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Resumo  

Ensinar, Dirigir, Unificar, Criar, Aprender, Realizar: Vários percursos, um 

só destino é um documento que retrata uma jornada repleta de histórias, 

escolhas, aprendizagens e desafios pelas vias do ensino e da educação, vividos 

e sentidos na pele de Estudante Estagiário de Educação Física. Ao longo de oito 

capítulos serão relatados todos os detalhes peculiares desta experiência 

profissional realizada numa escola secundária do Grande Porto por quatro 

estudantes estagiários, com prática pedagógica no sétimo ano de escolaridade. 

O primeiro capítulo denominado “prefácio” descreve os motivos da elaboração 

do documento e todos os processos que nele tiveram lugar. As “raízes da minha 

identidade”, nome atribuído ao segundo capítulo, pretende dar a conhecer a 

minha história pessoal, as motivações que me conduziram a um “novo rumo” e 

ao ensino da Educação Física, assim como as minhas expectativas “sobre o 

futuro”, mais precisamente o Estágio Profissional. A entrada nesta nova etapa 

deu origem ao terceiro capítulo “o palco de todos os desafios” que caracteriza e 

contextualiza o local da minha atuação e dá rosto ao cenário que definiu a minha 

prática, a escola. O quarto capítulo “ensinar sem parar de aprender – um ciclo 

infindável” revela-se o cerne de toda esta narrativa ao relatar a minha 

intervenção pedagógica e todo o processo de ensino e aprendizagem. A 

avaliação da aptidão cardiorrespiratória, quinto capítulo, reporta a um estudo 

experimental realizado como resposta a uma exigência da prática durante a 

avaliação da aptidão física. A minha integração na comunidade educativa e 

participação nas atividades escolares descreve a minha vontade de “ser e fazer 

parte da escola”, inserida no sexto capítulo. O capítulo seguinte “a minha busca 

pela sapiência” revela as principais ações que contribuíram para a minha 

formação pessoal e profissional. Por fim, em jeito de considerações finais, oitavo 

capítulo, realizo um balanço de todo o Estágio Profissional deixando a certeza 

que esta viagem ainda não terminou. 

PALAVRAS-CHAVE: ESTÁGIO PROFISSIONAL; ENSINO DE EDUCAÇÃO 

FÍSICA; PROCESSO DE ENSINO-ESTUDO-APRENDIZAGEM; APTIDÃO 

CARDIORRESPIRATÓRIA. 
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Abstract 

“To Teach, to Conduct, to Unite, to Create, to Learn, to Perform: Several 

paths, one destination” is a document that portrays a journey full of stories, 

choices, learning and challenges through education, all lived very intensely as an 

intern student of Physical Education. Along eight chapters, every peculiar detail 

of this professional experience held at a secondary school of Porto will be 

reported by four interns, while teaching the seventh grade. The first chapter called 

“preface”, describes the motivation behind the creation of this document. The 

second chapter, “roots of my identity”, aims to tell my personal story, the 

motivations that led me to a “new direction” and to the teaching of Physical 

Education, as well as my expectations “on the future”, more precisely the 

Professional Internship. The beginning of this new stage resulted in the third 

chapter, “the stage of all challenges”, that puts into context the location of my role 

as a teacher, describing the scenario of my practice, the school. The fourth 

chapter, "teaching without ever stop learning – an endless cycle”, reveals the crux 

of this whole narrative as I report my pedagogical intervention as well as my own 

learning process. “The evaluation of cardiorespiratory fitness”, the fifth chapter, 

reports an experimental study carried out in response to a requirement of the 

practice during the assessment of physical fitness. My integration into the 

educational community and participation in school activities describes my desire 

“to be and become part of the school", entered in the sixth chapter. The following 

chapter, "my quest for wisdom”, reveals the main events that contributed to my 

personal and professional development. As closing remarks, in the eighth 

chapter, it’s performed an assessment of the entire professional internship, 

ensuring that this journey is not over yet. 

KEYWORDS: PROFESSIONAL INTERNSHIP; TEACHING OF PHYSICAL 

EDUCATION; THE TEACHING PROCESS-LEARNING-STUDY; 

CARDIORESPIRATORY FITNESS. 
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1. Prefácio 

“Descobri que a leitura é uma forma servil de sonhar.  

Se tenho de sonhar, porque não sonhar com os meus 

próprios sonhos.” 

(Pessoa, 2006) 

Na sociedade contemporânea, a possibilidade de alcançarmos a nossa 

aspiração profissional encontra-se cada vez mais distante. Seja por motivos 

culturais, sociais ou políticos, este facto não pode nem deve servir de pretexto 

para atitudes de desleixo, incompetência e renúncia face às nossas ambições, 

valores e objetivos, pois é esta vontade, a avidez e a paixão em atingir a meta, 

que nos alimenta o espírito, edifica os nossos sonhos e utopias e faz “brotar o 

melhor que reside em cada um de nós” (Marinho, 2013, p. 3). É para este tipo de 

desafios, estímulos e obstáculos que nós, seres do desporto, nascemos, 

vivemos, trabalhamos e lutamos e que nos conduzem ao triunfo. Esta 

complexidade do tempo presente distingue a importância que a educação possui 

na sociedade e, inerentemente, o papel peculiar que a figura docente assume na 

formação pessoal e social, íntegra e integral de seres humanos. Porém, a 

possibilidade de alcançar este ideal pedagógico e de atingir as suas finalidades 

depende, essencialmente, daquilo que se denomina identidade profissional, ou 

seja, da construção de uma conduta assente na pessoalidade, na axiologia e nas 

especificidades inerentes à profissionalidade docente, que ostenta o seu apogeu 

na prática profissional em contexto real, mais concretamente, no Estágio 

Profissional (EP).  

O EP é entendido como um “projeto de formação” que pressupõe a 

integração do conhecimento teórico-prático imprescindível à função docente, 

numa interpretação da relação entre os constructos ideológicos (teóricos) e 

pragmáticos (práticos), ou seja, aplicando a teoria na prática. O seu principal 

objetivo assenta no desenvolvimento de um professor “reflexivo que analisa, 

reflete e sabe justificar o que faz com consonância com os critérios de 

profissionalismo docente e o conjunto das funções docentes entre as quais 

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

cooperação” (Matos, 2012a, p. 3). Neste sentido, para alcançar todas estas 
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premissas intrínsecas ao EP, assume-se como basilar a aquisição de um 

conhecimento sólido e sustentado da matéria/conteúdos de ensino, da instituição 

e da sua cultura; de uma relação, partilha e diálogo com os colegas mais 

experientes, sobretudo nas aprendizagens que advêm da prática e dos anos de 

experiência; de uma capacidade e sensibilidade para conduzir o processo de 

ensino-estudo-aprendizagem1; de uma noção do trabalho em comunidade, 

comunicando com todos os intervenientes do contexto escolar e, acima de tudo, 

de um respeito pelos valores e princípios sociais e culturais, porque o ato de 

“educar é conseguir que a criança ultrapasse as fronteiras que, tantas vezes, lhe 

foram traçadas como destino pelo nascimento, pela família ou pela sociedade” 

(Nóvoa, 2009b, p. 3).  

Num âmbito mais específico e institucional o EP encontra-se inserido no 

plano de estudos do 2º ciclo em Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico 

e Secundário da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto (FADEUP), 

que decorre num regime de prática de ensino supervisionada por um professor 

cooperante (PC) da escola cooperante de forma direta, diária e contígua e por 

um professor orientador (PO) da FADEUP de forma indireta e periódica. Deste 

modo, de forma mais pessoal e individual, importa referir que a minha prática 

pedagógica decorreu numa instituição pública de ensino secundário do Grande 

Porto e foi orientada pelos professores Luís Moreira (PC) e Paulo Santos (PO).  

O presente documento, relatório de estágio (RE), apresenta-se como o 

reflexo deste percurso sui generis de desenvolvimento profissional, em que 

todas as experiências e acontecimentos vividos durante o ano de estágio serão 

alvo de uma reflexão “antes, durante e após a ação” (Estrela, 2010, p. 14) e de 

uma fundamentação teórica, empírica e contextual sustentada. A sua estrutura 

encontra-se organizada em oito capítulos, onde o primeiro capítulo denominado 

“prefácio” descreve os motivos da elaboração do documento e todos os 

processos que nele tiveram lugar. As “raízes da minha identidade”, nome 

atribuído ao segundo capítulo, pretende dar a conhecer a minha história pessoal, 

                                                             
1 (Kansanen, 2003) sugere a substituição da terminologia “processo de ensino-aprendizagem” 
por processo de “ensino-estudo-aprendizagem” uma vez que o estudo (trabalho do aluno) é 
uma peça vital para a sua aprendizagem. Em todo este processo, o ensino do professor torna-
se ineficaz se o aluno não demonstrar vontade, interesse e empenho em aprender.  
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as motivações que me conduziram a um “novo rumo” e ao ensino da Educação 

Física (EF), assim como as minhas expectativas “sobre o futuro”, mais 

precisamente o EP. A entrada nesta nova etapa deu origem ao terceiro capítulo 

“o palco de todos os desafios” que caracteriza e contextualiza o local da minha 

atuação do ponto de vista legal e institucional e dá rosto ao cenário que definiu 

a minha prática, a escola. O quarto capítulo “ensinar sem parar de aprender – 

um ciclo infindável” revela-se o cerne de toda a narrativa ao relatar a minha 

intervenção pedagógica de acordo com as quatro principais ações de 

organização e gestão do ensino e da aprendizagem, nomeadamente conceber, 

planear, realizar e avaliar. Neste capítulo está igualmente inserida um breve 

passagem por outra instituição e outro ciclo de ensino, como resposta a uma das 

diretrizes do EP. A avaliação da aptidão cardiorrespiratória, quinto capítulo, 

reporta-se a um estudo experimental, realizado como resposta a uma exigência 

da prática durante a avaliação da aptidão física. A minha integração na 

comunidade educativa e respetiva participação nas atividades escolares 

descreve a minha vontade de “ser e fazer parte da escola” – sexto capítulo. No 

capítulo seguinte “a minha busca pela sapiência” revela as principais ações que 

contribuíram para o meu desenvolvimento pessoal e para a minha formação 

profissional. Por fim, em jeito de considerações finais, oitavo capítulo, realizo um 

balanço desta passagem pelo EP, deixando a certeza que que todo este caminho 

não marca o fim do percurso, mas sim, o início de uma longa, larga e bela 

caminhada pelas vias do ensino e da educação. 

No cômputo geral, a proficuidade deste tipo de instrumentos na orientação 

da minha formação profissional foi inquestionável. Deles advieram pensamentos, 

questões e soluções bastante úteis à prática reflexiva e ao aperfeiçoamento da 

minha intervenção pedagógica. Posto isto, a sua conceção deve ser consciente, 

responsável, pragmática e reflexiva, evitando que a sua finalidade se resuma a 

uma mera formalidade. 
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2. Raízes da minha identidade  

“Quanto mais escavamos à procura do filão da vida, 

do Eu e do mundo, mais profundamente penetramos 

na terra e no lugar do nosso nascimento e 

crescimento. Mais trazemos à superfície e vemos fluir 

e correr abundantes e determinantes as águas 

subterrâneas da nossa origem”.    

(Bento, 2008, p. 18) 

A minha infância nem sempre foi pautada pelo facilitismo. Comummente, 

quando realizamos a analepse dos períodos iniciais da nossa vida, sobressaem 

os marcos positivos, alegres e agradáveis. Apesar de ter tido uma infância feliz 

e uma família que me ama e apoia incondicionalmente foram, sem qualquer 

sombra de dúvida, os momentos mais difíceis e atribulados que me conduziram 

ao desporto.  

Relembro com extrema felicidade, e ao mesmo tempo saudade, o futebol 

da minha rua, local pacato, e desprovido de urbanização. O fontanário servia de 

ponto de encontro para mais um jogo, uma brincadeira, um momento de convívio 

e diversão entre as crianças da zona. Eram momentos de libertação e 

descontração que durante os anos preambulares da minha vida foram a minha 

única ligação ao desporto. A nível familiar, os hábitos desportivos nunca 

suplantaram a barreira televisiva, de espectadores atentos e assíduos e, um 

pouco por culpa desta perspetiva, a minha inserção no contexto desportivo foi-

se atrasando, ano após ano, até que algo despoletou a necessidade de avivar o 

meu corpo. Aos 9 anos de idade foi-me diagnosticada asma, uma doença crónica 

de inflamação das vias respiratórias que, em paralelo com um estilo de vida 

sedentário e hábitos alimentares incorretos, prejudicava o meu bem-estar. Por 

aconselhamento médico, iniciei o meu percurso desportivo. Pelos seus 

benefícios, ao nível do controlo respiratório, a natação foi a primeira escolha dos 

meus pais. Após um período de 2 anos de prática regular, optaram por substituir 

a natação pelo karaté, devido às suas mais-valias ao nível do autocontrolo, da 

defesa pessoal e da disciplina. Dois anos depois, o karaté deu lugar ao voleibol 
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por todas as valências sociais inerentes aos desportos coletivos. Após uma 

passagem de 6 meses pela modalidade apareceram o ténis e a capoeira por 

influência de amigos que praticavam as respetivas modalidades. A nível físico, a 

capoeira foi, sem dúvida, a modalidade que mais contribuiu para o 

desenvolvimento da minha condição física do ponto de vista coordenativo e 

condicional.  

Há cerca de dez anos, o futebol assumiu o leme da minha existência com 

experiências a nível profissional que exigiram uma enorme disponibilidade, 

dedicação e empenho, protelando a minha entrada na universidade. Vivi 

momentos únicos, conheci e visitei diversos países, lugares paradisíacos e 

singulares, criei amizades ímpares e duradouras, festejei nas vitórias, sofri nas 

derrotas, aprendi valores que alicerçaram a minha personalidade e amadureci. 

Foram anos extremamente gratificantes e memoráveis. No entanto, existe 

sempre o reverso da medalha. Por ser um mundo por vezes injusto, onde nem 

sempre os valores de transcendência, esforço, trabalho e dedicação se 

sobrepõem aos jogos de poder, ao interesse, ao dinheiro e às traficâncias, decidi 

contemplar a verdadeira autenticidade do desporto e apostar na minha formação 

pessoal concorrendo à FADEUP.  

2.1. Um novo rumo   

“Sei de onde venho, mas não sei para onde vou, 

embora saiba onde quero ir. E não sei bem o quê e 

quem sou”. 

(Bento, 2008, p. 21) 

A notícia de entrada na FADEUP foi recebida com naturalidade e 

serenidade, sentimentos antagónicos ao meu primeiro dia de aulas. Recordo 

como se fosse hoje o momento em que entrei na porta da faculdade para uma 

aula de natação. O nervosismo e ansiedade pautavam cada passo desorientado 

pelo corredor. Um mundo novo e desconhecido repleto de pessoas anónimas, 

totalmente díspar das escolas por onde tinha passado. A minha vontade de 

conhecer cada canto desta nova casa despoletou num ápice, procurando 

envolver-me ao máximo em todo o seu enredo. Foi então que me deparei com a 
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praxe e com a velha incógnita – ir ou não ir. Decidi arriscar e logo senti que era 

algo diferente do pensamento do senso comum. Senti confiança naqueles 

indivíduos de negro que se juntavam para conviver, distrair e integrar os mais 

novos num clima de pura diversão e transparência onde as palavras metafóricas 

e as ações sarcásticas se destinavam ao entretenimento e não à pejoração. 

Passei a viver entre dois mundos que, na minha opinião, se complementam, 

procurando sempre aprender mais, saber mais e ensinar mais, superando-me a 

cada instante. O culminar deste trajeto surgiu com a conclusão do primeiro grau 

académico de ensino superior (licenciatura) alcançando uma média final de 

dezasseis valores. A devoção e paixão pelo futebol não ficaram estagnadas nem 

se cingiram ao espectro de praticante, terminando a minha especialização em 

teoria e metodologia do treino desportivo – opção de futebol. 

Concomitantemente, a entrada nos Flyers Desportus, grupo académico da 

FADEUP, revelou-se o clímax desta etapa, uma vez que a essência do grupo 

exalta a tradição académica, a praxe, a ginástica acrobática e o desporto, 

proclamando o nome da faculdade a nível local, nacional e internacional.  

Desde o término da licenciatura tenho adquirido vivências e 

aprendizagens únicas, com enorme contribuição para a minha formação 

pedagógica e pessoal, nomeadamente, a experiência como monitor num dos 

maiores projetos nacionais de ocupação dos tempos livres para alunos do 2º e 

3º ciclo do ensino básico e secundário e a função de treinador de guarda-redes 

numa escola de futebol denominada Academia Colorstar, onde sou o 

responsável por 2 crianças, de 9 e 13 anos, e auxiliar no treino dos restantes 

escalões (petizes, traquinas e benjamins). Participar de forma ativa na formação 

e no desenvolvimento de crianças e jovens, a nível desportivo, pessoal e social, 

assistindo ao seu crescimento diário e ao aperfeiçoamento das suas 

capacidades e competências foi uma experiência única e apaixonante que 

conduziu as minhas opções vocacionais à via do ensino e da formação de 

crianças e jovens.     

Idolatro o desporto e tudo aquilo que ele representa, seja no futebol, 

através do sentimento de êxtase inerente à primeira entrada num estádio repleto 

de cânticos, festividade, emotividade e entusiasmo, ou na disciplina de 
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Educação Física, através da sua associação ao lúdico, à espontaneidade e à 

superação, pois “não se faz nela o que se quer, mas quer-se aquilo que se faz 

[…] Ela é, por conseguinte, um campo da superação, do dinamismo, elevação e 

excelência e não um campo a vulgaridade, do laxismo, mediania e indigência”2. 

Face a todas estas premissas, e desde o momento que detenho prudência, 

discernimento e sensatez sobre as minhas decisões e expectativas, que as 

minhas aspirações profissionais se resumem à área do treino de futebol e da 

docência em Educação Física, optando por realizar a minha segunda etapa de 

formação académica na obtenção da habilitação à profissão docente.  

Todos estes acontecimentos e decisões potencializaram a minha 

aprendizagem e influenciaram o meu desenvolvimento pessoal, contribuindo 

positivamente para a definição da minha personalidade, tornando-me uma 

pessoa exigente, perfecionista, organizada, afável e comunicativa, com uma 

grande capacidade de adaptação e integração em novos ambientes. No entanto, 

considero possuir algumas limitações, tais como dificuldade em aceitar 

determinadas decisões ou opiniões dos outros, quando estas não correspondem 

às minhas expectativas ou exigências, e excessiva primazia pelo critério e pelo 

detalhe que, em inúmeras ocasiões, tomam tempo profícuo para a realização de 

outras tarefas.    

Em suma, a noção daquilo que fomos, somos e seremos é essencial à 

nossa realização pessoal e profissional. Como refere Estanqueiro (2011, p. 24) 

“podemos admirar os outros, mas não temos de imitá-los. Somos diferentes e 

incomparáveis. Cada um de nós deve afirmar a sua identidade e apreciar-se 

como pessoa original e única. A riqueza humana está na diversidade”. 

 

                                                             
2 J. O. Bento (comunicação pessoal, 20 de Junho de 2012). 
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2.2. Sobre o futuro 

“Sabemos muito mais do que julgamos, podemos 

muito mais do que imaginamos”.3 

(Saramago, 1998)  

Quando encaramos as nossas expectativas existe sempre um certo grau 

de incerteza ou nervosismo. Por mais confiança, segurança e conhecimento que 

tenhamos, todas as assunções que perspetivem acontecimentos futuros são 

dúbias e imprevisíveis. Como refere Machado (2011, p. 35) “há receios que nos 

acompanham todos os anos.” Para o autor, “o início de cada ano lectivo trazia 

sempre um misto de entusiasmo e nervosismo.” Era, para ele, “uma coisa 

estranha, como se ao fim de tantos anos fosse sempre a primeira vez”. Se a 

perspetiva de um docente experiente, com largos anos de carreira no ensino, 

apresenta estas particularidades, as sensações vividas por todos os que se 

encontram na iminência de enfrentar o seu primeiro ano como professores são 

inimagináveis. Sendo o EP uma etapa que complementa a teoria adquirida nos 

anos prévios de formação com a prática (realidade docente), avultam-se as 

crises de insegurança e dúvida. O choque com a realidade é incerto e impossível 

de antever, só mesmo quando se vive a experiência ou se passa por ela é que 

se percebe a sua real intensidade. O estudante estagiário (EE) “[…] sente como 

se da noite para o dia o indivíduo deixasse subitamente de ser estudante e sobre 

os seus ombros caísse uma responsabilidade profissional, cada vez mais 

acrescida para a qual ele percebe não estar preparado” (Silva, 1997, p. 53). 

Apesar de a literatura corroborar com estes sentimentos, vividos nesta fase 

inicial da carreira docente, faço jus ao célebre ditado popular “o que não nos 

mata torna-nos mais fortes” para suavizar um pouco esta visão negra e obscura 

que nos talha ainda antes sequer de enfrentarmos o desafio. É óbvio que é um 

período difícil, durante o qual muitos descobrem a sua verdadeira vocação e 

outros o grande erro que cometeram nas suas vidas. Contudo, dele devem 

emergir capacidades de resiliência, adaptação e inovação, sendo fundamental 

encontrar o equilíbrio e absorver todo o conhecimento e experiência inerentes a 

                                                             
3 Entrevista realizada a José Saramago pelo Jornal El Mundo (1998).  
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este primeiro contacto com a profissão docente e com a realidade escolar que, 

para a maioria dos EE, se apresenta como um momento inesquecível e de 

aprendizagens intensas.  

A título individual, a maioria das incógnitas resultantes do choque com a 

realidade, nomeadamente, o receio de falhar e a incapacidade de enfrentar 

problemas e encontrar soluções encontravam-se suplantadas pela minha 

formação inicial, uma vez que o seu principal objetivo foi integralmente cumprido, 

ou seja, “proporcionar aos professores os conhecimentos, a formação técnica, 

científica e pedagógica base, bem como a formação pessoal e social adequada 

ao exercício da função docente” (Queirós, 2014, p. 75). Sentia-me preparado 

para começar esta nova etapa, munido de práticas, saberes, métodos e 

conceitos que iriam alicerçar a minha intervenção profissional. As únicas 

interrogações advinham do pensar, repensar e imaginar como seria a escola, as 

instalações, os professores, o professor cooperante, os funcionários, o grupo de 

Educação Física e, acima de tudo, os meus alunos, afixando as minhas 

expectativas num panorama superior. Estas expectativas centravam-se, de 

forma mais abrangente, no desenvolvimento das minhas competências na 

trilogia de domínios do saber, saber fazer e saber ser, na conceção de uma 

aprendizagem holística e no avultar de uma capacidade de adaptação às 

diferentes exigências da profissão, ambicionando, a todo o instante, a excelência 

profissional.  

No âmbito profissional tencionava aplicar todos os conhecimentos teórico-

práticos adquiridos na minha formação académica, desenvolver saberes, 

métodos e práticas que auxiliassem a minha intervenção pedagógica e 

enriquecessem o meu currículo pessoal, preparando-me para as circunstâncias 

da vida profissional. Este foi, sem dúvida, um processo contínuo que se encetou 

na primeira aula e que ainda não se findou, assumindo-se como “um lampejo de 

um espírito em constante aprendizagem e ebulição que, aprende com a [prática], 

os verdadeiros valores que fazem do árduo caminho [profissional] uma perene 

constância nas atitudes e nos gestos, limando-os e dando-lhes vida, novo intuito, 

nova roupagem e repercussão” (Marinho, 2013, p. 101).  
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Ao nível da relação com os meus alunos, pretendia desenvolver um 

trabalho cooperativo com vista à obtenção de um objetivo comum – aprender – 

uma vez que, na prática, não passamos de um grupo “de pessoas, umas mais 

novas e outras mais velhas, que partilham as suas vidas” (Machado, 2011, p. 

29). Esta cooperação procurou ser sempre pautada pela admiração, através de 

uma gestão eficaz do dualismo distância/aproximação. Para isso, foi fulcral 

estabelecer uma proximidade que permitisse a criação de uma empatia, 

entusiasmo e de um clima de aprendizagem positivo e contagiante, que nunca 

revogasse o respeito, a disciplina e a autoridade, pois ela é consubstancial à 

relação educativa (Meirieu, 1997).  

Com os meus dois amigos do núcleo de estágio (Pedro e Victor), 

companheiros de altos voos, desejava manter a longa relação de amizade, 

estima, honestidade, companheirismo e irmandade. Em relação à Carlota 

pretendia desenvolver uma relação de confiança, frontalidade, cooperação e 

solidariedade, fortalecendo o coleguismo que nos unia. Desta fusão de 

individualidades, expectava formar um grupo coeso, humilde e trabalhador, 

capaz de partilhar conhecimentos, experiências, perspetivas e opiniões com o 

objetivo de despoletar um clima de superação e sucesso coletivo e individual. 

Relativamente ao PC, pretendia que demonstrasse, acima de tudo, 

competência profissional, exigência, honestidade, frontalidade, sentido crítico, 

vocação, gosto pela docência e pela função de cooperante, acompanhando 

continuamente a minha prática enquanto EE. A partilha de saberes, conceções 

e estratégias foi uma constante na relação entre ambos, destacando toda a 

experiência e conhecimento do PC como forma de estimular a minha 

criatividade, determinação e empenho na procura de respostas e soluções para 

a prática pedagógica.  

No que concerne ao PO, aspirava que demonstrasse os mesmos valores 

de sinceridade e transparência supracitados no PC, prontidão na resposta às 

minhas dúvidas, acompanhamento contínuo do meu trabalho e desempenho no 

EP, assim como na elaboração do meu relatório de estágio e que, acima de tudo, 

contribuísse para a minha experiência e aprendizagem, aconselhando-me 
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sempre da melhor forma possível na sua área de formação profissional ou 

noutras áreas.  

No que diz respeito ao grupo de EF e restante comunidade escolar, 

desejava que me recebessem de forma aberta e equitativa, ouvindo e 

conversando sobre as minhas ideias/opiniões e encarando as minhas 

inseguranças e dúvidas como decurso normal da inexperiência. Esperava 

também apresentar novas propostas de atividades como, por exemplo, a 

realização de um sarau anual de dança e ginástica e participar ativamente em 

todas as outras do plano anual de atividades. Em todo este processo relacional, 

foi fulcral encontrar o equilíbrio e absorver todo o conhecimento e experiência 

que os mais experientes tinham para me transmitir, visto que dessa partilha 

ambas as partes lucraram certamente. Tal como refere (Machado, 2011, p. 37) 

“sejamos humildes, deixemos os preconceitos de lado e ganhemos tempo a 

aprender, tanto com os novatos como com os veteranos. E, no fim de contas, 

cada dia é sempre a primeira vez”.  

Olhando para todas estas expectativas e caminhando pela senda da 

memória enumerando todos os objetivos, metas e sonhos traçados considero-

me verdadeiramente realizado. Após o término de uma das etapas mais 

enriquecedoras de todo o meu percurso biográfico, repleta de aprendizagens 

singulares e momentos inesquecíveis, sinto que encetei a minha jornada pelos 

itinerários da profissionalidade docente. Adorava perpetuar esta viagem, mas 

sendo isso impossível, espero sinceramente que este relatório espelhe todas as 

particularidades deste trajeto inolvidável.  
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3. O palco de todos os desafios 

“As inúmeras alterações que se foram verificando ao 

longo dos últimos tempos na sociedade 

transformaram a escola num campo de atuação 

profissional exigente e simultaneamente palco de 

muitas incertezas”.  

(Batista & Queirós, 2013, p. 48) 

3.1. Guião concetual 

Findo um ano de aprendizagens predominantemente teóricas, concetuais 

e de práticas de ensino partilhadas, decorrentes do período inicial de formação 

profissional – primeiro ano de Mestrado de Ensino da Educação Física nos 

Ensinos Básico e Secundário (MEEFEBS) – avizinhava-se o momento de 

preencher a fenda que existia entre a componente generalista do nosso processo 

formativo e as especificidades da realidade profissional docente. A inclusão do 

EP nesta fase do percurso académico visa estabelecer o elo de ligação entre as 

vertentes teórica e prática, de forma a “trazer a formação para dentro da 

profissão” (Nóvoa, 2009b, p. 17). Esta associação entre ambas parte da noção 

de que as aprendizagens profissionais são adquiridas de forma mais eficaz 

quando situadas no ambiente profissional e em colaboração com profissionais 

experientes (Jones & Straker, 2006)  num processo socialização entre todas as 

partes envolvidas. Esta interação entre conceções, ideias, conhecimentos e 

experiências permite que o EE descubra as raízes da cultura escolar e a 

multiplicidade de papéis e funções do professor, adquirindo, gradualmente, uma 

perspetiva mais contextualizada, autêntica e singular da escola. Desta forma, a 

prática de ensino em contexto real, intrínseca ao EP, favorece a inserção do EE 

na estrutura social da profissão, permitindo que este passe de uma “participação 

periférica para uma participação mais interna, mais ativa e mais autónoma, no 

seio da comunidade docente” (Batista & Queirós, 2013, p. 47) através de um 

processo progressivo, refletido e racional que o insere na classe docente e 

alicerça a construção da sua identidade profissional. O cerne desta incursão pelo 
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mundo da docência encontra-se assente no desenvolvimento do pensamento 

crítico e da atitude reflexiva perante os acontecimentos situacionais, dotando o 

“futuro profissional de ferramentas para ir além do como fazer” (Batista & 

Queirós, 2013, p. 35) e de competências para fundamentar as suas opiniões, as 

suas práticas, as suas escolhas e os seus pontos de vista de forma coerente e 

sustentada. Sem reflexão, a ação pode rumar a práticas inconclusivas, tornar-se 

débil de sentido crítico e decisional e revelar-se incapaz de responder 

eficazmente à mutabilidade do contexto escolar.  

O EP deve funcionar como um espaço privilegiado de debate, discussão 

e partilha entre todos os sujeitos do contexto escolar, promovendo uma 

aprendizagem integral, através de uma combinação entre inovação, criatividade, 

originalidade, conhecimento, maturidade e experiência. As novas ideias, as 

conceções, o entendimento dos modelos e os conhecimentos resultantes da 

formação hodierna dos EE tornam-se mais consistentes quando combinadas 

com os saberes e práticas resultantes dos largos anos de experiência e 

maturidade dos restantes professores. De acordo com Batista & Queirós (2013, 

p. 43) “só assim a atribuição de renovados significados à estrutura central do 

processo de ensino/aprendizagem, o ensinar e o aprender, pode acontecer”.   

Face ao exposto, o EP apresenta-se como um palco de excelência para 

o desenvolvimento do constructo – ser professor – exaltando situações e 

problemas reais do ambiente profissional que as etapas iniciais de formação não 

conseguem antever. Para isso, é fulcral “confrontar os estudantes com 

perspetivas que não apenas as da razão instrumental e utilitária, procurando 

fornecer ferramentas para uma postura crítica, de reflexão, para que seja 

duradoura e não fique apenas circunscrita ao contexto da formação inicial.” 

(Batista & Queirós, 2013, p. 35). Nesta fase – formação inicial – existem 

matérias, relacionadas com a cultura profissional docente, que só ganham 

significado com a prática real, mais concretamente, as componentes 

relacionadas com a gestão da aula e dos seus tempo, com o controlo disciplinar 

e com a instrução. Existem matérias cujo valor e sentido só são entendidos muito 

depois de as aprendermos, ou seja, quando as testamos e experimentamos. No 

entanto, pensar que o conhecimento e a experiência advém única e 
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exclusivamente da práxis profissional pode conduzir à estagnação ou à 

irresolução de problemas. Apesar das controvérsias inerentes à dicotomia entre 

a teoria e a prática, a sua coabitação no espaço da ciência e da educação é 

inequívoca, uma vez que “[…] a teoria é uma prática pensada, imaginada e 

refletida, e que a prática é uma teoria ou conjunto de conhecimentos à vista, uma 

prática culminante no horizonte da teoria” (Bento, 1995, p. 51). Segundo esta 

linha de pensamento, uma base teórica robusta apresenta-se como ponto de 

partida para uma prática de sucesso, contudo, as teorias não funcionam como 

receitas facilmente aplicáveis a todos. Devem antes ser entendidas como 

princípios ou modelos orientadores suscetíveis às circunstâncias contextuais. 

Por outras palavras, o EP só tem sentido quando realizado após um período de 

aprendizagens pedagógicas e didáticas impregnadas de constructos práticos, 

mas incapazes de atingir a simulação exata do real, que se encontram 

relacionadas com a escola e, acima de tudo, com a profissão, suplantam a 

perspetiva de aluno e encetam a descoberta dos detalhes desconhecidos da 

realidade docente.   

3.2. Regras, leis e normas de atuação 

Na legislação portuguesa, o MEEFEBS encontra-se delimitado pelos 

Decretos-lei nº 43/2007 de 22 de fevereiro (Ministério da Educação, 2007) e nº 

74/2006 de 24 de março (Ministério da Ciência Tecnologia e Ensino Superior, 

2006) que definem os requisitos necessários para a obtenção da habilitação 

profissional para a docência. Segundo o artigo 20º (Ministério da Ciência 

Tecnologia e Ensino Superior, 2006), o ciclo de estudos incorpora um curso de 

especialização, que contempla diversas unidades curriculares, uma dissertação 

de natureza científica, um trabalho de projeto ou um estágio de natureza 

profissional, com o respetivo relatório final. No artigo 14º (Ministério da 

Educação, 2007) revelam-se as componentes de formação necessárias ao 

desempenho profissional, nomeadamente a formação educacional geral, 

didáticas específicas, iniciação à prática profissional, formação cultural, social e 

ética, formação em metodologias de investigação educacional e formação na 

área da docência. Destas 6 componentes, a iniciação à prática profissional 
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traduz-se no EP e, segundo o decreto-lei supracitado, deve integrar uma prática 

de ensino supervisionada na sala de aula e na escola, observações contínuas e 

sistemáticas, colaboração em situações educacionais e instrucionais, 

planificações, avaliações e outras experiências de ensino intrínsecas à função 

docente em turmas dos diferentes ciclos de ensino, podendo, caso necessário, 

realizar-se em mais do que um estabelecimento de ensino. O EP, perspetiva, 

ainda, o desenvolvimento profissional dos formandos, o seu desempenho como 

futuros docentes e a promoção “de uma postura crítica e reflexiva em relação 

aos desafios, processos e desempenhos do quotidiano profissional” (Ministério 

da Educação, 2007, p. 1324). 

A nível institucional, “o EP é uma unidade curricular do segundo ciclo de 

estudos conducente ao grau de Mestre em Ensino de Educação Física nos 

Ensinos Básico e Secundário da FADEUP e decorre nos terceiro e quarto 

semestres do ciclo de estudos” (Matos, 2012b, p. 2). Além dos documentos 

legais acima referidas, o MEEFEBS e, inerentemente, o EP regem-se igualmente 

pelo Regulamento Geral dos segundos ciclos da Universidade do Porto, 

Regulamento Geral dos segundos ciclos da FADEUP e Regulamento do Curso 

de Mestrado em Ensino da Educação Física.  

Do ponto de vista funcional, a primeira fase de todo este processo passa 

pela escolha criteriosa das instituições de ensino onde o EE pretende realizar a 

sua prática profissional, organizando-as por ordem de preferência. Consoante o 

número de vagas, definidos nos protocolos entre as escolas cooperantes e a 

FADEUP, e de acordo com os critérios definidos no regulamento do EP, são 

determinados os núcleos de estágio (NE). Nesta fase, o EE está apto para 

ingressar no EP, que funciona através de um regime de prática de ensino 

supervisionada (PES), com elaboração e defesa do respetivo RE. No decorrer 

da PES o EE será orientado por um docente da FADEUP, denominado PO, e 

por um PC da respetiva escola.  

Uma vez que o EP “visa 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 
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desafios e exigências da profissão” (Matos, 2012b, p. 2), pressupõem-se que a 

sua intervenção seja conduzida de acordo com as seguintes áreas de 

desempenho descritas nas normas orientadoras do EP da FADEUP (Matos, 

2012a, p. 2).  

Área 1 – Organização e gestão do ensino e da aprendizagem;  

Área 2 – Participação na escola e relações com a comunidade;  

Área 3 – Desenvolvimento profissional; 

Segundo este documento, a área 1 – organização e gestão do ensino e 

da aprendizagem – envolve 4 fases: a conceção, o planeamento, a realização e 

a avaliação do ensino, apresentando, como principal objetivo, a criação um plano 

de intervenção pedagógico válido, objetivo e estruturado, que integre o 

conhecimento da disciplina de EF e regule eficazmente o processo de ensino-

estudo-aprendizagem dos alunos. A área 2 – participação na escola e relações 

com a comunidade – engloba todas as atividades não letivas da função docente 

e pretende integrar o EE no seio da comunidade local e escolar, de modo a que 

este alcance um conhecimento mais detalhado das condições locais e regionais, 

da relação educativa e da ligação entre a escola e o meio envolvente. Por fim, a 

área 3 – desenvolvimento profissional – contempla todas as experiências, 

vivências e episódios do trajeto profissional do EE, determinantes na construção 

da sua competência profissional, “numa lógica de procura permanente do saber, 

através da reflexão, investigação e ação”. (Batista & Queirós, 2013, p. 39).  

Após descrever objetivamente a estrutura formal do EP, importa destacar 

como se processa a avaliação. De acordo com Batista & Queirós (2013), 

suportadas no Despacho n.º 7622/20116 de 24 de maio de 2011, a classificação 

final do EE resulta da média aritmética das classificações obtidas no RE e na 

PES. Do ponto de vista qualitativo, esta classificação deverá privilegiar “as 

competências pedagógicas, didáticas e científicas, associadas a um 

desempenho profissional crítico e reflexivo, apoiado numa ética profissional em 

que se destaca a disponibilidade para o trabalho em equipa, o sentido de 

responsabilidade, a assiduidade, a pontualidade, a apresentação e conduta 

pessoal adequadas na Escola” (Matos, 2012b, p. 7). 
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Em suma, todas as orientações legais, institucionais e funcionais 

confirmam que a principal finalidade do EP assenta numa formação eclética, 

situacional e holística do EE, a nível académico e profissional. Como refere 

Batista & Queirós (2013, p. 43) “esta participação na formação de professores 

de Educação Física na FADEUP ultrapassa a periferia, já que é uma experiência 

real de ensino com todos os elementos presentes, na medida em que o 

estudante estagiário assume o papel de professor em quase toda a sua 

plenitude, faltando apenas o vínculo contratual.” O futuro profissional nunca será 

um sujeito passivo ao longo de todo o seu processo de formação, assumindo o 

leme da sua aprendizagem e definindo todos os destinos, caminhos e direções 

que pretende tomar no mar atribulado de desafios e mistérios que é a docência.  

3.3. O cenário escolar  

“A escola é uma instituição de reprodução social, mas 

também possível espaço social de transformação”.  

(Ferreira & Santos, 2007, p. 5)   

A escola, como parte complementar e elemento edificante da sociedade, 

é responsável pela promoção e desenvolvimento do ser humano íntegro e 

integral. Desde os primórdios da humanidade que o Homem procura o 

conhecimento e a aprendizagem de tudo aquilo que se apresenta perante ele, 

sendo esta uma necessidade inata. Como refere Ferreira & Santos (2007, p. 17) 

“aprender é uma actividade natural e espontânea em qualquer ser humano. 

Desde que nascemos que exercemos essa função”. O Homem, como ser 

pertencente à classe dos mamíferos, dista dos seus parentes do reino animal, 

entre outros aspetos, por possuir um processo de desenvolvimento mais lento e 

dependente dos seus progenitores, ao invés dos restantes seres, que se tornam 

autónomos, adultos e aptos para enfrentar as adversidades do meio ambiente 

mais rapidamente. No entanto, esta imaturidade e dependência de outrem atribui 

à espécie humana uma plasticidade e uma necessidade ímpar de desenvolver 

relações sociais que a conduzem à procura do saber e à aprendizagem como 

forma de “remediar a ignorância amnésica com que todos chegamos ao mundo” 

(Savater, 2006, p. 34).  
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Ao longo dos tempos, as sociedades humanas procuraram que os mais 

velhos, mais sábios e mais vividos, preparassem os membros mais novos e mais 

jovens para a vida em sociedade, transmitindo-lhes saberes e ensinamentos a 

fim de os educarem. Esta relação entre mestres e discípulos desencadeou, 

segundo Savater (2006, p. 35), uma teoria de que a educação não foi uma 

invenção da sociedade, mas sim um produto da tarefa de educar e das relações 

mais afetuosas e comunicativas estabelecidas entre sujeitos de diferentes 

gerações, “reforçando os seus vínculos para além do círculo estritamente 

familiar.” Face a esta evolução, social e relacional, o Homem deparou-se com a 

necessidade de centralizar e institucionalizar os saberes, as descobertas e as 

práticas, como forma de fazer proliferar a cultura, de produzir e reproduzir o 

conhecimento, de transformar e de humanizar, dando origem à instituição que 

hoje se denomina escola.  

3.3.1. O papel institucional da escola 

No contexto institucional, as escolas são “estabelecimentos aos quais 

está confinada uma missão de serviço público, que consiste em dotar todos e 

cada um dos cidadãos das competências e conhecimentos que lhes permitam 

explorar plenamente as suas capacidades, integrar-se ativamente na sociedade 

e dar um contributo para a vida económica, social e cultural do País” (Ministério 

da Educação e Ciência, 2008, p. 2341). As organizações escolares apresentam-

se como espaços de socialização, de relacionamento, de abertura e contacto 

com a comunidade através da partilha de valores, princípios e conhecimentos, 

da construção de rotinas e da criação de novos hábitos de trabalho. Perante esta 

relevância na construção do indivíduo como ser social, cultural e comunitário, a 

escola deve incluir, em todas as suas decisões e políticas educativas, todos os 

intervenientes da comunidade educativa: professores, alunos, 

pais/encarregados de educação, técnicos de ação educativa e a comunidade 

envolvente: autarquia, outras instituições/organizações e restantes cidadãos, 

reforçando a “participação das famílias e comunidades na direcção estratégica 

dos estabelecimentos de ensino e no favorecimento da constituição de 

lideranças fortes” (Ministério da Educação e Ciência, 2008, p. 2341). Sendo a 
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instituição educativa um local de coabitação entre pessoas e entidades distintas 

é fulcral que funcione como um todo e não como uma mera soma de diferentes 

partes. A sua estrutura não pode ser vista como um “produto isolado, mas sim, 

[como] o resultado de circunstâncias históricas que podem explicar as funções 

que lhes têm sido assinaladas e o nível de desenvolvimento organizativo 

alcançado” (Elias, 2008, p. 27).  

Todos os avanços institucionais e organizacionais conduziram a um 

incremento dos debates e diálogos sobre as políticas educativas, fixando as suas 

preocupações no sucesso escolar, na obtenção de resultados de excelência, na 

prevenção do abandono escolar e na melhoria da qualidade das aprendizagens 

e do desempenho docente. No entanto, “mesmo subordinada a um conjunto de 

orientações centrais de natureza ambígua e contraditória, a definição 

operacional da missão estratégica da escola pode ser deduzida das prioridades 

efetivamente assumidas pelos seus órgãos de governação” (Torres, 2011, p. 98). 

Através desta autonomia concedida às escolas, estas “[…] procuram combater 

a excessiva intervenção do Estado na educação e ultrapassar os 

constrangimentos do modelo escolar e de uma organização homogénea dos 

sistemas de ensino” (Nóvoa, 2009a, p. 75). No seguimento desta ideia, o autor 

refere que se cada escola possuir as suas próprias crenças e valores, “[…] a 

acção pedagógica tornar-se-á mais coerente e harmoniosa. Mas, pelo caminho, 

perder-se-á uma das principais qualidades da escola pública, a possibilidade de 

instaurar narrativas partilhadas e culturas de diálogo” (Nóvoa, 2009a, p. 84).    

Com a crescente heterogeneidade da sociedade, multiculturalidade e 

consequente diversidade escolar, cada vez mais nos deparamos com alunos de 

diversas culturas, com diferentes necessidades, gostos, interesses, formas de 

agir e de pensar. A escola institucionalizada encontra-se bastante limitada, uma 

vez que pressupõe um currículo universal e uniforme para todos, onde os alunos 

são considerados como um todo, com as mesmas especificidades e 

necessidades. Como defende Bento (2007, p. 48) “a escola deixou de ter uma 

missão específica, melhor dizendo, tornou-se uma «sopeira» ou «diarista», uma 

criada para todo o serviço, uma instituição investida de todas as missões 

possíveis e imagináveis”. Face a esta realidade, apresenta-se primordial a 
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conceção de escolas capazes de integrar esta multiculturalidade e subjetividade, 

aproveitando a criatividade, impulsividade e vivacidade dos alunos como 

elemento basilar dos seus currículos, políticas e estratégias educativas. Uma 

escola capaz de “[…] abrir novos mundos e não fechar a criança nos mundos 

que já conhece”4. 

Na verdade, após um ano de experiência profissional, percebi que a 

escola como instituição está imbuída num sistema que condiciona e restringe o 

futuro das crianças e jovens ao tentar homogeneizar o que é, por natureza, 

heterogéneo. A trucidar a curiosidade, a espontaneidade e a criatividade dos 

alunos com matérias uniformes, com currículos fechados e com políticas 

educativas centradas nos resultados, nos rankings e nos exames padronizados. 

Talvez a autonomia seja uma solução plausível. Uma autonomia consciente, 

organizada e regrada, que atribua liberdade e responsabilidade às escolas para 

conduzir o seu currículo de acordo com a sua realidade. 

Em suma, a escola deve libertar-se dos dogmas e doutrinas que a 

encarceram e abrir espaço à inovação, à originalidade, à heterogeneidade e à 

diferença. Todavia, nem todas as políticas educativas vigentes estão 

descontextualizadas, incorretas e desadequadas, nem todas as conceções e 

perspetivas recentes de escola autónoma e independente são infalíveis. Há que 

encontrar o ponto de equilíbrio e abrir espaço ao pensamento sensato, crítico e 

singular, evitando, acima de tudo, políticas intransigentes e repetitivas. De 

acordo com Nóvoa (2009a, p. 15) “são muitos os futuros possíveis. Mas só um 

terá lugar. E isso depende da nossa capacidade de pensar e de agir.” 

No seguimento deste panorama mais genérico e abstrato da instituição 

escolar, urge a necessidade de adornar esta temática com pessoalidade e 

singularidade, revelando-se oportuno, em seguida, caracterizar e descrever a 

escola que me acolheu durante o EP. 

                                                             
4 Publicação de Maria João Lopes no Jornal Público, baseada num debate de António Sampaio 
da Nóvoa (2015).   
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3.3.2. A Escola Secundária Filipa de Vilhena 

Como se encontra descrito no projeto educativo de escola (PEE)5, a 

Escola Secundária Filipa de Vilhena (ESFV) teve origem em 1898, com a criação 

do curso preparatório para ingresso no Instituto Industrial e Comercial. Desde 

então, a instituição escolar teve várias designações, nomeadamente, Escola 

Preparatória Comercial Mouzinho da Silveira, Escola Comercial Mouzinho da 

Silveira e Escola Comercial Filipa de Vilhena, até adotar a denominação atual – 

ESFV – no decurso das mudanças ocorridas após o 25 de abril de 1974. No 

período inicial, a escola funcionou em diferentes edifícios da cidade do Porto até 

se instalar no edifício atual, inaugurado em 28 de maio de 1959 e situado na rua 

do Covelo, freguesia de Paranhos.  

    

Figura 1 – Entrada exterior Figura 2 – Entrada interior Figura 3 – Corredor Figura 4 – Cantina 

A população escolar no ensino diurno ultrapassa os 1100 alunos, sendo 

a maioria de nacionalidade portuguesa. Existem também alunos de outras 

nacionalidades, nomeadamente alemã, croata, brasileira, angolana, cabo-

verdiana e chinesa. A grande maioria do corpo docente da escola possui largos 

anos de experiência profissional, com cerca de 100 professores, de onde se 

destacam 7 professores, 3 do sexo masculino e 4 do sexo feminino, que 

constituem o grupo disciplinar de educação física.  

 Ao nível dos serviços escolares, a escola dispõe de uma secretaria, uma 

loja escolar, um SASE (serviço de ação social escolar), um bufete, uma cantina 

(figura 4) e uma biblioteca. Relativamente à oferta curricular, a escola integra o 

3º ciclo do ensino básico e o ensino secundário. No ensino secundário apresenta 

uma oferta de cursos cientifico-humanísticos de ciências e tecnologias, ciências 

socioeconómicas, línguas e humanidades e artes visuais, e de cursos 

                                                             
5 Projeto Educativo da Escola Secundária Filipa de Vilhena, aprovado em Conselho Geral a 4 
de dezembro de 2014.  
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profissionais de técnico de gestão e programação de sistemas informáticos e de 

técnico de coordenação e produção de moda.    

A edificação da escola remonta ao ano de 1958, apresentando-se como 

uma construção escolar típica do Estado Novo, um edifício principal de três pisos 

e um outro de dois pisos onde se encontrava a cantina e um dos ginásios. Em 

outubro de 2010 foi concluída a requalificação de todo o espaço escolar que 

duplicou a sua área coberta e melhorou significativamente as condições físicas 

e os equipamentos. As figuras 1, 2 e 3 são exemplos de espaços escolares 

requalificados. Atualmente, ao nível da Educação Física, a escola possui um 

ginásio grande (figura 5), uma sala de ginástica (figura 6), dois campos 

desportivos exteriores, um coberto (figura 7) e um descoberto, uma sala de 

expressões e uma sala de aula destinada às aulas teóricas ou à realização de 

testes escritos.  

   

Figura 5 – Ginásio grande (G1) Figura 6 – Ginásio pequeno (G2) Figura 7 – Ginásio exterior (G3) 

Dos cinco espaços supracitados, o ginásio grande (G1), o ginásio 

pequeno (G2) e o ginásio exterior (G3) são os mais utilizados e os mais 

importantes na operacionalização das aulas de EF. A rotação pelos diferentes 

espaços realiza-se de quatro em quatro semanas, de acordo com um 

planeamento elaborado no início de cada ano letivo.    

O G1 é o maior espaço interior e encontra-se equipado para as 

modalidades de voleibol, badminton, ginástica de aparelhos, ginástica acrobática 

e atletismo (salto em altura). Para isso, estão disponíveis, neste espaço, os 

seguintes materiais: espaldares, postes de voleibol, redes de voleibol, colchões 

de queda, trampolins reuther, mini trampolins, boques, plintos, postes de salto 

em altura, uma fasquia e colchões de ginástica.    

O outro espaço interior G2 resultou da junção de duas salas de aula e, por 

isso, apresenta diversas limitações ao nível da altura, comprimento e largura, 
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pelo que as modalidades destinadas a este espaço são a ginástica de solo e a 

dança, podendo também realizar-se modalidades alternativas como a ginástica 

rítmica, a ginástica aeróbica, o judo e as lutas. Para o ensino destas matérias, 

este espaço dispõe de uma parede forrada com espelhos, uma aparelhagem de 

som, um plinto, bancos suecos, bolas, arcos, tapetes e colchões de ginástica.  

As restantes modalidades desportivas incluídas no planeamento anual de 

EF da escola, mais concretamente o futebol, o andebol, o basquetebol, o bitoque 

rugby, a patinagem e o atletismo (corridas e lançamentos) são lecionadas no G3, 

local que contempla os dois campos desportivos exteriores, coberto e 

descoberto. Neste espaço, encontram-se disponíveis, tabelas e cestos de 

basquetebol e balizas de futsal ou andebol. Nas arrecadações do G1 e do G3 

encontram-se os restantes materiais de EF necessários ao ensino das diferentes 

modalidades, mais concretamente bolas, raquetes, barreiras, patins, pesos, 

coletes, sinalizadores, entre outros, assim como dois conjuntos de treino 

funcional – utilizados para o desenvolvimento da aptidão física – que podem ser 

transportados e utilizados em todos os espaços.  

Ao nível dos equipamentos desportivos é evidente que a escola apresenta 

ótimas condições para a realização das aulas de EF. Contudo, a requalificação 

escolar não acompanhou as exigências e os conselhos dos profissionais de EF, 

apresentando-se, em diversas situações, completamente desajustadas à 

realidade das aulas de EF. Por exemplo, o piso escorregadio dos espaços 

exteriores impossibilita a prática desportiva em dias de chuva, mesmo no espaço 

coberto, que não possui qualquer tipo de proteções laterais permitindo, em dias 

ventosos e chuvosos, a entrada de água no recinto. A sala de ginástica é 

inapropriada para a realização de saltos no minitrampolim e para a ginástica 

acrobática por ser demasiado baixa. Não existe uma caixa de areia para os 

saltos horizontais e uma pista apropriada para o desenvolvimento da corrida de 

resistência e de velocidade, assim como uma zona específica para a prática dos 

lançamentos da modalidade de atletismo. Todas estas condicionantes 

influenciam o funcionamento das aulas e devem ser consideradas no seu 

planeamento, através da conceção e elaboração de estratégias alternativas, 

como o planeamento e realização de uma aula teórica com conteúdos alusivos 
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à cultura desportiva da modalidade que nos encontramos a lecionar ou à vertente 

da atividade física e da promoção de estilos de vida saudáveis, assim como a 

utilização da sala de expressões (caso esteja disponível) para o 

desenvolvimento da aptidão física.  

3.3.2.1. A direção escolar – Um exemplo de dedicação 

A direção da ESFV é composta por uma diretora, por uma subdiretora e 

por dois adjuntos. Segundo o Ministério da Educação e Ciência (2008, p. 2350), 

a diretora é responsável pela “administração e gestão do agrupamento de 

escolas ou escola não agrupada nas áreas pedagógica, cultural, administrativa, 

financeira e patrimonial” estando, no exercício das suas funções, coadjuvada e 

auxiliada pela subdiretora e pelos restantes adjuntos.  

O corpo diretivo da ESFV distingue-se pela sua relação de proximidade, 

simpatia, determinação, atenção e abertura a toda a comunidade educativa, 

procurando responder eficientemente a todos os requisitos, problemas e 

imprevistos resultantes do quotidiano escolar. No entanto, esta ação de abrir 

livremente a porta ao pessoal docente, não docente, aos alunos e aos 

encarregados de educação assume contornos positivos e negativos. Por um 

lado, a empatia e proximidade criada entre todos, com espaço para o debate e 

para a partilha de ideias e opiniões, faz com que os intervenientes educativos 

sintam que as suas opiniões são ouvidas e que realmente participam de forma 

ativa no processo educativo. Por outro lado, esta disponibilidade e acessibilidade 

pode banalizar algumas funções educativas, como por exemplo, o papel diretor 

de turma na interação entre os alunos, encarregados de educação e professores, 

assim como na mediação de conflitos. Esta situação pode provocar uma 

sobrecarga administrativa de assuntos supérfluos nos órgãos da direção que 

poderiam ser facilmente resolvidos por outros sujeitos. Concordo que deva existir 

uma relação aberta, liberal e frontal entre todos os intervenientes do contexto 

escolar, contudo, existe uma ordem hierárquica definida que não deve ser 

desrespeitada, permitindo que todos os assuntos sejam peneirados e lhes seja 

atribuída a sua real importância. 
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3.3.2.2. O corpo docente e não docente – Uma família   

O corpo docente da ESFV é constituído por professores experientes que 

apresentam uma média de idades que ronda os 49 anos, uma média de serviço 

de 23 anos na área do ensino e 9 anos de permanência média na escola. Para 

além dos professores necessários para suprimir as necessidades da oferta 

curricular, a escola conta também com um professor de educação especial e 

com um psicólogo. Em termos relacionais e afetivos, apesar de ser um grupo 

heterogéneo e divergente, o quadro docente da ESFV possui um núcleo restrito 

de professores que procuram preservar um ambiente familiar, comunicativo e 

afável entre toda a comunidade docente. A sua veia maternal avivou a sala dos 

professores com pequenos gestos que despoletavam a união, a partilha, o 

diálogo e o convívio entre todos os docentes. As longas conversas matinais, 

acompanhadas pelo pão fresco, barrado de manteiga, pelo chá e pelo café, 

abriram espaço à partilha de experiências, histórias e conhecimentos, 

conduziram a grandes aprendizagens e coadjuvaram a nossa inserção no seio 

da sociedade docente, facilitando a nossa aproximação, comunicação e 

relacionamento com todos os professores da escola.  

Em termos organizacionais, o corpo não docente é constituído por 33 

elementos, distribuídos pelas carreiras de assistente técnico e assistente 

operacional. Os assistentes técnicos fazem parte dos serviços de administração 

escolar, mais precisamente, a secretaria e os assistentes operacionais 

constituem os serviços auxiliares, mais concretamente, os técnicos de ação 

educativa. Ao nível pessoal e profissional o corpo não docente da ESFV 

distingue-se pela sua prontidão, disponibilidade, simpatia, autoridade perante a 

rebeldia de alguns alunos e abertura ao diálogo. Evidenciam também uma 

enorme hospitalidade e amabilidade no contacto e na relação com os novos 

membros da comunidade educativa, mais concretamente, com os professores 

estagiários, tratando-nos sempre com elevada cortesia, respeito e equidade.  

3.3.2.3. O grupo de EF – Diferentes, mas competentes  

Na ESFV, o grupo de recrutamento de EF (620) é constituído por 11 

elementos, 7 professores (4 do sexo feminino e 3 do sexo masculino) que 
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integram o quadro docente e 4 professores estagiários (3 do sexo masculino e 1 

do sexo feminino). Segundo o regulamento interno da escola6 “os membros dos 

grupos de recrutamento reúnem semanalmente em ACP7, em horário a definir 

em cada ano letivo, integrado no horário dos docentes, para realização das 

atividades de coordenação e planificação e, extraordinariamente, sempre que tal 

se justifique”. No ano letivo transato o grupo reunia-se às terças-feiras, das 16 

horas e 30 minutos até às 18 horas. Uma vez que o grupo de recrutamento está 

integrado no departamento curricular de expressões, mensalmente, e após a 

reunião do conselho pedagógico, a reunião de ACP dava lugar a uma reunião de 

departamento, que se realizava mediante convocatória e com uma ordem de 

trabalhos definida pelo representante do grupo de recrutamento, com o intuito de 

analisar os assuntos que foram debatidos e discutidos no conselho pedagógico.  

O ACP tem como principal objetivo dialogar, debater e discutir todos os 

assuntos alusivos à disciplina de EF, com a vista à partilha de opiniões, tomadas 

de decisão e elaboração de estratégias, regras e métodos capazes de organizar, 

estruturar e potenciar a disciplina. O planeamento anual de EF (ver anexo I) é 

um documento resultante deste processo, que estrutura e agrupa as matérias de 

ensino de EF, os diferentes anos de escolaridade (7º ao 12º ano) e os espaços 

de aula existentes na escola, definindo e orientando as aulas de cada professor 

de EF. A elaboração deste planeamento tem em consideração as diversas 

condicionantes dos espaços físicos da escola e o material disponível para a 

lecionação eficaz das aulas de EF.            

A competência, determinação e empenho em aprimorar a vertente 

instrucional das aulas de EF e em desenvolver atividades desportivas de 

complemento curricular enriquecedoras e atrativas foram, ao longo de todo o ano 

letivo, atributos que distinguiram o grupo de EF da ESFV. No entanto, notou-se 

também que o grupo, apesar de unido e focado em tomar as melhores decisões 

para a disciplina de EF e para a escola, partilhava de conceções, objetivos e 

métodos de trabalho muito díspares. Se por um lado, a motivação da grande 

parte dos docentes caminhava no sentido do ensino e da otimização constante 

                                                             
6 Regulamento Interno da Escola Secundária Filipa de Vilhena, aprovado em Conselho Geral a 
2 de abril de 2014 e revisto em 24 de julho de 2015.  
7 Atividades de coordenação e planificação (ACP).  
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das suas práticas, uma minoria preocupava-se unicamente em ocupar o tempo, 

cumprindo os requisitos mínimos e as suas obrigações enquanto professores. 

Como refere Estanqueiro (2011, p. 51) “porque somos diferentes, pensamos e 

sentimos de modo diferente. Não temos comportamentos iguais, mesmo em 

idênticas circunstâncias”. Porém, o conhecimento, experiência e sabedoria de 

todos os docentes do grupo disciplinar, ao nível da matéria de ensino de EF, era 

inequívoca, ressalvando que retirei aprendizagens bastante profícuas do 

contacto e diálogo diário com todos eles, sem exceções. As especificidades da 

função docente, os prós e os contra da função pública, as mutações que a EF 

sofreu ao longo dos anos, as perspetivas tecnicistas e condicionais da disciplina 

e as diferentes formas de avaliação são alguns exemplos dessas aprendizagens. 

3.3.2.4. O núcleo de estágio – Sexteto fantástico  

Resultado de quatro sublimes anos de amizade, repletos de partilha de 

experiências, vivências e momentos semelhantes, eu, o Pedro e o Victor desde 

muito cedo percebemos que possuíamos personalidades similares e que 

partilhávamos os mesmos objetivos, metas e ambições. Funcionávamos e 

comportávamo-nos como se de três irmãos se tratassem, distinguidos 

unicamente pela fisionomia e pelas famílias que nos criaram. Como a união do 

núcleo é fundamental para o sucesso no ano de estágio (Albuquerque et al., 

2012, p. 157), o concurso às escolas cooperantes foi algo planeado, combinado 

e decidido pelos três. Apesar de o resultado não ter sido o expectado, uma vez 

que eu e o Pedro fomos colocados na ESFV e o Victor numa outra escola, 

imediatamente ultrapassamos esse obstáculo através de uma permuta de EE. 

Esta situação apenas exacerbou uma particularidade que caracterizava o 

espírito de união e a determinação deste trio no empenho, na dedicação e na 

procura incessante pela excelência e pela conquista dos seus objetivos. O 

alicerce na construção do NE estava criado. A Carlota, membro da nossa turma 

do segundo semestre do primeiro ano de estágio, mantinha connosco uma 

relação de coleguismo e afinidade, longe daquela que viríamos a desenvolver 

durante o EP. Apesar de partilhar ambições e objetivos distintos, a sua inserção 

no nosso círculo relacional foi bastante acessível e profícua para ambas as 
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partes. Se por um lado a nossa dedicação e exigência potenciaram o 

desenvolvimento da sua capacidade de trabalho, por outro, a sua alegria, boa 

disposição, naturalidade e as suas opiniões simples e objetivas revelaram-se 

fulcrais para o nosso desenvolvimento pessoal e profissional. Como refere 

Estanqueiro (2011, p. 45) “o sucesso nas relações interpessoais depende muito 

da capacidade de dar atenção, em cada momento, às necessidades concretas 

das pessoas com quem lidamos”.  

O Luís, como habitualmente lhe chamávamos, encarnado na figura de PC, 

assumiu-se como um verdadeiro Professor, no sentido lato da palavra, 

enobrecendo o “número daqueles que se empenham em realizar a possibilidade 

de fazer o Homem, de sagrar de Humanidade todos e cada um, para [dar] um 

nível aceitável à nossa imperfeita perfeição” (Bento, 2008, p. 41). Os seus 

métodos de trabalho e a sua exigência pessoal e profissional vieram de encontro 

aos meus objetivos. Os seus conselhos e opiniões catalisaram a minha prática 

profissional, aprimorando a minha escrita, a minha capacidade reflexiva e a 

minha ação pedagógica. A sua boa disposição e humor proporcionaram grandes 

gargalhadas e momentos únicos de descontração e diálogo. A sua atenção e 

acompanhamento próximo e constante permitiu identificar e suprimir muitos dos 

meus erros. Acima de tudo, a sua personalidade e pessoalidade, contribuiu, 

entre muitos outros fatores pessoais e sociais, para a formação do profissional 

que sou hoje.  

Relativamente ao professor Paulo Santos, a sua função como PO 

impossibilita que a sua intervenção seja tão próxima e quotidiana como a do PC, 

tendo uma participação menos ativa na nossa prática pedagógica e profissional. 

Contudo, no exercício das funções que lhe foram atribuídas como PO, 

nomeadamente observações das aulas previstas nos documentos orientadores 

do EP, orientação da elaboração do projeto de formação individual e relatório de 

estágio, assim como todo o restante trabalho cooperativo com o PC, o professor 

Paulo Santos revelou-se disponível, atento, sincero, honesto e frontal, ajudando-

me e aconselhando-me na sua área de intervenção profissional e em relação a 

outras áreas, indicando-me pessoas certas e indicadas a quem recorrer.  
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Em suma, esta capacidade de lidarmos com as diferentes personalidades 

de forma frontal, humilde, construtiva e divertida foi, sem sombra de dúvida, o 

elemento chave da relação criada pelo núcleo de estágio e, consequentemente, 

um fator determinante para o resultado obtido.     

3.3.2.5. A turma – “LOL, XD, sétimo C!”  

As características e especificidades dos alunos são a base de todo o 

processo de ensino-estudo-aprendizagem, pois o que define a nossa 

intervenção e identidade e distingue a nossa prática é a interação que se 

estabelece entre o professor e os alunos. De acordo com (Bento, 2003) “o aluno 

é o principal campo-de-ação pedagógica do professor, razão pela qual devemos 

conhecer o mais detalhadamente possível as situações concretas da sua vida”. 

De modo a obter um conhecimento mais aprofundado das características 

pessoais, físicas, clínicas, desportivas e académicas dos alunos, o NE elaborou 

inquéritos individuais (ver anexo II) para o efeito, que foram entregues aos alunos 

da turma na primeira aula do ano letivo, destinada à apresentação. A turma do 

7º ano era constituída por vinte e cinco alunos, catorze do sexo masculino e onze 

do sexo feminino. As suas idades situavam-se entre os 11 e os 14 anos, mais 

detalhadamente, um aluno de catorze anos, três de treze, dezasseis de doze e 

sete de onze. A turma apresentava uma taxa de reprovação de 8%, o que 

significa que duas alunas tinham reprovado em anos anteriores. 

3.3.2.5.1. Informações clínicas 

Após a análise às inferências médicas foi possível constatar que 5 alunos 

tinham problemas de saúde. Ao nível das alergias destacou-se um aluno que 

tinha hipersensibilidade ao feijão e uma aluna aos ácaros (pó). Dois alunos 

possuíam dificuldades visuais refrativas, ou seja, uma focagem desadequada 

das imagens na retina que pressupunha a utilização de óculos ou e lentes de 

contacto. Por fim, um aluno referiu que possuía problemas respiratórios, mais 

especificamente, asma. Sendo esta uma patologia que poderia condicionar a 

realização das aulas solicitei, como medida preventiva, que o aluno tivesse 

sempre consigo o respetivo inalador. 
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Figura 8 – Dados clínicos (nº de alunos). 

3.3.2.5.2. Prática desportiva 

 A análise dos dados referentes à prática desportiva indicou que cerca de 

92% da turma (23 alunos) praticava desporto federado fora da escola (não 

letiva). Neste sentido, a prática desportiva extracurricular apresenta-se como um 

ótimo promotor de aproveitamento e sucesso escolar, não só ao nível da 

educação física, mas ao nível de todo o currículo escolar. Os motivos que os 

alunos referiram tê-los levado a praticar desporto fora da escola foram a diversão 

e a ocupação dos tempos livres, facto bastante preponderante no combate a 

estilos de vida sedentários. 
 

 

Figura 9 – nº de alunos que pratica desporto e respetivas modalidades. 

3.3.2.5.3. Preferência pela disciplina 

A generalidade da turma, cerca de 92%, gostava da disciplina de EF. Este 

foi, sem dúvida, um ótimo dado inicial, que indicou que a maior parte dos alunos 

se encontrava intrinsecamente motivada para as aulas de EF. No entanto, 

importa salientar que esta conclusão foi bastante ambígua e incerta, uma vez 
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que poderia estar influenciada por inúmeros fatores, como por exemplo a 

associação das aulas de EF a práticas recreativas com reduzido teor didático, a 

atividades predominantemente lúdicas e à prática de modalidades associadas 

unicamente ao gosto dos alunos. Dos 92% dos alunos que referiram que 

gostavam de EF, pôde-se ainda concluir que 44% gostava bastante da disciplina, 

40% gostava muito e apenas 8% gostava pouco.   

  

Figura 10 – nº de alunos que gosta da disciplina e respetiva escala de preferência. 

3.3.2.5.4. Modalidades preferidas 

A preferência dos alunos (1ª, 2ª e 3ª escolha), ao nível das modalidades 

desportivas, recaiu maioritariamente sobre o futebol e basquetebol. Estando o 

futebol ausente das matérias nucleares de EF para o 7º ano – de acordo com o 

planeamento anual da disciplina definido pelo grupo de EF – foi de realçar a 

dileção de grande parte dos alunos da turma pelo basquetebol (cerca de 17,3% 

dos alunos colocaram a modalidade entre as suas três primeiras escolhas). Ao 

nível da ginástica, atletismo e voleibol, as preferências foram bastante idênticas 

entre si. Importa assim realçar o valor que a ginástica (modalidade de elevada 

exigência e especificidade motora) apresentou entre as preferências dos alunos 

(cerca de 12%), visto que, na generalidade, costuma ser uma das modalidades 

menos apreciadas pela população estudantil. Relativamente à dança e à 

patinagem, os níveis de eleição foram um pouco mais reduzidos, exigindo uma 

maior preocupação no planeamento das aulas.  
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Figura 11 – nº de alunos e modalidades por ordem de preferência (3 escolhas). 

3.3.2.5.5. Modalidades mais exigentes 

Nas modalidades em que os alunos sentiram maiores dificuldades (1ª, 2ª 

e 3ª escolha), por serem mais exigentes, destacaram-se o futebol e a ginástica, 

em cerca de 21,4%. Mais uma vez, como o futebol não integrava o plano 

curricular do 7º ano, recaía sobre a ginástica um maior foco e atenção na criação 

de situações de aprendizagem positivas e enriquecedoras, capazes de 

despoletar o empenho, a dedicação, o entusiasmo e a motivação dos alunos 

para a modalidade. No que concerne à dança e ao atletismo, deviam ser 

privilegiados os mesmos cuidados, prezando sempre por uma otimização do 

rendimento e aproveitamento individual do aluno, visto que uma das minhas 

principais funções, como professor, foi ajudar os alunos a superarem as suas 

dificuldades e a desenvolverem as suas competências de ação nas modalidades 

definidas para lecionação no 7º ano.    
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Figura 12 – nº de alunos e modalidades consideradas mais exigentes (3 escolhas). 

Após uma análise criteriosa de todos os dados recolhidos através dos 

inquéritos individuais, concluí que a turma apresentava bons indicadores físicos, 

de gosto pela disciplina e de fruição pela prática desportiva fora da escola, não 

existindo qualquer motivo ou patologia grave ou crónica que impossibilitasse a 

prática regular nas aulas de EF. Todos estes dados foram importantes para 

identificar as principais características físicas, pessoais e sociais dos alunos, 

concebendo um panorama global de toda a turma. Contudo, os dados 

resultantes dos inquéritos individuais foram unicamente mais uma das múltiplas 

ferramentas que o tive ao meu dispor na gestão e organização do ensino e da 

aprendizagem. Sem dúvida que foram importantes para a minha prática, 

servindo de suporte ao planeamento das primeiras aulas e à construção das 

unidades didáticas.  

Lidar com todas estas especificidades, diferenças e heterogeneidade foi 

uma tarefa árdua e exigente, mas que não poderia ter sido mais enriquecedora 

e gratificante. No fundo, os alunos são realmente a nossa fonte de 

aprendizagem. Sem eles, os meus receios, no âmbito da docência, nunca seriam 

combatidos. As minhas conceções, ideias e opiniões nunca seriam testadas, 

confirmadas ou revogadas. A minha identidade profissional ficaria desprovida de 

substância. Como foi referido pelo NE, nos agradecimentos finais do 1º sarau de 

artes performativas Filipa Mov’ Art. Palavras que fui incumbido de proferir e que 

se encontravam carregadas de sentimento, orgulho e sinceridade, retratando 

integralmente a relação criada entre mim, professor, e os meus alunos: “Aos 
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nossos alunos, pelas boas dores de cabeça, pelas aprendizagens, pelos bons 

momentos que vivemos juntos e por terem sido peças-chave no nosso 

desenvolvimento como futuros professores”. 
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4. Ensinar sem parar de aprender – Um ciclo infindável 

"Na verdade, é difícil separar na prática pedagógica 

os dois processos – organização e ensino –, já que 

em qualquer comportamento do professor na sala 

ambos estão presentes”.  

(Ferreira & Santos, 2007, p. 35) 

A dimensão do presente ponto do RE combina, numa sucessão de 

pequenas viagens pelos diferentes roteiros da prática profissional docente, 

nomeadamente, conceção, planeamento, realização e avaliação, a teoria 

decorrente das áreas da educação, da pedagogia e do ensino com as 

aprendizagens emergentes da realidade vivida e sentida no EP. Como refere 

Conceição & Sousa (2012, p. 85) organizar e dirigir situações de aprendizagem 

“pressupõe que o professor domine não só os saberes, ou seja os conteúdos a 

serem ensinados, mas também os conceitos com suficiente fluência. A partir 

deste conhecimento o professor deve ser capaz de os mobilizar e traduzir em 

objectivos de aprendizagem, em função dos quais orienta o trabalho na sala de 

aula na procura do conhecimento”. O presente trecho, enraizado na realidade 

profissional, revelou-se o cerne de todo o meu percurso e o principal responsável 

pela evolução da minha formação pessoal, pedagógica e profissional. Sendo a 

minha formação um processo dinâmico, recíproco e imprevisível, onde o sucesso 

do passado não assegura o sucesso do presente e do futuro, foi através do 

saber, do criar e do executar estratégias didático-pedagógicas capazes de 

colmatar as necessidades dos alunos e despoletar o meu conhecimento, que 

aprendi a ensinar, ensinei a aprender, adquiri experiência e descobri a essência 

do verdadeiro valor de educar.  

Todo este capítulo será um espelho da minha prática profissional, 

refletindo as aprendizagens, dificuldades, metas, observações, experiências e 

conhecimentos adquiridos ao longo do EP. Apesar de as matérias se 

encontrarem dispostas em diferentes áreas, o seu funcionamento, em contexto 

real, acontece de forma interligada e unitária.  
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4.1. Conceber para planear 

Foi na biblioteca da ESFV, local calmo, tranquilo e profissional que se 

encetou a preparação do ano letivo. Uma vez que “nada é desprovido de 

fundamento, de objetivos e de esclarecimento de caminhos (Moreira, 2014, p. 

45), a primeira reunião de orientação curricular (OC) exaltou a conceção como 

fase preambular do planeamento e organização do processo de ensino, 

consubstanciada através de uma análise dos principais documentos base do 

sistema escolar, nomeadamente projeto educativo de escola, regulamento 

interno da escola (RI), regulamento específico da disciplina de EF e programa 

nacional de EF do 3º ciclo do ensino básico.  

A importância atribuída à conceção, fase desenvolvimento de um sentido 

próprio e pessoal dos factos por parte do professor, é algo corroborado pela 

literatura. Segundo Perrenoud (2002, p. 15) a qualidade da formação depende, 

sobretudo, da conceção do professor. As noções que “possuem acerca dos 

conteúdos de ensino e acerca dos alunos com quem trabalham reflectem-se no 

modo como pensam e desenvolvem as suas práticas de ensino. O conhecimento 

que o professor tem da disciplina que lecciona interage com conhecimentos, 

convicções e crenças acerca da educação, do ensino e da aprendizagem, acerca 

dos alunos e acerca dos contextos educativos” (Graça, 2001, p. 110). Bento 

(2003, p. 7) refere ainda que “todo o projeto de planeamento deve encontrar o 

seu ponto de partida na concepção de conteúdos dos programas ou normas 

programáticas de ensino, nomeadamente concepção de formação geral, de 

desenvolvimento multilateral da personalidade e no grau de cientificidade e 

relevância prático-social do ensino”.  

Sendo a conceção a estrutura que suporta toda a ação de planeamento e 

organização do ensino, requer-se que todo o processo de formação seja 

consistente, robusto e sustentado na identidade da instituição escolar, nas suas 

regras e normas de funcionamento, nos planos curriculares nacionais definidos 

para a disciplina de EF, nas atividades promovidas pela escola e em todas as 

suas restantes características espaciais, culturais e institucionais. A análise dos 

documentos supracitados torna-se, nesta fase, uma praxis indispensável.   
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O PEE é um documento elaborado e aprovado pelos órgãos de 

administração e gestão da escola que funciona como um instrumento de gestão 

que consagra a orientação educativa da instituição escolar (Santos et al., 2009, 

p. 43), definindo as suas orientações estruturantes e os seus próprios 

mecanismos de autorregulação, com base na legislação em vigor8. O PEE da 

ESFV integra um conjunto de pontos que retratam a história, a identidade, a 

estrutura, os objetivos, as finalidades e as metas da instituição e tem como 

principal missão a formação holística do aluno como pessoa, cidadão e 

profissional. Dada a heterogeneidade da população estudantil, o PEE destaca 

também a necessidade de desenvolvimento de uma escola unida, cooperante, 

trabalhadora, solidária e aberta ao diálogo permanente entre todos os elementos 

da comunidade escolar e educativa, criando uma escola com “alma”, 

características e identidade próprias8. A análise deste documento assumiu-se 

como o primeiro olhar sobre as particularidades mais abrangentes da ESFV, ao 

nível dos seus princípios, valores e estratégias principais, ajudando-me a 

identificar e compreender a filosofia do contexto onde se iria desenrolar a minha 

prática pedagógica.  

O RI é “o documento que define o regime de funcionamento da escola ou 

agrupamento de escolas, e cada um dos seus órgãos de administração e gestão, 

das estruturas de orientação e dos serviços administrativos, técnicos e técnico-

pedagógicos, bem como os direitos e os deveres dos membros da comunidade 

escolar (Santos et al., 2009, p. 50). Na ESFV o RI regula o funcionamento da 

instituição de acordo com o PEE, no cumprimento da lei e dos princípios 

democráticos de um Estado de Direito9. As suas disposições legais promovem 

princípios como o respeito pela diferença, a responsabilidade individual, a 

igualdade, a honestidade, a justiça e a liberdade, fomentam a participação ativa 

de todos os intervenientes educativos no quotidiano escolar e transmitem as 

principais diretrizes do serviço a prestar aos alunos, sem descurar os direitos e 

deveres de todos os sujeitos escolares.9 

                                                             
8 Projeto Educativo da Escola Secundária Filipa de Vilhena, aprovado em Conselho Geral a 4 
de dezembro de 2014. 
9 Regulamento Interno da Escola Secundária Filipa de Vilhena, aprovado em Conselho Geral a 
2 de abril de 2014 e revisto em 24 de julho de 2015. 
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Através da análise do presente documento, consegui perceber de forma 

mais concreta e objetiva toda a hierarquia e respetivas funções dos órgãos de 

gestão e administração da escola, as estruturas de coordenação e supervisão, 

mais especificamente departamentos curriculares, grupos de departamento e 

conselhos de turma e, acima de tudo, todos os detalhes associadas aos direitos 

e deveres dos professores e dos alunos, à assiduidade, à pontualidade, às faltas, 

às medidas disciplinares e à avaliação. 

O regulamento específico de EF faz parte dos anexos do RI da ESFV uma 

vez que a disciplina “possui particularidades que justificam a existência de um 

regulamento próprio. Assim, especificam-se as normas regulamentares que 

foram aprovadas em sede de grupo de recrutamento”10. Importa referir que o 

regulamento encontra-se ajustado e atualizado no que concerne aos principais 

requisitos da disciplina e da escola apresentando, como pontos-chave, os 

princípios de higiene pessoal, o tempo disponível para trocar de roupa e para 

tomar banho, o processo de gestão dos objetos de valor, a 

assiduidade/pontualidade e a dispensa das aulas práticas. Este documento foi 

bastante importante para a minha prática pois estabeleceu, à partida, um 

conjunto de regras, direitos e deveres vitais ao correto funcionamento das aulas 

de EF, evitando confusões ou situações indesejadas relacionadas com os 

objetos de valor, o equipamento, as faltas de atraso e a higiene pessoal.  

A democratização do ensino e a conceção de igualdade conduziu à 

criação dos programas nacionais de educação. No entanto, “[…] igualização em 

Educação não implica que todos devam ter a mesma «dieta educacional»” 

(Januário, 1988, p. 85). Seguindo esta linha de pensamento, refiro ainda que 

atingir este padrão global educativo pressupõe que todos os alunos tenham 

acesso aos mesmos métodos de ensino, conteúdos e matérias de 

aprendizagem, algo que se revela utópico numa sociedade heterogénea, díspar 

ao nível dos valores religiosos, sociais e culturais, e numa escola com alunos 

com diferentes estatutos económicos e diversidade de instalações, materiais e 

espaços desportivos. Como solução para esta desigualdade, os programas 

                                                             
10 Regulamento Interno da Escola Secundária Filipa de Vilhena, aprovado em Conselho Geral a 
2 de abril de 2014 e revisto em 24 de julho de 2015. 
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nacionais deviam funcionar como um “termostato cultural” e a escola, como um 

veículo para homogeneizar o que é, por natureza, heterogéneo (Januário, 1988, 

p. 86).  

Os programas nacionais de EF foram desenvolvidos com a intenção de 

atribuir reconhecimento e legitimidade à disciplina de EF, combatendo a sua 

associação à prática desportiva vigorosa, com vista ao rendimento desportivo, e 

a sua ligação à vertente recreativa e lúdica, desprovida de sentido pedagógico e 

fortemente vincada pela figura do professor de EF como mero distribuidor de 

material (Direção-Geral da Educação, 2001, p. 4). O seu principal objetivo visa 

desenvolver condições curriculares e pedagógicas favoráveis ao 

“desenvolvimento multilateral e harmonioso do aluno” (Direção-Geral da 

Educação, 2001, p. 4). Assim, a elaboração destes documentos foca-se na 

adequação das matérias, conteúdos e conhecimentos inerentes à EF, mais 

concretamente nas habilidades motoras e modalidades desportivas, capazes de 

promover o aumento das capacidades dos alunos, das aptidões, das atitudes e 

dos valores intrínsecos à prática desportiva. 

Relativamente aos objetivos gerais e específicos do programa nacional de 

EF do 3º Ciclo do ensino básico, verifica-se uma estrutura semelhante à do 

programa anterior (2º Ciclo do ensino básico). A diferença entre ambos encontra-

se maioritariamente nos níveis de desempenho das modalidades desportivas 

previstas para lecionação, sendo o programa do 3º ciclo mais exigente e 

avançado do que o programa de 2º ciclo. Neste sentido, no 7º e no 8º ano prevê-

se introdução e exercitação das modalidades desportivas e respetivas 

habilidades motoras e no 9º ano presume-se que ocorra a sua consolidação. A 

finalidade dos programas de EF não se resume à elaboração de objetivos gerais 

e específicos para cada domínio (motor, cognitivo e sócioafetivo), uma vez que 

esses domínios se encontram associados à própria prática desportiva dos alunos 

e aos seus efeitos. Assim, o programa organiza-se em torno da distinção entre 

as áreas e matérias de ensino intrínsecas à EF enquanto disciplina (modalidades 

desportivas e habilidades motoras). Apesar de o panorama geral dos programas 

de EF se focar no desenvolvimento das habilidades motoras e da aptidão física 
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dos alunos, as componentes individuais alusivas aos conceitos psicossociais e 

à cultura desportiva não são negligenciadas.  

Olhar para os programas como instrumentos de orientação fechados e 

vedados às interferências contextuais, à identidade da escola e às 

características dos alunos é atribuir-lhes um rótulo de invalidez, debilidade e 

inutilidade. Os programas não são regras ou leis que devam ser 

escrupulosamente seguidas e cumpridas. Devem ser vistos como algo flexível, 

de fácil adaptação e recriação, na unidade espacial e temporal, no contexto em 

que se inserem, funcionando como um guião e uma das muitas ferramentas de 

orientação da prática profissional docente.  

A sua análise permitiu-me perceber que os programas contêm algumas 

lacunas e discrepâncias ao nível da exigência dos objetivos face à competência 

motora dos alunos que, apesar de atribuir algum ceticismo aos programas 

nacionais, pode ser colmatada através de uma gestão eficaz do processo de 

ensino por parte do professor de EF. Ao adequar as matérias de ensino à 

realidade contextual – espaços e materiais disponíveis para as aulas de EF e às 

características dos seus alunos, mais especificamente, aos seus níveis de 

desempenho global na disciplina, o professor consegue contornar as falhas dos 

programas nacionais de EF e tirar partido das suas reais qualidades no que 

concerne às matérias de ensino e conteúdos a lecionar.   

Numa fase mais avançada do período inicial do ano letivo – primeiras 

semanas de aulas – a leitura e análise do plano anual de atividades (PAA) e do 

planeamento anual de EF completaram o conjunto de documentos que considero 

fulcrais para a conceção de um ensino estruturado e completo.  

O PAA “é um documento de planeamento operacional, elaborado e 

aprovado pelos órgãos de administração e gestão da escola ou agrupamento de 

escolas. Este documento decorre do PEE, definindo, a partir dele, as formas de 

organização e de programação das actividades e os recursos envolvidos nas 

mesmas” (Santos et al., 2009, p. 48). Ao analisar o PAA da ESFV pude constatar 

que existia uma grande diversidade de atividades propostas pelos diversos 

grupos de recrutamento (cerca de duzentas e cinquenta) e uma participação 

ativa do grupo de EF, com cinco atividades desenvolvidas, nomeadamente o 
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corta mato escolar, uma aula de zumba e outra de body balance, uma aula de 

crossfit, o torneio de basquetebol e o sarau Filipa Mov’Art – atividade proposta e 

dinamizada pelo NE.  

As particularidades respeitantes ao planeamento anual de EF encontram-

se especificadas na caracterização do grupo de EF (ver página 33). Importa 

apenas salientar que a ordem de lecionação e extensão dos conteúdos é da 

responsabilidade de cada professor de EF em função dos seus conhecimentos, 

ideias e conceções, dos programas nacionais de EF e dos níveis de desempenho 

dos alunos nas modalidades desportivas definidas para cada ano de 

escolaridade.    

A conceção de um conhecimento sustentado e suportado nos manuscritos 

que determinam a ação educativa foi, de facto, o ponto de partida para a 

construção de um ensino fundamentado e consistente. Dela, advieram 

constructos que suportaram e auxiliaram todo o processo de planeamento, uma 

vez que “o ensino é criado duas vezes: primeiro na concepção e depois na 

realidade” (Bento, 2003, p. 16). Na mesma linha de pensamento do autor, 

saliento que face à necessidade de encontrar uma resposta para o confronto 

diário entre os problemas da teoria e da prática, surge o planeamento.  

4.2. Planear para realizar 

O planeamento apresenta-se como um mapa concetual e mental de 

intenções, conhecimentos, ideias e perspetivas, posteriormente materializado 

numa situação prática. Segundo (Bento, 2003, p. 16) “o planeamento constitui a 

esfera de decisão na qual o professor pré-determina quais os efeitos a alcançar 

no ensino e para quê são despendidos tempo e energias”. Sendo esta uma ação 

suportada em desígnios futuros, os seus principais produtos ou finalidades 

descrevem, de acordo com Rink (2014, p. 217), as intenções dos professores 

com vista aos resultados dos alunos e todas as estratégias definidas pelos 

docentes para levarem os alunos a alcançar esses resultados. Apesar de o 

planeamento assumir o papel de ação primordial do processo de ensino, não 

possui um fim em si próprio. Rink (2014, p. 218) refere que a ação instrucional 

se encontra assente na dinâmica planear → ensinar → avaliar, sendo a avaliação 
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o elemento que certifica, viabiliza e legitima o ato de planear, confirmando se os 

objetivos foram alcançados e os procedimentos eficazes (Rink, 2014, p. 218), 

uma vez que a dinâmica supracitada é cíclica.  

 Na realidade, o planeamento acaba por ser uma previsão da prática. Mas 

não se extingue no ato de planear, nem é imutável. Têm igualmente a função de 

“modificar as previsões ao longo do processo, de acordo com a situação didática” 

(Pacheco, 2007, p. 104). O mesmo autor diz ainda que “a função principal da 

planificação é a de organizar e prever, de um modo flexível, a interacção 

professor/aluno”. De forma mais objetiva e concreta, “o acto de planificar 

apresenta-se como uma competência específica e imprescindível do professor 

que lhe permite configurar, através de um plano mental ou escrito, os vários 

elementos didácticos nos quais se baseará para estruturar o processo de ensino-

aprendizagem, proporcionando-lhe um redução de incerteza e insegurança” 

(Pacheco, 2007, p. 105). Esta definição de planeamento suportou todas as 

planificações realizadas ao longo do EP, nomeadamente o planeamento anual, 

a unidade didática e o plano de aula. Toda a elaboração dos documentos acima 

referidos resultou de um processo ponderado, pensado e suportado pela 

intenção de otimização constante do processo de ensino-estudo-aprendizagem 

dos alunos.  

4.2.1. Planeamento anual de turma – Um olhar macroscópico sobre 

o ensino 

Partindo de uma abordagem progressiva e de uma análise global para 

uma análise específica de todo o processo de organização e estruturação do 

ensino, o planeamento anual de turma (PAT) (ver anexo III) foi a primeira 

planificação a ser concretizada. Bento (2003, p. 67) refere que “a elaboração do 

plano anual constitui o primeiro passo do planeamento e preparação do ensino 

e traduz, sobretudo, uma compreensão e domínio aprofundado dos objectivos 

de desenvolvimento da personalidade, bem como reflexões e noções acerca da 

organização correspondente do ensino no decurso de um ano lectivo”. Com a 

elaboração do presente documento procurei estabelecer uma perspetiva geral, 

a longo prazo, de todo o processo educativo, suportando-me, em grande parte, 
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no planeamento anual de EF, de modo a identificar e selecionar os recursos 

necessários para desenvolver atividades adequadas ao contexto e aos alunos 

(Pacheco, 2007, p. 108). 

Para desenvolver este planeamento foi fundamental estabelecer um 

conjunto de procedimentos, em cooperação e diálogo com o restante NE, que 

permitiram agrupar, estruturar e relacionar o quadro temporal (períodos 

escolares, meses, dias e horas), os espaços físicos, o número de aulas e as 

modalidades desportivas/unidades didáticas (UD). Como o planeamento anual 

de EF contemplava a distribuição das matérias de ensino pelos diferentes 

espaços escolares, definindo as aulas de cada professor, o foco da elaboração 

do PAT restringiu-se à distribuição das modalidades desportivas e respetivas UD 

pelo calendário escolar.  

Em reunião de NE ficou definido que o plano curricular de EF do 7º ano 

integraria, por ordem temporal de lecionação, as seguintes modalidades: 

1. Ginástica de solo;  

2. Patinagem;  

3. Atletismo (corridas);  

4. Voleibol;  

5. Dança;  

6. Basquetebol;  

7. Atletismo (salto em altura);  

Além das modalidades desportivas, ficaram também delimitadas no PAT 

as datas de realização dos testes escritos, das atividades do grupo de EF, 

pertencentes ao PAA, das auto e heteroavaliações, das recolhas de dados 

antropométricos e da distribuição das competências de ação de aptidão física 

em consonância com as restantes UD. Importa assim referir que a aptidão física 

– área nuclear do programa nacional de EF do 3º ciclo – foi desenvolvida ao 

longo de todo o ano letivo, como parte integrante das UD das modalidades acima 

referidas, como se pode comprovar no seguinte excerto.  

“[…] esta componente será desenvolvida ao longo das aulas através de situações 

específicas e não específicas. As tarefas não específicas pressupõem que as 
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capacidades condicionais […] e coordenativas […] sejam potenciadas de forma 

integrada na exercitação das respetivas habilidades motoras, sendo estas 

desenvolvidas ao longo de todas as aulas. As tarefas específicas permitem trabalhar 

particularmente as capacidades coordenativas e condicionais e serão realizadas através 

de exercícios de treino funcional baseados na bateria de testes Fit School”.  

(Excerto retirado do módulo 4 do MEC de Basquetebol). 

Uma vez que as avaliações diagnósticas e sumativas incorporam as UD, 

encontram-se diretamente inseridas no PAT. Contudo, a sua operacionalização 

foi distinta do habitual. A avaliação diagnóstica tende a ser realizada antes de 

cada UD e a avaliação sumativa no final. A avaliação sumativa não sofreu 

alterações e foi realizada no final de cada UD. Já as avaliações diagnósticas 

foram executadas nas primeiras três semanas de aulas, aproveitando a rotação 

pelos diferentes espaços. Esta estratégia, proposta pelo PC, revelou-se bastante 

profícua pois possibilitou-me obter uma visão prévia das capacidades e 

competências dos alunos no domínio da aptidão física e das modalidades 

coletivas e individuais, facto que pode ser comprovado pelo seguinte excerto.  

“Importa referir, que as avaliações diagnósticas de diversas modalidades, como é o caso 

do voleibol, foram realizadas na fase inicial do ano letivo (primeiras semanas), com o 

intuito de proporcionar, antecipadamente, um espectro das competências motoras da 

turma na educação física em geral, mais concretamente, nas modalidades coletivas e 

individuais”.  

(Excerto retirado do módulo 4 do MEC de Voleibol). 

Outro dos aspetos que considero ter sido bastante positivo para a eficácia 

deste planeamento foi o facto de cada professor de EF ter sempre um espaço 

completo disponível para lecionar as suas aulas. A inexistência de espaços 

partilhados possibilitou uma planificação mais harmoniosa, previsível e simples, 

com lecionação de UD completas e interruptas, uma vez que todos os docentes 

permutavam de espaço de 5 em 5 semanas. Para além de melhorar as ações de 

planeamento, este esquema otimizou, igualmente, as tarefas de gestão, 

instrução e controlo comportamental da turma ao envolver um menor número de 

alunos no mesmo espaço, diminuindo as distrações, os confrontos, o ruído e a 

confusão. 



Ensinar sem parar de aprender – Um ciclo infindável 

 

55 
 

Todas as alterações realizadas ao PAT foram efetuadas em função de 

imprevistos contextuais e devem, na minha opinião, ser analisados tendo em 

consideração a temática das UD, sendo, por isso, aprofundadas mais à frente.  

Em suma, considero que o PAT serviu os propósitos para que foi 

realizado. Careceu da definição de objetivos gerais para cada uma das UD, mas 

funcionou como um guião, capaz de fornecer uma visão “global, integral e 

realista da intervenção educativa para um período lato de tempo;…” (Bento, 

2003, p. 65/66). Este planeamento, a longo prazo, nunca deve ser entendido 

como algo imutável ou estanque, uma vez que pode e deve ser alterado ou 

adaptado consoante as situações e exigências impostas pela prática. Esta 

versatilidade de (re)pensar constantemente as minhas ações, aperfeiçoou as 

minhas práticas, otimizou o meu conhecimento, desenvolveu as minhas 

competências e reforçou a minha identidade profissional.  

4.2.2. Unidade didática – O mapa do ensino e da aprendizagem 

No que respeita ao processo de planeamento, a UD contemplou cada uma 

das modalidades desportivas lecionadas durante o EP, uma vez que as UD 

“constituem unidades fundamentais e integrais do processo pedagógico e 

apresentam aos professores e alunos etapas claras e bem distintas de ensino e 

aprendizagem” (Bento, 2003, p. 75). Estas funcionam como um quadro sinótico 

do PAT que concentra a sua ação na organização das matérias de ensino. Neste 

sentido, para cada uma das matérias ou modalidades definidas para lecionação 

foi realizada uma estruturação e sequenciação do conhecimento (Vickers, 1990, 

p. 106), que se centrou na definição de conteúdos e objetivos, face ao nível de 

desempenho global da turma, com respetiva distribuição pelo número de aulas 

previstas. A definição dos objetivos foi um dos pontos centrais da fase de 

conceção das UD, visto que demarcou o ensino e a aprendizagem, definindo os 

conteúdos que os alunos iriam aprender em determinada modalidade. Como 

alude Rink (2014, p. 237) “objectives of the unit should be clearly specified in 

terms of what students will learn from the unit”. Metzler (2011, p. 136) corrobora 

a perspetiva referindo que “a key part of the planning is the determination of the 

student learning objectives in the unit.” No entanto, apesar de os objetivos serem 
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uma peça importante do planeamento das UD, não funcionam isoladamente. O 

sucesso e eficácia da planificação depende, essencialmente, da inter-relação 

que se estabelece entre todo o seu processo – conteúdos, objetivos e matéria – 

permitindo que os objetivos delineados sejam gradualmente e progressivamente 

alcançados (Bento, 2003, p. 75).  

Após esclarecer todas estas particularidades, importa destacar que as UD 

foram concebidas a partir do modelo de estrutura do conhecimento (MEC) 

proposto por Vickers (1990) e estruturadas considerando as suas quatro 

categorias transdisciplinares: habilidades motoras, cultura desportiva, condição 

física e fisiologia e conceitos psicossociais. Mais à frente regressar-se-á ao MEC. 

Na sequenciação e estruturação das matérias de ensino, procurei 

estruturar os diferentes conteúdos de forma lógica, progressiva e real, ajustando 

as exigências da modalidade aos níveis de desempenho e características 

motoras dos alunos, de modo a evitar que as UD se transformassem numa mera 

“distribuição da matéria pelas diferentes aulas” (Bento, 2003, p. 77), uma ação 

desprovida de progressão pedagógica. A consulta da bibliografia disponibilizada 

pelas diferentes didáticas específicas do primeiro ano do MEEFEBS, mais 

precisamente artigos, apresentações audiovisuais e dissertações, revelou-se 

uma ajuda determinante na vertente decisional, na reflexão e na articulação de 

modelos, estilos de ensino e estratégias instrucionais, como por exemplo a 

utilização do questionamento como forma de promover a descoberta guiada no 

modelo de educação desportiva (MED).  

A estruturação dos conteúdos das UD foi realizada segundo o princípio da 

complexidade crescente e através de uma abordagem do topo para a base ou 

da base para o topo (Vickers, 1990, p. 104). O princípio da complexidade 

crescente é sustentado pela “estruturação de progressões, devendo estas 

obedecer à organização dos conteúdos, baseado na passagem do simples para 

o complexo, do fácil para o difícil e do conhecido para o desconhecido 

[permitindo que] aprendizagem se torne gradual e sistemática” (Mesquita & 

Graça, 2011, p. 53).   

“Todo este planeamento da unidade didática comporta o princípio da complexidade 

crescente. A exigência e dificuldade dos conteúdos acompanha a evolução e 
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aprendizagem dos alunos, dando resposta às suas necessidades e suprimindo os seus 

erros, com o objetivo de proporcionar uma aprendizagem consistente dos conteúdos e 

dos objetivos definidos para a modalidade de dança e respetivo ano escolar – 7º ano”.  

(Excerto retirado no módulo 4 do MEC Dança). 

A abordagem da base para o topo, implicou decompor o conteúdo em 

componentes simples de modo a que os alunos conseguissem reconstruir e 

compreender o todo. Optei por iniciar o ensino das modalidades pelas 

habilidades motoras mais simples e basilares, para posteriormente poder 

prosseguir para situações mais complexas (Vickers, 1990, p. 104). Este método 

foi utilizado em modalidades individuais, mais exigentes do ponto de vista 

coordenativo e condicional, em que a componente técnica assume maior 

relevância do que a tática, como se comprova pelo seguinte excerto.   

“A sequenciação dos conteúdos pressupõe uma abordagem da base para o topo, devido 

à elevada exigência e especificidade motora inerentes à ginástica […]”.   

(Excerto retirado do módulo 4 do MEC de Ginástica). 

Contrariamente à anterior, a abordagem do topo para a base pressupôs 

que os alunos compreendessem as habilidades, ações e conceitos como um 

todo, ou seja, que adquirissem uma visão holística do jogo em detrimento de 

uma perspetiva mais específica e circunscrita (Vickers, 1990, p. 104). Esta 

perspetiva prioriza o ensino da tática ao da técnica, uma vez que “a 

aprendizagem da técnica é ditada pelos problemas correntes do jogo, na medida 

em que não faz sentido saber fazer do ponto de vista técnico o que o jogo não 

pede a nível tático” (Mesquita & Graça, 2011, p. 153). Posto isto, no ensino dos 

jogos desportivos coletivos (JDC) foi empregue esta conceção, mais 

especificamente no basquetebol, uma vez que no caso do voleibol, o sucesso do 

jogo dependia, exclusivamente, da capacidade técnica dos alunos para 

assegurar a continuidade do jogo. O seguinte excerto confirma esta opção.        

“A sequenciação dos conteúdos perspetiva uma abordagem do topo para a base [...] No 

que concerne ao ensino do basquetebol na escola, pretendo que os alunos percebam e 

aprendam todos os conteúdos programáticos da modalidade em contexto de jogo, 

através de situações reduzidas em detrimento de situações analíticas ou isoladas, 
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recorrendo às mesmas unicamente em situações esporádicas, quando o aluno revelar 

imensas dificuldades de execução ou de interpretação da tarefa”.  

(Excerto retirado do módulo 4 do MEC de Basquetebol). 

Até ao momento, foram inumeradas diversas valências da elaboração das 

UD no planeamento, sequenciação e estruturação da matéria. Porém, a sua 

produção não se resume à simples organização dos conteúdos. O seu carácter 

flexível permite ao professor lecionar unidades de matéria em diferentes 

períodos sequenciais, alternados ou de qualquer outra forma que o docente 

considerar correta e ajustada à sua prática. Rink (2014, p. 235) confirma esta 

afirmação ao mencionar que as UD “[…] can be taught in sequential class 

periods, on alternate class days, or in any arrangement the teacher finds 

desirable. Many programs run several units at one time”. Durante o EP não foi 

possível fazer contrastar a minha prática com esta realidade, uma vez que o 

planeamento anual de EF foi elaborado de modo a que todos os professores de 

EF da escola lecionassem UD completas e contínuas.  

Uma das principais dificuldades encontradas durante a elaboração das 

UD prendeu-se com o binómio matéria-tempo que, segundo Bento (2003, p. 79), 

se apresenta como “um dos principais problemas na práxis do ensino”. 

Selecionar os conteúdos em função das aulas previstas pressupõe focar no 

essencial, algo referido por Bento (2003, p. 85) como deter “valência 

pedagógica”, renunciando o ensino de uma grande quantidade de matéria que 

conduza os alunos a aprendizagens ténues e superficiais. Os seguintes excertos 

são um exemplo da realidade vivida ao leme desta problemática.    

“Devido ao reduzido número de aulas pressupostas para a lecionação da modalidade 

de patinagem […].” 

(Excerto retirado do módulo 4 do MEC de Patinagem). 

“Desta forma, saliento que a celeridade e brevidade do processo condicionaram o 

aparecimento de resultados mais significativos e evidentes.”  

(Excerto retirado da reflexão da UD de Patinagem). 
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“Uma unidade didática com cinco sessões exige uma estruturação pensada e 

contextualizada em função das condicionantes do meio, da tipologia dos conteúdos, da 

faixa etária em questão e dos níveis de desempenho da turma”.  

(Excerto retirado do módulo 4 do MEC de Atletismo – salto em altura). 

Por se realizarem antes da prática, num período antecipatório à ação, 

como é apanágio de todos os planeamentos, as UD encontram-se suscetíveis a 

interferências contextuais, do quotidiano escolar e, por isso, requerem do 

professor uma grande capacidade de adaptabilidade e mutabilidade, como se 

pode constatar pelos seguintes excertos.  

“As principais mutações e alterações realizadas à unidade didática prenderam-se com 

a lecionação das três últimas aulas. A aula destinada à consolidação de diversas 

habilidades motoras e exercitação das respetivas sequências (20/21), onde seria 

entregue uma ficha com todas as informações acerca da operacionalização da avaliação 

sumativa, teve de ser cancelada por motivos de greve da função pública.” 

(Excerto retirado da reflexão da UD de Ginástica).  

“A última alteração ao planeamento inicial da unidade didática de voleibol, na categoria 

das habilidades motoras, relacionou-se com o pré-aviso de greve da função pública 

realizado no dia 30 de janeiro de 2015 (aula 50/51). Como não foram reunidas condições 

para lecionar a aula, devido à falta de funcionários disponíveis nas instalações 

desportivas, os alunos foram dispensados”.  

(Excerto retirado da reflexão da UD de Voleibol). 

A proficuidade desta ferramenta pedagógica é inequívoca. Se deve ou 

não conter maior quantidade de informação, nomeadamente situações de 

aprendizagem ou exercícios é, na minha opinião, uma questão pessoal e 

subjetiva. Quanto mais prática e percetível for a sua estrutura, melhor será a sua 

compreensão e posterior aplicação. Desta forma, assume-se realmente 

pertinente que a sua construção seja objetiva, válida e centrada nos alunos e na 

sua aprendizagem, suportando a elaboração dos planos de aula.  
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4.2.2.1. MEC – Um organograma da matéria de ensino  

O MEC concebido por Vickers (1990) surgiu essencialmente com o 

objetivo de credibilizar e metodizar um conjunto de matérias que se 

apresentavam como particularmente práticas. “It seemed that student teachers 

and coaches needed a way to see how the subject matter of any activity was 

structured and how, once identified, a structure could be used as a basis and 

guide for teaching and coaching” (Vickers, 1990, p. ix). Seguindo a linha de 

pensamento da autora, para o senso comum a EF afigura-se como algo que se 

faz com o corpo, que se joga, que se pratica e que é do conhecimento geral, uma 

vez que todos se sentem no direito de falar, comentar e debater. A existência 

deste tipo de dilemas infundados descredibiliza a relevância da EF no currículo 

escolar e tudo aquilo que se apresenta como matéria de ensino. É neste sentido 

que a elaboração deste tipo de modelo se torna fundamental. Na definição de 

um conhecimento base e de matérias nucleares que sejam capazes de 

despoletar experiências educativas onde ocorra aprendizagem constante, se 

fomentem valores e se desenvolvam atitudes positivas sobre o desporto e a 

aquisição de estilos de vida saudáveis.  

Segundo Vickers (1990, p. 3) o MEC (Knowledge Structure Model) “brings 

a knowledge-based perspective to the teaching and coaching of sport and 

physical education”. Por outras palavras, este modelo assume uma abordagem 

instrucional como veículo de ligação entre os conteúdos de determinado 

desporto ou atividade e a metodologia de ensino. É uma estruturação da matéria 

que reflete um pensamento transdisciplinar, identifica as habilidades motoras 

tático-técnicas de uma modalidade e mostra como os conceitos das ciências do 

desporto influenciam o processo de ensino-aprendizagem (Vickers, 1990, p. 13). 

Sendo este um modelo que suporta a prática pedagógica e guia o processo de 

ensino-estudo-aprendizagem, ramifica-se em três fases (análise, decisão e 

aplicação) que, por sua vez, se subdividem em oito módulos. O primeiro módulo 

refere-se à estrutura do conhecimento, ou seja, ao modo como foram 

organizados os conteúdos das respetivas modalidades desportivas, 

pressupostos para o 7º ano de escolaridade, em 4 categorias transdisciplinares 

(habilidades motoras, condição física e fisiologia, cultura desportiva e conceitos 
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psicossociais). O segundo módulo reporta-se à análise do envolvimento, mais 

precisamente, às condições de educação da escola, ao corpo docente, aos 

espaços de aprendizagem (interior, exterior, estado de conservação) e às 

condições materiais (quantidade, estado de conservação, possibilidades de 

adaptação). O terceiro relaciona-se com a análise dos alunos e da turma no que 

concerne à disparidade entre sexos, níveis de desempenho, gostos pela prática 

e pelas modalidades. Estes três primeiros módulos inserem-se na fase de 

análise e os quatro módulos seguintes (4,5,6 e 7) encontram-se introduzidos na 

fase de decisão. O quarto módulo, materializado na UD, refere-se à extensão da 

EF e da matéria de ensino, ao nível da calendarização de todos os conteúdos 

face ao número de aulas previstas, horário, espaços, funções didáticas, 

meteorologia e atividades da escola e do grupo de recrutamento de EF. O quinto 

módulo apresenta os objetivos gerais e específicos das modalidades 

desportivas, tendo em consideração as especificidades do nível de ensino. O 

sexto módulo reporta-se à configuração da avaliação, ou seja, como se realizou 

a diagnóstica e a avaliação sumativa, quais foram os critérios de avaliação 

criteriais utilizados (conceitos psicossociais – 25% e habilidades motoras, cultura 

desportiva e condição física e fisiologia – 75%) e como se procedeu à 

transformação dos dados de avaliação em classificação. O sétimo módulo 

contemplou a criação de atividades de aprendizagem assentes em progressões 

pedagógicas, capazes de integrar as competências gerais e transversais na sua 

planificação. Por último, o oitavo módulo referiu-se única e exclusivamente à 

aplicação da UD e dos planos de aula no contexto real.  

A construção destes instrumentos pedagógicos não foi uma tarefa ligeira, 

banal e subitânea. Inúmeras vezes, a credibilidade nas suas vantagens 

esmorece com as horas a fio dedicadas à sua elaboração. No entanto, estas 

descrenças eram momentâneas e desvaneciam durante a lecionação das aulas. 

A planificação de todos estes módulos ajudou-me a melhorar a decisão. Planear 

bem para decidir melhor, foi o slogan que caracterizou todo o processo de 

conceção dos MEC. É através da criação deste tipo de documentos de apoio 

que o professor vai despoletando um conjunto de atributos pessoais, 
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profissionais, sociais e cognitivos, capazes de atribuir ao processo de ensino-

estudo-aprendizagem um cariz objetivo, real, íntegro e integral.  

4.2.3. Plano de aula – Um fractal do planeamento 

A finalidade do ato de planear materializa-se no plano de aula (PA) (ver 

anexo IV). É o “verdadeiro ponto de convergência entre o pensamento e a acção 

do professor” (Bento, 2003, p. 101). Além de todas as componentes pessoais 

que integram a identidade do professor, intenções, opiniões, perspetivas ou 

conhecimentos, o PA deve contemplar todos os objetivos, conteúdos e restantes 

elementos inseridos nos planeamentos anteriores. Metzler (2011, p. 141) refere 

que a UD e o PA devem estar fortemente alinhados, uma vez que um bom 

planeamento da UD facilita bastante a elaboração do PA. A importância de existir 

uma ligação entre os três níveis de planeamento é também partilhada por Bento 

(2003, p. 102) ao referir que cada PA “fornece um contributo totalmente 

específico, apenas a [ele] pertencente, para a solução das tarefas de uma 

unidade temática, do programa anual, e do programa de toda a escolaridade”.    

Na perspetiva de Rink (2014, p. 225) o PA funciona como um guião do 

processo instrucional, dirigido a uma aula específica, que deve ter como base os 

objetivos da UD. Todavia, a autora refere ainda que os PA de excelência são 

difíceis de conceber. Quanto maior for a especificidade das intenções dos 

professores, mais difícil se torna o planeamento. A necessidade de desenvolver 

PA úteis e adequados, capazes de possibilitar uma organização dos conteúdos, 

plena de sentido, das reflexões do professor acerca das aulas (Bento, 2003, p. 

172) assume-se impreterível. Não existe um tipo de planeamento que possa 

reivindicar ser o ideal. Como refere Bento (2003, p. 152) “existem numerosas 

propostas de esquema da aula, cada uma delas caracterizada por uma 

variedade de constelações possíveis, mas sem que nenhuma possa afirmar a 

pretensão de validade universal”. 

A estrutura do PA que utilizei durante a minha prática pedagógica foi 

desenvolvida e aprovada em NE. Numa visão mais genérica e abstrata do 

documento, distinguiam-se o cabeçalho e o corpo do plano.  
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O cabeçalho assume um cariz informativo, ao situar a ação do professor. 

Este fornecia dados gerais sobre o número de alunos, o local, o número da 

sessão, material, duração e tempo útil da aula, a modalidade, as funções 

didáticas, os conteúdos e os objetivos, devidamente distribuídos pelas 4 

categorias transdisciplinares – cultura desportiva, condição física e fisiologia, 

habilidades motoras e conceitos psicossociais. A definição dos objetivos e das 

funções didáticas assume-se o ponto-chave deste fragmento do plano. Uma vez 

que não mencionei a importância das funções didáticas, ao nível do 

planeamento, no ponto referente às UD, importa salientar que as funções 

didáticas (introdução, exercitação, consolidação, revisão e avaliação – 

diagnóstica e sumativa), propostas por Vickers (1990, p. 100), “caracterizam as 

tarefas essenciais (frequentemente designadas por etapas, partes ou fases) do 

processo de ensino. Deduzem-se das leis do processo de conhecimento e 

aprendizagem e reflectem o ciclo completo de apropriação da matéria pelo aluno” 

(Bento, 2003, p. 126). 

O corpo do plano possui um carácter descritivo que estrutura um conjunto 

de ações, atividades ou exercícios com vista à concretização dos objetivos da 

aula. É uma fórmula que o professor desenvolve para dar resposta às 

necessidades dos alunos e às exigências e especificidades das matérias.   

A articulação vertical do corpo do plano dividia-se em três partes: inicial, 

fundamental e final. A parte inicial tinha como principal desígnio ativar e preparar 

as estruturas osteomioarticulares dos alunos para a parte seguinte da aula. Este 

momento preambular da sessão não deve ser considerado como um mero 

aquecimento, mas sim como algo inerente “à preocupação de criar uma situação 

pedagógica, psicológica e fisiológica, favorável à realização da função principal 

da aula” (Bento, 2003, p. 153). Em seguida, a parte fundamental apresentou-se 

como o cerne de todo o processo de planeamento da aula, uma vez que 

materializava os seus objetivos e conteúdos. Segundo Bento (2003, p. 158) é 

aqui que as capacidades metodológicas do professor são particularmente 

colocadas à prova. Por último, e não menos importante, a parte final funcionou 

como um meio importante de retorno à calma e de motivação dos alunos para a 

aula seguinte. Rosado & Mesquita (2011, p. 92), referindo-se ao final da sessão, 
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mencionam “a importância de adoptar estratégias e actividades de conclusão, 

subordinando-as ao objectivo didáctico de consolidação e revisão do aprendido, 

de integração do aprendido num âmbito mais geral e de motivação”. O seguinte 

excerto revela-se um exemplo desta premissa.  

“No final da aula aproveitei para ter uma pequena conversa com os alunos, destacando 

o nível razoável de desempenho da turma no basquetebol, o conteúdo e local (ginásio) 

das sessões futuras e o seu comportamento positivo na aula, ressalvando a 

necessidade de o manter ao longo do ano, de modo a proporcionar um bom 

funcionamento das aulas e um envolvimento propício à aprendizagem”.  

(Excerto retirado da reflexão da aula 5/6, lecionada no dia 26/09/14). 

A articulação horizontal do plano comportava os tempos de aula, os 

objetivos comportamentais, as situações de aprendizagem/orientação didático-

metodológica e as componentes críticas. De acordo com Vickers (1990, p. 124) 

a definição dos objetivos de aprendizagem, componente fulcral da construção do 

plano de aula, deve contemplar os comportamentos específicos que os alunos 

devem desempenhar nas atividades ou exercícios da aula (objetivo 

comportamental), baseados nos conteúdos específicos que derivaram da 

estruturação e sequenciação do conhecimento, um conjunto de padrões de 

desempenho que foram desenvolvidos ao longo do tempo de aula (situação de 

aprendizagem/organização didático-metodológica) e os critérios de êxito ou 

componentes críticas dos movimentos, capazes de conduzir os alunos à 

aprendizagem. O PA adotado durante a prática profissional admitiu as 

componentes críticas em detrimento dos critérios de êxito uma vez que as 

componentes críticas remetem para a qualidade da ação, focando-se nos 

padrões motores de execução do movimento, por exemplo, manter o corpo 

engrupado na realização do rolamento à frente ou dirigir a bola para o peito do 

colega no passe de peito e os critérios de êxito centram-se na quantidade da 

ação ao definir um número específico de repetições para um determinado 

movimento, por exemplo, manter a posição invertida durante 3 segundos na 

execução do apoio facial invertido ou encestar 10 lançamentos durante a 

realização do lançamento em apoio.      
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Outro dos aspetos fulcrais do processo de elaboração dos PA decorreu 

da necessidade de os criar e entregar antecipadamente. Uma das condições 

iniciais, proposta pelo PC, foi a entrega dos planos de aula, via endereço 

eletrónico, até à meia-noite de domingo da semana anterior à realização das 

aulas. Este requisito possibilitou que a elaboração do plano fosse realizada de 

forma pensada, antecipada, progressiva e organizada em função das inferências 

práticas das aulas anteriores. Machado (2011, p. 39) refere que o modo como 

cada professor se prepara é algo muito pessoal. Contudo, a organização é uma 

condição sine qua none de um ensino eficaz, onde o autor considera fulcral, entre 

outros aspetos, que o professor prepare o material de que precisa com 

antecedência.  

À semelhança dos planeamentos anteriores, o PA não se deve assumir 

como algo definitivo ou permanente. Numa fase de planeamento deve abrir 

espaço à criação, à criatividade, à exigência, à autonomia, ao compromisso e à 

responsabilidade. Como produto final deve resultar num plano concreto, que 

presuma o mínimo de alterações possíveis sendo, claro, suscetível a 

transformações no momento da sua aplicação. Como refere Bento (2003, p. 126) 

o plano deve “[…] libertar-se de tentações de esquematismo, de formalismo e de 

rotina, assumindo-se como estrutura da variabilidade, da dinâmica e do trabalho 

criativo do professor”. 

4.3. Realizar para avaliar 

Dia 17 de setembro de 2014, o sossego, o silêncio e a tranquilidade 

imperavam no G2 da ESFV. Faltavam 25 minutos para o toque de entrada e já 

estava tudo preparado e organizado. Todas as fases anteriores de 

operacionalização do ensino tinham sido cuidadosamente cumpridas. Todos os 

conhecimentos, adquiridos nos períodos antecedentes de formação tinham sido 

relembrados e repensados. O momento de me realizar enquanto professor de 

EF tinha finalmente chegado.  

Lembro-me como se fosse hoje da minha primeira aula. A pasta, objeto 

preto e original onde transportava o plano de aula, a folha de presenças e um 

apontamento com alguns pontos orientadores do meu discurso. Carregava 
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igualmente uma série de receios, ansiedades e incertezas, que insistiam em 

perturbar a minha tranquilidade, segurança e confiança. Apesar de possuir 

alguma experiência no contacto diário com crianças/jovens, decorrente da minha 

experiência profissional como treinador de futebol, existiam determinados 

fatores, como o não conhecer as personalidades e comportamentos dos alunos, 

a incerteza quanto à sua reação à minha postura e identidade ou, simplesmente, 

o facto de ser a minha primeira intervenção enquanto docente, que suscitavam 

alguma inquietação. O seguinte excerto apresenta-se como uma prova 

documental desse estado.  

“Neste meu primeiro contacto como professor de educação física, estes foram 

certamente fatores que se evidenciaram na minha intervenção inicial, traduzidos por 

determinados gestos como o tom de voz estremecido, as mãos suadas e alguns 

tremores”.  

(Excerto retirado da reflexão da aula 1, lecionada no dia 17/09/14). 

Com a primeira aula inaugura-se igualmente um capítulo consubstancial 

à nossa intervenção pedagógica e profissional, o da afetividade. Relação entre 

professor-professor e professor-aluno. A primeira iniciou-se logo no final da aula 

com a troca das primeiras impressões entre o NE. Foi um momento vital de 

reflexão crítica e de partilha, onde as diferentes perspetivas me permitiram 

identificar e perceber as minhas principais falhas, vícios gestuais e bordões 

linguísticos, como comprova o seguinte excerto.    

“Após a aula terminar e em conversa com o professor cooperante e restantes 

professores do núcleo de estágio, pude constatar que utilizo excessivamente um bordão 

de fala – “ok”, na conclusão de diversas frases. Este é um facto de que eu não me 

consegui aperceber durante o meu discurso e que tentarei atenuar ou anular nas 

próximas aulas”.  

(Excerto retirado da reflexão da aula 1, lecionada no dia 17/09/14). 

O mote para uma relação de frontalidade, abertura e diálogo constante, 

em que as opiniões e sugestões se destinavam à aprendizagem e à otimização 

da prática profissional tinha sido inaugurado.  
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Na segunda (relação professor-aluno) é “fundamental deixar uma imagem 

positiva. A primeira impressão marca a qualidade das relações futuras entre o 

professor e os alunos. Não há segunda oportunidade para causar uma boa 

impressão” (Estanqueiro, 2010, p. 75/76). No primeiro contacto com a turma 

apresentei uma postura formal e ao mesmo tempo calorosa, que não fosse 

demasiado rígida, sólida e autocrática, mas que mantivesse a ordem e a 

disciplina no espaço de aula. Esta atitude pautou a relação afetiva desenvolvida 

com os alunos durante o EP que, apesar dos seus altos e baixos, se revelou 

extremamente gratificante. O seguinte excerto demonstra a presença deste tema 

na primeira aula do ano letivo.    

“Face a esta premissa, defendo que é nesta primeira aula que devemos afirmar 

a nossa atitude, marcar a nossa posição e posteriormente dar mais ou menos confiança 

consoante a resposta dos alunos, […]. Esta é, sem dúvida, uma área essencial à função 

docente, apresentando-se, muitas das vezes, como a linha ténue entre o sucesso ou o 

insucesso profissional”.  

(Excerto retirado da reflexão da aula 1, lecionada no dia 17/09/14). 

Manifesto a importância que atribuo à afetividade na relação educativa 

através das palavras, em tom de conselho, proferidas por Machado (2011, p. 37) 

“invista na sua relação com os alunos! Sim! Sempre! Mas também na sua relação 

com os outros professores, seus colegas. Novos ou velhos. Extrovertidos ou nem 

tanto. Afáveis ou só às vezes. […] Troque impressões. Passe dicas. Cruze 

informações. Partilhe experiências. Enriqueça”, uma vez que enriquecer é 

sinónimo de aprender, munindo-se de conhecimentos e experiências que 

permitam amadurecer a nível pessoal, pedagógico e profissional. No entanto, a 

criação de um ambiente propício ao desenvolvimento holístico do processo de 

ensino-estudo-aprendizagem não se resume à relação que se estabelece entre 

professor e alunos. A integração da gestão e controlo da turma, da gestão da 

aula e da instrução apresentam-se, de acordo com Siedentop (1983), como 

dimensões cruciais de intervenção pedagógica sendo, por isso, alvo de reflexão 

nos pontos seguintes.   
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4.3.1. Controlo e a confiança da turma – Cada batalha, uma vitória   

Numa lógica progressiva, as principais preocupações do processo de 

ensino-estudo-aprendizagem começaram a centrar-se na aquisição do controlo 

disciplinar da turma, uma vez que sem autoridade e disciplina todas as restantes 

dimensões tendem a ficar condicionadas. De acordo com Estanqueiro (2010, p. 

61) “a indisciplina na sala de aula prejudica o ensino e a aprendizagem. Rouba 

tempo e energias. É uma das principais causas do mal-estar da profissão 

docente. Em casos extremos, leva ao esgotamento físico e emocional dos 

professores”. Porém, a escola é o reflexo da sociedade e, como tal, vê-se envolta 

numa crise de valores assente num conflito constante de valores e princípios 

religiosos, políticos, desportivos e étnicos. Sendo estes confrontos um problema 

atual da sociedade, a sua irradiação do contexto educativo revela-se utópica, 

estando a sua minimização nas prioridades das políticas educativas das 

instituições escolares. Como refere Oliveira (2002, p. 103) “os conflitos escolares 

devem ser entendidos numa perspectiva abrangente, e a indisciplina terá de ser 

analisada como fenómeno com raízes na sociedade e na escola, tendo em conta 

os processos cognitivos individuais, as diversas interações que ocorrem na sala 

de aula e as representações e expectativas recíprocas de professores e alunos”.  

O contexto social é um dos fatores que influencia a indisciplina dos alunos, 

juntamente com o ambiente familiar, a organização da escola e as práticas 

pedagógicas dos professores (Estanqueiro, 2010, p. 63). O facto de possuir uma 

turma nova, formada no início do ano e resultante da junção de alunos 

provenientes de várias escolas, facilitou o controlo disciplinar na fase inicial do 

período letivo, visto que os alunos ainda não se conheciam, relacionando-se 

pouco e comunicando pouco entre si. Com o passar do tempo, os alunos foram 

ganhando confiança e, a imaturidade inerente ao seu escalão etário – 12 anos, 

começou a influenciar os seus comportamentos e a dificultar a minha intervenção 

pedagógica. A sua irreverência, excitabilidade, entusiasmo e dinâmica foi um 

aspeto positivo no momento da exercitação mas, por outro lado, um agente 

negativo nos momentos de exposição oral ou de explicação, uma vez que os 

alunos tinham frequentemente conversas paralelas ou outro tipo de 

comportamentos desviantes, como se pode comprovar pelos seguintes excertos.  
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“Na presente aula, destinada à avaliação diagnóstica de basquetebol, o comportamento 

e aproveitamento da turma foi bastante positivo. Apesar da agitação de alguns alunos 

em momentos de exposição oral ainda ser significativa, um pouco por culpa da faixa 

etária em questão e da imaturidade dos alunos, a aula decorreu dentro dos parâmetros 

normativos”.   

(Excerto retirado da reflexão da aula 5/6, lecionada no dia 26/09/14). 

“Do ponto de vista comportamental a prestação dos alunos foi razoável, evidenciando 

ainda alguns comportamentos típicos da imaturidade inerente à faixa etária em questão, 

como por exemplo, comentar situações que acontecem no exterior, tecer comentários 

para o exterior pela janela, estabelecer conversas paralelas nos momentos de instrução 

do professor e lutas simuladas.”  

(Excerto retirado da reflexão da aula 17/18, lecionada no dia 24/10/14). 

A manutenção de um clima de disciplina, condição necessária para 

ensinar e aprender beneficia os alunos, que dedicam mais tempo à exercitação, 

facto que possui um efeito positivo no desenvolvimento das suas competências. 

O professor sofre um menor desgaste psicológico e fica mais predisposto, 

motivado e entusiasmado para ensinar. Como refere Siedentop & Tannehill 

(2000, p. 79) “nothing produces teacher fatigue and burnout more than having to 

deal constantly with discipline problems”. A disciplina dos alunos não é uma ação 

uniforme e previsível. Existiram momentos em que o comportamento da turma 

foi exímio e outros onde foi desadequado e repreensível. Perante as situações 

menos positivas tive de desenvolver estratégias e procurar soluções, adaptadas 

às circunstâncias, capazes de despoletar comportamentos positivos nos alunos. 

Siedentop & Tannehill (2000, p. 83) referem que a disciplina conquista-se através 

da construção e manutenção de comportamentos convenientes e não com a 

eliminação dos comportamentos indesejados. A prevenção é um fator 

determinante no controlo disciplinar da turma, como referem os autores 

supramencionados e se demonstra no excerto seguinte.  

“No entanto, ressalvo que, apesar de neste momento sentir que detenho o controlo e a 

confiança da turma, ainda existem alguns detalhes a aprimorar, pois o meu principal 

objetivo enquanto professor não é “controlar a indisciplina. […] mas sim preveni-la, 

ensinando cada aluno a orientar a sua vida de acordo com três princípios fundamentais: 
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respeito por si mesmo, respeito pelos outros e responsabilidade pelos seus actos” 

(Estanqueiro, 2010, p.72).  

(Excerto retirado da reflexão da aula 19, lecionada no dia 29/10/2014). 

Como aspeto central para o professor alcançar uma prevenção eficaz da 

indisciplina, Siedentop & Tannehill (2000, p. 61) defendem a adoção de uma 

postura proactiva em detrimento de uma reativa, através do desenvolvimento de 

estratégias que criem e mantenham um clima de aprendizagem positivo, onde o 

tempo despendido em tarefas organizacionais deve dar lugar a tarefas 

instrucionais. Oliveira (2002, p. 128) apresenta um exemplo bastante concreto 

da importância de lidar com a indisciplina de forma diferente. “[…] Se o aluno 

grita, está provavelmente à espera que o professor berre mais alto, iniciando-se 

uma série de comportamentos desajustados que terminarão quase sempre na 

expulsão do estudante.” Se a resposta do professor for diferente da espectada 

pelo aluno, talvez o fator surpresa produza algum efeito positivo nas suas 

atitudes. Este princípio de pensar e agir de forma distinta levou ao 

desenvolvimento e aplicação de algumas estratégias preventivas de controlo 

disciplinar da turma que produziram efeitos positivos no comportamento global 

dos alunos. Alguns exemplos dessas medidas foram a diminuição dos tempos 

de exposição oral no período inicial das sessões, a participação ativa e autónoma 

dos alunos nas suas próprias aprendizagens, a utilização do reforço positivo e a 

promoção de tarefas claras, explícitas e inovadoras, capazes de despoletar o 

empenho e a motivação dos alunos. Foi através da criação e aplicação de regras 

e rotinas que consegui alcançar melhores resultados no que concerne à 

regulação da ordem e da disciplina. 
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4.3.1.1. A implementação de regras e rotinas como estratagema 

principal  

A figura de aluno é marcada por uma certa dose de rebeldia, inata à 

imaturidade de um ser em estado de desenvolvimento. Esta condição leva a que, 

diariamente, a criança/jovem tenda a testar e a desafiar a autoridade. Para 

controlar esta realidade e desenvolver um ambiente onde a ordem e o respeito 

coabitem harmoniosamente, assume-se crucial que sejam elaboradas e 

aplicadas, logo desde a primeira aula, um conjunto de regras e rotinas capazes 

de regular o dia-a-dia de alunos e professores. Como forma de definir e 

diferenciar as terminologias, as rotinas estabelecem formas de atuação para 

realizar regularmente durante as atividades da aula e as regras procuram criar 

expectativas claras das condutas apropriadas ao contexto de sala de aula (Rink, 

2014, p. 123). De forma mais abrangente, Rosado & Ferreira (2011, p. 189) 

definem as regras como “[…] uma fonte de enquadramento regulador das 

interacções entre diversos intervenientes, pilar fundamental da segurança física 

e emocional, promotoras de uma maior atenção e participação, de um uso 

adequado dos equipamentos e espaços”. Segundo os mesmos autores, as 

rotinas “permitem aos praticantes conhecer os procedimentos a adoptar na 

diversidade de situações de ensino e treino, aumentando o dinamismo da sessão 

e reduzindo significativamente os episódios e os tempos de gestão”.  

Ao longo das aulas, as rotinas foram implementadas como solução para 

os problemas que iam imergindo da minha prática pedagógica. Logo no período 

inicial das aulas, as repreensões verbais surgiram como principal rotina da minha 

intervenção para a supressão do excesso de ruído que se fazia sentir durante os 

momentos de exposição oral. Com o aumento da confiança e da afetividade 

entre os alunos da turma, esta estratégia começou a perder o efeito desejado e 

a provocar-me um grande desgaste a nível físico, intelectual e vocal. Optei por 

introduzir a contagem crescente do tempo que os alunos demoravam a colocar-

se em silêncio. Através desta estratégia tentei implementar um clima competitivo 

em que, aula após aula, o objetivo da turma era alcançar o silêncio no menor 

tempo possível, superando constantemente os resultados anteriores. A 

aplicação desta rotina foi extremamente gratificante e produziu resultados 
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bastante positivos no comportamento da turma, como comprova o seguinte 

excerto.  

“Ao nível da gestão comportamental da turma, que se assumia como o principal foco de 

observação, continuei a utilizar as estratégias precedentes de repreensão oral e de 

contagem crescente dos segundos que os alunos demoram a colocar-se em silêncio, 

que já se encontra implementada como rotina na turma, sendo os próprios alunos a 

advertirem os colegas que se encontram em conversas paralelas”. 

(Excerto retirado da reflexão da aula 34, lecionada no dia 03/12/2014). 

Com o passar do tempo a turma começou a adquirir resultados positivos, 

colocando-se em silêncio em 5 segundos. Alcançar o objetivo estipulado tornou-

se fácil e, consequentemente, os alunos começaram a desmotivar e a perder o 

entusiasmo pela tarefa. Optei por introduzir os registos negativos nas aulas, 

rotina definida em NE para suprimir os comportamentos desviantes dos alunos, 

e logo percebi que essa estratégia não condizia com a minha filosofia 

pedagógica, uma vez que utilizava o reforço negativo como forma de despoletar 

uma resposta positiva por parte dos alunos. O seguinte excerto retrata a 

utilização das rotinas supracitadas.   

“Ao longo da aula, fui utilizando diversas estratégias de controlo comportamental da 

turma, como a contagem crescente do tempo que os alunos demoram a colocar-se em 

silêncio, as repreensões verbais e os registos negativos”.  

(Excerto retirado da reflexão da aula 55, lecionada no dia 11/02/2015). 

Face à necessidade de desenvolver ou encontrar uma estratégia que 

fosse capaz de conduzir os alunos à aquisição de comportamentos positivos, 

decidi elaborar uma tabela de registo comportamental (ver anexo V) em que os 

alunos, aula após aula, conquistavam pontos através de certos requisitos, 

dispostos no anexo V, com vista à obtenção de um objetivo final. Esta tabela de 

registo desafiou os alunos a atingirem melhores resultados e cumpriu 

integralmente o propósito a que se destinava, nomeadamente controlar o 

comportamento da turma de forma positiva, entusiasta e motivante, 

acompanhando todo o processo de ensino-estudo-aprendizagem dos alunos até 

ao final do EP. O seguinte excerto é um exemplo da eficácia desta rotina.    
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“Na grande maioria das ocasiões em que utilizei a contagem crescente, os alunos 

preocupavam-se em colocar-se imediatamente em silêncio e em alertar os colegas que 

ainda se encontravam em conversa, conseguindo atingir a meta dos 5 segundos por 

quatro vezes e conquistando, desta forma, quatro pontos positivos. Numa ocasião os 

alunos demoraram mais do que 15 segundos a colocar-se em silêncio, conquistando 

um ponto negativo. No final da aula a turma conseguiu amealhar 3 pontos para a tabela 

de pontuação final, que se apresenta como um resultado positivo face ao objetivo final 

– 50 pontos para a realização de uma aula especial”.  

(Excerto retirado da reflexão da aula 56/57, lecionada no dia 13/02/2015). 

Outra das rotinas implementadas durante as aulas para minimizar a 

ocorrência de comportamentos desviantes foi a realização de transições em 

detrimento de organizações, durante a permuta entre exercícios. De modo a 

esclarecer a diferença entre os dois conceitos, as organizações pressupõem que 

toda a turma cesse a execução de determinada tarefa e se agrupe para ouvir as 

explicações do professor. As transições pressupõem que o professor proceda às 

explicações de forma segmentada, campo a campo/grupo a grupo, permitindo 

que restante parte da turma se mantenha em exercitação. Para além de 

minimizar a ocorrência de comportamentos desviantes, uma vez que envolvia 

um menor número de alunos durante os períodos de explicação, esta rotina 

permitiu otimizar a gestão dos tempos de aula, como se pode verificar no 

seguinte excerto.  

“Contudo, de modo a promover uma gestão mais eficaz da aula, decidi colocar todas as 

equipas a trabalhar nos respetivos campos e percorri particularmente cada uma das 

equipas, campo a campo, explicando detalhadamente a organização do exercício, 

corrigindo as ações motoras e proferindo as suas respetivas componentes críticas. Esta 

estratégia possibilitou um maior tempo de atividade motora aos alunos e uma transição 

mais célere entre a situação de 1x0 e o jogo 3x3 intra-equipas, facto bastante positivo 

numa aula de tempo (35 minutos de tempo útil) onde a gestão do tempo de aula assume-

se como basilar à evolução e aprendizagem dos alunos na modalidade de basquetebol”.  

(Excerto retirado da reflexão da aula 72, lecionada no dia 08/04/2015). 

No que concerne às regras, na primeira aula foram especificadas e 

transmitidas as regras de carácter geral, nomeadamente de entrada no pavilhão, 
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de ocupação do balneário, de segurança, de recolha dos valores, de higiene 

pessoal e de saída do pavilhão. A regra dos 5 segundos, tempo que os alunos 

dispõem para se aproximar do professor, foi também referida no decurso da aula 

de apresentação. Ao longo do ano foram introduzidas algumas regras de 

carácter mais específico, alusivas às modalidades desportivas, que tinham como 

principal função regular as tarefas das aulas, evitando situações potencialmente 

perigosas que colocassem em risco a integridade física dos alunos. Alguns 

exemplos dessas regras foram: não utilizar relógios, colares, pulseiras e outros 

objetos potencialmente contundentes, realizar sempre uma ativação específica 

com maior incidência nas articulações dos membros inferiores, utilizar e 

transportar sempre o material cuidadosamente (ginástica), realizar as atividades 

com seriedade e responsabilidade, respeitando o espaço pessoal e geral, 

evitando choques e outros contactos involuntários (dança), devolver a bola por 

baixo da rede e parar imediatamente o jogo/exercício se uma bola externa entrar 

no espaço/campo (voleibol), patinar afastado dos colegas para evitar situações 

de choque (patinagem), colocar as bolas no solo e afastarem-se das mesmas, 

durante os momentos de exposição oral do professor (basquetebol) e realizar o 

salto somente quando o colchão estiver livre (atletismo – salto em altura).    

A importância de definir regras, rotinas e limites é essencial para a 

eficiência pedagógica da aula e à aquisição de um ambiente propício à 

aprendizagem, tornando-se decisivo para que os alunos percebam qual deve ser 

o seu lugar, a sua atitude e o seu comportamento no espaço de aula, sobretudo 

em faixas etárias mais baixas. Porém, a eficácia da aplicação das regras e 

rotinas não depende exclusivamente da exigência e especificidade com que são 

formuladas. Depende, paralelamente, da capacidade de liderança do professor 

e do estilo de comportamentos que ele adota na relação com os seus alunos 

(Estanqueiro, 2010, p. 78). Segundo o autor, o professor pode adotar um estilo 

diretivo ou um estilo participativo para exercer a sua autoridade. “O estilo diretivo 

será útil para alunos inexperientes e inseguros ou sem autodisciplina. 

Habitualmente, funciona com alunos mais novos” (Estanqueiro, 2010, p. 80/81). 

No entanto, a chave para a resolução desta incógnita encontra-se na articulação 

entre a adoção de um estilo mais diretivo ou de um estilo mais participativo, 
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consoante a situação e a circunstância o exigir. Segundo Estanqueiro (2010, p. 

81) “não há um estilo único para desenvolver a autonomia e a responsabilidade 

dos alunos. A liderança é uma arte que exige flexibilidade e bom senso. Os 

professores com autoridade sabem usar estilos diferentes para alunos diferentes 

e até estilos diferentes para o mesmo aluno, de acordo com as circunstâncias”.  

Pelo exposto, o controlo disciplinar apresenta-se como fundamento de 

toda a intervenção pedagógica do professor. Sem ele, a gestão e organização 

da aula ficam comprometidas e a instrução é uma quimera. Alcança-lo não é um 

processo fácil e instantâneo. Requer muito empenho, trabalho, dedicação e 

perseverança por parte do professor. Pode tonar-se fácil por vias mais 

autocráticas e diretivas, mas que se distanciam a léguas da principal função 

docente, ensinar de modo a que os alunos aprendam. Como refere Estanqueiro 

(2010, p. 81) “em educação, a rigidez não funciona. É indispensável equilíbrio 

entre o controlo e a liberdade, a razão e a emoção, a distância e a proximidade, 

a firmeza e o afecto”.    

4.3.2. Organizar e gerir – Competências vitais de ação pedagógica 

A gestão da aula encontra-se intrinsecamente associada com o controlo 

disciplinar da turma, pelos motivos mencionados no ponto anterior, e 

corresponde, segundo Rosado & Ferreira (2011, p. 189), “a um plano de acção 

do professor/treinador que tem, ainda, por objectivo a gestão do tempo, dos 

espaços, dos materiais, e dos alunos/praticantes […]”. Rink (2014, p. 203) 

acrescenta que o modo como os professores organizam o equipamento, os 

tempos de aula, os alunos e os espaços para a instrução é tão importante como 

o conteúdo que eles selecionam para ensinar. Dada a sua importância do ponto 

de vista instrucional, estes aspetos organizacionais devem ser intencionalmente 

desenhados sob a orientação de determinados objetivos e desvincular-se de 

práticas rotineiras, intrínsecas à figura docente, incapazes de suscitar motivação 

e desenvolvimento pessoal nos alunos.  

A partir do momento em que detive o controlo comportamental da turma 

(meados do primeiro período), as minhas principais preocupações pedagógicas 

começaram a centrar-se na potenciação dos aspetos de gestão e organização 
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da aula. Algumas práticas já faziam parte dos meus hábitos desde o início do 

ano letivo, como por exemplo chegar atempadamente ao ginásio (cerca de meia 

hora antes do início da aula) para preparar o material e os exercícios, realizar 

tempos curtos de exposição oral ou definir previamente as equipas ou grupos de 

trabalho para as atividades da aula. O seguinte excerto comprova um dos 

exemplos referidos.  

“Neste sentido, antes do início da aula, assumi a responsabilidade na montagem das 

estações, com o objetivo de substituir o tempo destinado à organização por tempo de 

empenhamento motor, disponibilizando mais tempo para a atividade física”. 

(Excerto retirado da reflexão da aula 16, lecionada no dia 22/10/2014). 

Todas estas tarefas de gestão dos espaços, do material e dos alunos 

tinham um objetivo comum, otimizar o tempo de aula, diminuindo o tempo 

despendido em tarefas organizacionais e incrementando o tempo de 

empenhamento motor dos alunos, uma vez que, segundo Mesquita & Graça 

(2011, p. 41) “aprende mais quem dedica mais tempo a uma boa exercitação”, 

onde o fator tempo de exercitação a uma elevada taxa de sucesso é capital na 

aquisição de aprendizagens significativas e integrais.    

4.3.2.1. Gestão do tempo de aula – O principal desafio  

Nos momentos iniciais do EP senti grandes dificuldades em planear os 

tempos de aula. Tinha dúvidas em como definir o tempo necessário para as 

tarefas de organização e para os momentos de instrução, assim como o período 

de tempo adequado para cada exercício, de modo a que estes não fossem muito 

curtos e simultaneamente desprovidos de aprendizagens ou muito longos e 

pouco entusiasmantes e motivantes para os alunos. Basicamente, limitava-me a 

testar se determinado tempo era adequado a determinada tarefa. Rink (2014, p. 

49) relata que não existe nenhuma forma de antecipar o tempo exato que os 

alunos precisam ou podem gastar produtivamente numa dada atividade. A 

resposta mais plausível é observar a sua resposta à proposta do professor e, se 

necessário, adaptar. Foi através desta ação experimental e de feedbacks e 



Ensinar sem parar de aprender – Um ciclo infindável 

 

77 
 

opiniões do PC e restante NE que comecei a otimizar a gestão dos tempos de 

aula.  

A gestão do tempo de aula é a capacidade de o professor maximizar um 

dos mais importantes recursos pedagógicos que tem ao seu dispor – o número 

de minutos disponíveis em cada sessão (Metzler, 2011, p. 106). O mesmo autor 

menciona ainda que todos os tempos de aula (organização, gestão e transição) 

são importantes em EF e os professores que conseguem minimizar esses 

tempos são mais eficientes. Ao conseguirem fragmentar o tempo total num 

conjunto de tempos ótimos, os professores aumentam a produtividade da aula e 

a possibilidade de os alunos adquirirem aprendizagens.  

Durante a minha prática pedagógica existiu um conjunto de fatores que 

foram determinantes na gestão dos tempos de aula. Em primeira instância, a 

pontualidade dos alunos é primordial para obter uma boa gestão do tempo de 

aula. Se os alunos chegarem atrasados, o professor tem de repetir a informação 

transmitida, atrasando as restantes tarefas da aula. A questão da pontualidade 

não me suscitou grandes problemas, uma vez que os meus alunos foram, salvo 

raras exceções, pontuais. Na ESFV as faltas de atraso são administradas 

unicamente aos primeiros tempos letivos da manhã e da tarde. No caso particular 

de EF, durante esses períodos iniciais, os alunos dispõem de 5 minutos de 

tolerância para se equiparem. Após esse intervalo, os alunos têm falta de atraso 

e, 10 minutos após o toque de entrada, têm falta de presença. O facto de lecionar 

sempre ao primeiro tempo da manhã (8 horas e 20 minutos) pode ter sido um 

fator positivo e determinante na pontualidade da turma. Contudo, para prevenir 

a repetição de pontos importantes do meu discurso, devido ao possível atraso 

de alguns alunos, procurava, durante os 5 minutos iniciais da aula, ter um diálogo 

descontraído e informal com os meus alunos sobre assuntos desportivos ou 

outras notícias que marcavam a atualidade. Esta estratégia foi bastante 

importante na gestão dos tempos de aula e na relação afetiva criada entre 

professor-alunos.  

Outro dos aspetos determinante na gestão temporal da aula é a 

organização do tempo de exposição oral ou explicação. Como referem Rosado 

& Mesquita (2011, p. 94) “um primeiro critério de qualificação de exposições 
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cruza-se com os critérios de gestão, nomeadamente do tempo de sessão, 

enfatizando-se a necessidade de realização de prelecções sucintas e focadas 

sobre os objetivos da sessão, sobre os aspectos relevantes da informação, 

disponibilizando mais tempo para a actividade física e possibilitando uma 

compreensão mais perfeita da informação”. Desta forma, procurei ser sempre 

sucinto e objetivo durante as minhas preleções, coadjuvando-as continuamente 

com uma boa demonstração que, segundo Rosado & Mesquita (2011, p. 96), 

“[…] assume no âmbito das actividades desportivas um papel fundamental, na 

medida em que possibilita a visualização por parte do praticante do(s) 

movimento(s) a efectuar”. O seguinte excerto é um exemplo do exposto anterior.  

“Na exposição oral/explicação das tarefas tentei ser breve, sucinto e rigoroso em todos 

os momentos de comunicação com os alunos. […] Relativamente à demonstração, 

utilizei-a como complemento à explicação em todas as tarefas da aula, fornecendo uma 

imagem motora do movimentos e da organização do exercício como forma de otimizar 

a sua compreensão e assimilação”.  

(Excerto retirado da reflexão da aula 76, lecionada no dia 22/04/2015). 

Como já foi referido no ponto 4.1.3.1.1 do presente RE, um dos aspetos 

decisivos no controlo disciplinar da turma foi antepor as transições às 

organizações. Esta opção foi igualmente relevante na gestão do tempo de aula, 

visto que pressupôs momentos de interrupção da atividade mais curtos e uma 

reorganização dos alunos pelas tarefas da aula mais reduzida. Como o número 

de alunos que se encontravam estáticos, a ouvir a minha explicação, era menor, 

havia maior concentração e atenção, menores oportunidades de incorrerem em 

comportamentos desviantes ou em conversas paralelas e, consequentemente, 

uma redução do tempo de exposição oral e um aumento significativo do tempo 

de atividade motora.  

A organização prévia dos grupos/equipas foi outro dos fatores que 

influenciou positivamente a gestão temporal da aula. A distribuição dos alunos 

por grupos/equipas, aquando do planeamento da aula, permitiu-me rentabilizar 

o tempo de aula ao substituir um momento destinado à organização dos alunos 

por um momento de exercitação, possibilitando maiores tempos de 

empenhamento motor. O MED foi uma peça crucial neste processo de 
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organização das equipas, mais particularmente nas modalidades coletivas, facto 

que será analisado de forma mais detalhada numa fase mais avançada do RE 

(ponto 4.1.3.3.1). Porém, toda esta ação organizacional esteve constantemente 

sujeita às circunstâncias contextuais, nomeadamente ao facto de os alunos 

poderem faltar. Este acontecimento pressupunha uma reestruturação dos 

grupos/equipas que, mesmo assim, era um processo mais célere do que a 

formação de grupos/equipas de base. O seguinte excerto comprova a 

preocupação com estes dois fatores durante a minha prática pedagógica.  

“No decurso da aula procurei sempre rentabilizar o tempo de empenhamento motor dos 

alunos, utilizando algumas estratégias para o efeito, nomeadamente, na transição entre 

exercícios percorrer progressivamente cada campo para explicar e demonstrar a tarefa 

e proferir os respetivos feedbacks sobre as habilidades motoras que iam ser 

exercitadas, em detrimento de uma paragem geral, com mobilização de toda a turma. A 

outra estratégia foi, na ação de planeamento, colocar sempre o maior número de alunos 

em atividade motora e construir exercícios dinâmicos e desafiantes, que lhes 

suscitassem vontade de praticar”.  

(Excerto retirado da reflexão da aula 47/48, lecionada no dia 23/01/2015). 

O último fator que teve uma influência positiva na gestão do tempo de aula 

foi a utilização de um programa de cronometragem denominado tabata. Como a 

aptidão física faz parte do programa nacional do 3º ciclo do ensino básico e 

integrou o conjunto de matérias destinadas à avaliação foi alvo de uma 

exercitação progressiva ao longo do ano, em articulação com as restantes 

modalidades desportivas. Face ao ensino de duas matérias diferentes com 

organizações distintas na mesma aula, a proficuidade da utilização deste 

programa encontra-se retratada no seguinte excerto. 

“No terceiro exercício da aula (revisão da coreografia e 3ª aplicação da bateria de testes 

de treino funcional Fit School), a utilização do software tabata facilitou e ajudou, mais 

uma vez, a conciliação de duas tarefas com organizações totalmente distintas, 

libertando o professor da realização simultânea de várias tarefas de controlo e gestão 

da aula simultaneamente, nomeadamente, a cronometragem dos tempos, o controlo e 

supervisão do comportamento da turma, o empenhamento dos alunos e a emissão de 

correções pedagógicas”.  

(Excerto retirado da reflexão da aula 57, lecionada no dia 12/02/2015). 
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A utilização deste tipo de ferramentas tecnológicas e de outras estratégias 

que permitem otimizar a gestão dos tempos de aula facilitam a intervenção do 

professor e aperfeiçoam a sua prática pedagógica, pois permitem que este 

concentre a sua atenção em componentes instrucionais intrinsecamente 

relacionadas com o desenvolvimento da aprendizagem dos alunos. Ao iniciar 

este ponto do RE referi que uma das minhas principais dificuldades estava 

relacionada com a gestão dos tempos de aula. Hoje, sinto que desenvolvi e 

aprimorei esta competência e que as dificuldades iniciais se desvaneceram, fruto 

de uma aprendizagem progressiva e reflexiva. Se agora sou capaz de planear e 

organizar os tempos de aula com maior precisão, é porque um dia tentei, falhei, 

refleti, tentei novamente e nunca desisti de tentar.  

4.3.2.2. Diferenciar – Um pressuposto para ensinar  

 A heterogeneidade é uma realidade escolar que se acentuou nas escolas 

hodiernas, onde cada vez mais as capacidades, os conhecimentos, os 

interesses e o ritmo de aprendizagem dos alunos é completamente diversificado. 

Face a este cenário, professores competentes adequam as oportunidades de 

aprendizagem em função das aptidões dos alunos, “[…] diversificando as 

metodologias de ensino, os recursos utilizados e os instrumentos de avaliação 

das aprendizagens” (Estanqueiro, 2010, p. 12). A necessidade de desenvolver 

um ensino diferenciado, por níveis de desempenho, capaz de ajustar a 

aprendizagem às capacidades e necessidades dos alunos e de eliminar os 

fatores de exclusão, nomeadamente a coordenação motora e o género, deve ser 

uma das preocupações prioritárias de todos os professores na organização e 

gestão do processo de ensino-estudo-aprendizagem. Como refere Mesquita & 

Rosado (2011, p. 31) “o mais importante em qualquer modelo de ensino da 

Educação Física é que encoraje as crianças e os jovens enquanto membros de 

um grupo e não no sentido individual da prestação”. O ensino por níveis é um 

excelente meio para atingir esse fim. 

Durante a minha prática pedagógica utilizei unicamente um ensino 

diferenciado por níveis de desempenho na modalidade de patinagem, por dois 

motivos: nas modalidades de ginástica e de dança o nível da turma era bastante 
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homogéneo e nas modalidades de atletismo, voleibol e basquetebol foi aplicado 

o MED. Em relação à primeira razão apresentada, a grande parte dos alunos, 

exceto uma minoria que praticava as modalidades referidas a nível federado, 

encontravam-se no nível introdutório ou numa fase de iniciação à ginástica e à 

dança, pressupondo que as exigências, os objetivos e os conteúdos fossem 

iguais para todos. Aos alunos federados, além de desenvolverem as suas 

capacidades em percursos mais difíceis e exigentes, foi atribuída a 

responsabilidade e a função de ajudar e orientar os colegas, uma vez que as 

suas competências motoras estavam acima da média da turma. No âmbito do 

segundo motivo, ao aplicar o MED os alunos encontravam-se distribuídos por 

equipas que contemplavam diferentes níveis de desempenho, de acordo com as 

características do próprio modelo, especificadas mais à frente no ponto 4.1.3.3.1. 

A inserção de alunos com capacidades heterogêneas, quando é aplicado o MED, 

promove um clima de aprendizagem cooperativo e uma competitividade mais 

acentuada intra e entre equipas. Como referem Mesquita & Rosado (2011, p. 32) 

“[…] em cada grupo [devem] existir alunos de diferentes níveis de desempenho, 

de sexo diferenciado e de proveniência cultural distinta, de forma a ser 

promovido o equilíbrio pela inclusão e participação activa de todos”. 

No caso da patinagem, ao perceber, após avaliação diagnóstica, que 

existiam dois grupos de alunos com desempenhos distintos – uns conseguiam 

patinar e outros não conseguiam, a formação de dois níveis de desempenho 

tornou-se imperativa. Posto isto, programei dois tipos de percursos, com 

objetivos, habilidades motoras e exigências diferentes. Numa primeira fase 

introduzi o saber cair para todos os alunos, uma vez que na patinagem o risco 

de queda é eminente, sendo o conteúdo “saber cair” uma habilidade fundamental 

para todos, dos mais aos menos hábeis. A partir desse momento atribui maior 

liberdade e responsabilidade aos alunos de nível mais avançado, dando-lhes 

feedbacks com menor frequência, mas nunca deixando de o fazer, e centrei a 

minha intervenção nos alunos de nível mais rudimentar, para que estes não 

desmotivassem e desistissem de tentar aprimorar as suas competências. Nesta 

tipologia de alunos com maiores dificuldades é fundamental criar “condições que 

permitam uma prática acrescida, mais instrução, tarefas melhor estruturadas, 
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mais encorajamento e atenção individualizada, quer pelo professor, quer por 

tutores que podem ser outros colegas ou os próprios grupos de trabalho” 

(Mesquita & Rosado, 2011, p. 31). Os seguintes excertos surgem a título de 

exemplo do que foi acima referido.  

“Relativamente às competências dos alunos na patinagem, saliento que em traços muito 

genéricos, cerca de 48% da turma é capaz de patinar para a frente em apoio/impulso 

alternado, com maiores ou menores dificuldades, e 52% da turma não possuí qualquer 

tipo de vivências na modalidade”.  

 (Excerto retirado da reflexão da aula 25, lecionada no dia 12/11/2014). 

“Após uma reflexão sobre a aula anterior decidi, na presente aula, elaborar dois 

percursos ajustados aos dois níveis de desempenho existentes na turma (nível 1 e 2), 

atribuindo uma maior autonomia aos alunos de nível mais avançado e centrando a 

minha ação e intervenção nos alunos de nível básico que não possuíam qualquer tipo 

de experiência prévia na patinagem”. 

(Excerto retirado da reflexão da aula 26/27, lecionada no dia 14/11/2014). 

Esta diferenciação dos alunos por níveis de desempenho atribui maior 

exigência à ação do professor no planeamento das atividades, na gestão da aula, 

na implementação de regras e rotinas e na sua intervenção instrucional. No 

entanto, a sua proficuidade em determinadas modalidades, como foi o caso da 

patinagem é inequívoca. Como refere Machado (2011, p. 59) “interiorize que terá 

de lidar com cada um de forma distinta, pois, na verdade, sendo todos iguais, 

são todos diferentes. E recorde-se que é nisso que reside uma das grandes 

riquezas de ser professor”.   

4.3.3. Instrução – O mote para a aprendizagem 

A instrução é vista como o conjunto de comportamentos e ações do 

professor com vista à obtenção de uma intervenção pedagógica eficaz. Para que 

consiga intervir pedagogicamente, o professor necessita, logicamente, de 

interagir e de comunicar com os seus alunos. Se isso não acontecer, o docente 

pode ser encarado como um monitor, que prescreve, organiza, supervisiona e 

controla a atividade dos alunos. Além de todas estas tarefas, o professor ensina. 
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Rosado & Mesquita (2011, p. 69) referem que a instrução “ocupa um lugar nobre, 

ao referenciar-se à informação directamente relacionada com os objectivos e a 

matéria de ensino. Por tal motivo, esta é conotada como a «chave» da 

estruturação e modificação das situações de aprendizagem, porquanto da 

eficácia dos processos que integra dependem, em grande medida, os resultados 

da aprendizagem dos alunos”. Quando as aprendizagens surgem através de 

uma comunicação entre diferentes sujeitos e ocorre uma transmissão e partilha 

de saberes, princípios, valores, conceitos e opiniões, o homem encontra-se no 

caminho certo para encontrar a sua plenitude (Savater, 2006, p. 45). Sendo a 

instrução uma dimensão basilar quando se pretende a otimização do processo 

de ensino-estudo-aprendizagem dos alunos e a comunicação o caminho para 

alcançar esse ideal, o aperfeiçoamento da minha capacidade de instruir e de 

comunicar eficazmente com os meus alunos foi uma preocupação constante da 

primeira à última aula.  

Numa fase preambular do processo de ensino, os meus comportamentos 

e estratégias centravam-se na gestão e organização dos momentos instrucionais 

típicos, nomeadamente início da sessão, apresentação das tarefas motoras e 

encerramento da sessão (Rosado & Mesquita, 2011, p. 76). O início da sessão 

foi, durante grande parte do EP, uma fase marcada por alguma confusão, 

agitação e irrequietude dos alunos, uma vez que provinham de ambientes 

suscetíveis a este tipo de comportamentos, mais especificamente o recreio e os 

balneários. No sentido de colmatar esta situação procurei introduzir algumas 

regras e rotinas (como foi referido no ponto 4.1.3.1.1) e realizar preleções breves 

e concretas, focadas nos objetivos, nos conteúdos, nas condições de realização 

e nas normas organizativas da sessão, controlando a compreensão da 

informação através da colocação de questões e contextualizando a aula com as 

sessões anteriores e seguintes que, segundo Rosado & Mesquita (2011, p. 77), 

são estratégias cruciais na potenciação da aula a nível instrucional, motivacional 

e organizacional. O seguinte excerto demonstra a importância atribuída a este 

momento.  

“Na presente aula e em todas as aulas de bloco (100 minutos), realizei/realizarei a 

chamada, com o objetivo de controlar os níveis de agitação inicial que os alunos trazem 
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dos balneários, e uma curta preleção sobre os objetivos, contextualização da aula e 

conteúdos a lecionar. Este tipo de métodos revela-se fulcral para o controlo e 

organização da turma, encontrando-se ausente das aulas de tempo (50 minutos) por 

serem aulas bastante reduzidas temporalmente e essencialmente destinadas à 

exercitação”. 

(Excerto retirado da reflexão da aula 17/18, lecionada no dia 24/10/2014). 

A implementação destas estratégias surtiu, em diversas ocasiões, um 

efeito positivo na atitude, concentração e proatividade dos alunos, aumentando 

significativamente as oportunidades de aprendizagem, como se pode verificar no 

seguinte excerto.  

“Na conversa inicial, conforme estava previsto no plano de aula, realizei uma breve 

preleção sobre a história do basquetebol e outras curiosidades inerentes à modalidade. 

Nesta tarefa utilizei o questionamento como forma de captar a atenção dos alunos que, 

apesar de algumas intervenções algo irrefletidas, promoveram um diálogo e uma 

confluência de questões bastante produtivas para a sua aprendizagem”. 

(Excerto retirado da reflexão da aula 72, lecionada no dia 08/04/2015). 

Na apresentação das tarefas motoras é fundamental conquistar a 

concentração dos alunos, visto que irá ser transmitido o modo como irão 

executar determinada tarefa. Rink (2014, p. 64) refere que uma excelente 

apresentação torna-se inútil se o professor não tiver a atenção dos seus alunos. 

Seguindo esta linha de pensamento da autora, existem inúmeras condições que 

contribuem para a distração dos alunos nos momentos de apresentação das 

tarefas. Grande parte desses momentos de desatenção e de conversa são 

inevitáveis, dadas as características das aulas de EF, mas podem e devem ser 

prontamente controlados e suprimidos pelo professor.  

As minhas principais preocupações na apresentação das tarefas 

prenderam-se com o posicionamento dos alunos, o espaço de prática e o tempo 

de exposição oral. Quando introduzia uma tarefa à turma procurava, sempre que 

possível, sentar confortavelmente os alunos de modo a obter um panorama 

global de toda a turma e prevenir prontamente distrações ou conversas 

paralelas. No espaço exterior de aula tive o cuidado de reduzir as intervenções 

orais em grande grupo, utilizando predominantemente a demonstração para 
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explicar os exercícios, uma vez que os alunos no ambiente exterior encontravam-

se bastante suscetíveis a interferências contextuais, ruído e confusão, fatores 

propícios à ocorrência de distrações, como comprova o seguinte excerto.  

“Contudo, no espaço exterior a tarefa de controlar a agitação e captar a atenção dos 

mesmos torna-se bem mais exigente e complexa devido às interferências contextuais 

constantes e ao ruído proveniente do ambiente exterior”. 

(Excerto retirado da reflexão da aula 72, lecionada no dia 08/04/2015). 

No geral, procurei a todo o instante desenvolver e utilizar métodos 

minimizadores do tempo de exposição oral e providenciar uma compreensão 

célere e idónea das tarefas aos alunos. O segredo para uma apresentação eficaz 

é a brevidade (Rink, 2014, p. 66). Para isso, utilizei um conjunto de estratégias 

instrucionais que, segundo Rosado & Mesquita (2011, p. 93), “[…] pelo seu 

carácter estruturante e pela sua transversalidade, ao serem aplicáveis em 

diferentes contextos, conteúdos e níveis de prática […]”, auxiliam a intervenção 

do professor e promovem aprendizagens nos alunos. Refiro-me às estratégias 

verbais (exposição oral, palavras-chave, questionamento e feedback 

pedagógico) e não-verbais (demonstração).  

Nas exposições orais/explicação tentei ser sempre sucinto e objetivo no 

sentido reduzir os tempos destinados aos momentos de informação e de 

organização das atividades da aula, “disponibilizando mais tempo para a 

actividade física e possibilitando uma compreensão mais perfeita da informação” 

(Rosado & Mesquita, 2011, p. 94). Contudo, o principal fator que proporcionou, 

em diversas aulas, um aumento significativo do tempo de explicação resultou, 

em grande parte, do comportamento indisciplinado dos alunos, como se pode 

verificar no seguinte excerto. 

“Na exposição oral/explicação das tarefas tentei ser breve, sucinto e rigoroso em todos 

os momentos de comunicação com os alunos. No entanto, na maior parte das ocasiões 

prolonguei significativamente as minhas preleções para repreender os alunos que se 

encontravam distraídos, em conversa. Esta situação, motivada em grande parte pelas 

particularidades do ambiente exterior, proporcionou uma aceleração inconsciente do 
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meu discurso e uma dicção menos eficaz e percetível, apesar da boa projeção e 

colocação da voz”.  

(Excerto retirado da reflexão da aula 76, lecionada no dia 22/04/2015). 

 Devido à faixa etária da turma – 12/13 anos – a probabilidade de estarem 

sossegados e atentos é, por natureza, reduzida. Este facto acentua-se quando 

o professor tenta ser mais específico e providenciar uma informação mais 

detalhada e completa sobre a tarefa. Nestas situações, em jeito de hipérbole, até 

o ruído de uma mosca serve de pretexto para uma conversa ou para um 

momento de distração. Para que a exposição seja eficaz, é fulcral transmitir 

unicamente a informação mais relevante, diretamente relacionada com os 

objetivos da aula, planeá-la cautelosamente e transmiti-la de uma forma clara e 

fluida, prever a sua duração no plano de aula, contemplar as condições de 

realização da aula, ou seja, materiais necessários e posicionamento dos alunos 

e do professor, assim como combinar alguns sinais para intermediar a sua 

intervenção (Rosado & Mesquita, 2011, p. 95/96).  

Além de todos os aspetos supracitados, a demonstração assume um 

papel determinante na compreensão da informação, funcionando como um 

complemento à exposição oral. Rink (2014, p. 70) reforça que quanto mais baixa 

for a idade dos alunos menor será a sua capacidade de considerar a 

comunicação verbal. Por isso, a possibilidade de o professor utilizar a 

verbalização sem recurso à demonstração revela-se inadequado.  

 Dada a proficuidade desta estratégia instrucional na atribuição de uma 

imagem motora dos movimentos, capaz de otimizar a sua compressão e 

assimilação, deve existir uma preocupação por parte do professor em fornecer 

desmonstrações precisas, podendo estas ser realizadas pelo próprio, pelos 

alunos ou utilizando materiais audiovisuais (imagens ou vídeos). A única 

exigência é que o executante seja um bom modelo. Não necessita de ser exímio 

na execução da tarefa, necessita unicamente de fornecer uma ideia global das 

componentes críticas da ação motora ou da técnica em causa (Rosado & 

Mesquita, 2011, p. 97). Os seguintes excertos comprovam a importância desta 

estratégia instrucional na minha prática profissional.   
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“Assim, a demonstração apresenta-se como vital à concretização da aprendizagem, 

pois o tempo que despendemos na demonstração das habilidades é ganho numa 

compreensão mais completa e eficiente e numa execução mais correta das mesmas”.  

(Excerto retirado da reflexão da aula 16, lecionada no dia 22/10/2014). 

“Relativamente à demonstração, utilizei-a como complemento à explicação em todas as 

tarefas da aula, fornecendo uma imagem motora do movimento e da organização do 

exercício como forma de otimizar a sua compreensão e assimilação”.  

(Excerto retirado da reflexão da aula 76, lecionada no dia 22/04/2015). 

Durante o EP assumi a realização da generalidade das demonstrações, 

uma vez que sentia confiança e competência para o fazer e conhecia 

perfeitamente todas as especificidades dos movimentos. Além disso, possuía 

maior facilidade em providenciar um espetro das execuções corretas e 

incorretas, exaltando, frequentemente, as componentes críticas das habilidades 

motoras e, quando a situação o exigia, os erros mais comuns que os alunos 

realizavam. Por diversas ocasiões, dei igualmente oportunidade aos alunos mais 

competentes e habilidosos para realizarem a demonstração, focando a minha 

atuação na informação verbal. Rosado & Mesquita (2011, p. 98) referem que é 

importante que a demonstração seja, sempre que possível, realizada pelos 

praticantes “pelo seu efeito de modelação comportamental (gratificação do 

praticante escolhido, criação de um clima relacional positivo de imitação)”. No 

que concerne à utilização de materiais audiovisuais não senti necessidade de 

recorrer a este tipo de instrumentos, uma vez que a sua aplicação implicava 

maiores dispêndios de tempo e as demonstrações realizadas por mim e pelos 

alunos revelaram uma grande eficácia instrucional.  

As palavras-chave apresentam-se como o suporte verbal que 

acompanha a desmonstração e interfere nos seus efeitos em relação aos ganhos 

de aprendizagem (Rosado & Mesquita, 2011, p. 98). Os autores reforçam 

também que, se a demonstração for acompanhada por uma ou duas palavras 

que destaquem os aspetos críticos da tarefa, a sua eficácia aumenta 

significativamente. No entanto, há que ter alguns cuidados, uma vez que a sua 

utilização desmedida pode prejudicar o desempenho dos alunos. Ao longo da 

minha prática pedagógica recorri a esta estratégia instrucional, como se pode 
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verificar no seguinte excerto, ressalvando que as principais dificuldades da sua 

aplicação prenderam-se com a redução da informação e com a escolha das 

palavras certas e capitais à identificação dos estímulos relevantes.  

“Como principais palavras-chave utilizei as expressões “corta para o cesto” e “ocupa os 

três corredores” face ao objetivo principal da tarefa fundamental da aula centrar-se na 

exercitação do passe e corte e das posições de ataque/reajustamento”.  

(Excerto retirado da reflexão da aula 76, lecionada no dia 22/04/2015). 

O questionamento é um método tão antigo quanto a própria instrução 

(Rosado & Mesquita, 2011, p. 100). A colocação de questões aos alunos 

estimula o seu raciocínio e a facilita a compreensão da tarefa, visto que “a 

aprendizagem exige uma participação activa dos praticantes” (Rosado & 

Mesquita, 2011, p. 109). Apesar de utilizar esta estratégia com alguma 

frequência, considero que não a utilizei tanto quanto deveria, dada a sua 

relevância na promoção de aprendizagens sustentadas. O seguinte excerto 

demonstra esta necessidade.   

“No que concerne ao questionamento, perguntei unicamente aos alunos se existiam 

dúvidas no final da explicação dos exercícios, não realizando qualquer tipo de questão 

sobre os objetivos ou organização dos mesmos. […] assume-se como fundamental, em 

ocasiões futuras, promover a sua utilização”.  

(Excerto retirado da reflexão da aula 76, lecionada no dia 22/04/2015). 

Além de despoletar a autonomia dos alunos, esta estratégia instrucional 

sustenta a relação afetiva entre professor-aluno, aumentando a interação entre 

ambos, promove uma aprendizagem assente num estilo de descoberta guiada, 

ou seja, no desenvolvimento de questões que guiam a aprendizagem do aluno 

e promovem a investigação e a descoberta, desenvolve a motivação intrínseca 

e adapta-se facilmente aos diferentes tipos de modelos instrucionais, sejam eles 

mais ou menos diretivos. Em suma, o questionamento “pode ser uma estratégia 

instrucional decisiva para o desenvolvimento da autonomia do aluno, para o seu 

crescimento pessoal, para o crescimento do grupo de trabalho, na medida em 

que lhe permite problematizar as situações e os contextos, orientar-se por 

objectivos, implicar-se do ponto de vista cognitivo e afectivo nas aprendizagens” 
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(Rosado & Mesquita, 2011, p. 109). Siedentop & Tannehill (2000, p. 123) referem 

que uma das falhas de muitos professores, a nível instrucional, relaciona-se com 

o facto de não atribuírem voz e participação aos seus estudantes.  

Apesar de não usar o questionamento tanto quanto pretendia, em 

algumas situações, utilizei-o associado ao feedback pedagógico. Em vez de me 

limitar a proferir o feedback das respetivas ações motoras, por exemplo, “queixo 

ao peito”, “braço estendido” ou “protege a bola”, empreguei as seguintes 

questões: “como colocas o queixo?”, “o braço deve estar fletido?” ou “para não 

te roubarem a bola deves?”. Questionar os alunos ajuda-os a aprender, 

apresentando-se sempre como uma excelente estratégia de ensino (Siedentop 

& Tannehill, 2000, p. 123). 

As conversas de encerramento da sessão tinham como principal intuito 

reduzir os índices de estimulação motora dos alunos, proporcionando um retorno 

à calma através de um breve diálogo sobre os objetivos e conteúdos lecionados, 

as principais dificuldades sentidas durante a execução das tarefas e sobre o 

comportamento dos alunos na aula, como realça o seguinte excerto.    

“Na conversa de encerramento da sessão tinha planeado dar algumas informações 

sobre a organização e operacionalização da avaliação, contudo, face ao comportamento 

da generalidade da turma na aula, alterei o teor da conversa e apelei à consciência dos 

alunos, à perceção das suas atitudes e às consequências que delas advêm”.  

(Excerto retirado da reflexão da aula 52, lecionada no dia 04/02/2015). 

Outro fator determinante neste momento instrucional é a motivação dos 

alunos para as sessões seguintes, definido por Rosado & Mesquita (2011, p. 93) 

como “motivação prospectiva”. Como forma de cultivar este clima motivacional, 

desafiei os alunos a elaborarem um grito de turma. A resposta a este repto foi 

fantástica. Na semana seguinte, o lema “LOL, XD, sétimo C” foi criado, integrou 

o final de todas as aulas do ano letivo e transformou-se num excelente estímulo 

ao desenvolvimento do entusiasmo, do empenho e do interesse dos alunos, 

assim como da relação afetiva entre alunos e entre professor-alunos. “A aula não 

é uma representação teatral, onde o entusiasmo possa ser fingido. Só o 

entusiasmo autêntico é contagiante. O professor motiva se estiver motivado. 
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Entusiasma, se estiver entusiasmado” (Estanqueiro, 2010, p. 32). Os seguintes 

excertos são um exemplo da aplicação desta estratégia.  

“No final da aula desafiei os alunos a elaborar um grito de turma, de modo a desenvolver 

a união, coesão, cooperação, espírito de equipa e entreajuda na turma, que se 

apresentam como capacidade afetivas e sociais intrínsecas ao desporto e à Educação 

Física”.  

(Excerto retirado da reflexão da aula 11/12, lecionada no dia 10/10/2014). 

“Na parte final da aula os alunos apresentaram o seu grito de turma e, apesar de ainda 

se verificar alguma indecisão no momento da sua execução, os mesmos demonstraram 

aceitação, cooperação e entusiasmo, que se assumem como finalidades inerentes aos 

objetivos deste tipo de métodos”.  

(Excerto retirado da reflexão da aula 16, lecionada no dia 22/10/2014). 

4.3.3.1. Feedback pedagógico – O pináculo do processo de 

ensino-estudo-aprendizagem 

O feedback pedagógico descreve a informação recebida pelos alunos 

sobre determinada habilidade motora, durante ou após o seu desempenho 

(Magill, 2011, p. 332; Rink, 2014, p. 26). Por outras palavras, a informação 

contida na mensagem do professor (emissor) para o aluno (recetor) denomina-

se feedback. Dada a sua importância ao nível da otimização da performance dos 

alunos, Metzler (2011, p. 118) refere que o feedback é crucial no processo de 

ensino. No sentido de aprimorar esta competência instrucional procurei, na 

conceção do plano de aula, aprofundar o conhecimento sobre as componentes 

críticas das habilidades motoras. Posteriormente, durante a aula, sentia-me 

bastante seguro e competente, uma vez que conhecia as especificidades e 

detalhes de cada movimento. Desta preocupação com o teor das ações motoras, 

emergiu um feedback baseado no conhecimento da performance (CP) (Magill, 

2011, p. 333/334; Rosado & Mesquita, 2011, p. 82). De acordo com os autores, 

esta tipologia de feedback retrata as características do movimento que 

conduzem ao resultado da performance, mais concretamente, na execução da 

habilidade. Este tipo de feedback é bastante eficaz quando utilizado numa fase 

inicial das aprendizagens, pois atribui aos praticantes informações concretas 
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sobre a execução das habilidades motoras e formas precisas de melhorar o 

desempenho do aluno11. A tipologia de feedback adotada durante a minha 

intervenção pedagógica centrou-se no CP, como comprova o seguinte excerto.  

“Desta forma, considero que estive interventivo ao nível do feedback pedagógico, 

identificando e corrigindo diversos erros nas ações motoras dos alunos, proferindo 

algumas palavras de valorização, apoio e motivação do processo (execução dos 

movimentos) e relembrando as componentes críticas dos exercícios, com o objetivo de 

aprimorar e potenciar a resposta motora do aluno”.  

(Excerto retirado da reflexão da aula 76, lecionada no dia 22/04/2015). 

Por outro lado, o feedback centrado no conhecimento do resultado (CR) 

consiste numa informação apresentada externamente sobre o resultado do 

desempenho de uma habilidade motora ou sobre o modo como o praticante pode 

alcançar o objetivo definido (Magill, 2011, p. 333/334; Rosado & Mesquita, 2011, 

p. 82). Esta tipologia de feedback foi utilizada de forma bastante residual durante 

a minha prática pedagógica e, após reflexão, considero que a deveria ter 

explorado um pouco mais.  

O facto de conhecer os elementos críticos das tarefas foi, sem dúvida, 

fundamental para a eficácia do feedback pedagógico no decurso da minha 

prática. Contudo, não foi único fator que contribuiu para essa condição. 

Identificar os erros dos alunos e proferir correções ajustadas a essas 

insuficiências foi igualmente determinante. O erro atribui subjetividade ao 

desempenho do aluno e evidencia as suas necessidades, ou seja, aquilo que ele 

precisa para aprimorar a execução do gesto e, posteriormente, a performance 

global da tarefa. Para detetar o erro é necessário saber observar. A incapacidade 

dos agentes de ensino observarem, analisarem e diagnosticarem as debilidades 

dos praticantes revela-se uma das principais lacunas na qualificação do 

feedback (Rosado & Mesquita, 2011, p. 83). Saber observar pressupõem captar 

significados, compreender comportamentos e ter a capacidade de ver e avaliar 

o comportamento do aluno com base em padrões motores que se assemelham 

ou se diferenciam (Sarmento, 2004, p. 170).  

                                                             
11 Mesquita, I. (2014). Análise do erro e feedback pedagógico. (Documento pdf. Facultado nas 
aulas de Didática Geral do Desporto no 1º ano do 2º ciclo em EEFEBS da FADEUP).  
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O enfoque na subjetividade do movimento, com base na observação do 

erro, levou-me a adequar o feedback à individualidade e especificidade de cada 

aluno, como demonstra o seguinte excerto.  

“Esta estratégia possibilitou uma explicação mais célere, sucinta e objetiva, feedbacks 

pedagógicos mais específicos e individualizados […]”. 

(Excerto retirado da reflexão da aula 79, lecionada no dia 24/04/2015). 

De facto, a maior parte dos feedbacks são individuais, visto que é 

necessário garantir que as correções são ajustadas às necessidades de cada 

aluno. No entanto, em casos específicos, quando os erros assumiam uma 

dimensão comum a pequenos grupos ou a toda a turma, os feedbacks foram 

dirigidos de forma mais abrangente e global. Rosado & Mesquita (2011, p. 90) 

referem que “os feedbacks dirigidos ao grupo constituem, também, uma forma 

de modelação de comportamentos, isto é, de utilizar o comportamento de um 

indivíduo como exemplo para outros imitarem”.  

Por fim, importa salientar que procurei atender sempre às variáveis de 

aplicação do feedback pedagógico (frequência, especificidade, ciclo, direção, 

pertinência e relação com a informação) e transmiti-lo de forma positiva e 

motivante. Com isto, considero que desenvolvi conhecimentos que potenciaram 

o meu feedback e concebi um clima de incentivo e de determinação, encorajando 

os alunos a superarem as suas dificuldades, a vencerem os seus limites e a 

conquistarem os seus objetivos, como se pode verificar no seguinte excerto.   

“Após falar com a aluna individualmente, decidi reunir a equipa e ter uma breve conversa 

sobre a importância da cooperação, espírito de equipa e respeito por todos os colegas, 

ajudando-os a superar as suas dificuldades através do feedback positivo.” 

(Excerto retirado da reflexão da aula 46, lecionada no dia 21/01/2015). 

4.3.3.2. Modelos instrucionais – Vários modelos, um objetivo: 

uma instrução eficiente 

Os modelos instrucionais retratam uma perspetiva global de toda a 

unidade de instrução formada a partir dos métodos, das estratégias e dos estilos 

de ensino. Surgem como “um avanço em coerência e intencionalidade 
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relativamente às ideias mais fragmentárias de estratégias, procedimentos e 

habilidades de ensino; como um aprofundamento e uma flexibilização 

relativamente à ideia mais casuística ou mais estereotipada de método; e, 

finalmente, como uma mudança de escala relativamente à ideia mais circunscrita 

e parcelar de estilo de ensino” (Graça & Mesquita, 2015, p. 12).   

Dos diversos modelos que se encontram à disponibilidade dos agentes de 

ensino, existem uns que são mais centrados na prática do professor e outros 

mais centrados na autonomia, na descoberta e na iniciativa do aluno. Não 

existem modelos perfeitos ou imperfeitos, encontrar um ponto de equilíbrio entre 

todos é a solução para uma prática eficaz, optando por aquele que permita criar 

condições mais favoráveis à aprendizagem dos alunos e à sua filiação duradoura 

à prática desportiva (Mesquita & Graça, 2011, p. 45/46). Corroborando com o 

exposto, Metzler (2011, p. 171) refere que os modelos instrucionais devem ser 

entendidos segundo dois aspetos. Primeiro, cada um dos modelos é concebido 

para promover determinado tipo de resultados na aprendizagem dos alunos. 

Nenhum modelo faz tudo. Para promover um ensino eficaz, o professor necessita 

de utilizar mais do que um modelo, durante a sua prática. Segundo, a eficácia de 

cada modelo depende da utilização pessoal de cada professor, ou seja, se o 

docente utiliza o modelo conforme foi concebido.   

Face a esta multiplicidade de modelos de ensino e aos argumentos acima 

referidos, utilizei quatro modelos durante o EP, nomeadamente o modelo de 

instrução direta (MID), o modelo de abordagem progressiva ao jogo (MAPJ), o 

modelo de competência nos jogos de invasão (MCJI) e o MED. A seleção destes 

modelos centrou-se no compromisso entre extensão do conteúdo-alvo, 

experiências, motivação e autoperceção das competências dos alunos, aspetos 

que conferem validade ecológica aos modelos selecionados para o ensino de 

determinada matéria (Mesquita & Graça, 2011, p. 46).  

Na fase preambular do ano letivo, dada a minha inexperiência, ansiedade, 

desconhecimento da turma e lecionação de modalidades mais fechadas, onde a 

tomada de decisão se encontra mais circunscrita (ginástica, patinagem e dança) 

utilizei o MID. Este modelo é caracterizado por centrar o professor no controlo 

de todas as decisões e na direção de todos os padrões de envolvimento dos 
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alunos nas tarefas (Mesquita & Graça, 2011, p. 48; Metzler, 2011, p. 174). Neste 

sentido, orientava a prática dos alunos através de um conjunto de objetivos que 

tinha em mente, definia determinados movimentos, gestos ou habilidades para 

os alunos executarem, geria todos os acontecimentos da aula e organizava todas 

as atividades do processo de ensino-estudo-aprendizagem por segmentos 

temporais, tentando obter uma eficácia máxima em todas as tarefas da aula. Os 

seguintes excertos são um exemplo desta intervenção, predominantemente 

centrada na minha tomada de decisão.   

“Na quarta estação decidi colocar a exercitação dos rolamentos à retaguarda 

(engrupado e com membros inferiores unidos e em extensão) com ajuda (pela 

exigência, dificuldade e insegurança inerentes à execução destas habilidades) e de uma 

situação de aprendizagem para introduzir a ponte (sobre o plinto)”.  

(Excerto retirado da reflexão da aula 14/15, lecionada no dia 17/10/2014). 

“Após uma reflexão sobre a ação da aula anterior decidi elaborar dois percursos 

ajustados aos dois níveis de desempenho existentes na turma (nível 1 e 2) […]”. 

(Excerto retirado da reflexão da aula 26/27, lecionada no dia 14/11/2014). 

“De modo a atenuar esta premissa e alertando os alunos que a repetição é fundamental 

para o sucesso na modalidade, decidi ensinar mais 20 segundos da coreografia, 

limitando a sua transmissão a este período temporal, de modo a não comprometer o 

restante planeamento das aulas e da respetiva unidade didática”.  

(Excerto retirado da reflexão da aula 56/57, lecionada no dia 13/02/2015). 

No início do segundo período, a necessidade de providenciar uma 

aprendizagem holística do voleibol conduziu-me à aplicação do MAPJ. Ao 

contactar com este modelo no período de formação inicial, mais especificamente 

na didática específica de voleibol, apercebi-me que as suas particularidades 

eram fulcrais ao ensino da modalidade na escola. O facto de ser um modelo 

híbrido, que aglutina três outros modelos, nomeadamente o modelo de ensino 

do jogo para a compreensão, o MED e o modelo desenvolvimental das tarefas e 

do jogo, fornece uma “proposta pedagógica sólida e coerente em referência aos 

valores e sentido do Desporto, ao mesmo tempo que [enfatiza] a tomada de 

decisão e a aquisição de competências de jogo” (Mesquita et al., 2015, p. 78). 
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Por outras palavras, o MAPJ pressupôs um ensino gradual do voleibol, que 

resultou do cruzamento entre a matéria instrucional e os princípios didáticos, 

contemplando a dimensão humana e cultural do Desporto e uma aprendizagem 

situada do jogo.      

A implementação do MAPJ nas aulas foi realizado através de um ensino 

progressivo e organizado dos conteúdos, perspetivados para o nível de 

desempenho ou etapa de aprendizagem em questão. A sua operacionalização 

contemplou igualmente a formação de equipas que se mantiveram durante toda 

a UD e possuíram nomes, cores e espaços próprios para treinar. Esta filiação 

exaltou um clima de festividade, desenvolveu o entusiasmo, a competência e a 

literacia dos alunos durante as aulas de treino e de competição. Esta disposição 

pressupunha que as aulas de treino funcionassem como oportunidades de 

prática, aperfeiçoamento e desenvolvimento das habilidades tático-técnicas dos 

alunos para as aulas de competição realizando uma analogia à vertente 

competitiva e de alto rendimento do voleibol. 

Após o término da UD, eclodiu a necessidade de ressalvar os principais 

pontos positivos e negativos da aplicação do MAPJ nas aulas de voleibol.  

Os principais inconvenientes da sua utilização emergiram da realização 

de tarefas que implicavam autonomia e responsabilidade, dada a imaturidade 

dos alunos desta faixa etária, da descentralização do professor das tarefas 

instrucionais nas aulas de competição e do ambiente que se criava durante os 

momentos competitivos, onde o binómio vitória/derrota adquiria tamanha 

importância para os alunos, que os conduzia, frequentemente, a incorrer em 

comportamentos desviantes ou fora da tarefa.  

Relativamente à principal vantagem da aplicação do MAPJ, destacou-se 

o ensino da modalidade através do jogo ou de situações jogáveis para toda a 

turma, independentemente do seu nível de desempenho. Para alunos com 

grandes dificuldades técnicas, a aprendizagem, o aperfeiçoamento e o 

refinamento das suas habilidades foi mais simples e produtivo porque 

contextualizou-se numa ação tática com recurso à utilização de algumas 

estratégias ou adaptações regulamentares, como por exemplo, preensão da 

bola, duplo ou triplo toque, diversos e sucessivos auto passes e ressalto da bola 
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no solo. Contudo, a exercitação da componente técnica nunca foi descurada, 

sendo igualmente praticada, por exemplo, através de exercícios iniciais de 

ativação geral que promoveram grandes momentos de contacto com a bola, uma 

exercitação constante e individual das destrezas técnicas e uma progressão 

homogénea das ações tático-técnicas. A maior vantagem da implementação 

deste modelo emergiu da exaltação de um desporto inclusivo, resiliente e 

versátil, que exaltou a cooperação, a festividade, a competição e a literacia como 

princípios chave das aulas de voleibol, incrementando o empenho, a dedicação 

e a motivação dos alunos. Desta forma, a utilização do MAPJ revelou-se 

determinante no ensino do voleibol, como demonstra o seguinte excerto.  

“Neste sentido, considero que a aplicação do MAPJ nas aulas de voleibol encontra-se 

perfeitamente ajustada às características da turma, que é uma excelente forma de 

ensino da modalidade na escola e que deve continuar a ser desenvolvido ao longo de 

toda a unidade didática”. 

(Excerto retirado da reflexão da aula 40, lecionada no dia 07/01/2015). 

Em suma, importa salientar que, apesar das qualidades e versatilidades 

do MAPJ se superiorizam às suas fraquezas, a sua aplicação deve ser realizada 

de forma progressiva e ajustada às características e identidade da turma, uma 

vez que a utilização desregrada e descontextualizada do modelo pode resultar 

na perda do controlo comportamental da turma. 

A lecionação do basquetebol conduziu-me à aplicação do MCJI como 

forma de atribuir validade pedagógica ao ensino da modalidade, combatendo “a 

acomodação ao ensino de técnicas descontextualizadas e à livre prática do jogo 

pelos alunos” (Graça et al., 2015, p. 165). O MCJI apresenta uma grande 

afinidade com o MEJC e com o MED. Tanto o MCJI como o MEJC “enfatizam a 

importância de escolher uma forma modificada de jogo que esteja em 

conformidade com as possibilidades reais dos alunos. Ambos os modelos 

privilegiam o confronto com problemas reais de jogo em ambiente autênticos de 

jogo. Ambos os modelos subordinam declaradamente a introdução do ensino 

das habilidades do jogo à compreensão do seu uso tático no jogo e à tomada de 

decisão” (Graça et al., 2015, p. 166). A sua relação com o MED é 

consubstanciada através da criação de um ambiente desportivo semelhante à 
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realidade do jogo de basquetebol, incluindo, para isso, determinados fatores 

como o treino, a competição, a festividade, a inclusão, o respeito e a cooperação 

(Graça et al., 2015, p. 166).  

A aplicação do MCJI realizou-se, de forma muito genérica, em 

conformidade com as especificidades descritas no MAPJ ao nível da formação 

de equipas, espaços de treino e formato das aulas (treino ou competição).  

Além do basquetebol ser uma modalidade bastante apreciada pela 

generalidade da turma, o modo como foi lecionada contribuiu igualmente para a 

sua eficácia no desempenho, no empenho e na motivação dos alunos nas aulas. 

A utilização do MED e do MEJC exaltou o entusiasmo, a competência e a 

literacia desportiva através de uma metodologia que subordinou o ensino da 

técnica ao ensino a tática utilizando, para o efeito, situações modificadas de jogo 

que estivessem em conformidade com as possibilidades reais dos alunos. 

Porém, a aplicação deste modelo não revelou unicamente aspetos positivos. 

Com alunos de níveis de desempenho mais baixos, a utilização de situações 

jogadas, em desportos invasivos, diminui drasticamente o tempo de contacto 

com a bola e condiciona o desenvolvimento das suas habilidades técnicas, uma 

vez que a evolução e o aperfeiçoamento do gesto está intrinsecamente 

dependente de uma prática contínua e constante dessas ações. Os alunos mais 

dotados superiorizavam-se aos alunos menos hábeis, impedindo que a sua 

intervenção no jogo fosse significativa e substancial. Desta forma, tentei 

encontrar um ponto de equilíbrio entre ambos, privilegiando a utilização de 

tarefas baseadas no jogo, sem nunca descurar a proficuidade de utilizar, sempre 

que possível, alguns exercícios mais simples e específicos. O seguinte excerto 

evidencia as dificuldades sentidas pelos alunos neste tipo de situações.  

“Nas tarefas da parte fundamental da aula (situação de 2x1 ou 1x1) constatei que a 

generalidade dos alunos revela dificuldades em compreender rapidamente a dinâmica 

dos exercícios e, mais especificamente, que os alunos x, y, w e z possuem dificuldades 

na tomada de decisão, em particular, na leitura/interpretação da situação de jogo e na 

aplicação de uma solução mais eficaz”. 

 (Excerto retirado da reflexão da aula 73/74, lecionada no dia 10/04/2015). 
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4.3.3.3. Modelo de Educação Desportiva – Para o Desporto e 

pelo Desporto 

O MED, modelo instrucional desenvolvido por Siedentop, foi criado com o 

intuito de conceber uma experiência desportiva autêntica, desenvolvida de forma 

sustentada e conveniente, promovendo uma participação justa e equitativa de 

todos os alunos (Siedentop et al., 2004, p. 4). Ao exaltar a componente lúdica 

(play education) como elemento determinante na criação de um ambiente 

desportivo genuíno e na vinculação das crianças e jovens à prática desportiva, 

o MED, assume-se como “um modelo curricular que oferece um plano 

compreensivo e coerente para o ensino do desporto na escola, preservando e 

reavivando o seu potencial educativo” (Mesquita & Graça, 2011, p. 59). Face ao 

referido, o MED esteve presente em metade das modalidades lecionadas, 

nomeadamente voleibol, basquetebol e atletismo repartindo, com o MID, a 

orientação da minha prática pedagógica. 

A aplicação do MED teve como principal objetivo formar alunos 

desportivamente literatos, competentes e entusiastas, através do Desporto e 

pelo Desporto, em todos os pilares que o caracterizam institucionalmente, 

nomeadamente época desportiva, filiação, competição formal, registo estatístico, 

festividade e eventos culminantes. Estes seis elementos, determinados por 

Siedentop, garantiram autenticidade às experiências desportivas (Mesquita & 

Graça, 2011, p. 60) e foram explorados ao longo das aulas, como se pode 

constatar no seguinte excerto.   

“De modo a contextualizar este processo, importa referir que, ao longo de todas as aulas 

foram progressivamente desenvolvidas diversas ações promotoras da dimensão social, 

pedagógica e educativa do desporto, nomeadamente, a filiação, a época desportiva, a 

competição formal e a festividade, que culminaram com a realização deste evento”. 

(Excerto retirado da reflexão da aula 53/54, lecionada no dia 06/02/2015). 

As aulas funcionaram em regime de época desportiva, integrando uma 

programação de todas as sessões da UD em aulas de treino e aulas de 

competição. As aulas de treino destinaram-se à exercitação das habilidades 

motoras como meio de preparação para as aulas de competição. Nesta tipologia 
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de aula foram realizadas competições formais entre todas as equipas, que 

operaram em formato de torneio e contemplaram um calendário competitivo e 

registos estatísticos, preenchidos sempre pelos alunos. Durante toda a época os 

alunos encontraram-se filiados em equipas que possuíam nomes, cores e 

espaços próprios. Dentro de cada equipa os alunos, além de praticantes, 

assumiram outras funções adjuntas, nomeadamente árbitros, jornalistas e 

treinadores. Cada equipa tinha um capitão, nomeado pelo professor em função 

de comportamentos, atitudes e posturas de excelência, que deteve como 

responsabilidade defender os ideais da equipa, promover a sua união e 

cooperação, mediar todas as relações intergrupais, ajudar todos os seus colegas 

e trazer, para todas as aulas, o manual de equipa. No final de cada época 

desportiva realizou-se um evento culminante que possuiu uma competição final 

e promoveu um enorme clima de festividade através da elaboração de cânticos 

e palavras de incentivo às equipas, factos que se podem comprovar no seguinte 

excerto.  

“Ao nível do desempenho das tarefas de árbitro e estatístico e no apoio e incentivo às 

equipas em competição, os alunos estiveram exímios. Elaboraram cânticos, 

coreografias, deram indicações, correções e feedbacks no sentido de ajudar os colegas 

a obter um melhor desempenho e festejaram os pontos com euforia e entusiasmo, num 

verdadeiro clima de festividade e consagração, inerente a qualquer evento ou 

competição desportiva”. 

(Excerto retirado da reflexão da aula 53/54, lecionada no dia 06/02/2015). 

A implementação do MED e de todas as suas particularidades encontram-

se dependentes das circunstâncias contextuais e espaciais, exigindo adaptações 

aos procedimentos normativos e regulares. O que funciona com uma turma pode 

não resultar com a outra. O que é realizado num espaço de aula pode não surtir 

o efeito desejado noutro, como demonstra o seguinte excerto.  

“Na minha opinião, esta diferença aconteceu devido à acústica, temperatura e às 

distrações inerentes ao espaço exterior, provocando alguma distração, dispersão, 

irrequietude e excitação nos alunos. Dadas estas ilações considero que, futuramente, 

num espaço com estas características será mais adequado e vantajoso colocar os 

alunos que não estão a ser avaliados em atividade motora”.  
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(Excerto retirado da reflexão da aula 81/82, lecionada no dia 08/05/2015). 

O MED foi um ótimo auxiliar pedagógico em todas as modalidades em 

que foi utilizado, no entanto, as suas maiores vantagens emergiram da sua 

implementação no atletismo, modalidade de cariz mais fechado. A presença de 

situações mais analíticas, intrínsecas à modalidade, foi facilmente colmatada 

através de uma intervenção diferenciada das ações motoras e mentais dos 

alunos, da exaltação do lúdico, do sucesso, do entusiasmo e da emulação como 

forma de conhecer os seus limites, descobrir novos desafios e desenvolver as 

relações sociais, noções fulcrais ao seu desenvolvimento positivo e à sua 

aprendizagem. 

A aplicação deste modelo exigiu uma grande capacidade de trabalho, 

dedicação e de organização num período precedente ao início das UD, através 

da elaboração das equipas, manuais de equipa, diplomas, prémios e calendários 

competitivos. No entanto, todo este esforço facilitou a minha intervenção 

pedagógica, durante a lecionação das aulas, porque libertou-me da gestão e 

organização das tarefas e permitiu-me centrar a minha ação nas questões de 

índole instrucional. Como referem Mesquita & Graça (2011, p. 63) “[…] a 

aplicação do MED exige boas competências de gestão e de organização por 

parte do professor, bem como da aplicação de diferentes modelos instrucionais 

de acordo com a natureza do conteúdo, o nível de prática dos alunos e os 

objectivos de aprendizagem”. O seguinte excerto retrata uma das vantagens da 

utilização do MED.   

“O facto de ter elaborado e organizado toda a competição antecipadamente simplificou 

a estruturação dos jogos e das jornadas, a rotação das equipas e das diferentes duplas 

pelos campos, assim como a distribuição pelas funções de árbitro e de estatístico, 

permitindo uma compreensão célere de todo este processo por parte dos alunos”. 

(Excerto retirado da reflexão da aula 53/54, lecionada no dia 06/02/2015). 

4.3.4. Observação – Um recurso ao dispor da aprendizagem  

A observação é um excelente instrumento de aprendizagem. O facto de 

visualizarmos os acontecimentos que nos rodeiam permite-nos formular 



Ensinar sem parar de aprender – Um ciclo infindável 

 

101 
 

questões ou hipóteses que nos conduzem a respostas ou a conclusões, repletas 

de subjetivismo. É uma visão pessoal sobre determinado facto. Contudo, 

observar não é apenas olhar para o que acontece à nossa volta. É também 

“captar significados diferentes através da visualização” (Sarmento, 2004, p. 161). 

Desta forma, observar “possibilita uma percepção, mas é algo que gera uma 

expectativa, formula dúvidas e proporciona respostas e que se desenvolve numa 

rede de referências […]” (Sarmento, 2004, p. 163). Rink (2014, p. 260) refere que 

quando os estudantes observam e analisam os próprios desempenhos ou o dos 

seus colegas, transformam essa experiência numa excelente fonte de 

aprendizagem. Por isso, é que a observação integra uma das tarefas do EE 

durante o EP ao nível da organização e gestão do ensino e da aprendizagem, 

de acordo com as normas orientadoras do EP.  

Durante a minha prática profissional realizei 8 momentos de observação 

formal e muitas outras informais aos restantes elementos do NE. Numa das 

primeiras OC ficou definido, em ata, que as observações seriam realizadas à luz 

das dimensões de intervenção pedagógica, nomeadamente clima 

relacional/controlo disciplinar, gestão do tempo de aula e instrução. Ficou 

igualmente determinado que, após a realização das observações, mais 

concretamente, na OC seguinte, seria realizada uma análise crítica individual 

dos principais acontecimentos das aulas, no sentido despoletar uma confluência 

de opiniões, ideais e perspetivas capazes de potenciar o desenvolvimento 

pessoal e profissional de cada EE.  

A primeira observação teve como principal intento observar os incidentes 

críticos de cada uma das aulas dos EE, de uma forma mais genérica e global. 

No sentido de promover uma análise isenta de subjetividade, o PC realizou uma 

gravação da aula, que foi posteriormente examinada por cada um dos EE. Esta 

estratégia foi bastante gratificante e recompensadora pois possibilitou-me obter 

um espectro da minha postura, comportamentos e vícios linguísticos ou gestuais, 

como por exemplo a utilização dos bordões de fala (ok, certo e tipo), permitindo-

me suprimir este tipo de gestos, ações e comportamentos e, consequentemente, 

otimizar a minha intervenção.   
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A segunda e terceira observações centraram-se no controlo e confiança 

da turma, a quarta, quinta e sexta na gestão do tempo de aula e a sétima e oitava 

na instrução. No controlo e confiança da turma foi alvo de observação a relação 

afetiva entre professor-aluno e a prevenção de comportamentos indisciplinados 

através da criação de regras e rotinas. Na gestão do tempo de aula foram 

analisados o tempo de empenhamento global da turma e específico de dois 

alunos, um do sexo masculino e um do sexo feminino, que representavam a 

média dos alunos da turma. Na instrução foi realizada uma observação das 

competências instrucionais de cada EE face às estratégias de intervenção 

pedagógica (exposição oral, feedback, demonstração, questionamento e 

palavras-chave). Este formato, proposto pelo PC, foi bastante adequado, simples 

e eficiente uma vez que acompanhou as necessidades da minha intervenção 

pedagógica, numa primeira fase mais relacionadas com a aquisição do controlo 

comportamental da turma, em seguida com a gestão do tempo de aula e por 

último com a instrução, possibilitando-me um aperfeiçoamento progressivo das 

minhas competências e da minha aprendizagem profissional. 

O cariz reflexivo inerente a cada observação permitiu-me pensar 

detidamente sobre as minhas práticas e sobre as dos restantes elementos do 

NE, formular opiniões, conceções e aprender num clima de partilha e diálogo 

constante entre diferentes perspetivas e experiências, fatores determinantes na 

melhoria da qualidade das aulas e no desenvolvimento do meu pensamento 

crítico, como se pode constatar no seguinte excerto.  

“[…] e as opiniões dos restantes elementos do núcleo de estágio (professor cooperante 

e estudantes estagiários) referidas na aula observada – observação 8. Os seus 

pareceres ao nível das transições entre as diferentes tarefas, posicionamento no 

espaço, organizações dos exercícios ou tempo de instrução ajudaram-me a refletir sobre 

esses aspetos, a retifica-los nas aulas seguintes e a melhorar progressivamente a 

qualidade das aulas e do processo de ensino-estudo-aprendizagem”. 

(Excerto retirado da reflexão da UD de atletismo – salto em altura).
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4.4. Avaliar para otimizar 

Avaliar é uma das competências mais controversas do processo de 

ensino e, ao mesmo tempo, uma das mais importantes. Bento (2003, p. 174) 

refere que a avaliação, juntamente com o planeamento e a realização do ensino 

são tarefas centrais da função docente. Posto isto, é fundamental que os 

professores, principalmente os que se encontram em início de carreira, 

“construam um reportório de estratégias eficazes para classificar e avaliar o 

desempenho dos seus alunos e para compreender os testes estandardizados” 

(Arends, 2008, p. 208).  

  Na perspetiva de Rosado et al. (2002, p. 19) avaliar “é estimar, apreciar, 

calcular o valor de uma coisa. […] É uma actividade humana constante, já que a 

todo o momento temos de recolher informação do meio, valorizar essa 

informação e decidir em conformidade”. O autor refere ainda que o processo 

avaliativo tem como objetivo recolher informação sobre uma ação, compará-la 

com determinados critérios armazenados na memória do professor e proceder à 

tomada de decisões que, segundo Arends (2008, p. 208) “se devem basear em 

informação relevante e exacta”.  

O primeiro contacto com a avaliação aconteceu nas primeiras três 

semanas de aulas, através da realização das avaliações diagnósticas de aptidão 

física, de ginástica, de voleibol e de basquetebol. O principal desígnio desta 

avaliação foi “identificar as competências dos alunos no início de uma fase de 

trabalho e colocar o aluno num grupo ou nível de aprendizagem ajustado às suas 

capacidades” (Gonçalves et al., 2010, p. 47). Este processo permitiu-me 

identificar se os alunos possuíam aprendizagens anteriores sólidas e 

sustentadas, necessárias à aquisição de novas aprendizagens e se detinham 

conhecimentos sobre as matérias que seriam ensinadas (Rosado et al., 2002, p. 

70), servindo de base para o planeamento (Carrasco, 1989, p. 35).    

Dadas as dubiedades, incertezas e inseguranças, intrínsecas a esta fase 

precoce da minha prática profissional, ficou definido, em NE, que as avaliações 

seriam realizadas em grupo, ficando cada EE responsável por avaliar cerca de 

sete alunos de cada uma das quatro turmas. Apesar de esta estratégia ter 

facilitado o processo avaliativo, uma vez que a redução do número de alunos 
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aumentou o tempo disponível para observar detalhadamente o desempenho de 

cada aluno, forneceu uma informação inconsistente e desajustada do seu nível 

de desempenho. Como a avaliação é subjetiva e individual, os critérios pessoais 

de cada EE foram distintos e resultaram em alguns resultados enviesados, ou 

seja, alguns alunos foram colocados em níveis de desempenho que não 

correspondiam às suas reais capacidades. Considerando os prós e os contras, 

destaco que esta estratégia foi positiva e eficaz, uma vez que a percentagem de 

alunos avaliados incorretamente foi residual, sendo facilmente retificada no 

decorrer das aulas. 

Como a avaliação diagnóstica se realiza na fase inicial de cada UD ou no 

início do ano letivo, apresenta-se mais exigente e suscetível à ocorrência de 

lapsos ou falhas, comparativamente às restantes formas de avaliação. A 

inexperiência e ansiedade intrínseca a esta fase de formação inicial do EE, o 

desenvolvimento de instrumentos de avaliação inexatos, com escalas de valores 

muito específicas ou muito genéricas e com excessivas componentes críticas ou 

com muito poucas e o desconhecimento das competências dos alunos em 

determinada modalidade foram fatores que influenciaram as minhas avaliações 

diagnósticas, como se pode verificar nos seguintes excertos. 

“A principal dificuldade sentida nesta aula prendeu-se com a realização da avaliação 

diagnóstica de ginástica. Apesar de me sentir seguro e à vontade com os conteúdos da 

modalidade, a indecisão e a incerteza inerente ao processo avaliativo acentuou-se um 

pouco mais com a utilização de uma escala de valores bastante genérica (0 – não 

executa / 1 – executa com muita dificuldade / 2 – executa com alguma dificuldade e 3 – 

executa plenamente) e com formas de execução completamente díspares. A solução 

que se apresentou mais plausível para colmatar esta ambiguidade foi o estabelecimento 

de alguns critérios individuais, um pouco mais específicos, capazes de diferenciar, 

essencialmente, a atribuição dos valores intermédios (1 e 2)”.  

(Excerto retirado da reflexão da aula 02/03, lecionada no dia 19/09/2014). 

“Numa aula de avaliação diagnóstica pressupõe-se que o professor seja capaz de 

realizar uma «análise de conhecimentos e aptidões que o aluno deve possuir para poder 
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iniciar novas aprendizagens» (Mesquita, 2014)12. Tendo este intuito, considero que, em 

determinados momentos, me excedi um pouco na instrução/feedback e banalizei 

significativamente a avaliação. Este facto advém da ansiedade, vontade, entusiasmo ou 

motivação do professor iniciante (eu) em ensinar, corrigir, emancipar e educar. Contudo, 

estes momentos de instrução devem ser salvaguardados para as seguintes funções 

didáticas (introdução, exercitação e consolidação) atribuindo, nesta função, um maior 

enfoque à avaliação”. 

(Excerto retirado da reflexão da aula 08/09, lecionada no dia 03/10/2014). 

Com a conclusão das avaliações diagnósticas, a minha principal 

preocupação começou a centrar-se na avaliação do processo de ensino-estudo-

aprendizagem, “detectando e identificando metodologias de ensino mal 

adaptadas ou dificuldades de aprendizagem dos alunos.” (Gonçalves et al., 

2010, p. 49). Esta avaliação de cariz formativo é recolhida “antes ou durante a 

instrução e [destina-se] a informar os professores sobre os conhecimentos e as 

competências prévias dos seus alunos para ajudar à planificação” (Arends, 2008, 

p. 211). Ao espelhar o desenvolvimento do processo de ensino-estudo-

aprendizagem, a avaliação formativa realizou-se de forma informal e 

consubstanciou-se nas reflexões das aulas, retratando uma perspetiva crítica e 

pessoal dos principais incidentes e da aprendizagem dos alunos. Posto isto, 

cada reflexão resultou de uma observação e de uma análise cuidada e criteriosa 

da interação estabelecida entre as tarefas da aula e o desempenho dos alunos, 

realçando, para além dos aspetos instrucionais relacionadas com a minha 

intervenção pedagógica, os erros, as lacunas, as necessidades e a progressão 

dos alunos em cada uma das matérias de ensino.   

Em suma, a avaliação formativa foi extremamente importante, pois 

forneceu informações válidas, objetivas, concretas e fidedignas da evolução, da 

aprendizagem, dos comportamentos e do desempenho contínuo dos alunos nas 

aulas, regulando o processo de ensino-estudo-aprendizagem e suportando a 

                                                             
12 Mesquita, I. (2014). Avaliação das aprendizagens em Educação Física. (Documento pdf. 

Facultado nas aulas de Didática Geral do Desporto no 1º ano do 2º ciclo em EEFEBS da 
FADEUP). 
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avaliação sumativa, facilitando o processo classificativo. O seguinte excerto 

retrata um exemplo do exposto.  

“Neste sentido, importa destacar que os alunos, mesmo aqueles menos aplicados nas 

aulas de educação física (y e z), estiveram bastante empenhados e entusiasmados na 

execução das tarefas propostas, revelando um desempenho propício à aquisição de 

aprendizagens significativas e de otimização das suas competências e capacidades na 

modalidade de basquetebol”.  

(Excerto retirado da reflexão da aula 76, lecionada no dia 22/04/2015). 

No final da primeira UD, deparei-me com a modalidade de avaliação, na 

minha opinião, mais exigente, global e formal. Segundo Arends (2008, p. 211) a 

avaliação sumativa visa contrastar o desempenho dos alunos com um conjunto 

de objetivos de aprendizagem. “É um momento de fazer um juízo global e de 

síntese, permitindo verificar a evolução e retenção do aluno perante toda a 

matéria que lhe foi transmitida (Gonçalves et al., 2010, p. 57). Rosado et al. 

(2002, p. 66) acrescenta igualmente que a avaliação sumativa “fornece um 

resumo da informação disponível [e] procede a um balanço de resultados no final 

de um segmento extenso de ensino”. Estando relacionada com o final de um 

período de ensino, seja ele mais ou menos extenso, a sua associação ao 

planeamento torna-se inequívoca. Desta forma, o planeamento assumiu-se 

como um guia do processo avaliativo ao definir os conteúdos e os objetivos que 

seriam avaliados. Foi nesta vertente, definição e seleção dos conteúdos, que 

começaram a emergir os fatores que condicionaram a minha intervenção ao nível 

da competência avaliativa.   

Relembro com nostalgia e ao mesmo tempo satisfação o momento da 

minha primeira avaliação sumativa. A ansiedade, os receios, as incertezas e as 

dúvidas marcavam cada palavra, cada gesto e cada registo. Além destes 

sentimentos, resultantes da minha inexperiência, a grelha de avaliação revelou-

se um verdadeiro empecilho. O número excessivo de conteúdos e a sua 

disposição aleatória na folha de registo dificultou a apreciação da performance 

dos alunos, como demonstra o seguinte excerto.  
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“Um desses fatores foi a disposição aleatória dos conteúdos na grelha de avaliação, que 

deveriam ter sido colocados de acordo com a ordem das sequências. Neste sentido, a 

procura do local exato onde se encontrava a coluna de determinada habilidade, desviou 

consideravelmente a minha atenção da execução da sequência, escapando-me 

determinados pormenores e movimentos que suscitaram o recurso a uma repetição”.  

(Excerto retirado da reflexão da aula 23/24, lecionada no dia 07/11/2014). 

A utilização de uma estratégia audiovisual, nomeadamente a gravação 

das avaliações, permitiu-me retificar algumas incongruências que resultaram 

desta primeira avaliação e colmatar outras limitações relacionadas com a 

operacionalização da avaliação, mais precisamente gestão temporal do 

processo, elucidação de dúvidas resultantes da heterogeneidade dos 

desempenhos motores e insegurança nas matérias de determinadas 

modalidades, tornando a avaliação mais robusta, precisa e minuciosa. Os 

seguintes excertos confirmam a utilização da gravação e realçam o exposto.   

“Em conformidade com a avaliação sumativa de ginástica, decidi utilizar a gravação 

como recurso estratégico, dada a minha diminuta familiaridade com os conteúdos da 

patinagem e dificuldades em visualizar as componentes críticas das habilidades 

motoras em tempo real, exigindo-se uma análise mais cuidada, precisa e minuciosa”. 

(Excerto retirado da reflexão da aula 23/24, lecionada no dia 07/11/2014). 

“A utilização da gravação como auxílio ao processo de avaliação adquiriu, no caso 

particular da dança, uma enorme preponderância e proficuidade. Enquanto alguns 

conteúdos como a noção de corpo, tempo, espaço, a relação com as diferentes partes 

do corpo e com o meio ou a coreografia são facilmente observáveis e possíveis de 

avaliar em tempo real, outros conteúdos como a energia, a dinâmica, a criatividade e a 

expressividade revelam-se bastante difíceis de aferir no momento”. 

(Excerto retirado da reflexão da aula 70/71, lecionada no dia 20/03/2015). 

Numa fase preambular da prática profissional esta estratégia foi bastante 

útil e proficiente. No entanto, importa destacar a importância da sua utilização 

tornar-se supérflua com o passar do tempo e com o avançar da experiência 

pedagógica, uma vez que restringe o desenvolvimento da capacidade decisional 

do professor e da sua habilidade de avaliar em tempo real. Para além disso, 
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estes instrumentos não são infalíveis e totalmente seguros, estando suscetíveis 

de falhas, como, por exemplo, ficar sem bateria ou espaço de memória. Face a 

este tipo de imprevistos, a prontidão e capacidade de resposta do professor é 

fundamental à eficácia do processo avaliativo, tendo sempre presente um plano 

alternativo de ação, como por exemplo uma grelha disponível e impressa. Esta 

situação aconteceu na avaliação sumativa de basquetebol e, face ao imprevisto, 

realizei a restante avaliação do desempenho dos alunos através do registo 

manual e escrito. Apesar de evidenciar alguma insegurança e dubiedade 

consegui avaliar eficazmente todos os alunos, dentro do tempo útil da aula. 

Considero que esta situação foi bastante produtiva para o meu desenvolvimento 

profissional pois alertou-me dos inconvenientes da dependência deste tipo de 

instrumentos tecnológicos. A sua utilização faz sentido numa fase inicial da 

formação profissional, mas com o avançar do tempo e da experiência deve 

abandonar a função rotineira e transformar-se num recurso.  

Nos jogos desportivos coletivos, a avaliação foi realizada em contexto de 

jogo, em conformidade com os modelos aplicados durante o processo de ensino-

estudo-aprendizagem, em que o jogo foi colocado “no centro de atenção das 

aprendizagens […]” (Mesquita & Graça, 2011, p. 137). As restantes modalidades 

foram avaliadas através de situações mais específicas, nomeadamente 

sequências (ginástica), coreografia (dança), percursos (patinagem) e habilidades 

(salto em altura) e não existiram aspetos destacáveis do seu processo avaliativo. 

Nos jogos desportivos coletivos, o processo não foi tão linear, como se pode 

comprovar no seguinte excerto.  

“O processo de avaliação não foi tão sublime. Nas habilidades motoras técnicas, 

consegui facilmente dissociar uma boa e correta execução, de uma má e incorreta, 

evidenciando facilidade e objetividade em atribuir um determinado valor a determinada 

execução. Nas habilidades motoras táticas tive muitas dúvidas, incertezas e dificuldades 

em fazer corresponder as componentes críticas selecionadas para os diferentes 

conteúdos às movimentações dos alunos em situação de jogo. Neste sentido, considero 

que ao seguir estritamente os conteúdos táticos do voleibol pressupostos para o nível 

de desempenho dos alunos, segundo o modelo de abordagem progressiva ao jogo 

(MAPJ), dificultei significativamente a sua avaliação. Se por um lado, as habilidades 

motoras táticas ofensivas (diferenciação de papéis – recebedor/não recebedor e 
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transição) faziam todo o sentido e eram facilmente observáveis, por outro lado, as 

habilidades táticas defensivas (ocupação racional do espaço e ajustamento) eram 

praticamente iguais e difíceis de dissociar, podendo ser facilmente transformadas num 

único conteúdo – ocupação racional do espaço face ao trinómio bola, adversário e 

colega de equipa”.  

(Excerto retirado da reflexão da aula 53/54, lecionada no dia 06/02/2015). 

Quando as capacidades e habilidades de observação ainda não estão 

totalmente desenvolvidas, a redução ou agregação de alguns conteúdos e 

respetivas componentes críticas faz uma enorme diferença na simplificação do 

processo de avaliação. Desta forma, considero que a adoção de uma distribuição 

e estruturação da matéria de ensino para um determinado nível de desempenho, 

elaborados por outrem, mesmo que sejam autores de referência na respetiva 

modalidade, implica sempre uma adaptação à subjetividade de cada professor 

ao nível das aprendizagens, conhecimentos, vivências, contacto com a 

modalidade e características dos alunos. Há sempre uma certa dose de 

subjetividade em cada momento de avaliação. O mesmo é afetado pelas 

expectativas do professor, pelo envolvimento contextual e pelas circunstâncias 

em que se realiza ou, simplesmente, pela especificidade e singularidade do 

aluno. A subjetividade aumenta quando os alunos apresentam cunhos pessoais 

nas suas execuções (Estanqueiro, 2010, p. 85). Desta afirmação resulta uma 

das principais dificuldades do ato de avaliar, rotular o aluno atribuindo-lhe uma 

classificação, um valor quantitativo a uma ação qualitativa, atitudional, motora, 

pessoal e singular. Rosado et al. (2002, p. 23) refere admiravelmente que “não 

se pensa que seja possível avaliar independentemente das pessoas em causa, 

não se pensa que existem critérios de avaliação absolutamente neutros ou 

isentos, aceitando-se que não é possível uma objectividade total”. Sendo este 

um processo subjetivo, assente na perceção individual, a definição de critérios 

torna-se basilar à sua simplificação.  

As avaliações de aptidão física foram realizadas de forma normativa, ou 

seja, os resultados dos alunos foram comparados entre si, em relação a um 

padrão de referência (Gonçalves et al., 2010, p. 43). Relativamente à ginástica, 

patinagem, voleibol, dança, basquetebol e atletismo, a avaliação foi efetuada de 
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forma criterial, onde os desempenhos dos alunos foram avaliadas em função de 

objetivos específicos e não em comparação com outros (Gonçalves et al., 2010, 

p. 41). Como a avaliação foi predominantemente criterial, tive de recorre aos 

critérios definidos pelo grupo de recrutamento de EF para o 3º ciclo do ensino 

básico. O domínio das atitudes e comportamentos – saber ser, saber estar – 

correspondia a 25% da nota final do aluno e o domínio dos conhecimentos e das 

competências – saber, saber fazer – correspondia a 75% da nota final do aluno, 

percentagens que, na minha opinião, estavam corretamente definidas e 

ajustadas às características comportamentais dos escalões etários do 3º ciclo 

do ensino básico.  

 Relativamente ao processo de auto e heteroavaliação destaco 

unicamente a sua proficiência do ponto de vista construtivista, colocando o aluno 

no centro da sua própria aprendizagem. Gonçalves et al. (2010, p. 63) refere que 

“as aprendizagens significativas só acontecem se houver por parte dos alunos 

uma compreensão e uma reflexão sobre as suas aprendizagens”, exaltando a 

necessidade de retrospeção e de desenvolvimento de uma opinião individual e 

pessoal acerca do desempenho, como demonstra o seguinte excerto. 

“Após recolher as fichas de autoavaliação realizei um parecer individual sobre cada 

aluno, no sentido de avaliar se os mesmos possuíam uma perceção real e objetiva do 

seu desempenho ao longo do 1º período, proferindo informações mais específicas e 

pessoais sobre determinados aspetos a melhorar nos diferentes domínios da avaliação, 

com maior ênfase nas competências do domínio das atitudes e comportamentos 

(empenho, interesse e participação)”.  

(Excerto retirado da reflexão da aula 37, lecionada no dia 10/12/2015). 

Ao olhar para trás, contrastando a minha primeira avaliação com a última, 

sinto uma diferença abismal. Uma dissemelhança positiva que significa 

aprendizagem, evolução, desenvolvimento e experiência. Se num primeiro 

momento os receios tomavam conta das minhas ações, com o passar do tempo, 

esses sentimentos deram lugar à segurança e à competência. As dúvidas, essas 

irão acompanhar-me sempre, face às diferenças entre alunos, contextos e 

critérios de avaliação. Mas a avaliação foi muito mais do que um simples 
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instrumento para mensurar a evolução e a aprendizagem dos alunos. Foi um 

fator determinante para o desenvolvimento da minha competência profissional, 

otimizando o processo de ensino. Como refere Estanqueiro (2010, p. 83) “os 

professores não ensinam para avaliar, mas avaliam para ensinar melhor e 

garantir a qualidade das aprendizagens. A avaliação é um meio, não um fim”.  

4.5. A Escola Pero Vaz de Caminha 

Nas normas orientadoras do EP encontra-se disposto que o EE deve ser 

confrontado com a possibilidade de lecionar em dois ciclos de ensino distintos. 

Num ano piloto e experimental da aplicação desta diretriz definiu-se, em NE, que 

seria realizada a lecionação de duas UD, mais precisamente futebol e ginástica, 

durante o terceiro período, na escola EB 2/3 Pêro Vaz de Caminha, visto que a 

ESFV é uma escola não agrupada e ambas possuíam uma elevada proximidade 

territorial.  

A escola EB 2/3 Pêro Vaz de Caminha é uma escola TEIP (território 

educativo de intervenção prioritária) e, por esse motivo, apresenta uma 

comunidade educativa díspar da ESFV, contendo uma população estudantil de 

contextos socioeconómicos mais desfavorecidos. No entanto, este fator não 

abalou nem afetou a minha confiança, determinação e entusiasmo em abraçar 

este novo desafio, pois seria mais um momento de grandes aprendizagens.   

Depois de se efetuarem os contactos e os procedimentos habituais entre 

as duas instituições, a professora Aurora Batista, docente de EF da escola, 

comprometeu-se a orientar a nossa prática pedagógica, disponibilizando, para o 

efeito, as suas turmas de 5º e 6º ano. Após um diálogo entre o NE ficou 

determinado que a minha intervenção seria realizada na turma do 5ºA. A partir 

desse momento procedi a uma análise do programa nacional do 2º ciclo e do 

planeamento de orientação dos espaços.  

O programa nacional de EF do 2º ciclo apresentava uma estrutura 

semelhante ao programa nacional do 3º ciclo, ao nível dos objetivos gerais e 

específicos, áreas e/ou subáreas e matérias nucleares diferindo unicamente no 

nível de desempenho das modalidades desportivas, perspetivando-se uma 

aptidão mais limitada dos alunos do 2º ciclo. Posto isto, ao nível do futebol e da 
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ginástica, modalidades definidas para lecionação, o programa previa para o 5º 

ano de escolaridade o nível elementar.  

 O planeamento de orientação dos espaços definia os espaços de aula 

disponíveis para lecionação, nomeadamente ginásio/espaço exterior e pavilhão, 

assim como a rotação dos professores por esses recintos de aula. A presente 

rotatividade prevenia eventuais repetições, uma vez que cada professor 

permutava de espaço de aula para aula, invertendo essa ordem de semana a 

semana.  

A turma do 5ºA era constituída por vinte e quatro alunos, catorze do sexo 

masculino e dez do sexo feminino, com idades compreendidas entre os 10 e os 

11 anos. Ao nível das características individuais importa destacar que a turma 

integrava uma aluna com necessidades educativas especiais, um aluno com 

epilepsia e excesso de peso e uma aluna com diabetes. Em relação ao número 

de retenções, apenas um aluno era repetente. Apesar de todos estes dados 

terem sido um pouco superficiais e rudimentares, apresentaram-se como uma 

mais-valia pedagógica pois predizeram diversos cuidados a contemplar no 

planeamento e operacionalização das aulas.  

Ao nível das preferências dos alunos, não existia qualquer informação 

acerca dos seus níveis de eleição ou sobre as suas competências e aptidão para 

as modalidades de ginástica e de futebol. Neste âmbito, foi realizada uma 

avaliação diagnóstica nas primeiras aulas das UD, podendo aferir que a 

generalidade da turma, à exceção de um aluno, está pela primeira vez no 5º ano 

de escolaridade, encontrando-se, à partida, no nível elementar, de acordo com 

o programa nacional de EF do 2º ciclo.  

Relativamente a outras características da turma, observadas 

ambiguamente numa aula de badminton, aferi que os alunos aderem facilmente 

e com entusiasmo às atividades propostas, o aluno x é bastante conflituoso e 

está constantemente a provocar os colegas e que existem regras e rotinas 

implementadas, ao nível do controlo comportamental da turma que funcionam e 

são eficazes, mais concretamente, a repreensão verbal e o reforço muscular, 

como meio de desenvolvimento da aptidão física dos alunos.  
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A minha prática pedagógica no 5ºA seguiu, em traços genéricos e tendo 

em conta as características contextuais, as mesmas linhas orientadoras da que 

apliquei no 7ºC. Porém, evidenciou resultados totalmente diferentes. No 5ºA a 

minha intervenção pedagógica centrou-se predominantemente na aquisição do 

controlo comportamental da turma e na construção de estratégias para otimizar 

esta dimensão instrucional, minimizando a minha atuação ao nível da gestão da 

aula e da instrução. Este tipo de comportamento verificou-se desde a primeira 

aula, como demonstra o seguinte excerto.   

“Neste momento da aula, alguns alunos começaram a evidenciar determinados 

comportamentos desviantes, nomeadamente, criticar efusivamente o colega que se 

encontrava na baliza, protestar constantemente a pedir faltas e deixar de jogar por não 

querer estar na equipa de determinado colega. Contudo, como esta era uma aula de 

avaliação diagnóstica do desempenho dos alunos, resolvi não interferir afincadamente 

neste domínio da gestão e controlo comportamental da turma, aproveitando unicamente 

a conversa de final da aula para notificar os alunos que este tipo de comportamentos 

não serão tolerados nas próximas aulas”.  

 (Excerto retirado da reflexão da aula 62, lecionada no dia 07/04/2015). 

A minha primeira estratégia para controlar a indisciplina dos alunos foi 

adotar algumas regras e rotinas implementadas pela professora Aurora, como 

por exemplo a entada ordenada no ginásio, a repreensão verbal no momento 

exato do comportamento indisciplinado e a utilização de exercícios bastante 

dinâmicos e exigentes do ponto de vista cardiorrespiratório na parte final das 

aulas. Introduzi igualmente a contagem decrescente para agrupar os alunos e 

diminuir os tempos de pausa, de organização e das exposições orais, 

aumentando o tempo de empenhamento motor e promovendo maior desgaste 

físico nos alunos, reduzindo, desta forma, as oportunidades de incorrerem em 

comportamentos desadequados. Os seguintes excertos confirmam o exposto.      

“Nesta faixa etária, e neste escalão social específico, quanto mais tempo os alunos 

estiverem envolvidos na tarefa, em atividade física, menor serão as probabilidades de 

criarem problemas e incorrerem em atitudes ou comportamentos inapropriados”. 

(Excerto retirado da reflexão da aula 65, lecionada no dia 14/04/2015). 
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“Nesta primeira etapa do processo, toda a minha intervenção e atenção deverá 

direcionar-se para a gestão e controlo comportamental da turma, pois, sem estes, todo 

o processo de ensino-estudo-aprendizagem fica, à partida, condicionado. Para alcançar 

uma gestão e um controlo eficaz da turma e, desta forma, solucionar esta lacuna devo 

adotar algumas estratégias sugeridas pela professora co-cooperante, contemplando as 

suas opiniões e os seus feedbacks relativos ao meu desempenho e adotar uma postura 

mais autoritária e autocrática através da definição e implementação de regras 

específicas e de punições pelo seu desrespeito, demonstrando que os benefícios de 

revelar um comportamento positivo e uma atitude integral na aula são bastante 

superiores e profícuos face aos comportamentos negativos e indisciplinados”.  

(Excerto retirado da reflexão da aula 65, lecionada no dia 14/04/2015). 

Face ao referido, importa ressalvar que a aprendizagem nem sempre 

acontece em climas calmos e positivos. Também se funda de ambientes 

controversos, onde “os professores conquistam o respeito dos alunos, pela sua 

competência científica e pedagógica, não apenas pelo seu estatuto profissional. 

O modo como exercem a sua autoridade influencia o comportamento dos alunos” 

(Estanqueiro, 2010, p. 61). Existem diversos fatores que influenciam a 

indisciplina dos alunos, uns mais ligados ao ambiente familiar e social dos alunos 

e outros mais relacionados com o contexto escolar e com a relação entre 

professor-alunos. “Em cada situação interagem factores diferentes. Cada caso é 

um caso” (Estanqueiro, 2010, p. 63).    

 A realidade é que não existem formas mágicas ou métodos infalíveis 

quando enfrentamos a atual heterogeneidade escolar, há que interpretar o 

contexto e aplicar a solução mais adequada e eficaz às suas características. Por 

vezes, a adoção de perspetivas e estratégias mais convencionais e tradicionais, 

que nem sempre se encontram congruentes com os referentes teóricos atuais 

de controlo disciplinar, mas que, na minha opinião, se revelam eficazes em 

escalões etários mais jovens e em contextos mais indisciplinados. Os seguintes 

excertos são um exemplo do contacto com esta realidade e da adoção de 

estratégias para suprimir os comportamentos indisciplinados.    

“No seguimento dos acontecimentos da aula anterior, desenvolvi estratégias de gestão 

e controlo comportamental da turma para aplicar na presente aula. Após a sua aplicação 
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pude aferir que a aquisição de uma postura mais autoritária e assertiva resultou com 

elevada eficácia. Ao identificar que os alunos incorriam em comportamentos desviantes, 

intervim prontamente no sentido de abolir imediatamente esse tipo de atitudes, 

utilizando preferencialmente a repreensão verbal e o trabalho de reforço muscular”. 

(Excerto retirado da reflexão da aula 68, lecionada no dia 21/04/2015). 

“Durante a execução da atividade o aluno Nuno Ribeiro atingiu o seu colega Paulo Maia 

e, face à respetiva advertência da professora co-cooperante, revelou uma atitude de 

arrogância, desinteresse e negação. Face a esta postura, optei por sentar o aluno nos 

bancos suecos, para este se acalmar e refletir sobre as suas ações. Mais tarde, procurei 

novamente conversar com o aluno e este voltou a evidenciar um comportamento 

desobediente e indisciplinado, ao qual eu exigi prontamente que este se voltasse a 

sentar. Na minha opinião, quando nos deparamos com este tipo de comportamentos 

devemos esperar que o aluno se acalme e medite sobre os seus atos, em detrimento 

de forçar um diálogo ou realizar uma repreensão verbal quando este se encontra num 

estado de impulsividade e nervosismo”.  

(Excerto retirado da reflexão da aula 71, lecionada no dia 28/04/2015). 

 

A interação entre as diferentes dimensões de intervenção pedagógica é 

incontestável. Se o controlo disciplinar da turma não estiver garantido, a gestão 

e a instrução encontram-se, à partida, condicionadas. Por outro lado, se a 

organização da aula e da gestão dos seus tempos não for eficaz, interfere na 

indisciplina dos alunos e prejudica os momentos instrucionais. Como o foco da 

minha intervenção foi o controlo disciplinar da turma, desenvolvi diferentes 

estratégias e soluções, capazes de otimizar a gestão e a organização da aula e, 

consequentemente diminuir a aquisição de atitudes indisciplinadas. Os seguintes 

excertos retratam esta preocupação.  

“Em suma, a apreciação global da aula foi positiva, destacando que nestes escalões 

etários e neste tipo de estatutos socioeconómicos é fundamental proporcionar 

explicações sucintas e objetivas, organizações rápidas e desenvolver aulas que 

contemplem poucas tarefas (dois a três exercícios), proporcionando poucas 

organizações entre exercícios, mais transições e mais tempo de empenhamento motor 

dos alunos em cada atividade, pois a sua excitabilidade e irrequietude suscita a 
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aquisição de comportamentos fora da tarefa e indisciplinados em momentos de espera 

ou de inatividade motora”.  

(Excerto retirado da reflexão da aula 71, lecionada no dia 28/04/2015). 

“A própria organização da tarefa da parte fundamental também não foi a mais eficaz e 

adequada à identidade e características da turma. Ao adotar uma disposição por 

estações atribuí maior liberdade, responsabilidade e autonomia aos alunos na execução 

das habilidades motoras que, nesta faixa etária e nesta tipologia de alunos resultou em 

indisciplina e em comportamentos desviantes”. 

(Excerto retirado da reflexão da aula 74, lecionada no dia 05/05/2015). 

“Em suma a apreciação global da aula foi positiva, destacando que a organização da 

aula, a escolha dos exercícios, a sua estrutura e o modo como se realizam as transições 

entre as tarefas é o primeiro passo para obter um controlo/domínio comportamental 

eficaz da turma. Se os alunos estiveram empenhados na tarefa, motivados, 

supervisionados pelo professor e em constante atividade motora possuem menos 

oportunidades de incorrem em comportamentos desviantes ou atitudes indisciplinadas, 

sendo pronta e devidamente repreendidos caso incorram neste tipo de condutas”.  

(Excerto retirado da reflexão da aula 78/79, lecionada no dia 14/05/2015). 

Nem sempre a organização e gestão da aula atenuaram a indisciplina dos 

alunos. Por muito que a sessão estivesse bem preparada, com os momentos de 

exposição oral integralmente definidos e a constituição das equipas 

estrategicamente elaborada, a irreverência e a natureza conflituosa dos alunos 

prevaleceu por diversas ocasiões, como se pode verificar no seguinte excerto.   

“As principais ilações da lecionação da presente aula não se prendem com a 

organização, estrutura e escolha dos exercícios, pois os alunos aderiram facilmente a 

todas as tarefas propostas e empenharam-se na sua realização, mas com gestão de 

conflitos e de confusões que se geram durante a sua execução, mais incisivamente, em 

desportos de contacto e invasivos (futebol) como foi referido em reflexões anteriores”. 

(Excerto retirado da reflexão da aula 75/76, lecionada no dia 07/05/2015). 

Face ao exposto, às características contextuais e à identidade da turma, 

o modelo instrucional utilizado foi o MID, uma vez que “o professor realiza o 

controlo administrativo, determinando explicitamente as regras e rotinas de 
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gestão e acção dos alunos, de forma a obter a máxima eficácia nas actividades 

desenvolvidas pelos alunos” (Mesquita & Graça, 2011, p. 48). O seguinte excerto 

reflete a aplicação deste modelo nas aulas.  

“O modelo instrucional mais eficaz e adequado a estas particularidades é o modelo de 

instrução direta (MID). […] Desta forma, procurarei aplicar diversos princípios deste 

modelo nas próximas aulas com o intuito de incrementar a atividade motora, o empenho 

e a participação dos alunos nas tarefas, controlando os seus comportamentos”. 

(Excerto retirado da reflexão da aula 75/76, lecionada no dia 07/05/2015). 

O comportamento dos alunos nem sempre foi negativo e indisciplinado. 

Existiram também momentos bastante positivos, aulas muito produtivas, 

experiências e aprendizagens únicas e enriquecedoras. Como refere (Machado, 

2011, pp. 40-42) “vai ter dias bons, dias maus, dias em que tudo corre sobre 

rodas e dias cheios de problemas. Aceite-os, não os evite nem os rejeite, tome 

iniciativa e resolva-os. Seja otimista! […] Lembre-se que são apenas pequenos 

escolhos na sua navegação pelo rio da educação e da vida e que, na realidade, 

existem mil e uma razões para estar satisfeito. Encontre nos momentos bons a 

força para superar os mais difíceis. E, independentemente das situações que 

atravessa, oriente o seu pensamento para as soluções e possibilidades, e nunca 

para os riscos ou ameaças”. Foi, nesta perspetiva positivista, que suportei a 

minha prática pedagógica e tentei, aula após aula, desenvolver um clima propício 

à aquisição de aprendizagens. Um desígnio cumprido com sucesso, como 

demonstram os seguintes excertos.     

“Em suma, a apreciação global da aula foi bastante positiva ressalvando que existiram 

poucas ocorrências dignas de destaque e que o ambiente criado ao longo da aula foi 

fulcral à sua eficácia pedagógica, culminando com a inclusão de música na parte final 

da aula. Nesta aula consubstanciou-se a ideia que o processo de aprendizagem é 

constante e perene e que nada pode ser previsível e expectável quando lidamos com 

crianças/jovens”.  

(Excerto retirado da reflexão da aula 81/82, lecionada no dia 28/05/2015). 

“Em suma, a apreciação global da aula foi excelente ressalvando que todo este 

processo de ensino-estudo-aprendizagem tem abarcado situações únicas, distintas e 



Ensinar sem parar de aprender – Um ciclo infindável 

 

118 
 

singulares que contribuem dia após dia, aula após aula, para o meu desenvolvimento 

profissional e pessoal”. 

(Excerto retirado da reflexão da aula 83, lecionada no dia 02/06/2015). 

Todo este caminho atribulado e ao mesmo tempo deleitoso e 

recompensante, que caracterizou a minha experiência pedagógica na escola EB 

2/3 Pêro Vaz de Caminha, não teria os mesmos resultados sem a dedicação, a 

competência, o empenho e a disponibilidade da professora Aurora Batista. Os 

longos diálogos, após as aulas, suscitaram momentos de partilha de opiniões, 

de estratégias e de experiências, onde os conselhos, os feedbacks, as críticas, 

as soluções e as estratégias, fornecidas ou propostas pela professora Aurora, 

tinham um intuito único, melhorar a minha prática e desenvolver a minha 

competência profissional.       

 O maior proveito de toda esta experiência resultou do confronto entre 

estes dois mundos, o da Filipa e o da Pêro. Realmente, o contexto de ensino 

influencia práticas, conceções, metodologias, estratégias, posturas e até mesmo 

identidades. Contactar com estatutos socioeconómicos distintos permitiu-me 

perceber que o percurso biográfico, o seio familiar e as relações sociais que o 

aluno estabelece com outros indivíduos determinam a sua personalidade, os 

seus comportamentos e influenciam o processo de ensino-estudo-

aprendizagem. Cabe ao professor adequar-se a todas estas contingências e 

promover um ensino seguro e eficaz, capaz de suscitar um desenvolvimento 

pessoal, cognitivo, motor, social e psicológico dos alunos. A nossa função 

enquanto docentes não se finda no ato de ensinar, é necessário que os alunos 

aprendam, é necessário educar.  



 

119 
 

A aptidão cardiorrespiratória (ACR) é um excelente indicador de saúde 

nos indivíduos mais jovens (Moreira et al., 2011; Ruiz et al., 2011; Straatmann et 

al., 2015). Face a esta conclusão, avaliar a ACR dos alunos era impreterível para 

caracterizar os seus níveis de aptidão física.  

Na ESFV foram definidos, pelo grupo de recrutamento de EF, dois testes 

de avaliação da aptidão física, o teste Cooper, para avaliar a resistência aeróbia, 

e uma bateria de testes, baseada no Fitnessgram® e validada pelo grupo de EF, 

para avaliar a força muscular. A aplicação da bateria de testes de força muscular 

decorreu com normalidade e os seus resultados apresentaram-se fidedignos, 

válidos e ajustados às capacidades reais dos alunos. Relativamente ao teste 

Cooper, após a primeira aplicação, constatei que a motivação e o empenho da 

generalidade da turma na execução da tarefa foi bastante reduzida e que os 

resultados obtidos foram pouco robustos e representativos da resistência 

aeróbia dos alunos.  

Face a esta situação, investiguei e recorri a diferentes estudos da temática 

que comparavam a aplicação de testes de terreno na determinação da aptidão 

cardiorrespiratória, alguns deles, realizados na escola em anos anteriores. Os 

dois testes de terreno comummente utilizados para avaliar a resistência aeróbia 

em contexto escolar são o teste Cooper e o teste do yo-yo, baseado na dinâmica 

dos testes shuttle run. No entanto, apesar de a literatura corroborar que os dois 

testes são adequados para estimar a ACR, não encontrei estudos que 

determinassem o poder preditivo das fórmulas de determinação indireta do 

VO2máx, a partir dos dois testes de terreno e, a partir dessas fórmulas, qual dos 

testes indiretos é o mais adequado e eficaz para predizer a resistência aeróbia 

desta faixa etária e em contexto escolar. As questões eram bastante simples, a 

utilização das fórmulas de determinação do VO2máx, definidas pela literatura, eram 

eficazes e ajustadas às características da população escolar. Com base nessas 

fórmulas, qual dos testes era o mais adequado para predizer a resistência 

aeróbia dos alunos. Estas interrogações deram origem ao início da minha 

investigação.  

Nota: A formatação do presente capítulo encontra-se de acordo com as normas de publicação da 

revista portuguesa de ciências do desporto, uma vez que o artigo irá ser submetido para publicação.  
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5. Avaliação da aptidão cardiorrespiratória em contexto escolar: 

determinação indireta da potência máxima aeróbia através de 2 testes de 

terreno e sua validação a partir da avaliação laboratorial do VO2 máximo.   

Tiago Fernandes1, Luís Moreira2, Rui Garganta3, Paulo Santos3, Eduardo 

Oliveira3, Pedro Vieira1, Victor Barbosa1 

1 Faculdade de Desporto, Universidade do Porto 
2 Escola Secundária Filipa de Vilhena 
3 CIFI2D, Faculdade de Desporto, Universidade do Porto  

Resumo: Estudos longitudinais recentes revelam que a aptidão 
cardiorrespiratória (ACR) é um forte indicador de saúde na pré-adolescência. A 
capacidade de resposta do sistema cardiorrespiratório ao exercício depende do 
consumo máximo de oxigénio (VO2máx), determinado de forma direta ou indireta. 
Face a estes factos, o presente estudo pretende avaliar: a) o poder preditivo das 
fórmulas de determinação indireta do VO2máx, habitualmente utilizadas em dois 
testes de terreno (teste de Cooper e teste do yo-yo), comparando os resultados 
obtidos com o VO2máx mensurado diretamente em laboratório; b) a partir dos 
valores calculados com base nas fórmulas, averiguar qual dos testes é o mais 
adequado para predizer a ACR nesta faixa etária e em contexto escolar. Para o 
efeito foram avaliados 14 alunos portugueses do sexo masculino, com 
12,75±0,56 anos de idade, pertencentes a uma escola secundária do Grande 
Porto. Toda a amostra foi submetida ao teste do yo-yo, ao teste de Cooper e ao 
teste padrão com medição direta do VO2máx. Nos dois primeiros recorreu-se às 
equações de Ruiz et. al.  e de Cooper et. al.  para determinar o VO2máx. No 
terceiro realizou-se o protocolo de Noakes num tapete rolante e com um oxímetro 
de circuito aberto. Na análise estatística dos dados utilizou-se a estatística 
descritiva, mais precisamente, a média e o desvio padrão. Para encontrar 
eventuais diferenças, com significado estatístico, utilizou-se a análise de 
variância (ANOVA) de medidas repetidas. A regressão linear foi utilizada para 
averiguar se existia relação entre as diferentes variáveis. Foram observadas 
diferenças significativas nas médias entre todos os testes (VO2máxCooper: 
36,1±5,2; VO2máxyo-yo: 52,2±4,5; VO2máxdireto: 56,2±5,1; p<0,000). O teste de 
Cooper apresentou uma relação moderada com o teste padrão (r2=0,44; 
p<0.001) e o teste do yo-yo não apresentou uma relação significativa com o teste 
padrão (r2=0,05; p<0,417). A reduzida dimensão da amostra poderá, 
eventualmente, ter tido alguma influência nos resultados obtidos no que se refere 
à relação entre os testes. Deste modo, em termos de conclusão e sem 
querermos ser demasiado perentórios, consideramos que, apesar de ambas as 
fórmulas não predizerem com grande rigor o VO2máx dos sujeitos, o teste do yo-
yo é o mais preciso para predizer a ACR nesta faixa etária. 

Palavras-chave: Aptidão cardiorrespiratória, testes de terreno, teste de Cooper, 
teste do yo-yo, consumo máximo de oxigénio, crianças.  
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Abstract  

Recent longitudinal studies show that cardiorespiratory fitness (CF) is a strong 
indicator of health in pre-adolescence. The responsiveness of the 
cardiorespiratory system to physical exercise depends on the maximal oxygen 
consumption (VO2max) that can be assessed directly or indirectly. Considering 
these facts, the present study aims to assess: (1) the predictive power of the 
indirect determination of VO2máx formulas, usually used in two field tests (Cooper 
test and yo-yo test), by comparing the obtained results with the VO2max directly 
measured in laboratory; (2) from the values calculated on the basis of these 
formulas, to find out which of the tests is best suited to predict the ACR in this 
age group. Fourteen male Portuguese students, with 12,75±0,56 years of age, 
belonging to a secondary school in Oporto, were evaluated. The sample was 
subjected to the yo-yo test, Cooper test and the pattern test involving direct 
measurement of VO2máx. In the first and second tests we resorted to the Ruiz et 
al. and Cooper et al. equations to determine indirectly the VO2max. In the third 
evaluation we’ve used the Noakes protocol for treadmill and an open circuit 
oximeter. Descriptive statistics, such as the mean and the standard deviation, 
was used on the statistical analysis of the collected data. In order to spot any 
significant statistical differences, the analysis of variance (ANOVA) of repeated 
measures, was used. Linear regression was used to verify whether there was a 
relationship between the different variables. Significant differences between 
means in all the tests (VO2máxCooper: 36,1±5,2; VO2máxyo-yo: 52,2±4,5; 
VO2máxdireto: 56,2±5,1; p<0,000), were observed. The Cooper test presented a 
moderate relationship with the criterion measure (r2=0,44; p<0.001), while the yo-
yo test didn’t show a significant relationship with direct VO2máx (r2=0,05; p<0,417). 
The small size of the sample might eventually have had some influence in the 
results concerning the relationship between the tests. Thus, in terms of 
completion and without wanting to be too assertive, we consider that although 
both formulas do not predict with great accuracy the subjects VO2máx, the yo-yo 
test is the most accurate for predicting ACR in this particular age group. 

Key words: Cardiorespiratory fitness, field-test, Cooper test, yo-yo test, maximal 

oxygen consumption, children. 
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Introdução  

 A aptidão cardiorrespiratória 

(ACR) apresenta elevadas relações 

com o nível de aptidão física, 

revelando-se um robusto indicador 

de saúde nos indivíduos mais jovens 

(25, 29, 36, 37). As estruturas 

principais do sistema 

cardiorrespiratório estão sujeitos a 

um conjunto integrado de processos 

que permitem uma resposta eficiente 

a diversas perturbações fisiológicas 

(36) e à performance desportiva, 

especialmente em desportos de 

resistência (27, 34).   

O método mais preciso de 

determinação da ACR é a medição 

direta do VO2máx em contexto 

laboratorial utilizando um tapete 

rolante e um oxímetro de circuito 

aberto para avaliar as trocas 

gasosas pulmonares (28). No 

entanto, as restrições inerentes a 

este tipo de protocolo experimental, 

ao nível dos custos associados, 

equipamentos sofisticados e 

técnicos especializados, faz com que 

a sua aplicação, a nível escolar, seja 

bastante restrita e difícil de 

operacionalizar (4, 5, 11, 25, 33). 

Como forma de suprimir estas 

limitações, apareceram os testes de 

terreno, mais acessíveis e menos 

dispendiosos, entre os quais se 

destacam o teste de Cooper (12 

minutes walk/run test) (14) e o teste 

do yo-yo (yo-yo endurance test de 

Bangsbo) (6). Ambos são máximos e 

contínuos, pressupondo que um 

indivíduo percorra a maior distância 

possível num determinado período 

de tempo, normalmente entre 12 a 

15 minutos – período temporal 

indicado para estimar o VO2máx (28).    

Para determinar o VO2máx nos 

métodos indiretos recorre-se a 

equações de predição, devidamente 

validadas pela literatura (14, 30). A 

equação mais utilizada para estimar 

o VO2máx no teste do yo-yo é 

equação de Legér (19). No entanto, 

estudos recentes demonstraram que 

esta não é a mais válida (20, 25, 31, 

35). De acordo com o estudo 

elaborado por (25) a equação de 

Ruiz et. al. (30) parece ser a mais 

indicada para avaliar o VO2máx numa 

amostra constituída por rapazes. 

Relativamente ao teste de Cooper, 

existem poucos estudos que validem 

a sua equação de predição, 

utilizando-se, frequentemente, a 

fórmula de cálculo definida no 

protocolo do teste (5, 14).  
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As correlações entre o VO2máx 

determinado indiretamente para 

ambos os testes de terreno e o 

VO2máx determinado diretamente são 

elevadas, como apresentaram os 

seguintes estudos: (r=0,68) (9), 

(r=0,93) (5), (r=0,85) (20), (r=0,75) 

(31), (r=0,90) (19) e (r=0,87) (8), 

evidenciando que os testes de 

Cooper e do yo-yo fornecem valores 

válidos e fiáveis da ACR.  

Relativamente às equações 

de predição, apesar dos estudos 

encontrados contemplarem 

amostras de jovens adolescentes 

com idades compreendidas entre os 

10 e os 19 anos (8, 25, 30, 31), o 

número de investigações 

encontradas é reduzido e não foi 

exaustivamente analisado em 

diversas populações, mais 

concretamente, numa amostra 

portuguesa com indivíduos do 

mesmo contexto escolar. Além 

disso, verificou-se que o valor de 

VO2máx obtido através das fórmulas 

de predição foi subestimado (18, 35). 

Face ao referido, a necessidade dos 

professores ou treinadores 

possuírem instrumentos válidos e 

robustos que permitam determinar a 

ACR dos seus alunos/atletas, é 

fundamental para avaliar e otimizar 

os seus níveis de aptidão física, 

mesmo numa fase maturacional em 

que as adaptações cardiovasculares 

ainda não estão totalmente 

desenvolvidas. Este facto atribui 

pertinência à presente investigação.   

Os objetivos do estudo foram: 

a) avaliar o poder preditivo das 

fórmulas de determinação indireta do 

VO2máx, habitualmente utilizadas em 

dois testes de terreno (teste Cooper 

e teste do yo-yo), comparando os 

resultados obtidos com o VO2máx 

mensurado diretamente em 

laboratório; b) a partir dos valores 

calculados através das fórmulas, 

averiguar qual dos testes é o mais 

adequado para predizer a ACR nesta 

faixa etária e em contexto escolar. 

Para verificar se a estimulação do 

sistema cardiovascular e o empenho 

dos alunos foi máximo, durante a 

realização dos testes indiretos, 

recorremos à monitorização da 

frequência cardíaca utilizando, para 

o efeito, cardiofrequencímetros.   

Metodologia  

Caracterização da amostra 
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 O presente estudo 

transversal foi constituído por 14 

alunos do sexo masculino, com 

12,75±0,56 anos de idade, 

pertencentes ao 7º ano de 

escolaridade de uma escola do 

Grande Porto. O seu peso médio 

situou-se nos 47,65±7,39 Kg e a 

altura nos 1,52±0,08 m (tabela 1). 

Em termos médios, o índice de 

massa corporal (IMC) da amostra 

revelou-se normal (20,54±2,41), face 

aos valores de corte definidos para a 

idade e para o género da amostra 

(12). Os participantes não possuíam 

qualquer historial clínico ao nível de 

lesões músculo-esqueléticas, 

problemas cardiorrespiratórios, 

traumatismos e outras patologias, 

contudo, foi pedido a cada 

participante e respetivo encarregado 

de educação um consentimento 

informal, para participação na 

pesquisa e fornecida uma breve e 

detalhada informação sobre os 

objetivos, benefícios e riscos 

envolvidos na investigação (11, 25).    

Configuração experimental 

 Teste de Cooper (12 Minutes 

Walk/Run Test) 

 O presente teste consistiu na 

realização de uma corrida com a 

duração de 12 min, onde o sujeito 

deveria percorrer a maior distância 

possível (10, 16, 33, 38), sendo 

fortemente incentivado a realizar o 

maior número de voltas. O teste foi 

realizado no espaço exterior da 

escola, mais precisamente, num 

circuito com 270 m. A distância total 

(m), percorrida durante os 12 

minutos foi calculada da seguinte 

forma (tabela 2) (5).   

 

Em seguida, a distância total, 

em (m), foi convertida em (km) e 

utilizou-se a seguinte equação 

(tabela 3) para estimar o VO2máx (14):  

 

 Idade Peso (Kg) Altura (m) IMC (kg/m2) 

𝒙 ± DP 12±0 47,65±7,39 1,52±0,08 20,54±2,41 

Mínimo 12 33 1,42 16,1 

Máximo 12 58,6 1,68 24,7 

Tabela 1 - Caracterização da amostra. 

Número de voltas x distância total 

(270 m) + distância percorrida na 

volta final incompleta; 

Tabela 2 - Cálculo da distância total. 
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 Teste do yo-yo (yo-yo 

endurance test de Bangsbo) 

O yo-yo endurance test, 

desenvolvido por Bangsbo (6), é um 

teste contínuo de avaliação da 

potência máxima aeróbia, baseado 

na dinâmica dos testes shuttle run 

que foi aplicado consoante as 

diretrizes definidas pelo autor. 

Sucintamente, o teste consiste na 

realização de uma corrida de vaivém 

em percursos de 20 m, até à 

exaustão (11). A velocidade da 

corrida é controlada por sinais 

sonoros que ocorreram em 

intervalos de tempo controlados por 

uma aplicação software denominada 

beep test. O teste inicia-se a uma 

velocidade de 8,5 km/h e a cada 

patamar (1 min) ocorre um 

incremento de 0,5 km/h. Ao sinal 

sonoro o sujeito deverá estar junto a 

uma das linhas limítrofes do terreno. 

Se este requisito não for cumprido, 

por duas ocasiões ou se o sujeito 

atingir a exaustão, o teste termina e 

efetua-se o registo do número de 

percursos realizados. Todos os 

sujeitos se encontravam 

previamente familiarizados com o 

teste.    

Ao nível do cálculo do VO2máx, 

diversos estudos (25, 30, 32) 

demonstram que a equação de 

Léger et al. não é a fórmula mais 

robusta, sensível e específica para 

realizar este processo. Segundo os 

mesmos autores, as equações de 

Matsuzaka  el al. (20) , Barnett et al. 

(7) e Ruiz et al. (30) apresentam 

correlações mais fortes e 

significativas com o método direto de 

avaliação do VO2máx, r=0,76 para a 

primeira, r=0,85 para a segunda e 

r=0,96 para a terceira (32). A 

inclusão de variáveis como a altura, 

o peso, o sexo e a idade, atribuem às 

três equações supracitadas uma 

enorme vantagem em relação à de 

Léger et al., uma vez que estes 

parâmetros influenciam o VO2máx e a 

ACR (25, 30). Neste sentido, será 

utilizada a equação de Ruiz et al. 

(tabela 4) pois, apesar da sua 

complexidade, é a fórmula mais 

apropriada para uma amostra 

composta por sujeitos do sexo 

masculino (25). 

VO2máx (ml.kg-1.min-1 ) = (22.351 

x distância (km) – 11.288) 

Tabela 3 - Fórmula de cálculo do 

VO2máx. no teste de Cooper. 
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 Teste laboratorial direto 

Em grande parte das 

investigações de determinação 

direta do VO2máx foram utilizados 

protocolos com incrementos de 

velocidade e de inclinação. Nesta 

faixa etária, a aplicação deste tipo de 

protocolos torna-se desadequada, 

uma vez que as abruptas alterações 

de carga (inclinação) suscitam 

grandes desagastes musculares nos 

indivíduos, a nível local (musculatura 

geminal), revelando-se um entrave à 

estimulação máxima do sistema 

cardiorrespiratório. Para suprimir 

esta condicionante e adequar o teste 

padrão aos dois testes de terreno, 

realizados numa superfície plana, foi 

utilizado o protocolo de Noakes (26). 

O teste realizou-se num tapete 

rolante, com um espirómetro de 

circuito aberto, e iniciou-se com uma 

carga submáxima de 10 km/h 

durante 5 min, para ativação do 

sistema cardiorrespiratório e das 

estruturas osteomioarticulares. Após 

este período inicial, foram 

introduzidos incrementos de 1 km/h 

a cada minuto, até o sujeito atingir a 

exaustão. A inclinação foi constante 

ao longo de todo o teste (0%), pelos 

motivos referidos. O teste realizou-

se num tapete rolante (HP Cosmos; 

Dusseldorf, Germany) e foi utilizado 

VO2máxANN = (1/(1+EXP(-((1/(1+EXP(-(+((stage)/11)*-5.309 + (sex)*-

1.968+((age-10)/8)*4.394 + ((height-141)/46)*1.881 + ((weight-37)/59)*3.078 + 

((BMI-16.23)/13.68)*4.429 - 4.302))))*-1.782 + (1/(1+EXP(-

(+((stage)/11)*1.790 + (sex)*2.253 + ((age-10)/8)*1.770 + ((height-141)/46)*-

1.060 + ((weight-37)/59)*4.978 + ((BMI-16.23)/13.68)*-3.610-2.705))))*9.988 + 

(1/(1+EXP(-(+((stage)/11)*5.528 + (sex)*-6.357 + ((age-10)/8)*-1.068 + 

((height-141)/46)*0.663 + ((weight-37)/59)*1.333 + ((BMI-16.23)/13.68)*0.825-

1.608))))*6.384 + (1/(1+EXP(-(+((stage)/11)*8.144 + (sex)*-0.724 + ((age-

10)/8)*-0.329 + ((height-141)/46)*6.170 + ((weight-37)/59)*-0.573 + ((BMI-

16.23)/13.68)*0.373-4.679))))*-4.278 -3.886))))*39.83 + 29.17  

Legenda 

sex (0=girls; 1=boys); age (years); height (cm); weight (kg), BMI (kg.m-2) and 
stage (number of stages completed); MLR=multiple linear regression (stepwise 
method); ANN=artificial neural network (multilayered perceptron method); BMI= 
body mass index; equations are expressed with this shape for easy use with an 
Excel spreadsheet or SPSS syntaxes. 

Tabela 4 - Fórmula de cálculo do VO2máx. no teste do yo-yo (30).  
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um espirómetro (Cortex Metalyzer 

3B; Leipzig, Germany).     

 Monitorização da frequência 

cardíaca 

Na realização de testes 

máximos, a componente 

motivacional assume uma enorme 

proeminência na aquisição de 

resultados válidos e fidedignos, em 

que o sujeito se supera e atinge o 

limiar das suas capacidades. Neste 

sentido, durante os três testes, os 

indivíduos foram fortemente 

motivados e incentivados a 

prolongarem o seu esforço até á 

exaustão. A motivação é vital na 

realização de testes máximos, pois 

estes encontram-se dependentes da 

volição e resiliência dos sujeitos (33). 

Neste sentido, para aferir se ocorreu 

uma estimulação máxima do sistema 

cardiovascular, foi efetuada uma 

monitorização individual da 

frequência cardíaca dos sujeitos 

testados, utilizando, para o efeito, o 

equipamento Polar Team System e o 

software Polar Precision 

Performance SW (versão 4.03). Para 

definir a FCmáx dos sujeitos 

utilizamos a fórmula de cálculo 

definida por Astrand (3), mais 

precisamente (220 – idade).  

Análise estatística 

Numa primeira instância do 

presente estudo foi realizada uma 

análise exploratória dos dados para 

normalizar a distribuição e isolar os 

padrões mais relevantes. Em 

seguida, utilizamos uma medida de 

posição (média) e uma medida de 

dispersão (desvio padrão) para 

caracterizar da amostra e tratar os 

dados mais proeminentes ao nível 

da idade, peso, altura e IMC.   

Numa segunda fase foi 

efetuada uma análise de variância 

(ANOVA) de medidas repetidas, 

para encontrar eventuais diferenças, 

com significado estatístico, entre o 

VO2máx obtido diretamente e o VO2máx 

obtido indiretamente, através das 

fórmulas. A regressão linear foi 

utilizada para averiguar se existia 

relação entre as diferentes variáveis. 

O tratamento dos dados foi realizado 

com recurso ao software informático 

– SPSS (Social Package for Social 

Sciences), versão 2.1. Os valores de 

p inferiores a 5% (p <0,05) foram 

considerados significativos. 

Apresentação dos resultados 

 Na tabela 5 encontram-se 

apresentados os valores da 
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estatística descritiva e inferencial, 

relativos ao VO2máx (ml.kg-1.min-1) 

obtidos pelos sujeitos no teste 

padrão, no teste de Cooper e no 

teste do yo-yo. Verificou-se que 

existiram diferenças significativas 

entre pelo menos dois testes 

(F=144,75; p=0,000).    

 Média ± DP F P 

Padrão 56,2±5,1 

144,75 0,000 Cooper 36,1±5,2 

Yo-Yo 52,2±4,5 

Tabela 5 - Diferenças entre os valores médios 

de VO2máx (ml.kg-1.min-1) dos três testes.  

Ao analisar as múltiplas 

comparações entre os três testes 

verificou-se que existiam diferenças 

significativas entre todos, como se 

pode verificar na tabela 6 (p<0,05).  

 Padrão  Cooper  Yo-Yo 

Padrão - 0,000 0,025 

Cooper - - 0,000 

Yo-Yo - - - 

Tabela 6 - Comparações entre os valores de 

VO2máx (ml.kg-1.min-1) dos três testes. 

Após uma análise mais 

detalhada dos resultados, verificou-

se que o teste que apresentou 

resultados mais aproximados ao 

teste padrão foi o teste do yo-yo e, 

em seguida, o teste de Cooper. Na 

diferença entre médias, verificou-se 

uma diferença de 20,1 (ml.kg-1.min-1) 

entre o teste de Cooper e o teste 

padrão e uma diferença de 4,04 

(ml.kg-1.min-1) entre o teste do yo-yo 

e o teste padrão (tabela 7). 

 Padrão  Cooper  Yo-Yo 

Padrão 
- DM=20,1 DM=4,04 

- P=0,000 P=0,025 

Cooper 
- - DM=16 

- - P=0,000 

Yo-Yo 
- - - 

- - - 
 

Legenda 
DM - Valor de diferença de médias 
entre os testes.  

Tabela 7 - Diferenças entre as médias dos 

valores de VO2máx (ml.kg-1.min-1) dos três 
testes. 

Na tabela 8 estão 

apresentados os dados alusivos à 

relação o teste padrão e o teste de 

Cooper e entre o teste padrão e o 

teste do yo-yo.  

 PDxCo  PDxYo  

r 0,66 0,24 

r2 0,44 0,06 

p 0,01 0,42 

   

Legenda 

PD Teste padrão. 

Co Teste Cooper. 

Yo Teste yo-yo. 

Tabela 8 - Correlação entre os valores de 

VO2máx (ml.kg-1.min-1) dos três testes. 

Pela leitura da tabela podem 

constatar que, entre o teste padrão e 

o teste de Cooper, existe uma 

relação significativa (p<0,05). Essa 

relação é positiva e moderada entre 

os valores de VO2máx obtidos em 

ambos os testes: r=0,66; r2=0,44 
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(tabela 8 e gráfico 1), concluindo que 

44% dos valores do VO2máx obtido no 

teste padrão são explicados pelo 

teste de Cooper. O facto de a 

amostra ser pequena e da fórmula 

de predição do VO2máx do teste de 

Cooper ser pouco robusta fez com 

que a dispersão dos pontos em torno 

da reta de regressão linear fosse 

bastante linear.   

Gráfico 1 – Reta de regressão linear entre o 

VO2máx do teste padrão e o VO2máx do teste de 
Cooper (ml.kg-1.min-1). 

Relativamente à relação entre 

o teste padrão e o teste do yo-yo, 

constatamos que não existe uma 

relação significativa entre ambos 

(p=0,42; r2=0,06), resultados 

apresentados na tabela 8 e no 

gráfico 2.  

 

 

 

Gráfico 2 – Reta de regressão linear entre o 
VO2máx do teste padrão e o VO2máx do teste do 
yo-yo (ml.kg-1.min-1). 

A frequência cardíaca foi 

utilizada exclusivamente como 

parâmetro para identificar se a 

estimulação cardíaca foi máxima 

durante a realização dos testes de 

terreno. Na tabela 9 encontram-se 

dispostos os valores médios da 

FCmáx (bpm) obtidos pelos sujeitos 

testados nos três testes, padrão, 

Cooper e yo-yo. Desta forma, 

verificamos que não existiam 

diferenças significativas entre os 

valores da FCmáx obtida nos três 

testes (F=0,833; p=0,459).    

Tabela 9 - Diferenças entre os valores médios 
da FCmáx (bpm) dos três testes

 Média ± DP F P 

Padrão 197,7±7,2 

0,833 0,459 Cooper 194,6±10,1 

Yo-Yo 195,5±9,5 
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Discussão dos resultados 

Os resultados indicaram que 

os valores de VO2máx obtidos através 

das fórmulas de determinação 

indireta são significativamente 

diferentes dos valores de VO2máx 

mensurados diretamente em 

laboratório e que os resultados do 

VO2máx do teste do yo-yo foram mais 

aproximados dos resultados do 

VO2máx do teste padrão.  

Na avaliação direta do VO2máx 

a média dos valores obtidos 

(56,21±5,2 ml.kg-1.min-1) foi 

relativamente inferior às médias dos 

valores encontrados na literatura 

(18, 22), mais precisamente 

60,1±8,0 ml.kg-1.min-1  no primeiro e 

61,5±7,1 ml.kg-1.min-1 no segundo. 

Estes valores podem ser explicados 

pelas diferenças que se verificam 

entre as faixas etárias dos três 

estudos: 12,75±0,56 na presente 

investigação, 22,1±2,4 no estudo de 

Grant et.al. (18)  e 25,7±4,8 no 

estudo de McCutcheon et. al. (22). 

No entanto, importa referir que a 

amostra do presente estudo era 

heterogénea, evidenciando valores 

de VO2máx entre os 48 ml.kg-1.min-1 e 

os 62 ml.kg-1.min-1.   

Relativamente às diferenças 

entre os valores de VO2máx obtidos 

indiretamente através das fórmulas 

de predição e os valores de VO2máx 

avaliados diretamente, verificamos 

que existiram diferenças 

significativas entre todos os testes 

(p<0,001) (tabela 5 e 6). Estes 

resultados corroboram com as 

expectativas iniciais e com a 

literatura ao determinar que os 

valores de VO2máx obtidos 

indiretamente são significativamente 

diferentes dos valores de VO2máx 

determinados diretamente. Em duas 

investigações desenvolvidas por 

Bandyopadhyay (4, 5), a primeira 

com 88 sujeitos universitários do 

sexo feminino, e a segunda com 88 

sujeitos universitários do sexo 

masculino constatou-se que existiam 

diferenças significativas entre a 

predição do VO2máx indireta, através 

do teste de Cooper e do teste shuttle 

run e a avaliação laboratorial direta 

(p<0,001) nos dois estudos.    

Na nossa opinião, face aos 

resultados do presente estudo, 

apesar das equações de predição 

fornecerem valores aproximados, 

não predizem com elevado rigor o 

valor de VO2máx dos sujeitos. No 
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entanto, face à inacessibilidade dos 

meios laboratoriais, ao nível dos 

custos elevados e exigências 

materiais, consideramos que a 

utilização das fórmulas pode ser 

vantajosa em contexto escolar ou de 

treino, tendo sempre em atenção a 

existência de uma margem de erro.  

A diferença entre médias 

permitiu, numa análise mais 

detalhada dos resultados (tabela 7), 

identificar que os valores do VO2máx 

obtidos no teste do yo-yo foram mais 

aproximados dos valores do VO2máx 

mensurados no teste padrão. Apesar 

das diferenças entre o método 

padrão e o teste do yo-yo serem 

estatisticamente significativas, do 

ponto de vista fisiológico, 4,04 ml.kg-

1.min-1 é um valor residual e não tem 

um significado biológico relevante.  

Desta forma, referimos que o 

teste do yo-yo é o teste de terreno 

mais adequado para avaliar a ACR 

em contexto escolar e deve ser 

preferido em relação ao teste de 

Cooper. Este resultado era 

expectado, mas não se encontra 

totalmente comprovado pela 

literatura (18, 23, 33). Mechelen et. 

al. (23) numa investigação realizada 

com uma amostra de 41 sujeitos de 

ambos os sexos concluíram que o 

teste shuttle run (r=0,76) deve ser 

preferido ao teste de Cooper (r=0,63) 

para estimar a potência máxima 

aeróbia em crianças de 12 a 14 anos 

de idade. Silva et.al. (33) num estudo 

realizado com 62 alunos 

portugueses de ambos os sexos e 

com idades compreendidas entre os 

17 e os 19 anos destacaram que o 

teste de Léger se apresenta como o 

teste mais vantajoso para aplicar em 

contexto escolar. Entre as principais 

razões para a escolha do teste 

shuttle run os autores referiram a 

motivação e o empenho 

demonstrado pelos alunos na 

aplicação dos testes de terreno nas 

aulas. Vários autores (24, 38) 

referem igualmente que o fator 

motivacional é determinante durante 

a realização de testes máximos e 

que os indivíduos testados 

apresentam maior determinação, 

entusiasmo e empenho na execução 

do teste do yo-yo do que no teste de 

Cooper. Esta situação foi visível e 

percetível durante a realização dos 

dois testes de terreno.  

Por fim, Grant et. al. (18) num 

estudo realizado com uma amostra 

de 22 indivíduos do sexo masculino 
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com aproximadamente 22 anos de 

idade concluíram que o teste de 

Cooper é o melhor preditor de 

VO2máx e apresenta uma correlação 

mais elevada com a determinação 

direta em laboratório (r=0,92) do que 

o teste shuttle run (r=0,86).  

A regressão linear foi utilizada 

para determinar a relação entre os 

três testes através do valor de r2, 

procedimento díspar da análise da 

diferença entre as médias, método 

referido anteriormente. Desta forma, 

antes de discutir os valores da 

relação entre o VO2máx dos três 

testes, importa referir que a 

regressão linear é fortemente 

influenciada pela dimensão da 

amostra. 

Os resultados obtidos na 

relação entre os três testes não 

foram de encontro à literatura nem 

às expectativas iniciais, uma vez que 

a relação entre o teste padrão e o 

teste de Cooper foi moderada 

(r2=0,44) e entre o teste padrão e o 

teste do yo-yo não existiu uma 

relação significativa (r2=0,05).  

No teste do yo-yo os 

resultados obtidos distanciaram-se 

das relações elevadas encontradas 

entre a equação de Ruiz et. al. (30) e 

a avaliação direta do VO2máx, mais 

precisamente (r=0,75) e (r=0,90) em 

estudos desenvolvidos por Ruiz 

et.al. (30, 31) e das relações 

encontradas entre o teste do yo-yo e 

a avaliação direta do VO2máx (r=0,68) 

(9), (r=0,85) (20), (r=0,90) (19) e 

(r=0,87) (8). Grant et. al. apresenta 

uma correlação de 0,86 entre o teste 

shuttle run e o teste padrão, 

concluindo que a contribuição do 

sistema anaeróbio pode ter 

influenciado os resultados obtidos. 

As acelerações que os indivíduos 

realizaram para trocar de sentido de 

deslocamento aumentaram a 

solicitação do sistema anaeróbio. 

Desta forma, o autor referiu que um 

indivíduo com baixa potência 

anaeróbia pode evidenciar piores 

desempenhos no teste shuttle run, 

relativamente à sua potência 

aeróbia.  

No teste de Cooper, os 

valores de correlação encontrados 

podem ser explicados, na nossa 

opinião, pela imprecisão da equação 

de predição desenvolvida por 

Cooper et. al. (14). Como a fórmula 

contemplou unicamente a distância 

percorrida pelos sujeitos, apresentou 

valores de VO2máx idênticos para os 



Avaliação da aptidão cardiorrespiratória 

 

136 
 

indivíduos que percorreram as 

mesmas distâncias. Este resultado 

é, no nosso entender, falacioso uma 

vez que o VO2máx é influenciado por 

outros fatores como a altura, o peso, 

o sexo e a idade (30). Como os 

valores de VO2máx obtidos no teste 

de Cooper foram bastante idênticos 

entre si, a sua dispersão em torno da 

reta de regressão linear foi menor, 

aumentando a sua relação com teste 

padrão. No teste do yo-yo aconteceu 

o inverso, os valores do VO2máx 

foram relativamente diferentes e 

encontravam-se mais dispersos da 

reta de regressão linear, diminuindo 

drasticamente a sua relação com o 

teste padrão.  

Na equação de Cooper et. al. 

(14) os resultados obtidos da relação 

entre o teste de Cooper e a avaliação 

direta do VO2máx foram mais baixos 

do que os valores encontrados no 

estudo de Cooper (14) (r=0,90), 

numa investigação desenvolvida por 

Weisgerber et. al. (38) (r=0,80) e em 

outros estudos desenvolvidos por 

Grant et. al. (18) (r=0,92) e  

McCutcheon et. al. (22)  (r=0,84). 

Anderson (2) concluiu, num estudo 

realizado com 63 estudantes (37 

rapazes e 26 raparigas), que estas 

correlações elevadas entre o teste 

de Cooper e avaliação direta do 

VO2máx são expectadas em amostras 

que contemplem uma grande 

variabilidade entre idades, como se 

verificou no estudo de Cooper (14) 

(17 – 52 anos). Além disso, McArdle 

et.al. (21) alertou para o problema de 

comparar testes de predição com a 

avaliação direta do VO2máx em 

grupos homogéneos. Os autores 

afirmaram que ao aplicar o estudo de 

Cooper (14) numa amostra de 

estudantes do sexo masculino, as 

correlações passaram de (r=0,90) 

para (r=0,59).  

Ao nível do empenho dos 

alunos durante a execução dos 

testes de terreno verificamos que as 

médias dos valores da FCmáx obtidas 

nos três testes foram idênticas 

(tabela 9). Como a FCmáx para 

indivíduos com 12,75±0,56 anos de 

idade é de aproximadamente 208 

bpm, podemos afirmar que, do ponto 

de vista fisiológico, a estimulação 

cardiovascular dos sujeitos testados 

foi máxima.  

Limitações 

A necessidade de conceber 

instrumentos válidos para 
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determinar indiretamente a potência 

máxima aeróbia assume-se 

fundamental. Este tipo de 

investigações devem comtemplar 

amostras de maiores dimensões, 

uma vez que uma amostra pequena 

influencia os resultados obtidos, 

aumenta a probabilidade de ocorrer 

um erro amostral e dificulta a 

obtenção de conclusões firmes e 

sustentadas sobre as principais 

descobertas (1, 13, 15, 17). Neste 

sentido, a dimensão reduzida da 

amostra, os custos elevados da 

realização do teste laboratorial e o 

reduzido número de investigações 

que contemplassem as fórmulas de 

cálculo utilizadas numa faixa etária 

de crianças pré-púberes foram as 

principais barreiras na realização do 

presente estudo. 

Perspetivas futuras 

Futuramente, seria pertinente 

realizar investigações com uma 

amostra mais alargada, em ambos 

os sexos, que correlacionassem as 

distâncias (km) obtidas na execução 

dos testes de terreno e do teste 

laboratorial ou que avaliassem o 

poder das fórmulas de predição em 

diferentes faixas etárias, com maior 

e menor variabilidade entre idades, 

como por exemplo em crianças pós-

púberes.   

Conclusões 

Em termos de conclusão e 

sem querermos ser demasiado 

perentórios, consideramos que, 

apesar de ambas as fórmulas não 

predizerem com grande rigor o 

VO2máx dos sujeitos, o teste do yo-yo 

é o mais preciso para predizer a ACR 

nesta faixa etária e em contexto 

escolar.  
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6. Ser e fazer parte da escola 

“A participação não é um ritual que se reserva para os 

«grandes momentos». A participação é «um modo de 

vida», que permite resolver favoravelmente a tensão 

sempre existente entre o individual e o colectivo, a 

pessoa e o grupo, na organização”. 

(Barroso, 1995, p. 31) 

O professor, como elemento integrante da comunidade escolar não 

esgota as suas funções na lecionação das aulas. A participação ativa nas 

atividades dinamizadas na escola e os diferentes cargos diretivos, 

administrativos, de orientação e de coordenação pedagógica podem ser, 

igualmente, responsabilidades intrínsecas à prática profissional docente. 

Durante o EP, para além de desenvolver a minha competência pedagógica, 

procurei participar e intervir ativamente em todas as atividades não letivas 

inerentes ao papel de professor e dinamizadas pela escola, pelo grupo de EF e 

pelo NE, como comprova o seguinte excerto.  

“Nesta área de índole sociocultural, envolvi-me ativamente nas atividades constantes 

do plano anual de atividades do grupo disciplinar de educação física (aula de zumba e 

body balance, corta mato escolar, aula de crossfit e torneio de basquetebol) e procurei 

participar nas restantes atividades e projetos escolares, nomeadamente, projeto de 

educação sexual, semana da saúde, semana da alimentação e projeto Comenius, onde 

proporcionamos a todos os intervenientes uma pequena demonstração da tradição 

académica portuense com atuações da tuna feminina e de um grupo académico de 

ginástica acrobática (Flyers Desportus) da Faculdade de Desporto da Universidade do 

Porto”.  

(Excerto retirado da auto e heteroavaliação final) 

Desde o primeiro dia que entrei na escola procurei estabelecer uma 

relação de proximidade, empatia e cordialidade com todos os professores, 

funcionários e alunos, facilitando a minha inserção no seio da comunidade 

educativa e aumentando o meu sentimento de pertença. Esta postura disponível, 

aberta e comunicativa pautou a minha passagem pela escola e acompanhou 
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todo o meu percurso no EP. A presença nas reuniões de departamento, de grupo 

disciplinar, os conselhos de turma, as conversas e diálogos informais com todos 

os intervenientes escolares contribuíram, cada qual à sua maneira, para a minha 

aprendizagem e para o meu desenvolvimento pessoal e profissional.  

O sucesso da relação que se desenvolveu entre os EE e os restantes 

elementos do contexto escolar não teve unicamente quatro protagonistas. A 

forma hospitaleira, simpática, afável e maternal com que fomos acolhidos, desde 

o primeiro dia, foi simplesmente fantástica. O carinho, a simpatia e a equidade 

com que os professores sempre nos trataram e o respeito, a cortesia e 

disponibilidade dos funcionários despoletaram a vontade de estar na escola, de 

trabalhar na sala dos professores, de conviver e comunicar com todos os sujeitos 

escolares, de participar nas atividades do plano anual de atividades, nos projetos 

escolares e, acima de tudo, de ser e fazer parte da escola.  

Segundo as normas orientadoras do EP, as atividades não letivas devem 

integrar o EE na comunidade escolar e contribuir para um conhecimento do 

“meio regional e local tendo em vista um melhor conhecimento das condições 

locais da relação educativa e a exploração da ligação entre a escola e o meio” 

(Matos, 2012a, p. 6). Nesta componente não letiva, contactei com as funções de 

diretor de turma e de treinador do desporto escolar, participei nos projetos da 

escola (semana da saúde, semana da alimentação, projeto de educação sexual 

e projeto Comenius), dinamizei e cooperei nas atividades desenvolvidas pelo 

grupo de EF, nomeadamente corta-mato escolar, aula de crossfit e torneio de 

basquetebol e organizei, juntamente com o restante NE, o 1º sarau de artes 

performativas Filipa Mov’art.  

6.1. Entre a direção de turma e o desporto escolar – Duas realidades 

educativas 

Ao nível da direção de turma (DT) objetiva-se que o EE compreenda o 

papel de diretor de turma na sua “[…] relação com os pares, sob o ponto de vista 

administrativo e de gestão de relações humanas […]” (Matos, 2012a, p. 6). No 

EP, o contacto com todas as particularidades de diretor de turma ocorreu através 

de um acompanhamento próximo e constante da DT do PC. Sempre que existiu 
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algum problema ou assunto relacionado com a DT, o PC expôs o caso ao NE e 

apresentou as possíveis soluções para que pudéssemos estar ocorrentes das 

responsabilidades e recursos inerentes ao diretor de turma. Talvez uma 

participação mais autónoma e independente me desse outros conhecimentos e 

competências, contudo, sinto que adquiri as aprendizagens e os saberes 

basilares e necessários para desempenhar esta função futuramente. O seguinte 

excerto confirma o exposto.  

“No que concerne à direção de turma, considero que acompanhei de forma contígua 

todas as funções, direitos, deveres e problemas inerentes ao cargo de diretor de turma 

através de conversas, diálogos e partilha de opiniões com o professor cooperante, atual 

diretor de turma do 11ºG”.  

(Excerto retirado da auto e heteroavaliação final) 

As principais ilações que retirei deste processo prendem-se com a 

importância do diretor de turma como “mediador entre a escola e a família” 

(Estanqueiro, 2010, p. 115) e com o excesso de burocracia e normas com as 

quais tem de lidar diariamente. O seu papel na gestão dos conflitos entre pares 

e no acompanhamento dos problemas familiares e pessoais é vital na satisfação, 

no bem-estar e na segurança dos alunos. Contudo, esta função é por vezes 

desvirtuada pelas direções escolares que, ao adquirirem uma conduta de 

abertura, disponibilidade e transparência com os alunos e respetivos 

encarregados de educação, abrem as suas portas a todo o tipo de reclamações 

e acusações, por vezes, pouco relevantes e sem fundamento, revogando o papel 

mediador do diretor de turma. Este tipo de situações, associadas ao excesso de 

burocracia e de normas de intervenção provocam cansaço e saturação no 

docente, causando, muitas das vezes, desmotivação para o desempenhar o 

papel de diretor de turma.  

No desporto escolar (DE) pressupunha-se que o EE fosse capaz de 

“compreender a atividade de ensino e treino de Desporto Escolar, enquanto 

processo dominantemente pedagógico” (Matos, 2012a, p. 6). Na escola, o DE 

não foi uma atividade ou um projeto de eleição. Ao contrário de outras 

instituições escolares, onde a aposta nesta área é bastante forte, com diversas 
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modalidades e inúmeros alunos em participação, a ESFV possuiu um núcleo de 

DE na modalidade de voleibol.  

Numa das reuniões do grupo de recrutamento de EF foram nomeados 

dois professores para assumir as funções intrínsecas ao DE na escola. Um 

professor ficou responsável pela coordenação e organização de todas as 

atividades internas e externas e uma professora foi nomeada treinadora da 

equipa de voleibol. Apesar de não ter acompanhado ativamente a coordenação 

e os treinos do DE, considero que a participação nas atividades dinamizadas na 

escola e a presença em todas as reuniões de grupo disciplinar, onde foram 

debatidos e discutidos todos os assuntos alusivos ao DE, foram ações 

determinantes para encontrar respostas às minhas dúvidas e questões, 

ajudando-me a compreender os aspetos determinantes da gestão e organização 

do DE. Porém, poderia ter assistido ou ministrado alguns treinos no sentido de 

enriquecer a minha experiência e o meu conhecimento na área, como comprova 

o seguinte excerto.  

“Ao nível do desporto escolar considero que este foi o meu “calcanhar de Aquiles” em 

todo este processo e conjunto de atividades desportivas escolares. Poderia ter tido uma 

participação mais ativa, predisposta e interventiva, assistindo a alguns treinos ou 

competições como forma de conhecer com maior especificidade toda a sua 

organização, regulamentação, missão e valores”. 

(Excerto retirado da auto e heteroavaliação final) 

Em suma, considero que a minha intervenção na DT e no DE poderia ter 

sido mais assídua e participativa. Contudo, sinto-me bastante satisfeito e 

realizado com as escolhas que fiz durante o EP, dando prioridade ao 

desenvolvimento da minha prática pedagógica. Selecionar as competências 

mais importantes para a nossa intervenção profissional é fundamental nesta fase 

inicial da formação profissional. Existem aprendizagens que têm de ser 

desenvolvidas nesta fase e outras que advêm da experiência e podem ser 

concretizadas mais tarde. Querer fazer tudo pode significar não fazer nada. É 

fulcral definir prioridades e adquirir um conhecimento de todas as funções que o 

professor de EF pode assumir na sua prática profissional sem que essa 
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preocupação nos desvie do caminho de ensinar e de promover aprendizagens 

significativas aos alunos.  

6.2. Atividades dinamizadas pelo grupo de EF – Intervir para integrar 

As atividades dinamizadas pelo grupo de EF tinham como principais 

objetivos promover atividades diferentes das lecionadas no currículo de EF e 

motivar a comunidade escolar para a prática desportiva regular. Desta forma, as 

principais atividades desenvolvidas foram o corta-mato escolar, o circuito de 

crossfit e o torneio de basquetebol 3x3.  

O corta-mato escolar realizou-se no final do primeiro período, mais 

precisamente no dia 12 de dezembro de 2014. A escolha desta data foi 

deliberada em ACP e teve em consideração as semanas menos suscetíveis à 

ocorrência de testes de avaliação e as datas das próximas fases da prova, onde 

os melhores alunos de cada escalão foram apurados para a fase regional. A 

atividade realizou-se na quinta do Covelo (figura 8), espaço próximo da escola e 

propício à realização da prova que, por ser um local público, contemplou uma 

série de procedimentos e autorizações da câmara municipal do Porto e dos 

encarregados de educação dos alunos.  

No dia da atividade comecei, com o restante NE, por auxiliar na 

identificação dos alunos e respetiva atribuição dos dorsais de prova. Em seguida, 

acompanhei ordeiramente todos os alunos participantes desde a escola até à 

quinta do Covelo (figura 9). O facto de as dinâmicas e as rotinas da atividade 

estarem implementadas dos anos anteriores, facilitou todos os processos 

organizacionais e as tarefas destinadas a cada um dos elementos do grupo de 

EF e do NE. Com o percurso definido, devidamente delimitado e os processos 

de classificação dos alunos operacional, onde conforme o número de voltas era 

atribuído um elástico a cada aluno, fiquei encarregue de assumir um posto de 

controlo (figura 10), durante as provas dos diversos escalões, de modo a impedir 

que os alunos se desviassem do percurso e percorressem caminhos mais curtos.  

Relativamente à adesão dos alunos à atividade, importa referir que os 

alunos do ensino básico aderiram em massa e que o número de participantes do 

ensino secundário ficou muito aquém das expectativas. Além das características 



Ser e fazer parte da escola 

150 
 

que distam estas faixas etárias ao nível da predisposição para a prática 

desportiva, considero que a escola deveria apostar mais nos projetos e 

atividades desportivas, dinamizando e mobilizando toda a comunidade escolar 

para este tipo de eventos, visto que no dia da prova apenas se encontravam no 

local os alunos participantes e os docentes de EF.  

No final destaco que apreciação global da atividade foi bastante positiva 

e que a minha primeira participação na organização de um evento desportivo na 

escola foi bastante gratificante. A principal ilação que retirei desta experiência foi 

que todo o trabalho de organização antecedente à realização da atividade é um 

elemento determinante para o seu sucesso. Se os processos organizacionais 

estiverem devidamente planeados, as tarefas corretamente distribuídas e cada 

um dos organizadores estiver consciente das suas ações e responsabilidades, a 

operacionalização torna-se mais simples e a taxa de êxito da atividade aumenta 

significativamente.   

   

Figura 13 – Quinta do Covelo (zona 
da meta. 

Figura 14 – Acompanhamento dos 
alunos. 

Figura 15 – Posto de controlo. 

O circuito de crossfit realizou-se no dia 13 de fevereiro de 2015 e a 

participação do núcleo de estágio foi bastante residual, ajudando unicamente a 

colocar o material nas respetivas estações. A atividade consistiu num circuito de 

doze exercícios de treino funcional, distribuídos pelo ginásio grande da escola, 

onde os alunos, em grupo, realizavam progressivamente as tarefas do circuito. 

Os exercícios eram cronometrados pelo software tabata, ficando destinado aos 

coordenadores da atividade uma breve explicação inicial sobre as normas de 

segurança e uma demonstração da execução dos exercícios. 

Como se realizou durante o período de aulas e as faltas não eram 

justificadas, o número de alunos envolvidos foi reduzido. Desta forma, os alunos 

puderam participar na atividade durante os intervalos e durante as aulas de EF 
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programadas para esse dia. Na minha opinião, a atividade realizou-se para 

cumprir o requisito da EF estar presente na semana da saúde, foi pouco 

divulgada e, por isso, o seu resultado final foi razoável.    

O torneio de basquetebol realizou-se no final do segundo período, mais 

precisamente no dia 16 de março de 2015. A organização da atividade foi 

previamente delineada e estruturada nas reuniões de ACP antecedentes à 

realização do torneio de modo a que, como aconteceu no corta-mato escolar, as 

falhas e os imprevistos fossem minimizados. Foi definida uma data limite para a 

inscrição das equipas, que foi cumprida por todos os participantes e revelou-se 

fundamental para a elaboração do calendário competitivo. As equipas eram 

mistas, compostas por cinco jogadores e tinham de conter, obrigatoriamente, 

dois elementos do sexo feminino, um árbitro e um oficial de mesa. À semelhança 

do corta-mato escolar, a dinâmica e organização do torneio foram 

minuciosamente planeadas, direcionando a minha intervenção e dos restantes 

docentes de EF, à supervisão e controlo dos jogos, ajudando e apoiando os 

alunos na realização das funções de árbitros e oficiais de mesa.  

A adesão dos alunos ao torneio foi semelhante à do corta-mato escolar 

em relação ao número de participantes e mais equitativa na quantidade de 

participantes do ensino básico e secundário. Estes dados podem estar 

associados à motivação dos alunos mais velhos para a prática de desportos 

coletivos e ao facto de uma parte significativa desses alunos serem federados 

na modalidade.   

A apreciação global da atividade foi bastante positiva ressalvando que a 

participação na organização do torneio de basquetebol proporcionou-me 

grandes momentos de convívio e socialização com a comunidade escolar e 

aprendizagens ao nível da gestão de um evento desportivo de basquetebol, mais 

precisamente na estruturação dos jogos, nos recursos e materiais e nas 

condições de prática. A atribuição das funções de árbitros e oficiais de mesa a 

outros alunos, menos dotados na disciplina de EF ou na modalidade de 

basquetebol, foi uma excelente estratégia de inclusão e de promoção do 

potencial educativo do desporto (Mesquita & Graça, 2011, p. 59), aumentando o 
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número de participantes na atividade, favorecendo a integração de todos e 

potenciando o contributo de cada aluno para a realização do torneio.  

6.3. Atividades desenvolvidas pelo NE – Fazer diferente  

A ambição de sermos diferentes e de deixarmos um dístico da nossa 

passagem pela escola foi um desígnio primordial do NE que motivou a conceção 

do 1º sarau de artes performativas Filipa Mov’art. O gosto pela ginástica e 

pela dança foi o mote para a criação de um evento capaz de suprimir uma lacuna 

que sentíamos que existia na escola, a concentração e a mobilização de toda a 

comunidade escolar para uma atividade desenvolvida pelo grupo de EF. O facto 

de lecionarmos as modalidades de dança e de ginástica a turmas do 7ºano foi 

outra das razões que incitou o desenvolvimento desta iniciativa. Pretendíamos 

proporcionar uma integração harmoniosa e natural dos nossos alunos através 

da demonstração das coreografias de dança que cada um de nós elaborou para 

a sua turma.  

A vontade de oferecer em espetáculo excecional conduziu a que a 

preparação do sarau se iniciasse em meados de dezembro, através dos 

primeiros contactos estabelecidos com possíveis patrocínios, uma vez que os 

recursos financeiros da escola eram limitadíssimos. Os contactos estabelecidos 

visaram a aquisição de materiais necessários à concretização do evento, 

nomeadamente um sistema de som e de iluminação, um praticável ou colchões 

e uma bancada amovível. Para o efeito, contactamos a diversas entidades e 

empresas. Entre respostas favoráveis e desfavoráveis a nossa determinação 

prevaleceu sempre, solucionando todos os imprevistos e recusas que nos foram 

dando com diversas alternativas, mais precisamente a colocação de cadeiras em 

vez de uma bancada amovível e a utilização de colchões em detrimento de um 

praticável de ginástica.     

No sentido de expandir a organização do evento ao departamento de 

expressões, desafiamos os alunos de multimédia a elaborar os cartazes e os 

panfletos de divulgação do sarau e os alunos de artes visuais a produzir um 

painel de fundo. A adesão e a resposta a estas propostas foi extremamente 

positiva e o resultado final foi excecional. Para finalizar esta fase de preparação 
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e organização da atividade abrimos as inscrições a toda a população estudantil 

e convidamos alguns grupos e individualidades externas à escola a participar no 

espetáculo. A resposta dos alunos e dos grupos convidados foi excelente, 

fechando o programa do sarau com um total de dezasseis atuações.  

O dia tinha finalmente chegado, 27 de maio de 2015. Apesar de ser o dia 

da escola, a tranquilidade pairava pelos corredores, pavilhões e restantes 

espaços escolares. Era um dia normal, como tantos outros. Para mim, as 

expectativas eram altas, mas a ansiedade e o nervosismo aumentavam à medida 

que o tempo passava. Os preparativos começaram logo pela manhã, na sala dos 

professores, e prolongaram-se pela tarde. Forramos o pavimento, transportamos 

colchões, formamos um praticável, montamos a tela de projeção, penduramos o 

painel de fundo (figura 11) e organizamos as cadeiras por filas, tudo estava 

organizado ao ínfimo pormenor. Trabalho, dedicação e empenho que para nós, 

EE, era o culminar de um ano e de uma experiência fenomenal. Nada podia 

falhar.  

Os espetadores foram chegando, os convidados ocupando os seus 

lugares, os participantes findaram os ensaios e os organizadores ultimaram os 

preparativos. Por volta das 21 horas deu-se início ao sarau. A emoção foi 

aumentando progressivamente de atuação em atuação, desde as exibições dos 

alunos da escola (figura 12) e dos grupos convidados ao grito da minha turma 

no final da execução da coreografia de dança (figura 13), e culminou na atuação 

do grupo académico da FADEUP, Flyers Desportus, ao qual pertenço, 

juntamente com o Victor e o Pedro. O sentimento de êxtase estava estampado 

no rosto de todos os espetadores, participantes e organizadores. 

No final, abundaram agradecimentos, elogios, palavras reconfortantes e 

carinhosas. Não conseguia parar de sorrir e de agradecer. Os meus alunos 

estavam radiantes, adoraram a minha atuação, vibraram com as atuações dos 

colegas e produziram cânticos de apoio. O dia da escola terminou da melhor 

maneira. O sarau foi arrebatador e as expetativas, que no início eram elevadas, 

foram completamente superadas.  

Para a minha aprendizagem e formação, organizar e dinamizar esta 

atividade foi realmente recompensador e gratificante. Planear cada detalhe, 
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conceber documentos e ferramentas de apoio, angariar materiais e patrocínios, 

refletir sobre cada ação, agir consoante as dificuldades e imprevistos e promover 

sinergias com a comunidade escolar e com outras entidades da comunidade 

envolvente foram elementos fundamentais no desenvolvimento do meu processo 

de ensino-estudo-aprendizagem e das minhas competências profissionais. 

Apesar de considerar que o número de alunos e de professores envolvidos na 

atividade poderia ter sido maior, saliento que o principal objetivo foi alcançado 

ao conseguir unir, em prol do desporto, da arte e do movimento, todos os 

membros da direção, o grupo de EF, professores, funcionários, alunos e 

encarregados de educação.  

   

Figura 16 – Montagem do painel de 
fundo. 

Figura 17 – Atuação de um grupo de 
alunas da escola. 

Figura 18 – Grito de turma do 
7ºC. 
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7. A minha busca pela sapiência 

“Tornar-se professor constitui um processo 

complexo, dinâmico e evolutivo que compreende um 

conjunto variado de aprendizagens e de experiências 

ao longo de diferentes etapas formativas”  

(Pacheco & Flores, 1999, p. 45) 

Além de uma prática de ensino supervisionada o EP perspetiva o 

desenvolvimento de experiências e de vivências de enriquecimento pessoal e 

profissional, alicerçadas na ação, na aprendizagem, na investigação e na 

reflexão. Sendo um processo de formação profissional e não um produto ou um 

resultado expectado e previsível, “a coragem de percorrer um caminho que nos 

desassossega e cria em nós o sentido profundo de uma responsabilidade crítica, 

intencional e profunda é, sem dúvida, a possibilidade que nos arrasta para a 

corrente do inconformismo intelectual e para a ética do dever académico que se 

exige cuidada e consciente” (Marinho, 2013, p. 29).  

Pegando nas palavras da autora, a necessidade de atualizar 

constantemente o meu conhecimento e de otimizar as minhas ações e 

intervenção profissional despoletou a vontade em enriquecer o conhecimento 

adquirido durante as etapas iniciais de formação, acompanhando as diversas 

mudanças, reformas, políticas educativas e metodologias de ensino. Procurei 

tornar-me um professor ativo, dinâmico e atualizado, apostando numa formação 

contínua que fosse para além do imediato e me fornecesse um conjunto de 

conhecimentos, estratégias e práticas capazes de responder eficazmente às 

exigências impostas pela práxis profissional. Segundo Lima et al. (2014, p. 79) 

“os saberes, que exigem uma inserção mais intensa na prática, constituem-se 

como um objeto de pesquisa e reflexão na trajetória dos professores iniciantes”. 

Para isso, procurei elaborar os trabalhos propostos com o máximo rigor e 

excelência, mais precisamente reflexões sobre o currículo, programas nacionais, 

desporto escolar e direção de turma, planos de aula, MEC e observações, no 

sentido de conhecer as exigências da profissão docente e atenuar o confronto 

com a realidade. No entanto, Graça (2014, p. 7) refere que “desenvolver uma 
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atitude investigativa sobre a própria prática, ou identificar temas relevantes 

oriundos de problemas práticos são requisitos de elevada exigência e de difícil 

cumprimento que se colocam aos programas de formação de professores, mas 

que muitas vezes nos surpreendem com respostas muito ricas, muito criativas e 

de grande valor formativo”. Desta forma, importa ressalvar a importância que 

determinadas matérias tiveram na otimização das minhas competências 

pessoais e profissionais e no meu processo de formação contínua, 

nomeadamente os seminários da unidade curricular de tópicos da EF e 

Desporto, a reflexão e as greves da função pública.  

7.1. Seminários de tópicos – Um complemento à formação 

No âmbito da unidade curricular de tópicos da EF e Desporto assistimos 

a um conjunto de seminários que tinham como principal objetivo consolidar e 

aprofundar os nossos conhecimentos nas matérias e conteúdos intrínsecos ao 

Desporto e à EF na escola. Desta forma, aqueles que se destacaram durante a 

minha prática profissional foram a formação sobre os programas EndNote e 

SPSS, o seminário de treino funcional, mais concretamente sobre a bateria de 

testes Fitschool e a formação de primeiros socorros.  

As formações de EndNote e de SPSS tiveram uma grande utilidade e 

facilitaram a elaboração do presente RE. O EndNote permitiu-me organizar e 

estruturar todas as referências bibliográficas de acordo com as normas 

estabelecidas para a elaboração do RE. O SPSS foi bastante útil para o 

tratamento dos dados alusivos ao estudo experimental, simplificando toda a 

análise estatística e apresentação dos resultados. A utilização destas 

ferramentas pedagógicas foi determinante na realização do RE, fornecendo-me 

um conjunto de saberes e técnicas decisivas para a elaboração de trabalhos, 

documentos e investigações futuras. 

O seminário de treino funcional e respetivas aulas práticas permitiram-me 

otimizar e aprimorar o meu conhecimento numa área em crescente 

desenvolvimento na escola, assumindo-se como uma excelente forma de 

trabalhar e avaliar da aptidão física dos alunos e como alternativa válida e fiável 

ao fitnessgram, suprimindo algumas das suas limitações, como por exemplo a 
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avaliação isolada de cada capacidade física. A utilização da bateria de testes 

FitSchool, desenvolvida na FADEUP, foi um excelente instrumento de 

desenvolvimento da aptidão física dos meus alunos e foi aplicada durante o 

segundo e terceiro período, na parte final das aulas de bloco (100 minutos), como 

se verifica no seguinte excerto.  

“As tarefas específicas permitem trabalhar particularmente as capacidades 

coordenativas e condicionais e serão realizadas através da aplicação da bateria de 

testes de treino funcional FitSchool. Este programa contempla seis estações, cada uma 

com um exercício de treino funcional, onde será realizado o máximo de repetições 

durante 45 segundos”. 

 (Excerto retirado do módulo 4 do MEC de voleibol). 

Todos os conhecimentos adquiridos durante o seminário e que resultaram 

da presença nas aulas e da realização dos trabalhos propostos foram fulcrais 

para a correta aplicação da bateria de testes FitSchool nas aulas.  

O seminário sobre suporte básico de vida foi uma formação extremamente 

profícua para a nossa condição profissional. Como futuros professores, lidamos 

diariamente com pessoas, crianças e jovens e o risco de acidente é uma 

possibilidade constante. A aquisição deste tipo de formações é determinante não 

só a nível profissional, mas também a nível pessoal e social, visto que permite 

ganhar tempo, pode fazer toda a diferença e salvar uma vida.    

Em suma, apesar de todos os seminários terem sido importantes para a 

minha aprendizagem e formação profissional, considero fundamental que os 

temas não sejam repetidos e abordem matérias ou conteúdos lecionados 

noutras unidades curriculares. Aprofundar conhecimentos deve ser uma 

responsabilidade do EE e depende do seu interesse, empenho e autonomia para 

expandir o seu conhecimento. Desta forma, assume-se fundamental que os 

seminários de tópicos da EF e Desporto incluam novas matérias, modalidades 

diferentes e inovadoras, com as quais não tive oportunidade de contactar durante 

a minha formação inicial, como por exemplo, tag rugby, patinagem, bitoque 

rugby, hóquei em patins e ténis. 
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7.2. Refletir para agir – Dois processos dependentes 

A reflexão foi o principal catalisador do meu desenvolvimento profissional. 

Todo o processo reflexivo que decorreu da minha prática apresentou-se como 

um instrumento fundamental à edificação do meu conhecimento e da minha 

aprendizagem, através de uma articulação teórico-prática entre aquilo que foram 

os saberes teóricos e a sua aplicabilidade contextual, onde o questionamento e 

a capacidade crítica tiveram uma função mediadora nesta interação. Na opinião 

de Shön o ensino deve ser considerado como uma actividade artística e, por 

isso, “deveria aprender-se com profissionais experientes que dessem exemplo 

da reflexão que o profissional deve fazer antes, durante e após a acção. Ora 

essa reflexão implica uma racionalidade prática e uma atitude de investigação 

(Como? Porquê? Para quê?), que, por sua vez, implica reflexão” (Estrela, 2010, 

p. 14).  

Durante a minha intervenção profissional no EP, esta capacidade de (re) 

pensar as minhas práticas em diferentes momentos temporais foi uma constante 

e um fator determinante no desenvolvimento minha atuação pedagógica e da 

aprendizagem dos alunos. Esta capacidade de refletir na ação, sobre a ação e 

sobre a reflexão na ação, conceitos definidos por Shön, encontra-se “inerente à 

prática dos bons profissionais” (Alarcão, 1996, p. 16). Quando constatei que os 

objetivos dos exercícios não estavam a ser cumpridos, reformulei a prática, sem 

realizar uma interrupção na dinâmica da atividade. Este fenómeno denomina-se 

reflexão na ação. No final da aula, sempre que realizei uma retrospetiva mental 

dos seus principais acontecimentos executei uma reflexão sobre a ação. Por fim, 

recorri à reflexão sobre a reflexão na ação para compreender os problemas 

futuros, determinar os aspetos que poderiam ser melhorados nas próximas 

aulas, definir novas estratégias e descobrir novas soluções (Alarcão, 1996, p. 

16/17). Apesar destes três momentos parecerem distintos, na realidade, não o 

são. O único fator que os dista é o momento temporal em que cada um deles 

ocorre.  

É esta mutabilidade de (re)pensar as minhas crenças, conceções e ações 

com base naquilo que conheço e sou constantemente confrontado, que se 

fundaram as minhas aprendizagens, que se estruturou o conhecimento, que 
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alicerçou a identidade profissional, distanciando-me da visão pragmática de 

professor como um profissional técnico, desligado dos problemas que se vivem 

no terreno e imbuído de “uma racionalidade técnica preocupada com a ligação 

dos meios a fins pré-definidos” (Estrela, 2010, p. 14).  

7.3. Greves da função pública – Um entrave à prática pedagógica 

Um dos principais direitos, intrínsecos a todos os funcionários e 

trabalhadores, que marcou a minha passagem pela função docente foi a 

realização das greves da função pública. Este tipo de ação suscitou uma 

anulação de seis aulas e teve implicações no planeamento e na gestão das 

aulas, na lecionação das matérias e conteúdos e no processo de ensino-estudo-

aprendizagem dos alunos, levando-me a refletir se os motivos da realização 

destas manifestações justificavam as consequências que incutiam no ensino e 

na aprendizagem dos alunos.  

Em primeira instância, senti-me recetivo e com sérias dificuldades em 

identificar se tipo de ação defendeu realmente os interesses económicos, 

sociais, profissionais e políticos dos trabalhadores e funcionários públicos ou se, 

na generalidade dos casos, funcionou como uma escapatória a mais um dia de 

trabalho, desvinculando-se dos direitos a que esta ação se deveria destinar. 

Porém, destaco que este é um direito subjetivo do trabalhador, onde os reias 

motivos pertencem a cada pessoa, às suas conceções, opções e opiniões 

condicionando, à priori, uma opinião crítica sobre o assunto. 

A adesão do corpo docente da escola a este tipo de iniciativas foi bastante 

residual ou quase nula, ao contrário da que se verificou ao nível do corpo não 

docente, onde a percentagem de adesão foi quase total, provocando a 

paralisação da escola. Neste sentido, apesar da população docente considerar 

os motivos da greve mais do que justos e plausíveis, as diversas reduções 

salariais e medidas penalizadoras a que têm sido sujeitos leva a que a perda de 

um dia de salário apresente inúmeras implicações na sua gestão orçamental, 

facto que não afeta uma grande parte da função pública não docente, a nível 

escolar, uma vez que possuem outros trabalhos paralelos e conseguem, na 

maioria das vezes, ganhar mais do que um dia de salário normal na função 
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pública. Mais uma vez, importa referir que estes argumentos são pessoais e 

especulatórios, podendo não representar a opinião e a realidade geral. Estes 

advieram da minha opinião, perspetiva e visão dos acontecimentos da realidade 

escolar onde tive inserido e resultaram de conversas que tive com os diversos 

intervenientes do contexto escolar, docentes e não docentes. Os seguintes 

excertos são exemplos do contacto com esta problemática durante o EP.  

“A presente aula não foi lecionada devido à greve da função pública, realizada no 

referido dia, que implicou uma redução drástica do número de funcionários na escola. 

Como os balneários são essenciais à realização das aulas de educação física, para os 

alunos se equiparem e cuidarem da sua higiene pessoal, a ausência de funcionários 

para a abertura e manutenção desse espaço implicou o cancelamento da aula”.  

(Excerto retirado da reflexão da aula 21/22, lecionada no dia 31/10/2014). 

“Em detrimento da greve da função pública não foram reunidas condições para a 

lecionação da presente aula. Certamente que este acontecimento teve implicações no 

processo de ensino-estudo-aprendizagem, pois o planeamento, sequência e ensino dos 

conteúdos serão alterados e, em função desta ocorrência, os alunos tiveram menos um 

momento para praticarem e desenvolverem as suas habilidades tático-técnicas”.  

(Excerto retirado da reflexão da aula 50/51, lecionada no dia 30/01/2015). 
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8. Considerações finais 

Saudade… sentimento que me arrebata no final de todo este percurso. 

Na minha mente surgem repentinamente todos os momentos que vivi, todas as 

relações que criei, todas as atividades que dinamizei e em que participei e todos 

os alunos a quem ensinei. Satisfação é a palavra que impera no final de todo 

este caminho que, apesar de extenuante, exigente e trabalhoso, foi 

completamente gratificante. Adquiri aprendizagens e experiências pessoais, 

sociais, académicas e profissionais singulares e enriquecedoras, através da 

lecionação das aulas, das reuniões ou do contacto com os alunos, professor 

cooperante, professor orientador, colegas do núcleo de estágio, restante pessoal 

docente e pessoal não docente. Todos estes elementos foram basilares à 

edificação da minha identidade profissional, despoletaram a minha capacidade 

reflexiva e decisional, aprimoraram progressivamente a minha intervenção 

pedagógica e foram cruciais ao meu desenvolvimento pessoal e profissional. Sei 

que não é fácil voltar a viver esta experiência num futuro próximo e que a escola 

é cada vez mais uma miragem para mim e para a geração atual. Contudo, não 

podemos nem devemos bloquear. Não nos podemos entregar livremente às 

vicissitudes, resignações e dificuldades atuais da área educação. Necessitamos 

de ser empreendedores, de dar a volta por cima e de prezar pela diferença, 

porque os vencedores não procuram situações ideais, criam-nas.  

Pensar que existe uma fórmula milagrosa, ou uma conduta exemplar que 

nos assente perfeitamente, segundo a qual podemos orientar a nossa prática, 

enquanto professores, sem grandes preocupações ou sem grande trabalho, é 

um equívoco e distancia-nos da excelência que a profissão exige. Porque nós, 

professores, não manobramos máquinas. Não construímos moradias ou 

empreendimentos. Nós formamos e ensinamos com o intuito de que os alunos 

aprendam. Mais do que isso, nós transmitimos valores, regras, princípios e 

afetos. No fundo, nós educamos. A educação não possui um programa de ações 

definido, uma vez que não existem alunos iguais, escolas iguais e professores 

iguais. Educar é no fundo um jogo de antonímias, onde as soluções e alternativas 

apenas se “[…] colocam a quem é consciente do que se propõem fazer quando 

vai educar […]” (Cabanas, 2002, p. 222) e a quem se entrega e gosta do que faz.  
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Este paradigma sobre a profissão docente e sobre o estado atual da 

educação adveio de um ano repleto de pensamento crítico e reflexivo, de 

experiência profissional, de diálogos com professores mais experientes e da 

minha perspetiva enquanto ser em constante aprendizagem. Porém, sei que o 

caminho a percorrer ainda é longo e que esta etapa de formação inicial apenas 

alimentou a minha determinação de continuar a perseguir o sonho de ser 

professor de EF. Até lá, há que aproveitar cada momento, cada experiência e 

cada oportunidade para aprender, amadurecer e evoluir, porque “educar é 

semear com paciência e colher com sabedoria” (Cury, 2006, p. 9).  

No final, só existe uma certeza, de que todo este caminho percorrido 

durante o EP não marca o fim de um percurso, mas o início de uma longa, larga 

e bela caminhada pelas vias do ensino e da educação.  

Certeza 

“Sereno, o parque espera. 

Mostra os braços cortados, 

E sonha a primavera 

Com os seus olhos gelados. 

É um mundo que há-de vir 

Naquela fé dormente; 

Um sonho que há-de abrir 

Em ninhos e semente. 

Basta que um novo sol 

Desça do velho céu, 

E diga ao rouxinol 

Que a vida não morreu”. 

(Torga, 2010, p. 154) 
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10. Anexos 

Anexo 1 – Planeamento anual de EF  

ESCOLA SECUNDÁRIA FILIPA DE VILHENA - 401766 
GRUPO DE RECRUTAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA - 620 

ANO LETIVO DE 2014/15 
 

PLANEAMENTO ANUAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
 

ANO Ginásio Grande (G1) Ginásio Pequeno (G2)  
Polidesportivo coberto 

(G3) 

Polidesportivo 
exterior (G4) 

7º 
A - Voleibol  
C - Atletismo  (Salto em 
Altura) 

E – Dança 
B – Ginástica (solo) 

C - Atletismo (Corridas) 
D - Patinagem 

A – Basquetebol 

8º 
F - Badminton 
B - Ginástica (Aparelhos) 

B - Ginástica (solo) 
E - Dança 

C - Atletismo  (Corridas  e 
Lançamento do Peso) 
A - Futebol  

A - Basquetebol  

9º 
A - Voleibol 
F - Badminton 

B - Ginástica 
(Acrobática) 

A - Andebol   
G - Bitoque Rugby 

C - Atletismo 
(Corridas) 

10º 
A - Voleibol 
F - Badminton 

B - Ginástica (Solo) 
E - Dança 

C - Atletismo (Corridas) 
A - Futebol 

G - Bitoque Rugby  

11º 
A - Voleibol 
B - Ginástica (Aparelhos e 
Acrobática) 

E - Dança 
1 Matéria da categoria G – 
OUTRAS* e/ou  
A - Basquetebol 

A - Andebol 

12º 
C - Atletismo (Salto em 
Altura) 
F - Badminton 

E - Dança 
C - Atletismo (Corridas e 
Lançamento do Peso)  
A - Futebol 

A - Basquetebol 

A Aptidão Física e Conhecimentos devem ser abordados em todos os anos de escolaridade e podem ser 
desenvolvidos nos espaços / instalações desportivas existentes (G1, G2 , G3 , G4 e sala de Educação Física). 

 A distribuição das atividades indicadas neste quadro, por ano de escolaridade, pretende respeitar as indicações dos programas 
de Educação Física, quanto ao número MÍNIMO de atividades e respetivas categorias; 

 Fica ao critério do professor vir a considerar a abordagem de outras atividades que possam enriquecer o currículo dos 
alunos, de acordo com os programas de Educação Física. No entanto, deve salvaguardar-se que a abordagem das 
atividades aqui indicadas é PRIORITÁRIA e que estas devem ser avaliadas.  

 No caso de se virem a incluir outras atividades, deve-se contemplar, na avaliação dos alunos, as regras indicadas nos 
programas, quanto à sua distribuição pelas diferentes categorias: 

Ciclo Agrupamento das matérias nucleares: Regras de seleção das matérias para avaliação: 

 
 
 
 

3º CEB 
 
 

Categoria A – FUT, VOL, BASQ, AND 
Categoria B – GIN SOL, GIN AP, ACRO 
Categoria C – ATLETISMO 
Categoria D – PATINAGEM 
Categoria E – DANÇA 
Categoria F - RAQUETAS 
Categoria G – OUTRAS (Orientação, Judo, Luta, 
Natação, Gin Rítmica, Jogos Tradicionais, 
Bitoque-Rugby, etc.) 

- São selecionadas as 7 “melhores matérias” de cada aluno (onde o aluno revelou 
melhores níveis de interpretação). 
- São selecionadas matérias de 6 ou 5 categorias. Obrigatoriamente são 
consideradas 2 matérias da categoria A. No caso de se considerarem apenas 5 
categorias, para além das 2 matérias da categoria A, devem escolher-se 2 matérias 
da categoria B.  

10º ano Idem ao 3º ciclo  consolidar a formação do 3º CEB 

 
 
11º e 12º 
anos 

 

2 Jogos Desportivos Coletivos,  
1 Ginástica ou Atletismo,  
1 Dança,  
2 OUTRAS (Matérias Alternativas)* 

São consideradas Matérias Alternativas*: raquetas (Badminton, ténis, ténis de mesa 
…), ginástica aeróbica, campismo / pioneirismo, canoagem, ciclocrosse / 
cicloturismo, corfebol, corridas em patins, danças sociais, danças tradicionais 
portuguesas, golfe, hóquei em patins, hóquei em campo, jogo do pau, judo, 
montanhismo / escalada, natação, orientação, prancha à vela, râguebi, softebol / 
basebol, etc. 

 Quem está no G4 (polidesportivo exterior), em caso de condições atmosféricas adversas, tem prioridade sobre a SEF (sala 
de educação física) e SE (sala de expressões), se esta estiver desocupada. 
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Anexo 2 – Inquéritos individuais  

1. DADOS PESSOAIS 
 
 

Nome: ______________________________________________________________________________   

Ano / Turma: ________   

Data de nascimento: _______ / _______ / ________    Idade: ___   Sexo: Feminino          Masculino 

 

2. DADOS MÉDICOS 
 

 

Tens/tiveste algum problema de saúde?          Sim            Não  

Se sim, quais? 

Dificuldades auditivas / visuais   Qual? 

Problemas respiratórios  Qual? 

Problemas cardíacos  Qual? 

Problemas de coluna   Qual? 

Diabetes  Qual? 

Alergias  Qual? 

Fraturas/ lesões musculares  Qual? 

Outro  Qual? 
 

 

Tomas algum medicamento regularmente?          Sim            Não  

Qual e para que efeito?__________________________________________________________  

 

Possuis algum impedimento para a prática desportiva?     Sim            Não    

Se sim, qual(ais) _________________________________________________________________ 

 

3. DADOS RELATIVOS À EDUCAÇÃO FÍSICA 

 
 

Gostas de Educação Física?       Não            Sim              Se sim:  Pouco           Muito           Bastante  

Quais as tuas modalidades preferidas?  

1ª ____________________ 2ª  ________________________  3ª  __________________ 

Quais as modalidades em que sentes mais dificuldades?  

1ª ____________________ 2ª  ________________________  3ª  __________________ 

 

4. HÁBITOS DE PRÁTICA FÍSICA E DESPORTIVA 

 
 

Praticas algum desporto ou atividade física fora da escola?      Sim             Não  

Indica a(s) modalidade(s)/ atividade(s), o número de vezes por semana que a(s) pratica(s): 

______________________________________________________________________________________

_______________________________ 
 

Indica os motivos que te levam a fazer essa(s) atividade(s): 

Diversão  Manter a forma  Convívio com os amigos  

Ocupação dos tempos livres  Fazer carreira desportiva  Descarregar tensões  

Ultrapassar desafios  Orientação da família      

 

Obrigado pela tua colaboração e votos de um bom ano escolar!
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Anexo 3 – Planeamento anual de turma  

 

Período Mês Dia Hora Esp/Nºx.s Nº Aula Total UT/UD's MODALIDADES (Total: X + ApFis) - Conteúdos 

1º 

SETEMBRO 

17 8h20min E2 - 01 1 01 de 01 Apresentação, inquéritos, normas / regras e critérios específicos de avaliação 

19 8h20min E2 - 02 2 e 3 01 de 16 | 01 de 02 Avaliação Diagnóstica de Ginástica | Recolha de Dados Antropométricos 

24 8h20min E3 - 01 4 01 de 04 Avaliação Diagnóstica da Resistência Aeróbia (Cooper) - 1ª aplicação 

26 8h20min E3 - 02 5 e 6 01 / 02 de 17 Avaliação Diagnóstica de Basquetebol 

OUTUBRO 

1 8h20min E1 - 01 7 01 de 04 Avaliação Diagnóstica da Aptidão Física (Força) - 1ª aplicação 

3 8h20min E1 - 02 8 e 9 01 / 02 de 17 Avaliação Diagnóstica de Voleibol 

8 8h20min E2 - 03 10 02 de 16 

GIN - Solo + APT FIS - Resistência / Força 

10 8h20min E2 - 04 11 e 12 03 / 04 de 16 

15 8h20min E2 - 05 13 05 de 16 

17 8h20min E2 - 06 14 e 15 06 / 07 de 16 

22 8h20min E2 - 07 16 08 de 16 

24 8h20min E2 - 08 17 e 18 09 / 10 de 16 
29 8h20min E2 - 09 19 11 de 16 

31 8h20min E2 - 10 20 e 21 12 / 13 de 16 

NOVEMBRO 

5 8h20min E2 - 11 22 14 de 16 

7 8h20min E2 - 12 23 e 24 15 / 16 de 16 Avaliação Sumativa de Ginástica 

12 8h20min E3 - 03 25 01 de 06 

PAT - Patinagem Artística + APT FIS - Resistência / Força 14 8h20min E3 - 04 26 e 27 02 / 03 de 06 

19 8h20min E3 - 05 28 04 de 06 

21 8h20min E3 - 06 29 e 30 01 de 03 | 05 de 06 Mini Teste  

26 8h20min E3 - 07 31 06 de 06 Avaliação Sumativa de Patinagem 

28 8h20min E3 - 08 32 e 33 01 de 03 
ATLE - Corridas 

DEZEMBRO 

3 8h20min E3 - 09 34 02 / 03 de 03 

5 8h20min E3 - 10 35 e 36 02 de 04 Av. Sumativa de Apt. Fís (Resistência Aeróbia e Força) - 2ª aplicação 

10 8h20min E3 - 11 37 01 de 03 Auto e Hetero Avaliação 

12 Manhã E3 - 12 38 e 39 01 de 02 Corta-mato 

         Aulas: Previstas - 39; Dadas -  

 

Período Mês Dia Hora Esp/Nºx.s Nº Aula Total UT/UD's MODALIDADES (Total: X + ApFis) - Conteúdos 

2º 

JANEIRO 

7 8h20min E1 - 03 40 03 de 17 

JDC - VOL + APT FIS - Resistência / Força 

9 8h20min E1 - 04 41 e 42 04 / 05 de 17 

14 8h20min E1 - 05 43 06 de 17 

16 8h20min E1 - 06 44 e 45 07 / 08 de 17 
21 8h20min E1 - 07 46 09 de 17 

23 8h20min E1 - 08 47 e 48 10 / 11 de 17 

28 8h20min E1 - 09 49 12 de 17 

30 8h20min E1 - 10 50 e 51 13 / 14 de 17 

FEVEREIRO 

4 8h20min E1 - 11 52 15 de 17 

6 8h20min E1 - 12 53 e 54 16 / 17 de 17 Avaliação sumativa de voleibol 

11 8h20min E2 - 13 55 01 de 12 

ARE - Dança + APT FIS - Resistência / Força 13 8h20min E2 - 14 56 e 57 02 / 03 de 12 

18 8h20min E2 - 15 58 04 de 12 

20 Manhã E2 - 16 59 e 60 02 de 02 Cross Fit 

25 8h20min E2 - 17 61 05 de 12 

ARE - Dança + APT FIS - Resistência / Força 

27 8h20min E2 - 18 62 e 63 06 / 07 de 12 

MARÇO 

4 8h20min E2 - 19 64 08 de 12 

6 8h20min E2 - 20 65 e 66 09 / 10 de 12 

11 8h20min E2 - 21 67 11 de 12 

13 8h20min E2 - 22 68 e 69 02 de 03 | 12 de 12 Mini Teste Avaliação Sumativa de Dança 
18 8h20min E2 - 23 70 02 de 03 Auto e Hetero Avaliação 

20 8h20min E2 - 24 71 e 72 03 de 04 Av. Sumativa de Apt. Fís (Resistência Aeróbia e Força) - 3ª aplicação 

  Aulas: Previstas - 33; Dadas - 

 

Período Mês Dia Hora Esp/Nºx.s Nº Aula Total UT/UD's MODALIDADES (Total: X + ApFis) - Conteúdos 

3º 

ABRIL 

8 8h20min  E3 - 13 73 03 de 17 

JDC - BAS + APT FIS - Aptidão Física  

10 8h20min  E3 - 14 74 e 75 04 / 05 de 17 

15 8h20min  E3 - 15 76 06 de 17 

17 8h20min  E3 - 16 77 e 78 07 / 08 de 17 

22 8h20min  E3 - 17 79 09 de 17 

24 8h20min  E3 - 18 80 e 81 10 / 11 de 17 

29 8h20min  E3 - 19 82 12 de 17 

  
MAIO 

1 8h20min  E3 - 20 83 e 84 13 / 14 de 17 

6 8h20min E3 - 21 85 15 de 17 

8 8h20min E3 - 22 86 e 87 16 / 17 de 17 Avaliação sumativa de basquetebol 

13 8h20min E1 - 13 88 01 de 07 

ATLE - Salto em altura + APT FIS - Resistência / Força 
15 8h20min E1 - 14 89 e 90 02 / 03 de 07 

20 8h20min E1 - 15 91 04 de 07 

22 8h20min E1 - 16 92 e 93 05 / 06 de 07 

27 8h20min E1 - 17 94 03 de 03 | 07 de 07 Mini Teste Avaliação Sumativa de Salto em Altura 

29 8h20min E1 - 18 95 e 96 04 de 04 Av. Sumativa de Apt. Fís (Resistência Aeróbia e Força) - 4ª aplicação 

JUNHO 

3 8h20min E1 - 19 97 04 de 04 Auto e Hetero Avaliação  

5 8h20min E1 - 20 98 e 99 02 de 02 | 01 de 04 Recolha de Dados Antropométricos    

9 8h20min E1 - 21 100 02 de 04 
Outros Conteúdos / Avaliações em atraso 

12 8h20min E1 - 22 101 e 102 03 / 04 de 04 

 
Aulas: Previstas - 30; Dadas - 

 

Legenda 

Espaços E1-Gin.Grande (2+10+10 ); E2-Gin.Pequeno (12+12+0); E3-Exterior Coberto (12+0+10); E1 - Exterior descoberto (0); S.Exp. (0); Sala EF (0) 

Rotações 

Dg.1   15 SET  a 19 SET - 1 semana 1ª  06 OUT a 07 NOV - 5 semanas 4ª  09 FEV a 20 MAR - 6 semanas Cult.Desportiva 

Dg.2  22 SET  a 26 SET - 1 semana 2ª  10  NOV a 16 DEZ - 5 semanas 5ª  07 ABR a 08 MAI - 5 semanas Aptidão Física 

Dg.3  29 SET a 03 OUT - 1 semana 3ª  06 JAN a 06 FEV - 5 semanas 6ª  11 MAI a 05 JUN - 4 semanas Testes T / P 

Modalidades 

GIN - Ginástica (16 aulas) ART - Atividades Rítmicas e Expressivas (12 aulas) 

ATLE - Atletismo (03 aulas) JDC - Jogos Desportivos Coletivos (34 aulas) 

PAT - Patinagem (06 aulas) APFIS (Aptidão Física) - 4 momentos de avaliação (exercitada ao longo das aulas) 

Cores 
  Outros Conteúdos / Avaliações em atraso    Avaliações  

  Mini testes    Atividades do departamento de EF  
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Anexo 4 – Plano de aula  

Plano de Aula 

Professor:  Ano/Turma:  Nº alunos:  Local:  

Aula:  Sessão:  Data:  Hora:  Material:  

Função Didática:  Duração:  Tempo útil:  

UT/UD:  

Conteúdos:  

Objetivo (s) da 
aula: 

HM  

FT/CF  

CD  

CP  
  

  Objetivos 
comportamentais 

Situação de aprendizagem | 
Organização didático metodológica 

Componentes 
Críticas 

In
ic

ia
l 

   

F
u

n
d

am
en

ta
l 

   

F
in

al
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Anexo 5 – Tabela de registo comportamental 

Aulas Pontos 
Pontuação final 

Positivos Negativos 
56/57    

58/59    

60    

61/62    

63    

64/65    

66    

67/68    

69    

70/71    

72    

73/74    

75    

76/77    

78    

79/80    

81    

82/83    

84    

85/86    

87    

88/89    

90    

91/92    

93    

94/95    

96    

97/98    

99    

Legenda  
Comportamentos 

Positivos +1 
Comportamentos 

Negativos -1 

 Total Final  

São só 50 pontos, acreditem que vai valer a pena! 

Para obter 1 ponto positivo a turma deve:  

 Não interromper os momentos de explicação do professor;  
 Colocar-se em silêncio em 5 segundos, a partir do momento que o professor inicia a contagem; 
 Ter um empenho e um comportamento positivo na aula (critério do professor);  
  

Será atribuído 1 ponto negativo se:  

 Demorarem mais de 15 segundos a colocarem-se em silêncio, a partir do momento em que o 
professor inicia a contagem;  

 Interromperem frequentemente as explicações do professor;  


