de 27 de outubro, e Decreto Lei n.º 115/2013, de 

7 de agosto, com republicação, este define o regime jurídico dos Graus e diplomas do 

ensino superior. Já o Decreto-lei nº 43/2007, de 22 de Fevereiro, e Decreto-Lei n.º 

220/2009, de 8 de setembro, conjugado com a Portaria n.º 1189/2010, de 17 de 

novembro, “define as condições necessárias à obtenção de habilitação profissional para 

a docência num determinado domínio e determina, ao mesmo tempo, que a posse deste 

título constitui condição indispensável para o desempenho docente, nos ensinos público, 

particular e cooperativo e nas áreas curriculares ou disciplinas abrangidas por esse 

domínio.” 

O EP é uma unidade curricular superiormente enquadrada pela Comissão 

Científica do Curso de Segundo Ciclo de Estudos conducente ao grau de Mestre em 

Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário. Esta unidade curricular 

integra duas componentes, sendo elas, a prática supervisionada e o Relatório de Estágio. 

Assim, segundo o artigo 2º do Regulamento da Unidade Curricular Estágio Profissional
1
”, o 

                                                                 
2
Regulamento da Unidade Curricular Estágio Profissional do Ciclo de Estudos conducente ao Grau de 

Mestre em Ensino da Educação Física nos Ensinos Básicos e Secundário da FADEUP  

http://dre.pt/pdf1sdip/2013/08/15100/0474904772.pdf
http://www.dges.mctes.pt/NR/rdonlyres/84F15CC8-5CE1-4D50-93CF-C56752370C8F/4634/DL_220_2009.pdf
http://www.dges.mctes.pt/NR/rdonlyres/84F15CC8-5CE1-4D50-93CF-C56752370C8F/4634/DL_220_2009.pdf
http://www.dges.mctes.pt/NR/rdonlyres/84F15CC8-5CE1-4D50-93CF-C56752370C8F/5934/Portaria11892010.pdf
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EP tem como objetivo “a integração no exercício da vida profissional de forma 

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

desenvolvendo as competências profissionais que promovam nos futuros docentes um 

desempenho crítico e reflexivo, capaz de responder aos desafios e exigências da 

profissão. Estas competências profissionais, associadas a um ensino da Educação 

Física e Desporto de qualidade, baseiam-se no Perfil Geral de Desempenho do 

Educador e do Professor (Decreto-lei nº 240/2001 de 17 de agosto) e organizam-se nas 

seguintes áreas de desempenho: I. Organização e Gestão do Ensino e da 

Aprendizagem, II. Participação na Escola e Relação com a comunidade, III. 

Desenvolvimento profissional”(Matos, 2014) 

 

 

3.2. Enquadramento Institucional  

O EP é uma Unidade Curricular que se encontra inserida no 2º ano do ciclo de 

estudos, conducente ao grau de Mestre em Ensino da Educação Física nos Ensinos 

Básicos e Secundário da FADEUP, com a duração de dois semestre (terceiro e quarto) 

correspondendo a um ano letivo das instituições escolares.  

  

3.2.1. A escola … 

Magalhães (1998) afirma que “ [...] a estrutura escolar é em essência a relação 

que se estabelece, entre os quadros institucional, grupal e individual, articulando ação 

(práticas), representação, apropriação”. É muito importante a escola ter uma boa 

estrutura e articulação entre o que está estabelecido e as pessoas que fazem parte desta 

com o intuito de se melhorar o processo de ensino-aprendizagem criando boas práticas e 

costumes para que tudo resulte da melhor forma possível.  

Na perspetiva de Derouet (1992) a escola consiste num momento onde se 

cruzam sociabilidades alternativas, de plurirracionalidades e de princípios 

argumentativos.  

A escola é uma instituição que, a partir de um conjunto de valores estáticos e 

intrínsecos, funciona como uma forma de educação, desempenhando um papel central 

na integração social, de prevenir a desorganização e preparar a inserção na divisão 

social do trabalho (Bento, 1987). Na minha opinião, a escola deve ter um conjunto de 

valores definidos e tentar transmiti-los aos seus alunos, no entanto é algo que sempre 
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que necessário pode e deve ser alterado, apesar de existirem valores que do meu ponto 

de vista são intemporais devendo estar sempre presentes.  

Segundo a Lei de Bases do Sistema Educativo (2005) este desenvolve-se 

segundo um conjunto organizado de estruturas e ações diversificadas, sob a 

responsabilidade de diferentes instituições públicas, particulares e cooperativas. A par 

disto refere que a coordenação política independentemente das instituições que o 

compõem delega a um ministério especialmente vocacionado para o efeito.  

Pode-se então afirmar que cada instituição pode ser encarada como uma escola 

única, pois apesar as linhas ideológicas serem as mesmas à uma contemplação da 

microcultura de cada contexto, isto é, cada uma pode ser diferenciada do ponto de vista 

cultural e social, sendo regidas por um conjunto de valores e linhas orientadores, 

exprimindo assim a cultura escolar.  

Assim, o papel do professor e os seus métodos devem ter em conta estas 

características e valores, adequando os métodos de ensino com vista a que cada 

melhore.  

Hoje em dia, a escola é cada vez mais importante no processo de formação dos 

estudantes, visto que é o local onde passam a maior parte do tempo, tendo muitas vezes 

pouco contacto com os pais devido aos diferentes horários e ao ritmo acelerado que se 

vive cada vez mais, pelo facto de muitos precisarem de ter mais do que um emprego ou 

então o aumento do número de horas de trabalho ser maior, sendo necessário as 

creches/escolas estarem abertas durante mais tempo e os pais precisarem de chegar a 

estas de forma mais rápida para ir buscar os filhos. Contudo, a escola não deve ser o 

local que substitui educação dada pelos pais às crianças, esta deve ser iniciada em casa e 

a escola é um complemento. Assim, deve haver uma articulação entre os pais e a escola, 

ambos devem promover um conjunto de valores aos alunos para que estes no futuro 

consigam distinguir o certo do errado, o bem do mal, tendo esta capacidade de pensar 

por si, tendo sempre umas boas bases.   

 

3.2.2. Educação Física, a sua legitimação … Ser Professor 

Relativamente à disciplina de Educação Física, esta é uma atividade relevante 

para o enriquecimento do aluno, dando-lhe indicadores de um estilo de vida saudável.  

A Educação Física é um campo de superação, dinamismo, elevação e excelência.   

Contudo, para que o aluno toma esta consciência tem que ter professores que 

lhes consigam transmitir e incutir estes valores. Ser Professor não é, não foi, nem nuca 
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será tarefa fácil. Ser Professor não é uma profissão, mas sim uma vocação. Ser professor 

é ser criativo, persistente, é saber comunicar, mas acima de tudo é amar ensinar e ao 

mesmo tempo aprender com aqueles a quem se ensina.  

Ser professor de Educação Física é saber criar dinâmicas diferentes, num espaço 

fora do normal, é ser capaz de criar momentos de aprendizagem de forma lúdica, ou 

seja, fazer com que os alunos aprendam e ao mesmo tempo retirem prazer e satisfação 

do que estão a fazer. 

 

3.3. Enquadramento Funcional  

 

3.3.1. O local do estágio … onde é passada grande parte da semana … 

 Através do Projeto Educativo3 foi possível apurar que o Agrupamento de 

Escolas Joaquim de Araújo (AEJA) nasceu da fusão do Agrupamento de Escolas de 

Penafiel Sul com a Escola Secundária Joaquim de Araújo, no ano de 2012, sob proposta 

do Senhor Diretor Regional da educação do Norte.  

De acordo com a nova organização, o AEJA é constituído por 18 

estabelecimentos de diferentes níveis de ensino, com proximidade relativa, sendo estes:  

 1 Escola secundária com 3.º Ciclo do ensino básico; 

 1 Escola básica do 2.º e 3.º Ciclos; 

 5 Jardins de Infância; 

 6 Escolas básicas do 1.º ciclo; 

 5 Estabelecimentos mistos com jardins de Infância e escolas básicas do 1.º ciclo. 

A sede administrativa deste agrupamento funciona na Escola Secundária Joaquim de 

Araújo. 

O AEJA é constituído por cerca de 125 turmas, distribuídas pelos vários níveis de 

ensino. Grande parte do pessoal docente possui vínculo definitivo à escola. O pessoal 

não docente mostra-se muito prestável e sempre com disponibilidade para ajudar, sendo 

estes um ponto fulcral na relação com os alunos.  

Relativamente à comunidade educativa da escola, a sua população é bastante 

heterogénea, sendo um agrupamento de referência para a educação de alunos cegos e de 

baixa visão.  

                                                                 
3
Projeto Educativo AEJA - Ensinar e aprender a excelência entre a tradição e a utopia, Julho 2014 

(Documento Interno) 
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O AEJA mantém parcerias com agentes económicos e de desenvolvimento local, 

nomeadamente empresas ligadas aos setores do comércio, indústria e serviços, 

instituições públicas e privadas ligadas às áreas do ensino, saúde e solidariedade social. 

Estas promovem a integração de muitos alunos dos cursos profissionais e vocacionais 

no mercado de trabalho, quer através da aceitação de formandos para a realização 

prática em contexto de trabalho, quer da oferta de postos de trabalho no final dos 

estágios. 

O AEJA situa-se na parte central do concelho de Penafiel e territorialmente 

abrange as freguesias de: Bustelo, Duas Igrejas, Galegos, Guilhufe e Urrô, Penafiel e 

Rans. 

O concelho de Penafiel apresenta um dinamismo económico e social que se impõe 

no contexto regional. Todavia, ao nível cultural e de escolarização da maioria dos 

habitantes, este revela-se médio baixo, onde muitos jovens não chegam a concluir o 

ensino básico, ou, concluindo-o, enveredam pelo mundo do trabalho. Quanto ao nível 

de escolarização da população, este pode ser classificado como muito baixo devido ao 

elevado número de mulheres e homens com atividade profissional de baixa qualificação, 

isto de acordo com o Projeto educativo.  

Analogamente à estrutura física, a escola possui um total de seis pavilhões 

independentes, destinados essencialmente a atividade letivas. Destes seis, um possui os 

serviços administrativos e a sala/bar dos professores e outro engloba as instalações 

desportivas da qual fazem parte o pavilhão gimnodesportivo e o campo exterior de 

jogos. Estas instalações têm uma grande oferta para a prática de todas as modalidades 

embora algumas de forma mais condicionada que outras. Por exemplo, no pavilhão 

torna-se difícil realizar jogo de andebol pois a área não está bem marcada e os alunos 

não conseguem ver a linha, e para a prática de futsal uma das linhas laterais fica muito 

próxima da parede sendo necessário muito cuidado para que algum aluno não vá contra 

esta. O campo exterior tem ótimas condições sendo este de relvado sintético, o único 

inconveniente é que se o piso estiver molhado é difícil lecionar basquetebol e andebol 

por causa da diminuição das possibilidades de ressalto da bola, interferindo com o 

drible. Relativamente ao material para as aulas este era escasso, sendo esta condição 

mais evidente em algumas modalidades. Além disto, existe um pavilhão separado que 

serve como polivalente para os alunos, tendo a cantina, bar e papelaria.  
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3.3.2. O grupo de Educação Física … divergência de realidades … 

 

A disciplina de Educação Física (EF) pertence ao Departamento de Expressões, 

sendo este constituído pelos docentes de diferentes disciplinas nomeadamente Educação 

Visual e Tecnológica, Educação Musical e Educação Física. Este ano, o grupo de EF foi 

constituído por 13 professores e por 3 estudantes-estagiárias. Inicialmente todos se 

prontificaram a ajudar-nos em tudo o que fosse necessário. 

 Na primeira reunião, o ambiente entre todos foi muito positivo apesar de serem 

docentes de escolas diferentes, porque mesmo sendo um agrupamento a maioria dos 

professores só exerce funções numa das escolas, não havendo muito contacto entre eles. 

Apesar disso, o grupo com que tivemos mais contacto durante o EP foi com o da Escola 

Secundária Joaquim de Araújo uma vez que era onde passávamos a maior parte do 

tempo.  

 Apesar de algumas divergências que surgiram de vez em quando, o que 

considero normal quando se trabalha com diferentes tipos de pessoas, os restantes 

professores sempre nos ajudaram quando precisávamos, nomeadamente na ocupação 

dos espaços durante as nossas aulas. Sempre que precisávamos de alterar o espaço, quer 

para cumprir o planeamento quer para nós conseguirmos realizar o nosso projeto de 

investigação, era só falar com o professor que se encontrava no espaço que 

precisávamos que estes prontamente efetuavam a troca connosco sem qualquer tipo de 

restrição. Estas manifestações de compreensão e respetiva colaboração foram muito 

importantes para uma conseguida realização deste ano letivo. Por outro lado, sempre 

que possível também tentávamos ajudar os outros professores quando eles nos pediam, 

dando sempre resposta ao que era necessário. Ajudamos sempre em todas as atividades 

organizadas pelo grupo de Educação Física, nomeadamente o Corta-Mato Escolar e 

Distrital, o Torneio de Basquetebol Escolar e a 2ºfase do mesmo, no Torneio de 

Abertura de Orientação (Desporto Escolar) e nos Treinos e Jogos da Equipa de Futsal 

Feminino (Desporto Escolar) uma vez que era a equipa pela qual estávamos 

responsáveis.   

 Como estávamos integradas neste grupo foi possível estar presente em todas as 

reuniões e participar ativamente nas atividades, algumas referidas anteriormente. 

Através das reuniões e de algumas situações que iam acontecendo foi possível verificar 

que o grupo não funcionava 100% em conjunto, talvez pelo facto de serem duas escolas 

diferentes que foram agrupadas por imposição superior. Apesar de nas atividades em 
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conjunto haver colaboração entre as escolas por vezes algumas coisas eram 

desvalorizadas por alguns intervenientes, achando que o que estes faziam é que estava 

bem e as suas ideias eram as melhores. Apesar disso, todas as atividades sempre 

decorreram de uma forma tranquila e organizada pois estavam todos a trabalhar por um 

bem comum. Na minha opinião, isto é muito importante pois mesmo que não se 

concorde com a opinião dos outros, devemos ter a capacidade de transmitir a nossa 

opinião de forma calma, aceitando sempre as dos outros, conseguindo no final decidir o 

que é mais acertado para todos e não só para um indivíduo.  

 No entanto, como já referi anteriormente isto não se aplica a todos os docentes, 

correspondendo assim às expectativas que tinha em relação ao primeiro impacto com a 

realidade escolar.  

 Para concluir, consigo perceber que foram muitas as aprendizagens adquiridas 

com o grupo de Educação Física desde os métodos de ensino a formas de organização. 

A partilha e a constante troca de opiniões são importantes para que seja possível 

aprendermos cada vez mais e assim evoluirmos.  

 

3.3.2. O núcleo de estágio … do desconhecido à combinação ideal … 

 O núcleo de estágio teve uma grande importância ao longo desta aventura que é 

o EP pois é com ele que percorremos esta longa caminhada e ultrapassamos os 

obstáculos que vão surgindo. Conseguimos criar um bom ambiente e uma boa relação 

entre nós facilitando assim e muito este exigente percurso. 

Enquanto grupo foi possível encontrar algumas potencialidades, dinâmicas mas 

também lacunas. No primeiro ponto encaixa-se o grande espírito de equipa, vontade de 

ajuda, partilha de conhecimento, relação de confiança e troca de conhecimento e 

agilidade no cumprimento de metas e objetivos partilhados. Uma boa dinâmica criada 

foi o saber ouvir, conhecer todas as turmas que pertenciam ao núcleo de estágio, 

delegação de tarefas (distribuição de responsabilidade) e novas abordagens e soluções 

para problemas que iam surgindo. Em termos de lacunas não tenho muito a referir, 

talvez o que nos possa ter dificultado mais foi a falta de experiência neste novo contexto 

que é a escola.  

 São muitos os momentos que posso recordar deste ano, experiência muito boas 

com brincadeiras sempre à mistura. Apesar disso foi um ano muito difícil e exigente 

para nós devido à quantidade de coisas que temos para fazer, e de forma a tornar este 

processo um pouco mais fácil tentávamos sempre encarar as coisas com otimismo e 
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apoiando-nos sempre umas às outras, procurando sempre dar resposta ao que surgia. 

Para que este ano corresse da melhor forma possível foi essencial o trabalho em equipa, 

conseguindo assim criar uma boa mecânica de trabalho e interajuda.  

 Assim, foi criado um grupo coeso havendo assim condições para que o ambiente 

fosse propício à aprendizagem, pois só assim é possível haver evolução e adaptação.  

 

3.3.3. As minhas turmas … duas realidades completamente distintas … 

Ao longo do ano letivo lecionei a 2 turmas diferentes, a turma residente e a 

turma partilhada. 

A distribuição das turmas foi feita através de uma conversa entre o núcleo de 

estágio. Eu fiquei responsável pela única turma do ensino secundário. Posso dizer que 

tive muita sorte mas é uma turma que em tudo ajuda neste exaustivo ano de estágio.  

A turma residente era do 12º ano de escolaridade, inicialmente constituída por 

14 alunos, mas 1 foi transferido para outra escola restando assim 13 alunos inscritos na 

disciplina, dos quais 11 eram do sexo feminino e 2 do sexo masculino, com idades 

compreendidas entre os 17 e os 18 anos, tendo 3 alunos repetentes no 11ºano.  

Esta turma pertencia ao Curso de Ciências e Tecnologias, sendo que todos os 

alunos pretendem prosseguir estudos tendo assim uma enorme vontade de aprender e 

acima de tudo evoluir, o que facilita imenso o processo de ensino-aprendizagem pois a 

maioria gostava da disciplina de Educação Física.  

Na disciplina de Educação Física os alunos demonstram-se muito interessados e 

motivados e na sua maioria revelam aptidão física e um nível qualitativo bom no 

domínio psico-motor.  

A maior parte da turma não apresenta problemas específicos que impeçam a 

realização de Educação Física dentro dos parâmetros normais. No entanto, uma aluna 

apresentou atestado para as aulas de ginástica por ter um problema osteoarticular da 

coluna (escoliose).Mais tarde, mais um aluno apresentou alguns problemas no joelho, 

sendo assim necessário um cuidado redobrado nos exercícios que executava por causa 

dos impactos, principalmente nos saltos no solo.   

Dos 13 alunos, 5 não manifestaram quaisquer problemas de saúde e 8 deles 

possuem dificuldades visuais e/ou alergias (4 alunos – problemas visuais (não tendo 

qualquer interferência no decorrer das aulas), 1 – alergia pólen, pelo e cão e plátanos, 1 

– intolerância ao leite, 2 – alergia a chocolate, 1- alergia ao pó e ácaros e 1 – alergia 

penicilina). 
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Relativamente a atividades complementares, 7 alunos praticavam alguma 

atividade desportiva, sendo estas, andebol (1) equitação (1), ginásio (2), jogging (2), 

diferentes desportos (wrestling e natação) (2) e karaté (1), referindo também que gostam 

de ler. A modalidade preferida varia muito, sendo que as que os alunos mais indicam é 

andebol, basquetebol e futebol.   

De acordo com o programa de Educação Física, os alunos devem escolher uma 

modalidade individual para ser lecionada e no início do ano perguntei aos alunos e por 

maioria ficou decidido que a modalidade iria ser Badminton.  

Nesta idade, os alunos já estão a transitar para a fase adulta e o seu sentido de 

responsabilidade e autonomia já é muito grande, desta forma não foi necessário um 

regime autoritário pois era uma turma fácil de controlar, aplicada e que cumpriam as 

tarefas. Assim pude recorrer mais ao uso da afetividade, tendo crescido uma relação de 

confiança entre mim e os alunos, que considero que foi bastante benéfica. Considero 

isto importante pois, segundo Oliveira (2010), a afetividade e aprendizagem devem 

andar sempre juntas. O autor refere ainda que na teoria de Piaget, o desenvolvimento 

intelectual tem dois componentes, um cognitivo e outro afetivo. A afetividade é 

essencial pois a existência ou não desse vínculo afetivo pode ter uma influência positiva 

ou negativa na predisposição do aluno para a aprendizagem e a aceitação das correções 

do professor, favorecendo o sucesso ou o insucesso escolar.  

Esta turma nunca causou problemas na minha atuação enquanto professora. 

Eram alunos muito motivados, com uma vontade enorme de aprender, procuravam 

sempre mais. E deste modo exigiram da minha parte um esforço na procura de 

exercícios que estivem adaptadas às suas capacidades e que permitissem a sua evolução. 

A turma também demonstrava algumas diferenças ao nível da performance, no 

entanto estas não eram muito dispersas, ou seja, os alunos em conjunto conseguiam 

colmatar as falhas uns dos outros havendo sempre muita entreajuda. Assim, ao longo do 

ano foi possível verificar que os alunos menos aptos evoluíram de forma satisfatória.  

Com o decorrer das aulas foi possível aplicar um modelo de ensino, tendo como 

objetivo aumentar o nível de festividade dos alunos pois apesar de estes serem muito 

aplicados e interessados este deviam sentir mais o desporto, viver de forma efusiva. 

Assim na modalidade de Badminton foi aplicado o modelo de educação desportiva 

(MED) de Siedentop (1987, cit. Graça e Mesquita, 2011), em que os alunos tiveram um 

papel fundamental para manter o dinamismo e o ritmo das aulas. 
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Independentemente do modelo de ensino usado, sempre quis demonstrar uma 

abertura, dando espaço aos alunos para questionar qualquer dúvida ou dificuldade. 

Desta forma, foi frequente o uso de questões da minha parte. A turma embora agitada 

mostrou-se sempre recetiva a estes momentos de conversa, nos quais para além de 

mostrarem o que sabiam, também expunham as suas incertezas.  

Concluindo sobre esta turma, o relacionamento entre os alunos, na sua 

generalidade, foi bom, o que contribuiu para um ambiente de aula positivo, em que 

sempre que necessários os alunos ajudavam-se mutuamente com o sentido de melhorar 

e evoluir.  

A turma partilhada era uma turma de 2º ciclo, o 6º ano de escolaridade, 

constituído por 23 alunos, dos quais 11 pertencem ao sexo feminino e 12 ao sexo 

masculino, com idades compreendidas entre os 11 e 14 anos, tendo 10 alunos repetentes 

pelo menos 1 ano e 3 alunos com necessidades educativas especiais. A sua média de 

idades é de 11,5 anos. 

Na disciplina de Educação Física os alunos demonstram-se interessados e 

motivados, sendo que há alunos que revelam aptidão física e um nível qualitativo bom 

no domínio psico-motor e outros que revelam mais dificuldades. É de referir que é uma 

turma com um comportamento satisfatório no entanto muito agitada e barulhenta.  

A maior parte da turma não apresenta problemas específicos que impeçam a 

realização de Educação Física dentro dos parâmetros normais.  

Dos 23 alunos, 14 não manifestaram quaisquer problemas de saúde e 9 deles 

possuem dificuldades visuais (3 alunos) ou motoras (1 aluno - espinha bífida) ou 

linguagem (1 aluno) ou alergias (4 alunos – 1 - pó, 1 – pó de pinheiro, 1 – pólen, 1- 

picadas de inseto e brincos de fantasia). É importante referir também que existem 3 

alunos com necessidades educativas especiais (NEE).  

 Relativamente a atividades complementares, 12 alunos fazem alguma atividade 

desportiva tanto federada como amadora, sendo estas, andar de bicicleta (3), natação 

(3), futebol (5) e andebol (1) referindo também que passam algum tempo livre a jogar 

no computador, e 1 aluna frequenta os escuteiros. A modalidade preferida para a 

maioria é o futebol, de seguida o andebol e o atletismo (correr).  

Na disciplina de Educação Física os alunos demonstram-se interessados e 

motivados, sendo que há alunos que revelam aptidão física e um nível qualitativo bom 

no domínio psico-motor e outros que revelam mais dificuldades. É de referir que era 

uma turma com um comportamento satisfatório no entanto muito agitada e barulhenta.  
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Tal como referido anteriormente era uma turma agitada e por vezes um pouco 

irreverente. Na sua maioria eram motivados para a prática, no entanto, notava-se 

bastantes diferenças na sua forma de estar na aula consoante a modalidade que era 

lecionada.   

A turma também demonstrava algumas diferenças ao nível da performance, 

sendo que tinha alunos com grandes capacidades desportivas e com muitas vivências 

enquanto outros eram mais limitados a nível motor, levando a que os planos tivessem 

sempre diferentes progressões pois na turma havia diferentes níveis de ensino.  

Para lidar com os alunos teve que ser um regime mais autoritário pois era uma 

turma completamente diferente da minha turma residente, contudo, também recorri à 

afetividade pois nem todos os alunos reagem da mesma forma e tentei adaptar sempre 

consoante cada um.  

 

 

3.3.4. A equipa de Desporto Escolar … saber lidar com diferentes 

personalidades e reações 

 A equipa pela qual ficámos responsáveis foi a de futsal feminino. Quando 

abriram as inscrições tínhamos muitas estudantes inscritas mas com o decorrer dos 

treinos apercebem-nos que apenas podíamos contar com algumas. Assim tínhamos 12 

praticantes, no entanto no final do 1ºperíodo ficamos apenas com 10 pois duas alunas 

foram transferidas para outra escola. Estas alunas pertenciam a diferentes turmas, 

diferentes cursos e de uma forma geral com idades próximas (17-18 anos).   

 O principal objetivo deste grupo-equipa era manter as alunas ocupadas e a 

praticar exercício. Assim, a equipa tinha dois treinos por semana, um com a duração de 

45 minutos e outro de 90 minutos.  

O quadro competitivo dividia-se em dois momentos, a fase de grupos e de 

seguida a fase dos vencedores ou dos vencidos. Assim, na primeira fase a equipa teve 

três dias de jogo, dois fora e um em cada, em que cada dia se realizavam dois jogos, 

dando assim um total de 6 jogos (jogavam todos contra todos duas vezes). Nesta fase a 

equipa classificou-se em terceiro lugar num total de quatro equipas. Posteriormente 

houve a competição da segunda fase em que tinha apenas duas equipas. Assim foram 

realizados dois jogos, um em casa e outro fora.  

É importante referir que ao longo do ano, principalmente no 2º período, nem 

sempre foi fácil realizar os treinos pois apareciam poucas alunas e assim torna-se difícil 
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treiná-las em conjunto e ensinar-lhes formas mais específicas e desenvolver as suas 

competências enquanto equipa.  

 Apesar de numa fase inicial estar um pouco apreensiva em relação à equipa, 

devido ao que tinha ouvido do que se tinha passado no ano anterior, com o tempo fui-

me apercebendo que na sua maioria elas eram alunas tranquilas mas que também era 

preciso saber levá-las. Aos poucos e poucos fomos conhecendo as alunas e conseguimos 

estabelecer uma boa relação com elas. Havia alguns “atritos” com algumas alunas pois 

estas não gostavam de ser corrigidas e muitas vezes não aceitavam muito bem o que 

lhes era dito mas, com o decorrer dos treinos, estas foram-se habituando e já não 

reagiam sempre da mesma forma. 
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4. Estudo 

 

4.3. Aprendizagem na aula de Educação Física: o Badminton e o Modelo 

de Educação Desportiva 

Andreia Teixeira – Faculdade de Desporto da Universidade do Porto 

 

Resumo 

O objetivo do presente estudo assentou na análise da retenção da aprendizagem 

desenvolvida na aula de Educação Física, na modalidade de Badminton, utilizando o 

Modelo de Educação Desportiva (Siedentop, 1994), numa prática distribuída. Fizeram 

parte do estudo 11 estudantes (9 raparigas e 2 rapazes). A recolha de dados foi efetuada 

através da gravação de duas aulas, com organização semelhante, e desfasadas 3 semanas 

entre elas. Foi utilizado um instrumento de avaliação que teve por base o “GPAI”. O 

tratamento de dados foi efetuado através de uma análise descritiva e inferencial, 

recorrendo ao software estatístico SPSS, utilizando o teste não paramétrico wilcoxon, o 

teste de medidas emparelhadas que estuda a relação entre duas variáveis dependentes. 

Durante a análise de dados foram retirados os valores considerados discrepantes, valores 

atípicos comparando com os restantes, conhecido como outliers. É possível constatar 

que os alunos tiveram retenção das habilidades apesar de haver um decréscimo nos 

valores do segundo momento de avaliação.  

 

Palavras-chave: Educação Física; Aprendizagem; Retenção; Modelo de Educação 

Desportiva; Badminton. 

 

 

4.4. Introdução  

 

4.4.2. Aprendizagem 

A memória serve para aprender, logo, devemos atentar no conceito de 

aprendizagem, já que “a aprendizagem e a memória estão intimamente relacionadas” 

(Castro, 2004). Segundo o mesmo auto, o Ser Humano tem a capacidade de aprender, 

permitindo-lhe uma melhor adaptação ao meio que o rodeia. Muita desta aprendizagem 

é consequência da imitação de outras pessoas. Assim a memória é decisiva neste 
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processo de imitação, porque esta permite a retenção do que é observado. A maneira 

como cada um aprende está condicionada por diversos fatores. O Ser Humano é capaz 

de aprender de forma consciente com o intuito de que essas aprendizagens sejam úteis 

no futuro.  

“Pode-se afirmar que não há aprendizagem sem memória: é graças à memória, 

aos processos mnésicos que retemos o que aprendemos. Sem memória os processos de 

aprendizagem estariam sempre a iniciar-se, estando em causa todo o processo de 

adaptação do ser humano. É a partir de aprendizagens retidas que se processam novas 

aprendizagens. É a memória que permite que as aprendizagens se mantenham e que 

possam ser usadas quando necessário” (Castro, 2004). 

O processo de aprendizagem é caracterizado por três pontos fundamentais, sendo 

estes a aquisição, a retenção e a transferência. Na aquisição ocorrem mudanças 

permanentes de comportamento resultando de um período de prática. A fase de retenção 

configura-se na fase posterior à aquisição, caracterizada como a capacidade com que o 

indivíduo tende a memorizar a informação que fora fornecida anteriormente, como 

última etapa tem-se a fase de transferência, o modo que ele consegue transpor o que 

aprendido no passado num novo contexto (Magill, 2008).  

A investigação realizada na área da aprendizagem, retenção e transferência, 

nomeadamente no âmbito da Educação Física (Carreiro da Costa et al., 1998; Cloes et 

al.,1990; Januário et al., 2006) refere que a informação transmitida não é compreendida 

na totalidade e que existem perdas ao nível da sua retenção (Asa, 2012).  

Williams e Hodge (cit. Asa, 2012) referem que, se a informação incluir muitas 

ideias, pode ter influência negativa, e consequentemente, a capacidade para reter a 

informação principal. Por outro lado, as ideias que são mais repetidas têm tendência a 

ser mais facilmente evocadas pelos alunos.  

De acordo com um estudo de Lima et al (2007) pode-se verificar que nas 

unidades de informação em que houve coerência, a compreensão por parte dos atletas 

foi reduzida, encontrando-se uma relação de dependência ente a retenção e a 

compreensão. Nas unidades de informação em que houve coerência, registou-se 100% 

de concordância por parte dos atletas, existindo assim uma relação de independência 

entre a coerência e a concordância. Verificou-se também uma relação de independência 

ente a compreensão e a concordância.  

Da informação que chega ao aluno, muitas vezes, parte dela não é compreendida 

da forma que o professor pretende, ou, apesar de compreendida, não é retida na 



33 
  

totalidade ou pelo tempo suficiente para ser útil no processo de aprendizagem ou nos 

momentos em que seria necessário recordá-la e utilizá-la (Asa, 2012). Assim, surge a 

necessidade de perceber se, usando um modelo de ensino que promova uma construção 

partilhada da aprendizagem, envolvendo e comprometendo o aluno com o processo, os 

resultados revelam ser mais satisfatórios.  

 

4.4.3. Modelo de Educação Desportiva 

 O Modelo de Educação Desportiva (MED) (Siedentop 1994) enfatiza o papel 

socializador do Desporto, através de um papel ativo do praticante na organização das 

tarefas subsidiários ao jogo e no próprio jogo. Tal como refere Curnow e Macdonal (cit. 

Mesquisa e Graça, 2011,p.59) o MED aposta na democratização e humanização do 

Desporto, de forma a evitar problemas como o elitismo, a iniquidade e a trapaça. Os 

objetivos do MED passam pela formação pessoal e social do aluno, promovendo 

aprendizagens contextualizadas através de experiências educacionalmente ricas e 

autênticas na aula de Educação Física.  

 De acordo com Mesquita e Graça (2011, p.59), “este modelo comporta a 

inclusão de três eixos fundamentais: o da competência desportiva, o da literacia 

desportiva e o do entusiasmo pelo desporto, sendo o seu propósito formar a pessoas 

desportivamente competente, desportivamente culta e desportivamente entusiasta.” O 

aluno desportivamente competente apresenta capacidades suficientes para participar no 

jogo de forma satisfatória, e que conhece, compreende e adota um comportamento 

apropriado ao nível de prática em que se insere. Pode aferir-se assim que o desempenho 

competente relaciona-se mais com o domínio das ações cognitivas e motoras, em 

referência às exigências requeridas pelas situações de aplicação (Siedentop, 1994, cit. 

Mesquita e Graça, 2011). O aluno desportivamente culto significa que conhece e 

valoriza as tradições e os rituais associados ao desporto e que distingue a boa da má 

prática desportiva. O aluno entusiasta participa e comparta-se de forma a preservar, 

proteger e realçar uma cultura desportiva, tanto numa comunidade local como nacional. 

Os níveis de motivação dos alunos para a prática desportiva podem ser incrementados, 

quando as componentes afetivas e sociais são consideradas como conteúdo no programa 

da disciplina de Educação Física (Corbin, 2002; Siedentop, 1996; cit. Mesquita e Graça, 

2011).  

 A aplicação deste modelo é extensiva a todas as atividades desportivas, quer 

individuais quer coletivas. O seu valor pedagógico é pertinente nas modalidades 
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individuais pois a organização das atividades por equipa, em que todos os alunos 

colaboram e o resultado final resulta do contributo de todos, minimizando as diferenças 

individuais e potencia a participação ativa e deliberada dos alunos nas tarefas de 

organização e aprendizagem. (Mesquita e Graça, 2011).  

 Tal como já referido, o principal objetivo do MED é criar um aluno 

desportivamente competente, logo, um aluno que aprende a fazer. A partir daqui é 

possível relacionar as três fases da aprendizagem com o ensino através do MED. 

 O processo de aquisição de habilidades motoras requer muita prática, pressupõe 

um conjunto de ensaios ou sessões de prática numa habilidade motora. Para aquisição 

dos gestos técnicos bem como para a compreensão do MED é o importante o aluno ter a 

compreensão do que está a ser feito, ou seja, o objetivo do que se pretende, as 

informações mais importantes a que deve prestar atenção e a elaboração do plano de 

ação para a execução dessa habilidade. Deve haver uma preocupação em compreender 

bem a habilidade que está para aprender. E para tal, nada melhor que o MED pois este 

permite ao aluno aprender a conhecer os erros, a ser conhecedor da modalidade 

ensinada em todos os aspetos.  

 De seguida, com a ajuda do professor e do treinador/capitão da sua equipa o 

aluno começar a compreender exatamente o que é pretendido e qual a importância da 

adequação de cada exercício ao nível de cada um. Assim, a retenção está relacionada 

com o aumento de consistência do desempenho ou refinamento do movimento. Nesta 

fase procura-se diminuir gradualmente os erros e assim ter um melhor desempenho. A 

duração desta fase depende das condições e das capacidades de cada um, e para que o 

processo se torne mais rápido e eficaz é muito importante o trabalho em equipa, a ajuda 

dos seus colegas, ter a capacidade e a competência de ajudar o outros mas também de 

ser ajudado.   

 O MED ajuda os alunos a serem autónomos no seu próprio processo de 

aprendizagem e também dos seus colegas, por tudo o que já foi referido anteriormente, e 

desta forma, torna-se mais simples para o aluno reter a informação apreendida. Isto 

porque o modelo implica uma constante atenção por parte de todos os alunos e ajudas a 

melhorar a sua perceção de como se executa corretamente os gestos técnicos, e assim a 

sua execução torna-se natural, ou seja, o indivíduo torna-se capaz de executar o 

movimento sem precisar de pensar nele ou mesmo realizar outra ação simultaneamente 

(Basso e Tani, s.d.). 
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O MED reduz as barreiras no envolvimento no Desporto, desporto para todos e 

com todos, através do equilíbrio entre equipas uma vez que estas são criadas tendo em 

conta o nível e o género de cada aluno, havendo assim um equilíbrio entre a competição 

e a inclusão.  

 Com o intuito de garantir a autenticidade das experiências desportivas, 

Siedentop (1994) integrou seis fatores chave: a época desportiva, a filiação, a 

competição formal, o registo estatístico, a festividade e os eventos culminantes.  

 “ O MED é uma alternativa comprovadamente válida às abordagens tradicionais, 

nomeadamente ao currículo de múltiplas atividades, com enfoque dominante na 

valorização da dimensão humana e cultural do Desporto. A socialização desportiva 

constitui um dos seus eixos vertebradores, operacionalizada em estratégias que 

promovem a inclusão em detrimento da exclusão e colocam nos alunos o assumir de 

papéis diversificados e um vasto leque de responsabilidades.” (Mesquita e Graça, 2011, 

p. 64).  

Browne, Carlson e Hastie (2004) e Pritchardetal et al. (2008) (cit. Pereira, 2012) 

realizaram estudos comparativos entre o MED e o modelo tradicional. Este último 

modelo assenta em diferentes pressupostos, o professor tinha como finalidade principal 

preservar e transmitir os valores tradicionais, o saber constituía a principal fonte de 

autoridade e de regras didáticas de comunicação (formalismo) e a comunicação reduzia-

se, em última instância, a uma simples transmissão, assente no domínio de regras 

didáticas, formalmente estabelecidas, sem tomar em consideração a especificidade das 

diversas situações pedagógicas. Os resultados indicaram que os alunos apresentaram 

melhorias significativas no conhecimento do jogo, bem como nas habilidades técnicas 

em ambos os modelos. Além disso, os alunos que experienciaram o MED apresentaram 

ganhos significativos na aprendizagem percebida e desenvolveram uma melhor 

compreensão do jogo. 

Com isto, verifico que a aprendizagem dos alunos quando experienciam o MED 

tem resultados positivos na sua performance, talvez pelo facto dos alunos perceberam 

que é importante assimilar a informação para que a sua equipa tenha um melhor 

desempenho, vendo assim uma utilidade na informação que lhes é transmitida 

facilitando o processo de aprendizagem e a sua retenção.  

Se ao processo de aprendizagem estiver associado algo que cative a 

motivação/atenção dos alunos torna-se mais simples que estes percebam a informação 

que lhes é dada bem como a sua retenção.  
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4.5. Objetivo 

O objetivo deste estudo assentou na análise da retenção da aprendizagem 

desenvolvida na aula de Educação Física, na modalidade de Badminton, utilizando o 

Modelo de Educação Desportiva (Siedentop, 1994) como modelo de ensino dos 

conteúdos da modalidade.  

 

 

4.6. Metodologia 

 

4.6.2. Participantes 

Fizeram parte do presente estudo 11 participantes (9 raparigas e 2 rapazes), com 

idades compreendidas entre os 17 e os 18 anos, estudantes no 12ºano de escolaridade, 

no curso de Científicos-Humanístico-Ciências e Tecnologias. Todos os alunos já tinham 

abordado a modalidade de Badminton em anos letivos anteriores, daí que esta não tenha 

sido uma experiência desconhecida para nenhum deles. Existiu consentimento e 

participação de livre vontade de todos nesta investigação. 

 

4.6.3. Contexto 

Nas aulas de Educação Física, no espaço do ginásio ou pavilhão, na modalidade 

de Badminton com a aplicação do Modelo de Educação Desportiva, tendo a duração de 

16 aulas (45’), prática distribuída, que consiste em distribuir o número de aulas 

destinado a cada modalidade ao longo do ano letivo em vez de lecionar sempre a mesma 

modalidade até esta terminar, ou seja, em blocos. 

No conjunto das 16 aulas, estas foram divididas em três fases, a pré-época, a 

época desportiva e o evento culminante. A pré-época destinou-se à introdução dos 

conteúdos que ainda não tinham sido abordados e à exercitação dos restantes para a 

competição intra e inter-equipas. A época desportiva foi dividida em treino e 

competição, sendo que em todas as aulas de treino no final havia pelo menos um 

exercício em que as equipas disputavam entre si, jogando sempre todos contra todos. O 

Evento culminante realizou-se nas duas últimas aulas da UD juntamente com a 

avaliação.  
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 Para uma melhor organização foi desde início definido uma divisão do espaço 

assim os alunos sabiam por onde se organizar logo após as instruções. O espaço 

definido para a aula era dividido em quatro espaços, um para cada equipa.  

A turma foi dividida em 4 equipas. Cada uma das equipas tinha: (i) um capitão e 

um nome para a mesma; (ii) camisolas ou coletes da mesma cor para cada um dos 

elementos da equipa devidamente identificados; (iii) pelo menos duas camisolas ou 

coletes suplentes, para a diluição de equipas, caso ocorra; (iv) treinador de cada equipa 

estava devidamente identificado em cada aula. 

 Para um bom funcionamento das aulas, os conceitos como fair play, espírito de 

equipa, entreajuda e competição entre as diferentes equipas assumem um papel 

importante, bem como a aplicação dos diferentes papéis do “non-playing roles”. Estes 

papéis permitem aos alunos desempenhar diferentes funções de forma quase autónoma, 

permitindo ao professor verificar se, realmente, os alunos são capazes de assumir as 

diferentes funções, nomeadamente: (i) jogador: Quem executa as tarefas ordenadas pelo 

treinador e/ou professor; (ii) estatístico: Responsável por preencher o quadro das 

estatísticas; (iii) árbitro: Quem dirige a boa conduta do jogo e faz cumprir as regras do 

mesmo; (iv) treinador: Responsável por organizar a equipa (sendo este o aluno que faz 

parte do grupo organizador da aula). 

 

 

4.6.4. Instrumentos de Avaliação 

4.6.4.1.GPAI 

 É um instrumento de avaliação no jogo, “Game Performance Assessment 

Instrument (GPAI)” (Griffin et al., 1997; Oslin et al., 1998) que desloca o centro de 

gravidade do foco da instrução e da avaliação das técnicas descontextualizadas para o 

centrar na dinâmica do jogo, nomeadamente na componente estratégica (citado por 

Graça e Mesquita, 2011).  

 Segundo Graça e Mesquita (2011), “o GPAI é um sistema de observação 

multidimensional concebido para medir os comportamentos de performance no jogo 

que demonstrem a compreensão tática, bem como a capacidade do aluno de selecionar a 

aplicar as habilidades técnicas. Em síntese, as medidas recaem na análise da capacidade 

de jogo e no índice de participação de cada aluno.” Os alunos são avaliados num 

envolvimento de jogo autêntico. O GPAI expressa a componente qualitativa da 



38 
  

performance mas também a quantitativa. Assim, o GPAI privilegia a componente tática 

e a realização contextualizada das habilidades motoras.  

 De acordo com Oslin et al. 1998, (cit. por Graça e Mesquita, 2011), o GPAI é 

composto por sete categorias, sendo estas:  

 Retorno à base: retorno apropriado do executante a casa ou a posição de 

recuperação entre tentativas da habilidade; 

 Ajustamento: movimento ofensivo ou defensivo, conforme exigência do 

jogo; 

 Tomada de decisão: efetuar escolhas acerca do que fazer com a bola durante 

o jogo; 

 Execução da habilidade; performance na habilidade selecionada; 

 Ação de apoio: movimentos sem bola para receber um passe; 

 Cobertura: apoio defensivo ao jogador com bola, ou que se movimenta para 

a bola; 

 Defesa/Guardar/Marcar: defender um adversário que esteja ou não de possa 

da bola.  

Este instrumento apresenta algumas medidas da performance e do envolvimento 

do jogo, podendo o professor incluir as que considera mais adequadas. 

 Envolvimento no jogo: Somatório do total das ações realizadas, com 

exceção das ações de apoio inapropriadas e dos ajustamentos 

inapropriados, porquanto podem derivar da ausência de ação; 

 Execução das habilidades: Forma de realização e resultado obtido. Esta 

categoria pode ser dividida em duas subcategorias: Eficiência (medida da 

forma de execução) e Eficiência (medida do resultado da execução); 

 Performance: Desempenho global no jogo que resulta da média 

aritmética dos quocientes de cada uma das categorias.  

 

 

4.6.5. Procedimentos 

Após o término da Unidade Didática foi realizada a Avaliação Sumativa. 

Passado 3 semanas, sem praticar a modalidade, foi aplicada novamente a aula de 

Avaliação Sumativa. É importante referir que as duas aulas tiveram as mesmas 
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características, nomeadamente, a ordem de execução dos exercícios em que foram 

avaliados, a duração dos jogos e os tempos de transição  

 Ambas as aulas foram filmadas com o intuito de facilitar o processo de 

avaliação e de forma a colmatar possíveis erros de observação pois assim foi possível 

verificar a validade intra-observador, ou seja, verificar se este ao analisar o mesmo 

período de tempo em momentos distintos apresentava resultados semelhantes.  

Para recolha de dados, utilizou-se um instrumento, uma tabela com parâmetros 

de avaliação tendo por base o “GPAI” (avaliação da performance em jogo).  

No que a esta diz respeito, nos 2 momentos de observação (AS1 e AS2), foi aplicada 

uma tabela com dois focos principais, a eficiência técnica (serviço, clear, lob, amorti e 

remate) e a eficiência tática (jogo 1x1 e jogo 2x2). A eficiência técnica tinha cinco 

conteúdos e cada um apresentava dois ou três parâmetros de avaliação. A eficiência 

tática tinha dois conteúdos e cada um apresentava três parâmetros de avaliação.  

 A avaliação dos diferentes conteúdos foi efetuada a partir de situação de jogo 

1x1 e jogo 2x2.  

 Os critérios e as condições de avaliação utilizados foram os mesmos nas duas 

situações de avaliação, de forma colmatar as interferências que pudessem surgir pois em 

situações diferentes as reações podem ser diversas, e, assim, verificar se os alunos 

retiveram os conteúdos desenvolvidos ao longo das aulas.  

A aplicação de um teste de retenção consiste em avaliar a capacidade do 

indivíduo em reter uma competência, isto é, a forma como a pessoa desempenha 

determinada habilidade já praticada mas que não pratica há um determinado tempo. 

Com este teste pretende-se avaliar o grau de permanência ou persistência do nível de 

desempenho atingido durante a prática depois de estar sem prática nenhuma.  

 

 

4.6.6. Análise de Dados 

Para este estudo, fez-se a observação e a respetiva comparação dos mesmos 

sujeitos em dois momentos diferentes constituindo-se um emparelhamento. Atendendo 

ao baixo número de sujeitos observados, optou-se por utilizar o teste não paramétrico 

para medidas repetidas. De acordo com Pereira (2008), os testes não paramétricos não 

necessitam de condições específicas como os testes paramétricos. São úteis em 

situações em que o grupo de participantes é inferior a 30 sujeitos. 
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 Como se tratam de variáveis dependentes recorreu-se ao teste Wilcoxon 

(comparação de médias entre os dois momentos). O teste Wilcoxon “usa a informação 

sobre o valor da diferença entre os membros de um par. Exige que as diferenças sejam 

uma amostra de uma distribuição simétrica” (Pereira, 2008, p.8). 

 Durante e análise de dados foram encontrados valores que apresentavam um 

grande afastamento dos restantes, são conhecidos como outliers, valores discrepantes, 

valores atípicos comparando com os restantes. Houve a necessidade de retirar esses 

valores para os cálculos estatísticos pois estes estavam a interferir decididamente nos 

valores da média. Como eram valores extremos mais elevados estavam a fazer com que 

a média fosse muito mais alta, não correspondendo à realidade.   

 

 

4.7. Resultados 

 

Os resultados do Quadro -1 demonstram que, em relação Índice de Execução 

(IE), os alunos melhoram o seu desempenho na fase do re-teste (teste de retenção) 

quando comparado com o teste (avaliação sumativa), embora esta melhoria não 

revele significado estatístico.  

 

Quadro 1 - Índice de Execução (IE) 

 Média ± Desvio Padrão n P 

IE1 2,40 ± 0,79 9 
0,678 

IE2 2,71 ± 0,92 11 

 

Analisando os dados Quadro -2 referentes ao Índice de Ações de Ajustamento os 

valores são inferiores no momento 2 quando comparado com o momento 1, embora este 

decréscimo não revele significado estatístico. 

 

Quadro 2 - Índice de Ações de Ajustamento 

 Média ±Desvio Padrão n P 
IAJ1 2,11 ± 0,74 9 0,097 

IAJ2 1,79 ± 0,33 10 
 

A respeito dos resultados obtidos na Quadro - 3 referentes à Performance em 

Jogo houve um decréscimo dos scores no momento do re-teste. Os resultados indicam 
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uma diferença acentuada entre os valores dos dois momentos, embora este decréscimo 

não revele significado estatístico. A diferença temporal entre os dois momentos poderá 

explicar o decréscimo o que levantará a questão: se a repetição da avaliação da 

performance em jogo distasse mais do que a utilizada, acentuaríamos a diferença 

encontrada?  

 

Quadro 3 - Performance em Jogo 

 Média ± Desvio Padrão n P 
Performance1 2,98 ± 1,34 11 

O,119 
Performance2 2,46 ± 0,79 11 

 

 

4.8. Discussão dos Resultados 

Nesta fase serão discutidos os resultados obtidos com outros estudos 

encontrados na literatura.  

Pereira (2012), no seu estudo intitulado “Modelo de Educação Desportiva: da 

Aprendizagem à Aplicação” refere que os participantes do estudo revelam ter 

percecionado níveis de aprendizagem mais elevados quando comparados com outros 

modelos de instrução, há um maior entusiasmo por parte dos alunos aquando da 

participação nas atividades e oportunidades de prática equitativa. 

A multiplicidade de funções realizadas por todos os alunos, e o trabalho em prol de um 

objetivo comum são elementos facilitadores no processo de retenção tal como se 

verifica no estudo realizado por mim.  

Outro estudo, “Determinantes da Retenção da Informação no Ensino de Tarefas 

Desportivas”, de Januário (2014), refere que a informação transmitida aos alunos não é 

recepcionada na totalidade, existindo perdas ao nível da retenção por parte dos mesmos, 

e considerando o nível de prática dos alunos, o nível de retenção da informação, por 

parte destes, variou significativamente mas, apenas em contexto de desporto federado, 

por fim, a capacidade de retenção da informação foi diferenciada em função do contexto 

organizativo (Educação Física, Desporto Escolar e Desporto Federado). Considerando 

os resultados obtidos no presente estudo, considero que o facto de os alunos não 

receberem a informação que lhes é dada na totalidade, isto leva a que haja uma perda de 

informação e consequente perda na retenção da execução das habilidades motoras. 
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Também se pode verificar que os alunos que praticam ou praticaram alguma 

modalidade têm uma maior capacidade de retenção.  

É importante referir que há uma relação de dependência entre a retenção e a 

compreensão, tal como refere Lima et al. (2007) em “Retenção da informação por parte 

dos atletas, da informação emitida pelo treinador em Voleibol”.  

 Para finalizar, o estudo “Aquisição, Retenção e Transferências de Habilidades 

Motoras em Crianças Hemiparéticas” de Carratú et al. (2012), os resultados referem que 

diferentes intervalos de tempo não interferem no processo de aquisição, retenção e 

transferência em crianças hemiparéticas espásticas decorrente de encefalopatia crônica 

não progressiva da infância (paralisia cerebral), como interfere em crianças sem se-

quelas de lesão neurológica. Tal como se verifica no presente estudo houve perda de 

informação no processo de retenção quando comparados os dois momentos de 

observação.  

 

 

4.9. Conclusões 

Assim, é possível constatar neste estudo que os alunos tiveram retenção das 

habilidades quando avaliados em dois momentos diferentes com três semanas de pausa 

(sem a atividade). Contudo, à exceção do IE, os valores do 2º momento são inferiores 

aos do 1º momento, havendo assim perda de capacidade motora na modalidade de 

Badminton, levantando a seguinte questão: Será que se o tempo de intervalo entre os 

dois momentos de avaliação fosse maior, os valores no teste de retenção seriam 

menores?  

Contudo, neste caso sugere que o tipo de prática e a forma como foram dadas as 

aulas favoreceu aprendizagem a longo prazo. Esta unidade temática teve a duração de 

26 aulas, sendo consideravelmente longa (aproximadamente 31h), levando assim a 

pensar que contribui de forma positiva para os resultados. Estas aulas foram lecionadas 

por prática distribuída, levando à questão, “Será que com prática por blocos os valores 

teriam sido mais elevados ou mais baixos?”. Isto porque através da prática distribuída 

os alunos têm algumas interrupções entre aulas, podendo ser abordadas mais do que 

uma modalidade por semana, enquanto na prática por blocos os alunos iriam ter a aulas 

todas de forma sequencial da mesma modalidade. Analisando as modalidades que eram 

lecionadas ao mesmo tempo que Badminton, estas tratava-se de jogos desportivos 

coletivos de invasão, assim considero que a transferência de aprendizagem entre 
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modalidades pode ter ocorrido mas mais na questão tática, essencialmente no jogo 2x2 

(ocupação dos espaços vazios, comunicação com o colega, transições) e também em 

termos de condição física. É uma questão pertinente e importante para um estudo futuro.  

Sobre a aplicação do MED, considero que a retenção conseguida se deveu, 

também à utilização deste, além de ser acompanhado por uma unidade didática extensa 

(26 aulas). Os dois juntos resultaram bem e assim os alunos conseguirem ter uns bons 

níveis de performance. Por um lado, o MED tornou os alunos mais atentos, retendo a 

informação mas, também os compeliu a corrigir a sua equipa e, assim, a assimilarem o 

que era mais importante para um sucesso coletivo, envolvendo-os na aprendizagem. Por 

outro lado, os alunos ao terem 26 aulas conseguiram ter muitas oportunidades para 

exercitar as técnicas, aperceberem-se do erro, corrigi- lo e voltar a treinar.  

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.REALIZAÇÃO DA PRÁTICA 

PROFISSIONAL
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5. Realização da Prática Profissional 

 

5.1. Área 1: “Organização e Gestão do Ensino e da Aprendi zagem” 

 

A área 1 (Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem) engloba a 

conceção, o planeamento, a realização e a avaliação do ensino e da aprendizagem, isto 

é, abrange todas as tarefas fundamentais do processo de ensino-aprendizagem. Segundo 

as Normas Orientadores do EP, a Área e tem como objetivo a construção de “uma 

estratégia de intervenção, orientada por objetivos pedagógicos, que respeite o 

conhecimento válido no ensino da Educação Física e conduza com eficácia pedagógica 

o processo de educação e formação do aluno na aula de Educação Física”.4 (Matos, 

2014-2015)  

Foi este o momento em que experimentei e reconfigurei todos os conhecimentos 

que adquiri até aqui, transformando-os e adaptando-os sempre que necessário com o 

intuito de corresponder às exigências do contexto prático, proporcionando aos alunos a 

capacidade aos alunos de serem cada vez melhores. 

A realização do EP permitiu-me ter uma perspetiva mais aprofundada do que 

realmente é o ensino e todo o seu processo, bem como todas as burocracias que tudo 

isto comporta. Para um melhor entendimento foi fundamental a relação existente entre a 

escola e o meio e professor-aluno.  

 

5.1.1. Conceção do Ensino e da Aprendizagem 

Entende-se por conceção a projeção da “atividade de ensino no quadro de uma 

conceção pedagógica referenciada às condições gerais e locais da educação, às 

condições imediatas da relação educativa, à especificidade da Educação Física no 

currículo do aluno e às características dos alunos”.4
 

Os alunos, na minha opinião, têm vontade de avançar, de aprender, e para que 

isso aconteça é essencial a forma como o professor organiza a sua aula, pois a qualidade 

do trabalho e as aquisições dos alunos dependem disso. É importante o professor ser 

inovador nas suas aulas, dando liberdade aos alunos, com limites, tendo em conta as 

dificuldades na sua maneira de atuar. É necessário que o professor acompanhe de forma 

                                                                 
4
 Normas Orientadoras do Estágio Profissional é um documento interno do 2º ciclo de estudos em Ensino 

da Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário da FADEUP, elaborado pela Doutora Zélia Matos 

para o ano letivo 2014-2015.   



48 
  

adequada cada elemento da turma sempre com o intuito de não deixar ninguém para trás 

mas, também, que os mais avançados não desanimem por falta de incentivos e de 

desafios. Senti que os alunos são muito sensíveis à falta de interesse que o professor 

possa demonstrar e, como tal, é preciso ter todos esses aspetos em consideração.  

Como tal, o conhecimento e a relação com a turma é muito importante para 

conseguir planear de forma mais adequada às características da mesma e uma boa 

relação com os alunos facilita o processo de ensino-aprendizagem. Quais os principais 

receios de isto não acontecer e de o ensino ser ineficaz? Foi uma questão que me foi 

acompanhando até ao início do EP, isto porque tinha medo de não conseguir ter uma 

boa relação com a turma e que isto levasse à desmotivação dos alunos ou a 

comportamentos fora da tarefa. Aliás, quando me falavam no EP durante o primeiro ano 

eu dizia "12º ano? Nem pensar! São quase da minha idade.", mas mudei completamente 

a minha opinião e estou muito agradecida pela turma que tive. Foram fantásticos. Eram 

quase da minha idade, é verdade, mas também foram compreensivos, empenhados, 

fantásticos alunos mas acima de tudo ótimas pessoas. Ao longo deste ano, com eles 

cresci a nível profissional mas também pessoal. 

Consegui estabelecer, desde início, uma boa relação com a turma facilitando, 

assim, a aprendizagem. Houve logo uma empatia com todos os alunos, criando assim 

uma ligação de proximidade. Parti com a crença de que o professor detém o poder de 

castigar contudo, este poder reduz a liberdade do aluno e não julgo que isso seja o mais 

adequado pois, se o professor for muito rígido e autoritário acaba por criar uma relação 

distante e não consegue que as suas aulas tenham um clima social favorável. Os alunos 

sabiam que tinham que me respeitar e cumprir o que era pedido, mas também sabiam 

que podiam criticar, dar a sua opinião, desde que esta fosse construtiva e de forma 

educada. Deram-me espaço para errar mas também para arriscar, tentando sempre que 

tudo corresse da melhor forma possível. Esta ligação de proximidade tornou possível 

que o à-vontade, podendo-se mesmo chamar ousadia/coragem de dizerem "oh stora 

desculpe lá mas isto não esta a funcionar" ou então "oh stora isto é fácil". Exigiam 

sempre mais e não se acomodavam. Isto foi possível porque a relação criada foi sempre 

na base da confiança e no melhor para o todo e não apenas para o individual. 

Pela experiência que vou tendo, apercebo-me de professores que consideram que 

os problemas relacionados com o fracasso estão relacionados apenas com os alunos. 

Não pretendo, de todo, escudar-me neste argumento, quando há algum problema este 

pode ocorrer por resultado de qualquer um dos agentes envolvidos, considerando, para 
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isso, a importância da afetividade, da interação e da observação cuidada às diferenças 

reações. 

 Sendo assim, na relação professor-aluno é importante para a construção de um 

bom clima de aula, relação empática com seus alunos, capacidade de ouvir, refletir, 

discutir o nível de compreensão dos mesmos e da criação de pontes entre o seu 

conhecimento e o deles.  

Com tudo isto, é importante conciliar com o plano curricular, pois mesmo que a 

relação com a turma seja boa se não tivermos conhecimento do que deve ser lecionado 

essa relação pode começar a perder-se e os alunos começam a ficar desmotivados para 

as aulas. Assim, após saber o ciclo e os anos de ensino que iria lecionar, 6º e 12ºano, 

comecei logo por analisar de forma cuidada os planos curriculares que iriam orientar a 

minha prática. Comecei por analisar as competências gerais e transversais, finalidades, 

objetivos e os conteúdos, uma vez que estes são um guia para a atuação do professor.  

 “O programa constitui um guia para a ação do professor que, sendo motivado 

pelo desenvolvimento dos seus alunos, encontra aqui os indicadores para orientar a sua 

prática, em coordenação com os professores de Educação Física da Escola” (Programa 

de Educação Física, p.8). Estes constituem-se como documentos curriculares de 

referência para o desenvolvimento do ensino, onde são apresentadas as finalidades de 

cada disciplina, os objetivos cognitivos a atingir, os conteúdos a adquirir e as 

capacidades gerais a desenvolver. Seguidamente analisei os conteúdos programáticos 

definidos pelo grupo de educação física da escola onde foi realizado o estágio. Só após 

esta análise é que foi possível iniciar o processo de planeamento de cada modalidade e 

assim definir tudo o que era necessário. De toda esta análise, numa fase inicial, fiquei 

com a ideia de que os programas são um pouco ambiciosos em algumas modalidades, 

ou então suficientemente abrangentes, se considerarmos as duas perspetivas, contudo 

não me parece possível que os alunos consigam cumprir aqueles objetivos pois 

considero que o programa não está distribuído da melhor maneira, não permitindo assim 

à maior parte dos alunos atingir as metas que eles pretendem. O programa ainda está 

muito focado no analítico, ou seja, estão preocupados que os alunos consigam realizar 

as componentes técnicas em situações analíticas e dão pouca importância ao jogo, que 

por sua vez pressupõe a tática. Isto leva-me à questão “Qual o principal objetivo do 

desporto? É mais importante a eficiência do que a eficácia?”. Se consideramos isto bem, 

é importante o aluno saber executar bem tecnicamente mas também é importante 

conseguir posicionar-se e perceber qual o método mais adequado. De que vale um aluno 
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ser muito tecnicamente se, quando chega a situação de jogo, não consegue transparecer 

isso pois está habituado apenas a situações analíticas e qua sabe o que vai acontecer 

antes de executar, não sendo assim ensinado a pensar e reagir ao acontecimento. O 

programa deveria sofrer algumas alterações, nomeadamente ao nível a importância que 

dão ao jogo e não tanto às situações analíticas. Posteriormente pude verificar que o 

programa adaptado pela escola segue as diretrizes do programa nacional no entanto em 

alguns anos de escolaridade esta adaptação não é muito semelhante, nomeadamente à 

escolha das modalidades, do número de modalidades lecionada em cada ano e à 

interpretação que fazem de alguns pontos que são deixados à consideração de cada 

escola tendo em conta o meio social e as suas instalações.  

 Logo na primeira aula optei por entregar a cada aluno uma Ficha Individual para 

estes preencherem com os seus dados pessoais, com o intuito de ter acesso a 

informações importantes relativamente a cada aluno em particular. Seguidamente foi 

feita a caracterização de cada turma, sendo isto muito importante para identificar as 

caraterísticas pessoais que interferem no processo de ensino-aprendizagem.  

 Por fim foi também efetuada a caracterização da escola com o objetivo de 

conhecer as condições da mesma e a forma como esta funcionava. 

 

 

5.1.2. Planeamento 

 “Na planificação são determinados e concretizados os objetivos mais 

importantes da formação e educação da personalidade, são apresentadas as estruturas 

coordenadoras de objetivos e matérias, são prescritas as linhas estratégicas para a 

organização do processo pedagógico.” (Bento, 2003, p. 15). 

 

 

5.1.2.1. Planeamento Anual 

“O plano anual apresenta-se como uma perspetiva do programa de Educação 

Física contextualizado num prisma local, ou seja, tendo em conta o que procura 

concretizar e aos objetivos a que se propõe. Constitui-se como um planeamento global 

anual sem especificações de medidas didático – metodológicas, sem pormenores de 

atuação.” (Bento, 2003). É um plano onde depois nos permite consultar o que vai ser 
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realizado em cada dia e em que espaço, facilitando assim o processo de micro 

planeamento e decisão para que seja possível a concretização dos objetivos. 

Este foi o primeiro documento que elaborei no sentido de organizar o processo 

de ensino pois contém informações gerais para a organização do ano letivo. Para a 

elaboração deste documento baseei-me nos conteúdos programáticos já definidos pela 

escola, fazendo já referência ao número de aulas de cada modalidade.   

 Para a elaboração do planeamento anual tive em consideração o número de aulas 

dedicado a cada modalidade, o roulement e o horário da turma. Neste documento estão 

discriminadas as aulas e a modalidade a ser abordado, bem como o respetivo dia. Com o 

intuito de preparar os alunos para o cumprimento de determinados objetivos também fiz 

referência às capacidades coordenativas e condicionais essenciais para um bom 

desempenho no corta-mato, o basquetebol 3x3, e também para desenvolver 

flexibilidade, coordenação, força e resistência anaeróbia, tendo sempre em consideração 

os programas, os objetivos e finalidades e as condições do local para o funcionamento 

da disciplina. 

 Ao longo do ano abordei diferentes modalidades. Na turma residente tinha que 

lecionar três modalidade, Andebol (26 aulas), Futebol (42) e Badminton (26). As duas 

primeiras foram abordadas durante os três períodos, enquanto a última foi lecionada 

apenas no 1º e 2º período. Também lecionei seis aulas de basquetebol com o objetivo de 

preparar os alunos para o torneio de basquetebol 3x3, e voleibol, dança, atletismo e tag 

rugby pois em conversa com os alunos percebi que eram modalidades que os alunos 

gostavam e que também tinham sido abordadas nos anos anteriores, assim foi uma 

forma de os alunos relembrarem/exercitarem alguns conteúdos. O programa permite 

isto? Ter uma “unidade didática” que se dá pelo nome de Outras Atividades? Não, o que 

o programa permite é de um conjunto de modalidades os alunos escolherem uma, no 

caso do ensino secundário, no entanto, de acordo com a adaptação do programa de 

grupo disciplinar, existe esta opção, em que podem ser lecionadas modalidades 

coletivas que não fazem parte do programa do não de escolaridade em questão ou então 

mais aulas das modalidades coletivas que foram abordadas ao longo do ano, e também 

podem ser lecionadas modalidades aleatórias, ao critério do professor, sendo que este 

pode envolver ou não a turma nessa decisão. Na turma partilhada lecionei a modalidade 

de Voleibol (26) e fiquei responsável pelas Outras Atividades (10), em que abordei 

Basquetebol e Andebol.  
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Este plano foi fundamental pois serviu como base para a elaboração das 

restantes fases do planeamento, servindo como um guia ao processo de ensino, sendo 

assim um grande auxílio.  

 

 

5.1.2.2. Unidade Didática 

 As unidades didáticas são uns documentos de muita importância pois é neste que 

está grande parte o conhecimento que o professor considera importante para a sua 

atividade, com exceção do plano anual e do plano de aula.  

 Para a elaboração das unidades didáticas baseei-me no modelo de estrutura 

proposto por Vickers (1990). Este modelo enfatiza o conhecimento como base para a 

sua elaboração, através da elaboração de diferentes módulos onde é organizada toda a 

informação. 

 O modelo é composto por 8 módulos, sendo o mesmo dividido em três fases: a 

fase de análise que engloba os módulos 1,2 e 3; a fase de decisão que tem os módulos 4, 

5,6 e 7, e por último, a fase de aplicação composta pelo módulo 8. O módulo 1 

(Estrutura do Conhecimento) permitiu ter um conhecimento declarativo de cada 

modalidade através das categorias transdisciplinares do conhecimento, nomeadamente, 

habilidades motoras, condição física e fisiologia, conceitos psicossociais e cultura 

desportiva. O módulo 2 (Análise do Envolvimento) onde realizei uma análise do meio 

em que iria lecionar aquela modalidade com o objetivo de conhecer as infraestruturas, o 

material disponível e as normas de seguranças a ter. O módulo 3 (Análise dos Alunos) 

foi muito importante pois permitiu-me conhecer o nível em que cada aluno se encontra, 

para se efetuar as adaptações pedagógicas necessárias. Esta análise é feita através da 

Avaliação Diagnóstica (AD). O módulo 4 (Extensão e Sequência dos Conteúdos) 

representou-se pela construção de um quadro com os conteúdos que foram definidos no 

módulo 1 respeitando o nível em que os alunos se encontram (módulo 3). O módulo 5 

(Definição de Objetivos) foram definidos os objetivos tendo em conta os programas de 

Educação Física e as caraterísticas dos alunos. Estes foram definidos para as diferentes 

categorias transdisciplinares, permitindo assim direcionar a atenção do professores e dos 

alunos para uma meta a atingir. O módulo 6 (Configuração da Avaliação) configurava a 

tipologia de avaliação que iria ser utilizada nas diferentes categorias transdisciplinares. 

O módulo 7 (Sequências de Ensino) tinha um conjunto de exercícios para os diferentes 

conteúdos com o intuito de corresponder aos objetivos previamente definidos. O 
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módulo 8 (Aplicação) corresponde à aplicação prática de todos os conhecimentos 

adquiridos nos restantes módulos.  

 Numa fase inicial, tinha um documento com muita informação desnecessária 

fugindo assim ao que era realmente essencial, ou seja, um documento que facilita o 

nosso papel enquanto professores. Ao longo do ano, fui alterando o documento tentando 

sempre aperfeiçoá-lo e torna-lo o mais funcional possível, com toda a informação 

sintetizada e de fácil consulta. Como é que isto foi possível? O que eu optei por fazer foi 

começar a reduzir os conteúdos, principalmente ao nível da história de cada modalidade. 

Selecionei apenas os conteúdos que considerei mais importantes e os restantes retirei. 

Também reduzi as componentes críticas de algumas habilidades, pois quando comecei a 

conhecer a turma nas diferentes modalidades apercebi-me que havia algumas 

componentes que todos os alunos conseguiam fazer e que não era necessário dar 

feedbacks sobre, assim foquei as componentes críticas apenas naquelas em que os 

alunos precisavam de melhorar.  

 Posto isto, posso concluir que apesar da elaboração deste documento ser 

complexa mostra-se também ser um documento muito importante e um grande 

orientador de todo o processo.  

 

 
5.1.2.3. Plano de Aula 

Bento (2003) refere que o plano de aula conduz as planificações e reflexões 

anteriores para um plano mais concreto da atividade do professor, do ponto de vista da 

realização metodológica do ensino e da respetiva reflexão, permitindo assim ao 

professor preparar-se para o seu plano de ação.  

O plano de aula é um documento que nos orienta durante a prática pedagógica, 

deste modo apresenta-se como a tarefa mais específica e minuciosa do planeamento pois 

tal como referido anteriormente é necessário um conhecimento da turma e uma reflexão 

sobre a mesmo aula após aula de forma a saber como está a evolução dos alunos, os 

objetivos que eles atingiram e conseguir ter a perceção do que deve ser melhorar e quais 

as situações mais indicadas para tal. Contudo, este está sempre dependente das 

exigências resultantes da ação, pois algo que tenhamos planeado podemos chegar ao 

momento da aula e não funciona da maneira que era pretendido tendo que ser 

rapidamente ajustado.  
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Este documento foi estruturado em diferentes colunas com o intuito de organizar 

melhor o mesmo. Apresentava várias informações que enquadravam as condições e os 

meios disponíveis, tais como, a data, a hora, o tempo útil de aula, o número de alunos, o 

espaço, o material necessário, a modalidade e o número da aula quer da disciplina quer 

referente à UD e os conteúdos com a função didática e objetivos para aquela aula. De 

seguida, estavam presentes o tempo parcial de cada exercício, os objetivos específicos, 

as situações de aprendizagem (sendo identificadas as diferentes partes da aula (inicial, 

fundamental e final)), a organização professor/aluno e as componentes críticas. Teve 

como principais objetivos esquematizar os conteúdos que iriam ser abordados bem 

como a forma de organização dos alunos para os respetivos exercícios.  

Na construção do plano de aula, as minhas principais dificuldades passaram pela 

adequação dos exercícios ao nível dos alunos, aos objetivos definidos, a forma de 

organização da turma para que os alunos não ficassem muito tempo em espera e 

também na escolha das componentes críticas mais importantes.Com isto tive que 

encontrar estratégias para conseguir superar estas dificuldades. Fi-lo através de 

reflexões com as minhas colegas de estágio e o professor cooperante, com a observação 

das aulas, pois assim foi possível perceber algumas rotinas e formas de organização dos 

alunos e de certa forma com a experiência, pois senti que quanto mais planos de aula 

fazia mais à vontade tinha para a elaboração do mesmo. 

 

5.1.2.3.1. Do Plano de Aula à ação … um caminho descontínuo  

Apesar do plano de aula ser muito importante para o decorrer da aula, é 

igualmente importante conseguir reajustar o mesmo sempre que a situação assim o exija 

pois o ensino é repleto de contingências. Desta forma, o processo de ensino deve ser 

encarado como um processo dinâmico, e por isso estar sempre preparados para 

possíveis alterações e reajustes do planeamento. Daí considerar um caminho 

descontínuo uma vez que este nos orienta no processo mas durante a sua atuação podem 

surgir situações em que é necessário optar por outro caminho, ou fazer paragens para 

perceber qual a melhor decisão a ser tomada.  

 Este era um ponto que me preocupava pois não sabia se seria capaz de me 

conseguir adaptar/ajustar sempre que necessário da forma mais rápida possível. Aos 

poucos senti que a minha capacidade de decidir foi evoluindo talvez pelo facto de que 

me senti cada vez mais à vontade com a turma e com a matéria de ensino, de forma 

mais específica.  
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 Pode-se assim aferir que este é o nível de planeamento que está mais sujeito a 

alterações devido a vários fatores, nomeadamente as condições climatéricas, a ausência 

de alguns alunos e os próprios exercícios em si, pois algo que nós pensamos que vai 

funcionar podemos chegar à aula e o mesmo não resulta.  

 

 

5.1.3. Realização 

5.1.3.1. Modelos de Ensino: Será algum mais adequado em relação aos outros? 

Após definir o planeamento começaram a surgir algumas questões, tais como, “Qual 

o melhor modelo para ensinar?”; “Será rentável utilizar apenas um?”; “Ponto de partida: 

O que pretendo que os meus alunos atinjam durante as aulas?”.  

Refletindo sobre as mesmas comecei a tentar dar-lhes respostas através da análise 

dos diferentes modelos de ensino. Começando pelo ponto de partida defini o que 

desejava que os meus alunos fizessem, que era nada mais, nada menos do que “obrigá-

los” a pensar, a colocar questões, procurar respostas, a tomar decisões rápidas, serem 

capazes de se adaptar aos imprevistos que fossem surgindo. Definindo isto consegui 

responder às outras duas questões. Sobre qual o melhor modelo para ensinar decidi que 

não havia um melhor que outro mas, sim, que eram todos importantes consoante os 

objetivos que são pretendidos, podendo assim definir os pontos essenciais de cada um e 

utilizar todos consoante a situação. Rapidamente surgiu a resposta à segunda pergunta, 

para os objetivos que pretendo é importante recorrer a vários. Não devemos “prender-

nos” apenas a um pois todos são muito enriquecedores e é importante encontrar um 

equilíbrio entre a necessidade de direção e de apoio por parte do professor e a 

necessidade de autonomia dos alunos.  

 Assim, ao longo das minhas aulas fui utilizando o Modelo de Instrução Direta 

(MID), o Modelo Desenvolvimental (MD) e o Modelo de Educação Desportiva (MED).  

 De acordo com Mesquita e Graça (2011), o MID centra no professor todas as 

tomadas de decisão acerca do processo de ensino-aprendizagem. O professor realiza o 

controlo administrativo, determinando explicitamente as regras e as rotinas de gestão e 

ação dos alunos. Assim, eu definia as aulas, o que ia ser realizado e como e transmitia a 

informação aos alunos, dizendo como este se deviam organizar e as rotinas de cada 

exercício com o intuito de tornar mais fácil, rápida e fluida todas as transições 

necessárias. Contudo, por mais que um professor tenha a aula muito bem planeada e 

estruturada este deve ser mutável pois as coisas nem sempre decorrem como o previsto, 
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como, por exemplo, a forma como os alunos reagem em termos motores ao exercício 

(podemos pensar que vai funcionar muito bem e chegar à prática e aquele exercício não 

resulta com aquela turma), a adequação ao mesmo, entre outros. Desta forma, também 

senti a necessidade de aplicar o MD pois este inspira-se no MID e entende-se que 

apenas a prática por si só não proporciona aprendizagens consistentes e duradoiras, 

havendo a necessidade de adequação das tarefas à capacidade de interpretação e 

resposta dos alunos. Segundo Mesquita e Graça (2011), o MD assenta na 

mudança/alteração, ou seja, a matéria de ensino exige um tratamento didático, com 

manipulação da complexidade das situações de aprendizagem (maior ou menor) e na 

estruturação do desenvolvimento do trabalho do aluno. Com isto, pretende-se facilitar 

ou tornar mais difícil as situações de aprendizagem através de modificações das suas 

características para que os alunos aprendam e desenvolvam as suas capacidades, 

estabelecendo uma relação entre a zona do desenvolvimento atual e a zona do próximo 

desenvolvimento (Bento, 1987).  

 Com o decorrer das aulas senti a necessidade de desenvolver o entusiasmo na 

minha turma residente, pois apesar de ser uma turma muito empenhada e com um bom 

comportamento faltava-lhes alguma festividade, viver o desporto. Portanto, foi utilizado 

o MED pois considerei que era o mais adequado, levando também a mais um dos 

objetivos definidos que era “obrigar” os alunos a pensar e a torná-los mais autónomos, 

capazes de tomar decisões. Citando Mesquita e Graça (2011, p.59), “este modelo 

comporta a inclusão de três eixos fundamentais: o da competência desportiva, o da 

literacia desportiva e o do entusiasmo pelo desporto, sendo o seu propósito formar a 

pessoas desportivamente competente, desportivamente culta e desportivamente 

entusiasta.” Com isto consegui que os alunos vivem-se o desporto de forma mais 

entusiasta estando totalmente envolvidos e tendo a capacidade de perceber quais os 

erros dos colegas, corrigi-los e se necessário sugerirem exercícios que poderiam 

melhorar a prestação do seu colega e consequentemente da equipa. 

 Concluo, assim, que não existe um modelo mais adequado que outros em todas 

os momentos, mas sim que existe um modelo mais adequado em determinadas situações 

consoante os objetivos pretendidos, ou seja, devemos estar preparados para aplicar 

qualquer um pois todos têm os seus benefícios e podem funcionar nas diferentes turmas.  
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5.1.3.2. Modelos de Ensino do Jogo 

 Os modelos para o ensino do jogo desempenham um papel muito importante 

porque oferecem uma estrutura que permite conjugar o conhecimento do conteúdo das 

matérias de ensino com uma perspetiva mais pedagógica de propósitos e processo de 

ensino e aprendizagem, atribuindo papéis do professor e do praticante, características 

das tarefas e das relações sociais na aula (Graça e Mesquita, 2011). 

 Ao longo das aulas tinha como ideia colocar o aluno na posição de construtor 

ativo das suas aprendizagens, dando-lhe sentido de responsabilidade e autonomia, daí a 

aplicação do MED, tal como já referi anteriormente.  

 Após saber as modalidades que iria lecionar, analisei novamente os modelos de 

ensino e considerei o modelo de ensino dos jogos para a sua compreensão (teaching 

games for understanding – TGFU) e o modelo de competência nos jogos de invasão 

pois pareceram-me os mais ajustados às modalidades que tinha e aos objetivos 

pretendidos. Optei por usar estes modelos apenas nas modalidades coletivas (Futebol e 

Andebol) pois apesar de ser tudo um jogo no Badminton optei por um método de ensino 

diferente.  

 O TGFU pretende que a atenção seja dada ao desenvolvimento de jogo através 

da sua compreensão tática, em vez do desenvolvimento das habilidades básicas do jogo 

(elementos técnicos utilizados durante a ação) e ensino da técnica de forma isolada. Este 

modelo segue o estilo de descoberta guiada, em que o aluno é exposto a diferentes 

situações-problemas e deve ser capaz de procurar soluções, explicá-las, com a ajuda de 

questões estratégicas feitas pelo professor. O aluno deve ser capaz de ter um nível de 

compreensão consciente e de ação deliberadamente tática. Tentei sempre colocar isto 

em prática durante as minhas aulas recorrendo às formas básicas de jogo e às formas 

parciais de jogo e do questionamento, em vez de dar logo a solução, dando autonomia 

aos alunos para tomarem as decisões que consideravam mais adequadas em 

determinadas situações-problema, intervindo sempre que necessário com o intuito de 

melhorar as habilidades e através da observação do jogo. Quando era necessário o jogo 

era adaptado, incidindo o foco didático nos aspetos constituintes do jogo, sobre a 

tomada de consciência dos princípios de jogo, sobre a tomada de decisão do que fazer e 

como fazer nas diferentes situações, sobre a exercitação das habilidades necessárias, e 

por fim, a integração dos aspetos técnicos necessários para conseguirem uma melhor 

performance em jogo. O ensino da técnica surge assim inerente ao ensino da tática 
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(Graça e Mesquita, 2011). Se fiz isto desde início? Não, numa fase inicial tinha a 

tendência de falar de mais e não me focar no que realmente era necessário e prioritário. 

Aos poucos e poucos fui conseguindo focar-me naquilo que realmente pretendia e 

incidir nos pontos que referi anteriormente.  

 Segundo Graça e Mesquita (2011), o modelo de competência nos jogos de 

invasão, tem influência do MED e do TGFU, permitindo que os alunos aprendam, não 

só a participar com sucesso em formas modificadas de jogos desportivos coletivos de 

invasão, mas também a desempenhar outros papéis de organização da prática 

desportiva. Assim, ao longo das aulas os alunos desempenhavam diferentes funções, 

desde jogador a árbitro desenvolvendo assim diferentes capacidades e estando sempre 

envolvido no jogo. Aos alunos que não faziam aula era-lhes dada a função de árbitro 

com o intuito destes estarem envolvidos na aula tendo assim uma melhor perceção das 

regras, do que pode ou não ser feito ao contrário do que acontecia se estivessem 

sentados. Aos alunos que estavam a fazer aula mas quando se realizava jogo formal 

ficavam de fora estes tinham a função de treinador pois assim estavam igualmente 

envolvidos no jogo tendo muitas vezes uma melhor perceção tática do que quando se 

encontravam em situação de jogo.  

 

 

5.1.4. Gestão da Aula: experiência distinta em dois ciclos de ensino 

Para um bom decorrer da aula é importante que o professor esteja preparado para 

as situações que possam vir a ocorrer. Desta forma, os professores tendem a intervir 

numa perspetiva preventiva, estabelecendo de forma assertiva as regras e a maneira 

como vão decorrer as aulas. No caso de intervirem de forma corretiva, estes tendem a 

assumir uma intervenção mais expedita quando ocorre um comportamento inapropriado 

e, no caso de turmas mais indisciplinadas, decidem-se por uma estratégia de recondução 

da atenção dos alunos para a aprendizagem dos conteúdos da aula. Contrariamente, os 

professores menos eficazes focam-se sobretudo nos momentos de indisciplina, reagindo 

com intervenções públicas e reprimendas junto aos alunos indisciplinados (Onofre, 

2000). Isto fará com que o clima entre professor e aluno se dissipe. 

 Considero que os professores mas eficazes criam um ambiente positivo na aula, 

estabelecendo uma relação mais próxima com os alunos, mostrando-se disponíveis e 

afetuosos, tendo tendência a ser mais pacientes e encorajadores. Enquanto os 
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professores menos eficazes envergonham e ridicularizam os alunos, recorrendo com 

mais frequência a meios de punição.  

 Posto isto, sinto que este foi o meu foco e as minhas principais dificuldades ao 

longo do ano letivo.  

 Durante o EP deparei-me com duas realidades completamente distintas, uma 

turma de 6º ano que apresentava alguns problemas de indisciplina, e conversas 

paralelas, e uma turma de 12ºano que respeitava o que lhes era dito, dava a sua opinião 

de forma educada e fazia tudo para que as aulas corressem da melhor forma possível 

para que houvesse evolução da parte deles mas também da minha.  

Com estas realidades tão distintas tive que arranjar forma de me conseguir 

ajustar, cedo me apercebi que não podia ter a mesma forma de estar em ambas as 

turmas. Confesso que numa fase inicial foi difícil ter estas duas facetas principalmente 

quando tinha as duas turmas no mesmo dia, logo duas aulas de 90 minutos. Eu de 

manhã lecionava aula ao 12º ano e em termos de gestão da aula corria tudo bem pois os 

alunos não causavam qualquer tipo de problemas e sempre que era necessário mudar um 

exercício estes rapidamente se juntavam para eu poder explicar. As rotinas foram 

criadas mas sempre que era necessário alterá-las os alunos rapidamente as percebiam. 

De seguida, na parte da tarde quando era eu a lecionar a aula do 6º ano, na primeira 

parte sentia algum desconforto pois era uma realidade à qual não estava habituada, 

oposta à aula da manhã, não conseguindo logo ajustar-me à exigência que a turma pedia 

em termos de comportamento. Focava-me no momento em que estava, ajustava-me à 

turma e aí sim conseguia lecionar a aula da forma que pretendia.  

 Com o tempo, apercebi-me que, decididamente, não poderia adotar o mesmo 

comportamento nas duas turmas pois estas exigiam situações diferentes. Inicialmente 

comecei por adotar sistemas diferentes quando realizava o plano de aula, por exemplo, 

quando decidia a forma de organização de cada exercício, na turma de 6º ano decidia 

logo os grupos e assim quando chegasse à aula era muito mais rápida a organização e 

não lhes dava tanta oportunidade para terem comportamentos desviantes. Comecei 

também por definir líderes em cada grupo, mesmo que estes fossem apenas de dois 

elementos, pois assim os alunos sentiam-se responsáveis e ajudavam a que houvesse um 

melhor comportamento.  

 Esta experiência distinta entre dois ciclos diferentes ensinou-me que nós 

devemos ser capazes de ajustar o nosso comportamento consoante a situação em que 

estamos mas que também é possível tentar combater através da análise e conhecimento 



60 
  

da turma para assim conseguir prever alguns comportamentos e arranjar maneiras de os 

solucionar.  

 

 

5.1.5. Comunicação com a turma: Democracia vs. Autocracia 

 Quando se fala em democracia e autocracia surgem logo as ideias sobre o tipo de 

liderança, das repercussões que uma ou outra podem ter nas aulas. Liderança trata-se de 

orientar pessoas, conseguindo influenciá-las de forma positiva e motivá-las, procurando 

sempre os melhores comportamentos através dessa influência.  

 Existem três tipos de liderança, a autocrática, a democrática e a liberal. De 

acordo com Junior e Lipp (2010) um líder autocrático caracteriza-se pela centralização 

do poder, e da tomada de decisão sem participação do grupo. Determina todas as 

decisões, distribui as tarefas e define quem deve executá-las e a qual a sequência mais 

adequada. Este estilo pode dificultar relações de amizade podendo trazer consigo 

sentimentos de insatisfação e falta de autonomia. Um líder democrático caracteriza-se 

pela descentralização do poder, sendo as decisões tomadas coletivamente, com a 

participação e envolvimento do grupo. O líder atua como facilitador das decisões 

tomadas, oferecendo o seu feedback ao grupo, encorajando a participação e distribuição 

das atividades, nunca esquecendo que ele é o responsável pelo sucesso no cumprimento 

dos objetivos e metas delimitadas. Um líder liberal caracteriza-se por dar liberdade total 

para as decisões grupais ou individuais. A sua participação consiste apenas no 

esclarecimento de dúvidas que possam surgir, uma vez que a escolha dos companheiros 

fica totalmente da responsabilidade do grupo. O líder apenas faz comentários das 

atividades quando é questionado. 

 Ao longo das minhas aulas tentei ter sempre uma postura coerente, adotando o 

estilo democrático ou autocrático consoante as situações. Na turma de 12º ano podia ter 

uma postura mais democrática no sentido em que definia os exercícios e as formas de 

organização mas os alunos tinham a liberdade de escolher os seus companheiros de 

trabalho e de ajustar/sugerir mais alternativas sempre que necessário. Na turma de 6ºano 

tinha uma postura mais autocrática, definia as tarefas que iam ser executadas bem como 

os grupos de trabalho. Tinha sempre em atenção criticar sempre que considerava 

pertinente mas também elogiar, cada um no momento adequado, tanto na turma de 12º 

como a de 6ºano. Esta mudança de postura deu-se pelo facto das turmas terem 

comportamentos diferentes e assim exigirem de mim posturas. 
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5.1.6. À procura do exercício mais estimulante 

 Esta procura nem sempre foi fácil. Muitas das vezes enquanto procurava, 

encontrava exercícios que na minha ótica iam funcionar mas, na realidade os alunos não 

correspondiam ou então não se identificavam com o mesmo. Para esta procura recorri a 

vários livros e websites das diferentes modalidades que lecionei, ao meu núcleo de 

estágio e ao professor cooperante, mas também a colegas que estavam a realizar estágio 

noutras escolas.  

 Por vezes senti algumas dificuldades na tomada de decisão, encontrava vários 

exercícios e não sabia se estes iam funcionar. Com o tempo comecei a conhecer melhor 

as turmas e ao ver os exercícios conseguia ter uma ideia de quais iriam funcionar 

melhor e ser mais estimulantes. Considero que um exercício pode ser muito bom na 

teoria mas se não corresponder à forma de estar da turma, ao seu nível e às suas 

expectativas este pode não funcionar e não há qualquer entusiasmo por parte dos alunos. 

 Posto isto, julgo que um exercício estimulante para os alunos tem muitos mais 

benefícios nos seus resultados pois estes estão empenhados e motivados para a 

execução do mesmo, o que leva a um bom decorrer da aula, criando assim um bom 

ambiente.  

 

 

5.1.7. Relação Professor-Turma  

A atividade do professor será mais ou menos eficaz em função de se ajustar à do 

aluno em cada momento da aprendizagem. Assim, entende-se a aprendizagem como 

“um processo de construção de significados e atribuição de sentido” e o ensino como a 

“ajuda necessária para que esse processo se realize na direção desejada” (Scheerens cit. 

Albuquerque, 2010). Para que isto ocorra é muito importante o professor conseguir 

manter uma boa relação com a turma, sendo que a sua função é, portanto, facilitar a 

atividade mental dos alunos para que estes tenham a oportunidade de construir novos 

conhecimentos a partir da reconstrução e reorganização dos que já possuem 

(Albuquerque, 2010).  

Prestar essa ajuda supõe por parte do professor criar aos alunos desafios 

acessíveis, situações novas, cuja resolução lhes coloque a necessidade de mobilizar os 

conhecimentos que já possuem, para tal é crucial um conhecimento adequado da turma.  

Segundo Eble (cit. Albuquerque, 2010), a interação professor-turma passa por 

encorajar a discussão na turma, convidar os alunos a partilhar os seus conhecimentos e 
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experiências, clarificar pensamentos para identificar razões para as questões, incitar os 

alunos a criticar as ideias do professor, saber se a turma está a entender o professor ou 

não, ter interesse e preocupação com a qualidade do seu ensino e aplicação dos 

conceitos por parte dos alunos, para demonstrar se estes compreenderam os conteúdos. 

Ao longo do estágio tentei estabelecer uma relação com a turma com base nestes 

pressupostos, principalmente na turma de 12ºano, pois tratava-se de uma turma mais 

adulta, com uma grande capacidade de comunicação, interação e questionamento. Com 

o decorrer das aulas fui conhecendo os alunos e adaptando o ensino às suas 

necessidades, tentando incorporar a experiência dos federados ao conteúdo, 

incentivando sempre a sua participação nomeadamente na ajuda aos colegas. Isto criou 

oportunidades para os alunos refletirem sobre a sua prática mas também a que alunos 

menos experientes começassem a ter mais autonomia levando a um melhor 

conhecimento das matérias em causa. Com esta ajuda por parte dos alunos tornou-se 

mais fácil aproveitar melhor o tempo de aula, diminuindo as interrupções pois sabia que 

caso eu estivesse a corrigir um grupo, havia algum aluno a orientar os outros grupos, 

não sendo necessária a paragem constante de toda a turma. Isto tudo levou a que 

conseguisse ter um bom relacionamento com a turma, estando esta empenhada em obter 

melhores resultados a nível motor mas também cognitivo, uma vez que ao ajudarem-se 

uns aos outros a sua capacidade de retenção acabava por ser maior, verificando-se isso 

nos testes teóricos pois a média final foi elevada. 

Posto isto, importa referir que o bom relacionamento que consegui criar com a 

turma também se atribui ao facto de esta ser uma turma compreensiva, com um grande 

respeito pelos professores. Graças a eles aprendi muito ao longo do ano letivo pois eles 

deram-me espaço para ensinar o que sabia mas também o que ainda estava a aprender, 

não ficando desmotivados com os meus erros mas sim empenhados na melhoria. Com o 

erro todos aprendemos e todos evoluímos.   

 

 

5.1.8. Avaliação 

Ao longo de todo o processo de ensino-aprendizagem foi necessário realizar 

diferentes tipos de avaliação, sendo estas a Avaliação Diagnóstica (AD), a Avaliação 

Sumativa (AS) e a Avaliação Formativa (AF).  

A AD serve para os professores perceberem o nível em que os seus alunos se 

encontram, possibilitando verificar os conhecimentos adquiridos anteriormente. Deve 
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ter maior incidência nos conteúdos mais pertinentes de abordagem à modalidade para a 

respetiva turma.  

Para realizar esta avaliação, defini um conjunto de critérios (dezasseis em 

futebol e 10 em andebol e badminton), e atribuí uma nota de 1 a 3 em cada um, sendo 

que 1- não realiza, 2- realiza com dificuldade, 3- realiza sem dificuldade. O maior 

problema sentido foi a quantidade de conteúdos que tinha e conseguir avaliar todos os 

alunos da forma mais adequada, pois como tinha muitos conteúdos tornou-se difícil 

avaliar todos os alunos em tudo.  

Assim, consegui fazer uma avaliação geral e, ao mesmo tempo, individual, 

percebendo o nível global e individualizado da turma. Através da interpretação dos 

resultados foi mais fácil distinguir as principais carências relativamente aos conteúdos 

definidos, sendo que posteriormente os objetivos foram redefinidos, bem como, 

verificar os casos pontuais de diferenças no nível de desempenho.  

A AS tem por finalidade avaliar, quer a evolução dos alunos após todo o 

processo de ensino - aprendizagem, quer o próprio processo em si. Com o intuito de 

facilitar o processo de avaliação fui tomando algumas notas ao longo das aulas mas a 

verdadeira essência da avaliação era feita na aula destinada a isso., Posso assim referir 

que avaliei o desempenho final dos alunos e não a sua evolução. Contudo, como 

conhecia bem a turma, no momento de avaliação se os alunos não estivessem a executar 

corretamente alguma habilidade que costumavam fazer bem, chamava-os à atenção e 

tinha sempre isso em consideração, pois na minha opinião os alunos não devem ser 

prejudicadas se naquele momento considerado forma estão a executar mal, sabendo que 

eles costumam executar de forma correta. Se assim fosse não era necessário prestar 

grande atenção durante as aulas pois apenas tinha interesse as aulas de avaliação. Esta 

avaliação centrou-se na observação da presença dos critérios para os elementos técnicos 

e táticos que foram abordados ao longo das aulas.  

Esta avaliação corresponde ao balanço final em relação às aquisições da 

atividade, ou seja, tem como objetivo classificar os alunos no final do ensino da 

modalidade.  

A AS foi feita através de situações de aprendizagem individuais e jogo. As 

situações de aprendizagens individuais foram realizadas através das tarefas baseadas no 

jogo, em que os alunos executam uma determinada habilidade mas os aspetos 

decisionais (o que fazer, quando fazer) estavam muito facilitados, ou mesmo pré-

determinados. De seguida, eram realizadas formas parciais de jogo que visavam 
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delimitar um problema tático, assim tornava-se mais fácil avaliar os alunos em 

determinados conteúdos táticos. Por fim, era realizado jogo estando este ajustado ao 

nível da turma.  

Assim foi possível comparar os resultados globais e as progressões dos alunos e 

para isso baseei-me nos critérios, para mim, mais importantes de serem verificados. 

Desta forma, realizei uma avaliação através de uma escala de apreciação de acordo com 

cinco níveis de desempenho, e no final essa nota foi transformada numa nota na escala 

de 0 a 20 através de uma regra de três simples. De acordo com o sistema de avaliação 

definido pelo grupo de EF, as habilidades motoras e a condição física tinham uma 

percentagem de 60%, os conceitos psicossociais de 20%, a cultura desportiva de 20%.  

A AF diz respeito a um processo contínuo, cumulativo e sistemático, sendo 

considerada um método de avaliação onde os alunos são avaliados por inteiro, ou seja, a 

avaliação não deve ocorrer apenas no final da modalidade. O professor deve estar 

sempre atento e promover atividades que possibilitam a avaliação dos alunos e o seu 

desenvolvimento, conseguindo assim motivá-los, informando-os sobre o seu sucesso, 

conseguindo identificar as dificuldades, através do acompanhamento frequente aos 

mesmos. Esta avaliação pode ocorrer por meio da observação permanente do professore 

posterior registo, sendo que este deve estar atento ao desenvolvimento do aluno, sendo 

capaz de avaliar a sua evolução e as principais dificuldades do aluno nas habilidades 

técnicas e táticas. Assim, torna-se mais fácil para o professor para este criar exercícios 

propícios, com vista à melhoria da turma. Nas minhas aulas esta avaliação foi realizada 

essencialmente através da observação sistemática dos alunos em diferentes situações, 

sendo que em alguns momentos efetuava um registo da performance da turma no 

global.  

Quando um professor realiza uma avaliação, considero mais vantajoso este ter 

uma base critérios pré-definidos, permitindo que a avaliação seja individual e não 

coletiva (turma). Desta forma, permite ao docente distinguir o nível em que se encontra 

cada um dos alunos, instituindo justiça em termos individuais. Para além disso, facilita a 

identificação dos pontos fortes e fracos de cada aluno, permitindo ao professor 

potencializar os mais fracos mas também os mais fortes, fazendo com que estes possam 

evoluir, tirando sempre o melhor partido das capacidades de cada um. 
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5.2. Áreas 2: “Participação na escola e relações com a comunidade”  

 

5.2.1. O Clube de Desporto Escolar 

O Desporto Escolar (DE) em Portugal é responsabilidade de uma equipa que se 

caracteriza por Coordenação Nacional do Desporto Escolar e operacionaliza-se dentro 

do sistema educativo nacional. O DE tem como missão “proporcionar o acesso à prática 

desportiva regular e de qualidade, contribuindo para a promoção do sucesso escolar dos 

alunos, dos estilos de vida saudáveis, de valores e princípios associados a uma cidadania 

ativa” (Programa do Desporto Escolar 2013-2017).  

 A escola oferece algumas modalidades de DE, sendo que o núcleo de estágio 

ficou encarregue pela equipa de futsal feminino de escalão de Juniores. O DE é um 

espaço de prática desportiva onde todos os alunos do agrupamento podem participar.  

 Durante todo o ano foi-nos dada a possibilidade de organizar/planear os treinos, 

orientar os jogos e tomar todas as decisões que considerássemos necessárias.  

 A equipa tinha dois treinos por semana, um de 45 minutos e outro de 90. Nem 

sempre foi fácil realizar todos os treinos devido à falta de comparência de algumas 

alunas, sendo esta mais evidente nos treinos de 45’. Esta falta de comparência era 

resultado de vários fatores, nomeadamente, a aula à mesma hora, estágio nesse dia (no 

caso das alunos que frequentavam cursos profissionais), e algumas mesmo por desleixo, 

apenas lhes interessava ir aos jogos. Desta forma, optamos por dividir os treinos de duas 

maneiras, os treinos de 45’ tinham como objetivo a melhoria da condição física sendo 

assim dando treino funcional com alguns exercícios mais específicos para o futebol, 

enquanto os treinos de 90’ tinham como objetivo a melhoria das alunos em termos 

táticos e técnicos. Em todos os treinos tentámos sempre motivar as alunas para a sua 

participação nos mesmos bem como o seu empenho. Tentámos também mostrar que 

todos podem e devem participar no DE independentemente das suas qualidades. Ao 

longo do ano foi possível identificar melhorias na equipa, quer ao nível de jogo quer ao 

nível de comportamentos e atitudes. Ao nível de jogo as alunas conseguiram conhecer a 

forma de jogo umas das outras e assim adaptar-se em função da forma como a equipa 

jogava, procurando o sucesso coletivo e não tanto o individual. Em termos de 

comportamento as alunas começaram a tentar comparecer de forma mais assídua aos 

treinos, especialmente aos de quarta-feira. Conseguiram aprender a aceitar as decisões 

tomadas, aceitar a crítica mas também a jogar em equipa e procurar o sucesso, aceitando 

o resultado final. Isto nem sempre foi fácil pois eram alunos muito efusivas e que por 
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tudo e por nada arranjavam discussão e atritos, mas aos poucos e poucos isto foi 

melhorando.  

 Ao contrário do esperado, esta experiência no DE superou em tudo as minhas 

expectativas e conseguimos sempre manter uma boa relação com a maioria das alunas, 

sendo esta mais evidente em algumas pois a empatia criada com as alunas que 

cumpriram quase todos os treinos é muito maior do que com aquelas que poucos treinos 

fizeram. Posso assim afirmar que, com as alunas com que houve mais empatia, 

conseguimos manter uma relação espetacular (grande à vontade em expor os problemas, 

quer escolares quer pessoais, e a expressar a sua opinião de forma calma e construtiva), 

caso como se estas fossem da nossa turma. Conseguimos ganhar a confiança das 

mesmas e assim conversar com elas sobre diversos assuntos, aconselhando-as sempre 

da maneira que considerávamos mais adequadas, chegando mesmo a ajudá-las a ter uma 

alimentação mais saudável. Como é natural, com alunas que estavam pouco presentes 

nos treinos tornou-se mais difícil criar uma relação tão boa pois não as conhecíamos 

muito bem não sabíamos quais as suas principais características e a forma como iriam 

reagir a diferentes situações.  

 Posso assim referir que com algumas criou-se uma relação de amizade, enquanto 

com outras foi uma relação mais profissional. 

 

 

5.2.2. Participação e dinamização de atividades desportivas 

5.2.2.1. Corta Mato 

A prova de corta-mato foi a primeira atividade em que o NE esteve envolvido. 

Esta ocorreu no dia 15 de Dezembro de 2014, 1º período, na Escola Básica de Penafiel 

Sul (EBPS).  

As tarefas a realizar nesse dia ficaram desde logo definidas numa das reuniões 

do grupo de Educação Física. Eu fiquei responsável por ajudar um dos professores a 

distribuir os dorsais e os alfinetes aos alunos do escalão Infantis B Masculinos. Posto 

isto, e dado o início das provas, fiquei responsável por um ponto de passagem, 

juntamente com as minhas colegas de estágio, onde que cada vez que iniciava uma 

prova tínhamos que dividir esses espaço em dois corredores, pois era um sítio de 

passagem nos dois sentidos.  

No que diz respeito ao evento final, este correu bem e foi muito gratificante 

poder participar, servindo como uma oportunidade para o NE entender a forma de 
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organização deste tipo de eventos. Como, por exemplo, a forma como são organizados 

este tipo de eventos, o que é necessário tratar antes dos eventos (prémios de 

participação, lanches), como se deve proceder à distribuição dos dorsais pelos 

respetivos alunos, e a informação/comunicação para que os alunos não participem nas 

provas erradas.  

Mais tarde, no dia 4 de Fevereiro de 2015, 2º Período, estivemos presentes na 

fase regional do corta-mato que decorreu em Lousada. Aqui apenas acompanhamos os 

alunos, não tendo qualquer função ao nível da organização pois isto já não dizia respeito 

ao nível da escola. A nível pessoal posso retirar algumas ilações desta participação, 

nomeadamente ao nível da participação dos alunos. Foi possível verificar que muitos 

dos alunos que participaram eram praticantes da modalidade e, na sua maioria 

conseguiram atingir os lugares mais altos. Assim encontram-se algumas diferenças ao 

nível do vestuário no que diz respeito a atletas federados e não federados. Os atletas 

federados, na sua maioria usam roupa adequada para a prática de atletismo, que é tops 

(em raparigas), calções justos e/ou curtos, as meias de compressão e as sapatilhas 

adequadas para o terreno. Também foi possível encontrar diferença na maneira como os 

alunos encaravam a prova. Enquanto os atletas federados vêm esta prova como mais 

uma competição, a maioria dos alunos, com exceções claro, encaram isto como uma 

brincadeira e uma forma de puderem faltar às aulas. Não sendo isto benéfico pois não 

são estes os princípios do desporto.  

 

 

5.2.2.2. Torneio de Abertura do Desporto Escolar de Orientação 

 Antes da data da atividade, a professora responsável pediu a nossa colaboração 

para a verificação dos mapas. Assim, foram-nos dados os mapas que iriam ser utilizados 

na prova e estivemos a verificar se todos os azulejos estavam em condições. De seguida, 

enviamos os mapas com as respetivas correções.  

 No dia da atividade ajudamos na elaboração dos prémios e na reportagem 

fotográfica não tendo assim oportunidade de perceber como é realizada uma competição 

desta modalidade, nomeadamente a forma como são feitas as respetivas partidas e 

chegadas, bem como o resultado final. 

 Ao contrário dos outros grupos/equipa da escola esta teve um torneio de abertura 

realizado no agrupamento, levando à questão “porquê um torneio de abertura para esta 

modalidade”?. Esta é uma forma de mostrar a modalidade à comunidade escolar e assim 
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conseguir mais alunos a frequentarem a mesma, no entanto, também seria importante 

realizar o mesmo para as outras modalidades. Por exemplo, poder-se-ia realizar um dia 

desportivo em que eram apresentadas todos os grupos/equipa e os alunos tinham a 

oportunidade de experimentar os que quisessem, tirar todas as dúvidas que tinham e no 

final se assim o entendessem inscreverem-se em algum.  

  

 

5.2.2.3. Torneio de Basquetebol 3x3 

O Torneio de Basquetebol 3x3, ocorreu no dia 8 de Janeiro de 2015, 2ºperíodo, 

ESJA e na EBPS.  

Tal como para o corta-mato, as tarefas a realizar nesse dia ficaram desde logo 

definidas numa das reuniões do grupo de Educação Física. Eu fiquei responsável por 

um campo, organizando as equipas para cada jogo e registava a sua pontuação ou 

arbitrava o jogo e, no final, dirigia-me à mesa para a entrega dos resultados.  

No que diz respeito ao evento final ao nível da escola, foi mais uma vez muito 

gratificante poder participar e correu tudo bem, servindo mais uma vez como uma 

oportunidade para o NE entender a forma de organização deste tipo de eventos, o que é 

necessário tratar antes dos eventos (prémios de participação, lanches), como se deve 

organizar os alunos para que estes estejam no local quando for a sua vez de realizar os 

jogos para assim não haver atrasos.  

Mais tarde, no dia 11 de Fevereiro de 2015, 2º Período, estivemos presentes na 

2ª fase (regional) do Torneio de Basquetebol que decorreu no Pavilhão Fernanda 

Ribeiro, em Penafiel. Aqui apenas acompanhamos os alunos, não tendo qualquer função 

ao nível da organização pois isto já não dizia respeito ao nível da escola. Tal como na 

prova de atletismo foi possível verificar algumas diferenças ao nível do vestuário e 

calçado dos alunos que praticavam a modalidade fora da escola. A forma como encaram 

o jogo também é diferente, foi possível observar que a maioria dos alunos federados em 

basquetebol são muito mais competitivos que os restantes, ficando chateados quando 

algum colega de equipa falhava algum passe ou algum cesto.  

 

 

5.2.2.4. Desporto Adaptado – Basquetebol em cadeira de rodas 

A atividade, ocorreu no dia 20 de Março de 2015, 2ºperíodo, na ESJA, sendo 

aberta a todos os estudantes da escola.  
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Após o início do estágio, o núcleo em conjunto com o PC começou a dar 

algumas ideias para a atividade que tínhamos que realizar. Após algumas sugestões 

surgiu a ideia do basquetebol em cadeira de rodas. Optámos por esta pois falamos com 

um clube de Paredes e eles mostraram-me imediatamente disponíveis para nos ajudar e 

assim seria uma boa maneira dos alunos conhecerem a modalidade. Com esta atividade 

pretendia-mos despertar a consciência dos alunos para os indivíduos portadores de 

deficiência, contribuindo assim para uma sociedade mais tolerante e inclusiva. 

De seguida foi necessário a aprovação do Conselho Pedagógico para se realizar 

a atividade, e para isso preenchemos o projeto no site da escola com tudo o que era 

necessário e quais os nossos objetivos com a atividade. Passado alguns meses a 

proposta foi aprovada. Posto isto, voltámos a contactar o clube para definir todos os 

pormenores necessários e a definir o que era preciso para antes e no dia da atividade. 

No que diz respeito ao evento final, este correu muito bem e foi muito 

gratificante poder experienciar e dar a oportunidade aos alunos de conhecerem uma 

realidade que para muito deles é desconhecida. Todos os alunos que participarem 

estiveram sempre bastante empenhados e motivados na atividade, chegando muitos a 

dizer “ professora eu a pensar que isto ia ser uma seca e foi mesmo fixe”.  

Posso assim afirmar, com toda a certeza, que esta foi uma experiência muito 

enriquecedora e motivadora para todos os alunos. A alegria e o empenho demonstrado 

por todos fez com que os objetivos fossem alcançados. Para que isto fosse possível 

considero que foi importante os alunos poderem experimentar, terem a oportunidade de 

sentir as mesmas sensações de quem pratica a modalidade 

 

5.2.3. O Diretor de Turma 

O Diretor de Turma (DT) é responsável por desempenhar funções de docência e 

gestão. Ao nível da docência, este é responsável por coordenar um grupo de docentes 

(professores da turma) e fazer respeitar, compreender e ajudar a desenvolver o aluno de 

acordo com as suas características. Por sua vez, a gestão implica a coordenação na 

adaptação do currículo e ainda na coordenação das atividades do Conselho de Turma. O 

Diretor de Turma tem a complexa missão de estabelecer a ligação entre os Professores 

da sua turma, contribuindo para a resolução de eventuais problemas decorrentes de cada 

disciplina, sendo ainda o primeiro contato e, muitas vezes, único da Escola com os 

Encarregados de Educação (Roldão, 2007).    
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Para além das competências de burocracia, o DT também exerce funções ligadas 

à comunicação e à interação com os alunos e com a comunidade educativa, é ainda um 

mediador do processo educativo. O DT tem de possuir determinadas competências 

(características pessoais), passando por ser um bom comunicador e ter capacidade de 

relacionamento interpessoal bem como ser dinamizador e saber conduzir reuniões e 

atendimentos gerais ou personalizados (aluno em específico) (Roldão, 2007). 

O DT é responsável por adotar medidas eficazes de forma a melhorar as 

condições de aprendizagem e do processo educativo, conseguindo que os professores da 

turma, pais e encarregados de educação (EE’s) colaborem neste processo de modo a 

prevenir e a resolver problemas. Esta participação ajuda no desenvolvimento do 

processo de construção da identidade pessoal, moral, afetiva e psicomotora dos alunos, 

que é conseguido através do papel ativo do DT (Roldão, 2007). 

Em suma, o DT é o elemento de ligação e coordenação dos intervenientes no 

processo educativo, tendo múltiplas funções, entre as quais, chamar os pais à escola, 

informar, coordenar, dirigir reuniões, promover a resolução de problemas e mediar 

conflitos. É uma atividade de reflexão em prol do bom desenvolvimento dos alunos e da 

comunidade escolar (Martins, 2005).  

Enquanto estagiária, apenas acompanhei e informei-me acerca do que tinha 

ocorrido nas reuniões do diretor de turma. Como o PC tinha uma direção de turma, ao 

longo do ano foi-nos sempre mantendo a par do que acontecia, e em casos de situações 

problemáticas, como por exemplo, as faltas disciplinares, o excesso de faltas, explicava-

nos o que deve ser feito nesses casos e como é feito o preenchimentos dos documentos 

em questão.  

Com esta experiência foi possível verificar que o DT tem, realmente, um papel 

importante enquanto mediador de todo o processo pois como se tratava de uma turma 

problemática as chamadas de atenção, as reuniões e o preenchimento de diferentes 

papéis tornou-se um hábito, e para tal é muito importante o professor conhecer os 

alunos e a forma como deve proceder perante as situações que ocorrem.   

 

 

5.2.4. Reuniões na escola; departamento e de grupo; conselhos de turma 

 Ao longo do ano letivo foram várias as reuniões em que participei, 

nomeadamente reuniões do conselho de turma, de departamento e de grupo.  
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As reuniões do conselho de turma foram realizadas no final de cada período à 

exceção do primeiro que teve também uma reunião intercalar, a fim de efetuar um 

balanço da prestação dos alunos e confirmar as notas. Participei sempre em duas 

reuniões, uma vez que tinha duas turmas, a turma residente e a turma partilhada. Nestas 

reuniões estiveram presentes os professores de todas as disciplinas, incluindo o 

professor cooperante e também as minhas colegas de estágio (no caso da turma 

partilhada). As mesmas servem para fazer um balanço da prestação da turma de uma 

forma geral e confirmar as notas de todas as disciplinas, que foram previamente 

colocada num programa existente para o efeito. No final, o secretário da reunião 

procedia à leitura da ata. 

 Entre as reuniões das duas turmas foi possível encontrar várias diferenças pois a 

turma partilhada tinha alunos com NEE e outros que tinham acompanhamento do 

gabinete de psicologia, sendo que a professora do ensino especial e a psicóloga também 

estavam presentes nas reuniões e apresentavam relatórios pormenorizados de cada um 

enquanto na turma residente a principal preocupação centrava-se na média que os 

alunos tinham em cada disciplina, em especial nas disciplinas de exame. No final, o 

secretário da reunião procedia à leitura da ata. 

As reuniões de departamento foram realizadas ao longo do ano, sempre que 

havia necessidade de definir algo importante e fazer uma avaliação das atividades. 

Nestas reuniões estiveram professores das diferentes disciplinas que pertencem ao 

departamento de expressões. Logo na primeira reunião, os professores apresentaram as 

atividades que iriam ser realizadas ao longo do ano e referiam qual a ajuda que era 

necessária por parte dos restantes professores. Depois disso houve mais duas reuniões, 

em que uma delas serviu para fazer um balanço do primeiro período e a outro foi para 

definir os pormenores para uma atividade que ia ser organizada pelo grupo de música, 

em que era necessária a ajuda dos outros grupos para diferentes tarefas. Assim foram 

definidas todas as funções.  

 As reuniões de grupo de EF também foram realizadas ao longo do ano letivo 

com o intuito de definir e organizar as atividades. Na primeira reunião ficou definido o 

plano de atividades do ano letivo presente. A segunda reunião decorreu no 1º período e 

serviu para definir tudo o que era necessário para o corta-mato escolar e para o torneio 

de basquetebol 3x3, tais como, definir funções, a forma de organização, os horários e 

regras de participação. Nesta reunião definiu-se logo tudo para as duas atividades para 

que não fosse necessário reunir outra vez já que se tratavam de atividades com datas 
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relativamente próximas. Ficou também definido como iria ser realizado no caso dos 

alunos que ficassem apurados para a fase regional e quem os iria acompanhar. As 

reuniões seguintes serviram para fazer um balanço das atividades que tinham decorrido 

até à data bem como a avaliação das notas finais da disciplina de cada período. Numa 

das reuniões ficaram definidas a forma como o grupo iria ajudar o grupo de música na 

atividade que iam organizar no 3ºPeríodo e qual a função de cada um. No final, o 

secretário da reunião procedia à leitura da ata. 

 É importante salientar que no início do ano letivo foi realizada uma reunião geral 

de professores do Agrupamento que teve lugar na escola secundária e foi presidida pelo 

diretor do agrupamento e foram abordados assuntos como a organização geral do 

agrupamento e qual o ponto de situação. Outro assunto foi a apresentação do 

Regulamento Interno da Escola, e a referência de todas as escolas que pertenciam ao 

agrupamento.  

 

 

5.3. Área 3: “Desenvolvimento profissional”  

“Esta 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.”5 

 

5.3.1. Projeto de Formação Inicial (PFI) 

 O PFI faz parte de uma das tarefas de EP, que foi realizado no início do mesmo. 

Este documento fez-me refletir sobre as minhas dificuldades e capacidades, bem como 

as minhas expectativas em relação ao EP, ao nível do contacto com a turma, como o 

meio escolar (professores e funcionários) e também com o meio envolvente (sociedade). 

Foi assim um ponto de partida para este ano que passou.  

 

 

                                                                 
5
 Normas Orientadoras do Estágio Profissional é um documento interno do 2º ciclo de estudos em Ensino 

da Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário da FADEUP, elaborado pela Doutora Zélia Matos 

para o ano letivo 2014-2015.   
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5.3.2. Portfólio digital 

 O portfólio digital surge como parte integrante do EP, onde foram colocados 

todos os documentos consultados e elaborados neste contexto. A sua estrutura está 

definida segundo 3 Áreas de Desempenho subdivididas que constam no PFI e no 

relatório de estágio. Esta ferramenta permitiu-me organizar toda a informação, 

tornando-se assim muito útil.  

 

  

5.3.3. A Observar também se aprende 

 Existem várias formas de uma pessoa aprender, nomeadamente através do 

estudo e da aprendizagem com os outros, tanto em aulas como através da observação. 

Assim, ao longo do EP revelou-se muito importante a observação de aulas de outros 

professores pois deu-nos a possibilidade de reconhecer novas práticas, estratégias de 

organização, controlo da turma, formas de comunicação, ajudando-nos a apurar o nosso 

sentido crítico e retirar ilações.  

 De acordo com Reis (2011), a observação de práticas, quer do professor 

cooperante quer dos colegas, têm como objetivo promover o contacto com várias 

abordagens, metodologias, atividades e comportamentos específicos. “Aprende-se 

muito através da observação, constitui uma componente extremamente importante do 

processo de desenvolvimento pessoal e profissional de qualquer professor, 

independentemente do seu nível de conhecimento e experiência” (Reis, 2011, p. 12). A 

observação é sempre uma mais-valia independentemente do nível em que cada um se 

encontra pois todos devemos estar em constante aprendizagem. Desta forma, é um 

elemento facilitador na melhoria da qualidade do ensino e da aprendizagem, tornando-se 

uma fonte de inspiração, motivação e um forte catalisador de mudança.  

 Portanto, para uma constante melhoria foram fundamentais a aulas observadas 

dos elementos do núcleo de estágio, dos outros professores de Educação Física, mas 

também as reuniões do NE em que refletíamos sobre os nossos erros e diferentes formas 

de os colmatar. Concluo assim que a observação é muito importante para o 

desenvolvimento individual mas também coletivo do professores, tentando melhorar a 

qualidade do ensino e das aprendizagens por parte dos alunos.  
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5.3.4. A Construção da Identidade Profissional … o passado, o presente e o futuro 

Enquanto EE é importante construir a identidade profissional, ter as suas ideias, 

conceções, construção do que quer ser enquanto profissional, trabalhando em equipa e 

desempenhando os papéis que lhe pertencem. É aqui a oportunidade para o realizar 

apesar de este ser um processo em mudança pois temos que ter a capacidade de nos 

adaptar aos diferentes tempos, e assim evoluir em conjunto com a nossa sociedade. 

Do ponto de vista sociológico, segundo Giddens (cit. Dias, 2013), a identidade 

pode ser definida como as características marcantes do caráter de uma pessoa ou o 

carácter de um grupo que se relaciona com o que eles são e com o que tem sentido para 

eles.  

 No início do EP, o meu passado enquanto estudante levou-me a ter algumas 

ideias sobre esta temática que, no final, mostraram-se irreais. Apesar de tudo, isto foi 

importante para a construção da minha identidade profissional, tanto em aspetos 

positivos e negativos, ou seja, o bom que retirei disto mas também o que não quero ser. 

Deste ponto de vista posso afirmar com toda a certeza que todas as aprendizagens foram 

favoráveis porquanto me ajudam a ser mais seletiva do que quero para o meu 

desempenho profissional.  

Assim, com todas as experiências ao longo do ano, através do contacto com a 

turma, com os outros professores, os auxiliares e a direção foi possível criar a minha 

identidade profissional, e assim reger-me por ela neste presente que foi o EP. Em 

termos mais concretos, a minha identidade profissional passa por ser uma professora 

responsável e empenhada que se preocupa em desenvolver as capacidades dos alunos, 

preparando as aulas de forma metódica mas, que também se preocupa com o seu bem-

estar físico e psicológico. Transmitir os conhecimentos necessários aos alunos mas, 

perceber que com eles posso aprender muito, bem como com os professores mais 

experientes. Ser uma professora entusiasta respondendo às motivações dos alunos 

sempre de forma orientada para os objetivos. Contudo, tenho a perfeita noção que ainda 

há aspetos a melhorar e outros que vão ser alterados com as mudanças que a nossa 

sociedade tem cada vez. 

Ao longo deste ano, tinha a ideia da identidade profissional através do meu 

passado, construí ao longo do meu presente, estando preparada para que ao longo do 

futuro que me espera mudanças possam acontecer. 
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Conclusão 

 

 Findado o EP, chegou o momento de me “despedir” deste longo caminho que 

trilhei durante este ano letivo. Foram muitos os momentos vividos e as aprendizagens, 

sentimentos e emoções impossíveis de descrever, mas que recordarei para sempre, pois 

tiveram larga influência no meu desenvolvimento pessoal e profissional. Não percorri 

este caminho sozinha, e as pessoas que nele estiveram presentes permitiram-me ter 

diferentes perspetivas da vida, mas também do que é ser professora de EF.  

Pela primeira vez, tive as responsabilidades inerentes à profissão que escolhi. 

Foi um ano com algumas dificuldades e bastante exigente, mas também foi produtivo e 

de muitas aprendizagens, fazendo-me perceber que com esforço e dedicação tudo se 

torna mais fácil, principalmente quando estamos a fazer o que gostamos. Para isto foram 

muito importantes os momentos de reflexão, para conseguir ultrapassar os obstáculos e 

desafios mas também os momentos de insatisfação e desânimo. Com isto, aprendi e 

cresci muito.  

 Quando chegou a hora da despedida senti alguma nostalgia, pois a incerteza de 

não saber quando voltarei a ter a oportunidade de lecionar entristece-me mas, com isto 

saí uma pessoa realizada, sentindo que vivi intensamente todos os momentos 

proporcionados neste estágio.  

 Sinto que o EP funcionou de uma maneira muito boa, contando sempre com o 

apoio de todas a pessoas envolvidas neste processo, facilitando a minha entrada neste 

novo mundo, no qual terei que continuar a trabalhar se quiser chegar ainda mais além. 

Só espero um dia ter a oportunidade de pôr novamente em prática tudo o que me foi 

ensinado, mas também para aprender ainda mais. Isto porque ser professor não é algo 

que esteja estagnado, é importante a constante formação para adquirir novas estratégias, 

alterar ideias e adaptar o que sabemos.   

 Ao longo do EP tive a oportunidade de perceber e experienciar o que realmente 

é dar aulas de EF. São momentos em que as reflexões sobre a nossa prática são 

essenciais para o nosso desenvolvimento enquanto profissionais mas também para 

melhoria do nível de performance dos alunos. É muito importante ser-se um professor 

reflexivo pois só assim se consegue ter uma melhor perceção das decisões tomadas, 

principalmente quando ocorrem momentos inesperados em que a decisão tem que ser 

tomada na hora e de forma rápida. Através da reflexão conseguimos melhorar as nossas 
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competências, e como tal, vou tentar fazer desta um hábito para tentar ser cada vez 

melhor. Considero que também é muito importante a capacidade do professor conseguir 

manter uma boa relação com a turma, pois se os alunos estiverem motivados para a 

prática facilita o processo de ensino-aprendizagem.  

 Sobre o DE, posso aferir que nem sempre é fácil evoluir pois nem todas as 

alunas estão predispostas para os treinos, apenas querem participar nos jogos. Como tal, 

é muito importante a intervenção do professor, para lhes explicar os treinos são muito 

importantes para que haja melhorias ao nível técnico e tático. Um jogador por muito 

bom que seja, se não souber jogar com a sua equipa, sozinho não consegue a vitória, 

pois para que o joga corra da melhor forma é muito importante o conhecimento da sua 

equipa e das principais características de cada um.  

 Em suma, afirmo que o EP foi um momento de grande importância para a minha 

formação pessoal e profissional por todos os momentos experienciados. Foi um 

caminho com altos e baixos, mas também com muitas curvas, mas que me levaram a 

concretizar as tarefas propostas e retirar sempre o melhor possível de todas elas. Dever e 

responsabilidade devem andar sempre juntos, assim como o empenho, o esforço e a 

dedicação. “Não consigo!” é uma expressão que não entra no meu vocabulário. Para 

isto, é importante fazer as coisas acontecer e não ficar à espera que estas aconteçam. 

Como? Procurar oportunidades, se estas não aparecerem então devemos ter a 

capacidade de sermos nós próprios a criá-las. Não ter medo de arriscar. O risco pode ser 

grande mas o triunfo poderá ser ainda maior.  
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