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Resumo 

 

O presente documento surge no âmbito do Estágio Profissional inserido no 2º Ciclo em 

Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário. Engloba todas as 

experiências e tarefas realizadas por uma estudante-estagiária em contexto de 

estágio. Deste modo, o Relatório de Estágio expressa todo o percurso de formação, 

desde o desenvolvimento do processo de construção pessoal ao profissional. O 

Estágio Profissional foi realizado na Escola E.B. 2,3 Pêro Vaz de Caminha, com um 

Núcleo de Estágio constituído por quatro estudantes-estagiários, a professora 

cooperante da escola e o professor orientador da faculdade. O documento está 

organizado em sete capitulos que explanam as aprendizagens e vivências adquiridas 

durante o processo de desenvolvimento profissional, assente na reflexão crítica, tendo 

como intuito a formação de um professor competente e autónomo. O relatório de 

estágio retrata todo o caminho da estudante-estagiária desde a descrição do seu 

percurso pessoal, académico e desportivo, referenciando as expectativas iniciais e o 

entendimento sobre o Estágio, passando pela realização prática desenvolvida no ano 

de estágio, onde reflete as experiências vividas no mesmo, envolvendo o processo de 

ensino-aprendizagem, incluídas as dificuldades, estratégias e vitórias alcançadas. 

Também são discriminadas as atividades não letivas, nas quais a estudante-estagiária 

enquadrou, revelando uma excelente participação e relação na comunidade educativa. 

Neste documento, ainda se insere a componente investigativa, através de um estudo 

que teve como objetivo caracterizar os feedbacks transmitidos na aula de Educação 

Física e, por sua vez, a qualidade do mesmo. Os feedbacks foram caracterizados e 

analisados em três dimensões, o objetivo, a forma e a direção em duas unidades 

didáticas, diferenciadas em dois momentos.  Com este estudo, a professora-estagiária 

melhorou a qualidade do seu feedback, concluíndo que o ciclo deste foi assimilado. Ao 

terminar este relatório, são anunciadas as considerações finais que encerram um ciclo 

de formação. Um ciclo que permitiu a aquisição de conhecimentos novos e 

competências no sentido de preparar a estudante-estagiária para o desempenho da 

profissão docente. 

 

PALAVRAS-CHAVE: ESTÁGIO PROFISSIONAL, EDUCAÇÃO FÍSICA, REFLEXÃO, 

RELAÇÃO PROFESSOR/ALUNO, ENSINO-APRENDIZAGEM. 
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Abstract 

 

This document comes under the Practicum Training inserted into the 2nd cycle in 

Physical Education Teaching in Primary and Secondary Education. It includes all the 

experiences and tasks carried out by a student-intern on Internship context. Therefore, 

the Training Report expresses the entire training path, from the development of the 

personal to the professional construction process. The Internship took place at Escola 

EB 2,3 Pêro Vaz de Caminha, with a training group consisting of four student-trainees, 

the cooperating teacher from school and the guiding college professor. The document 

is organized into seven chapters that explain the learning and experiences acquired 

during the professional development process, based on critical reflection, with the 

intention to form a competent and independent teacher. The report portrays all the way 

from student-intern from the description of her personal, academic and sporting route, 

referencing the initial expectations and understanding about the Internship, through the 

practical realization developed in the placement year and it reflects the experiences 

which occurred in the same, involving the process of teaching and learning, including 

the difficulties, strategies and victories won. Also included are the teaching extra-

curricular activities in which the student-intern framed, revealing an excellent 

participation and respect in the educational community. Additionally, the document still 

fits the investigative component, through a study which aimed to characterize the 

feedbacks transmitted in gym class and in turn, its quality. The feedbacks were 

characterized and analyzed in three dimensions, the goal, the shape and direction of 

two teaching units, differentiated into two moments. With this study, the teacher-trainee 

improved the quality of her feedback, concluding that this cycle has been assimilated. 

At the end of report, the final considerations enclosing a training cycle are announced. 

A cycle that allowed the acquisition of new knowledge and skills to prepare the student-

intern for the performance of the teaching job. 

 

KEYWORDS: PRACTICUM TRAINING, PHYSICAL EDUCATION, REFLECTION, 

RELATIONSHIP TEACHER / STUDENT, TEACHING-LEARNING.
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1. Introdução 

 

O presente documento surge no âmbito da realização do Estágio 

Profissional (EP) e decorre no ano de prática de ensino supervisionada (PES). 

Legalmente, rege-se pelos princípios presentes no Decreto-Lei n.º 74/2006 de 

24 de Março e no Decreto-Lei n.º 43/2007 de 22 de Fevereiro. 

Institucionalmente, corresponde a uma unidade curricular do segundo ciclo de 

estudos conducente à obtençãodo grau Mestre em Ensino da Educação Física 

nos ensinos Básico e Secundário da Faculdade de Desporto da Universidade 

do Porto (FADEUP).  

Este documento designa-se de Relatório de Estágio (RE) e retrata todo o 

processo de formação de uma estudante-estagiária (EE). A narração decorrerá 

de todos os acontecimentos e atividades desenvolvidas ao longo do EP. 

O EP revela-se, para o estagiário, como a etapa mais enriquecedora 

para a sua formação inicial. É no EP que o EE se confronta com a teoria e a 

prática, sobre o que idealiza e realmente realiza, colocando em prática todos os 

conhecimentos adquiridos. Segundo Veenman (1894), é nesta fase que ocorre 

o “choque com a realidade”, havendo a passagem de estudante para EE e 

professor-estagiário (PE). 

 Alarcão e Tavares (2003) referem que o EP representa uma experiência 

crucial na formação de professores, uma vez que, a partir da prática 

contextualizada, é promovida a integração de competências no exercício da 

profissão. Corroborando os autores, Batista e Queirós (2013, p. 33) afirmam 

que “a prática de ensino oferece aos futuros professores a oportunidade de 

imergirem na cultura escolar nas suas mais diversas componentes, desde as 

suas normas e valores, aos seus hábitos, costumes e práticas, que 

comprometem o sentir, pensar e o agir daquela comunidade específica”. Para 

as autoras, a formação inicial do docente deve considerar a tomada de decisão 

para as imprevisibilidades que possam surgir, podendo, assim, preparar o 

futuro professor para a atuação nas diversas situações, tendo em conta os 

condicionalismos específicos do contexto. 
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A integração dos futuros professores de Educação Física (EF) no seio 

da sua profissão permite o desenvolvimento de competências que 

proporcionam um desempenho reflexivo através do ato de refletir, sendo capaz 

de dar respostas a todos os desafios e, em simultâneo, procurar a inovação. 

O estágio teve lugar na Escola EB 2,3 Pêro Vaz de Caminha, com um 

núcleo de estágio (NE) constituido por quatro EE, a professora cooperante (PC) 

e o professor orientador (PO). Fiquei responsável por duas turmas residentes, 

uma de 9º ano e outra do 4º ano, mais uma partilhada de 6º ano. 

Este relatório está estruturado em sete capítulos: 1º Introdução; 2º- 

“Enquadramento Biográfico”, onde inseri as minhas vivências e experiências 

passadas, formações anteriores, motivos que me levaram a ingressar no 

Desporto e optar pela área da EF e onde descrevo as minhas expectativas 

iniciais em relação ao EP; 3º- “A Prática Profissional Enquanto Espaço de 

Formação”, englobando o enquadramento legal, institucional e funcional do EP, 

o entendimento da escola como instituição, a caracterização da EC, seus 

alunos, do grupo de EF e NE; 4º- “Realização da Prática Profissional”, onde 

são relatadas as experiências vividas e o trabalho desenvolvido no processo de 

ensino-aprendizagem, de acordo com três níveis de planeamento 

(Planeamento Anual, Unidades Didáticas (UDs) e planos de aulas). Ainda no 

âmbito deste capítulo, descrevo as dificuldades e estratégias adotadas nas 

dimensões da intervenção pedagógica do professor (relação professor-aluno, 

clima, controlo da turma, gestão da aula e criação de rotinas), transcrevo o 

processo de avaliação, os procedimentos aplicados e as dificuldades sentidas. 

Este capítulo também incorpora a componente investigativa, com a 

apresentação de um estudo investigação-ação, designado “Caracterização dos 

Feedbacks transmitidos pela Estudante-Estagiária nas aulas das Unidades de 

Ensino de Badminton e Voleibol”. Este estudo teve como objetivo melhorar a 

qualidade dos feedbacks (FB) transmitidos pela PE nas aulas de EF, através 

da sua caracterização, verificando se o seu ciclo era efetuado e se tinham 

qualidade; 5º- “Professor sem Limites”, que diz respeito à minha participação e 

relação na comunidade escolar através do meu envolvimento nas atividades 

não letivas realizadas na escola; 6º- “Desenvolvimento Profissional”, no qual 
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reflito sobre questões que permitiram o meu desenvolvimento profissional, 

nomeadamente o processo de reflexão em toda a prática pedagógica. Por fim, 

para encerrar este documento, apresento uma síntese com as aprendizagens 

adquiridas, descrevendo a contribuição desta formação inicial para a minha 

evolução na profissão docente e referindo as perspetivas para o futuro próximo. 
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2.1. As vivências e experiências no caminho para o sonho 

 

Antes de iniciar o relato da minha experiência na prática pedagógica, 

torna-se relevante falar de mim, das razões que me levaram a ser aquilo que 

sou hoje e as opções que tomei durante todo o percurso. 

Como todas as crianças, eu sempre tive um sonho que se mantém e que 

está prestes a ser realizado. Neste capítulo, vou apresentar os meus pretextos 

e o porquê deste sonho. Mostrarei o que me levou à paixão pelo Desporto e o 

qual o caminho que me fez chegar até ele. 

O meu gosto pelo desporto surgiu muito cedo, desde que me lembro da 

minha existência. Sempre tive uma ótima relação com o Desporto, praticando-o 

desde criança. 

Toda a minha infância foi vivida num bairro social, o bairro de S.Tomé, 

tendo muito orgulho nas minhas raízes. Foi, sem dúvida, uma infância saudável 

quando comparada à dos dias de hoje, em que as crianças têm níveis 

excessivos de sedentarismo, preferindo jogar nas consolas do que brincar na 

rua. E brincar na rua é o que descreve a minha infância, tendo grande 

influência naquilo que eu sou e nas opções que tomei durante o meu percurso 

escolar/académico. O facto de crescer num bairro social permitiu-me passar 

grande tempo na rua e, assim, evoluir aos níveis motor, cognitivo e social, pois 

“a evolução motora da criança está dependente do meio afetivo-social-cultural 

em que as crianças vivem, das experiências que conseguem realizar, das 

características e significado das aprendizagens proporcionadas”  (Matos, 2000, 

p. 18). 

A liderança, autonomia, independência e comunicação foram 

características que fui adquirindo e desenvolvendo durante a infância e 

adolescência. Sempre tive uma boa capacidade de relacionamento e de 

integração com os outros. Estas características são essenciais para um 

professor e foram, para mim, uma mais-valia neste ano de estágio.  

Desde que me conheço que tenho uma enorme paixão pelo Desporto. A 

menina que normalmente designam de “a maria rapaz”, que adora subir muros, 

trepar árvores e jogar futebol na rua, sem regras, com balizas delimitadas pelas 
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árvores dos jardins, caracterizada com uma roupa suja e rasgada nos joelhos, 

posso afirmar que sou eu. 

Enquanto criança fui experimentando diversas modalidades, sendo uma 

delas o Futebol, que joguei no clube do bairro, e outra a Dança. No entanto, a 

minha paixão é a Capoeira, modalidade que iniciei aos onze anos de idade e 

me tem acompanhado até aos dias de hoje. Defino-a como o meu desporto e a 

minha arte desde há 14 anos atrás e, hoje em dia, torna-se impensável faltar a 

um treino. Porém, foi difícil conciliar tudo durante o ano de estágio, mas, como 

os dias de treino e os dias de roda de Capoeira estão agendados para a vida, 

adotei algumas estratégias. Resumidamente, a Capoeira “é o ar que eu 

respiro”, que, infelizmente, nestes últimos anos, não respirei a 100% devido ao 

meu percurso académico ser um objetivo prioritário. A Capoeira é um desporto 

muito rico, transmitiu-me muitos valores atualmente imprescindíveis e, por isso, 

transferi-os para outras esferas da minha vida. Considero a Capoeira uma arte 

interdisciplinar que engloba vários aspetos desportivos, culturais, marciais e 

artísticos.  Por conseguinte, a capoeira tem um papel crucial na educação 

desportiva, uma vez que ambas são “um projeto de educação social, cívica, de 

educação intercultural, alicerçada nos valores da fraternidade, da 

camaradagem, da convivência social, da cooperação, do respeito e da 

compreensão mútua, do combate à discriminação em função de características 

como, entre outras, a nacionalidade, a etnia e o género” (Rosado, 2011, p. 11). 

Na minha opinião, ter sido uma criança bastante ativa e multifacetada, 

que sempre praticou desporto, revelou-se a base do sucesso obtido nas 

demonstrações utilizadas nas aulas deste ano. Penso que fui capaz de 

demonstrar os conteúdos implícitos nas diferentes modalidades de forma 

correta. 

Todo o meu percurso escolar foi realizado no distrito do Porto, sendo 

todas as escolas situadas na freguesia de Paranhos. No 2º e 3º ciclo frequentei 

a escola que me acolheu neste ano de estágio, a Escola Pêro Vaz de Caminha. 

Sempre tive em mente seguir a área do Desporto iniciando, assim, este 

percurso no ensino secundário (ES), na Escola Secundária António Nobre, 

frequentando o Curso Tecnológico de Desporto. Contudo, só após várias 



Enquadramento Biográfico 

11 

 

conversas com o meu professor de EF do 10º e 11º anos, é que a via do ensino 

começou a ser uma opção a seguir. Com este curso adquiri algumas 

aprendizagens e experiências, como, por exemplo, organizar atividades, 

provas, colóquios e torneios. As tarefas de organização e gestão foram 

fundamentais para o sucesso destas atividades, sendo necessário procurar 

patrocínios, redigir cartas para a requisição de materiais e espaços. Durante 

este ano de estágio, estas tarefas foram muito requisitadas, pois foram várias 

as atividades realizadas. Outros conhecimentos adquiridos dizem respeito à 

capacidade de observação desenvolvida, à recolha, à análise e à interpretação 

de dados que foram tarefas fundamentais para a realização de uma prova de 

aptidão tecnológica (PAT). A realização da PAT foi de caráter obrigatório, tendo 

uma percentagem para a média final do ES. O tema foi relacionado com o 

Desporto, especificamente “A motivação dos alunos para a prática desportiva”. 

Atendo que a elaboração desta prova foi uma pequena preparação para o RE. 

Aprendi umas bases para se realizar uma revisão da literatura, para analisar e 

interpretar dados acerca de um pequeno estudo que tive de aplicar aos alunos 

da escola. 

Torna-se pertinente referir que todas as opções que adotei no meu 

percurso escolar e académico foram sempre tomadas por iniciativa própria, 

sem qualquer influência. O gosto pelo Desporto e pelas aulas de EF 

encaminharam-me para a área do Desporto. 

Enquanto aluna, lembro-me que os professores de EF eram adorados 

pela maior parte dos alunos, servindo como modelo. Pensava: esta será a 

profissão que me vai permitir ensinar o que realmente gosto, o Desporto. Na 

altura, estas eram as minhas razões para justificar a minha afirmação quando 

dizia: quero ser Professora de EF. Hoje em dia posso afirmar que os motivos 

subjacentes à escolha desta maravilhosa profissão ficaram mais explícitos, pois 

é muito aprazível integrar uma disciplina, se não a única, que desempenha um 

papel muito importante não só no desenvolvimento físico, mas, também no 

desenvolvimento pessoal, social e moral dos estudantes, como refere Rosado 

(2011). 
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Após terminar o ES, pensei que o meu sonho tinha desmoronado. 

Todavia, chegada a hora de tomar uma decisão, e como já a tinha definida, 

com muita luta e vontade, continuei o meu caminho, optando pelo curso de 

Educação Física e Desporto no ISMAI. 

Embora a minha opção fosse firme, senti-me um pouco desmotivada e 

insegura. Infelizmente, algumas pessoas, como professores, pais de amigos, 

entre outros, consideravam a EF uma área inferior e, consequentemente, uma 

escolha pouco inteligente da minha parte. Todavia, a minha família esteve 

sempre do meu lado, apoiando-me em tudo e dando-me alento, fosse qual 

fosse a minha escolha. 

Realizei os pré-requisitos na FADEUP, contudo, no exame nacional de 

português não atingi uma nota suficiente, o que fez com que não ingressasse 

na faculdade. A única opção seria ir para o ensino privado, mas as condições 

económicas dos meus pais não eram as melhores. Então, os meus avós foram 

o meu alicerce, pois decidiram ajudar-me com muito esforço e sacrifício, mas 

também com muito amor e carinho. Uma atitude pela qual lhes estarei 

eternamente grata. 

Frequentei a licenciatura no ISMAI, tendo sucesso, adquirindo um vasto 

leque de conhecimentos e experiências que transportei para o EP. Foi-me 

proporcionada uma relação significativa com o ensino de diversas modalidades 

desportivas, tornando-se fundamental o conhecimento adquirido para o EP, 

mobilizando todo o conhecimento teórico e prático para ensinar os meus 

alunos. Umas das experiências que me foram proporcionadas durante a 

licenciatura prendeu-se com o ensino da natação a populações especiais. 

Desde logo se tornou um desafio e uma responsabilidade enorme, uma vez 

que nunca tinha tido contacto a nível desportivo com pessoas que apresentam 

patologias como o autismo, a paralisia cerebral e síndrome de Down. Tive 

também a oportunidade de lidar com alunos surdos numa escola de referência.  

A escola que estagiei apresenta um grande número de alunos com 

necessidades educativas especiais (NEE), tornando-se essas experiências e 

conhecimentos adquiridos muito úteis. Na minha turma residente, um dos 

alunos tem NEE e, embora não realizasse a aula de EF, revela-se importante 
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saber como lidar com estes alunos. A integração do aluno com deficiência é 

fundamental na aula de EF, pois como refere Castro (2005), a disciplina de EF 

surge como um meio privilegiado de inclusão, facilitando a integração física, 

diminuindo a distância entre o aluno com e sem NEE, promovendo a interação 

social e comunicação dos alunos NEE e os seus pares. Desenvolve a 

sensibilidade, o respeito, a consciência crítica dos alunos sem NEE e a criação 

de atitudes positivas. Assim, é relevante formar os estudantes neste sentido, 

para não excluírem a diferença, mas aprenderem a trabalhar com ela. 

Com a conclusão da licenciatura, a dúvida mantinha-se. Se realmente 

era o mestrado de ensino que queria seguir, devido à profissão estar associada 

a um buraco negro de desemprego. Como o gosto pela profissão de professor 

de EF era bastante significativo, tomei a decisão e optei por seguir a via do 

ensino. Mas sempre com dúvidas relativamente à minha escolha, se este ou 

outro mestrado.   

Em quase todos os cursos de Mestrado do 2º ciclo em Desporto pode-se 

obter equivalência de competências, realizando formações fora do contexto 

académico. Contudo, para lecionar as aulas de EF, teria de realizar o Mestrado 

em Ensino da EF. Assim sendo, enveredei por esta via, rumo a uma profissão 

em que se convive com crianças e jovens, promovendo-se a prática do 

desporto e trabalhando a corporalidade. Iria, também, ensinar o que realmente 

gosto. 

O 1ºano do Mestrado foi muito proeminente para mim, podendo afirmar 

que foi “a chave” para o que passou. Através de todas as disciplinas incluídas 

nesse primeiro ano, fui formando a base para toda a estrutura desenvolvida 

durante o ano de estágio. Até à data, não tinha a noção do que era ser 

professor de EF e quais as funções implícitas. Com a didática geral e didáticas 

específicas adquiri bastante conhecimento teórico e prático que envolve a 

lecionação, sendo aplicado em contexto real como forma de antecipar o ano de 

estágio. Considero que foi através deste 1º ano que consegui realizar o EP, 

visto que foram muitas as aprendizagens retiradas. A faculdade fez-me 

acreditar que era capaz e que ultrapassaria todos os obstáculos. Foram várias 
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as experiências que a faculdade me proporcionou, nunca dando o caminho, 

mas ajudando a descobri-lo. 

Caracterizo-me como uma pessoa alegre, com uma personalidade forte, 

por vezes difícil, e com objetivos bem delineados. Sou responsável e 

perfecionista. Tento sempre fazer e dar o meu melhor em tudo aquilo em que 

me envolvo, ficando muitas vezes com receio de não conseguir. Penso que um 

dos meus problemas é não acreditar que sou capaz, sou um pouco pessimista 

e julgo que nunca vai correr bem aquilo que concretizo. Por vezes, peco pelo 

excesso de zelo naquilo que faço, algo que neste ano fui corrigindo, sendo 

mais ponderada. A capacidade de integração e comunicação são 

caaracterísticas que foram desenvolvidas desde criança, evidenciando-se 

como um ponto forte durante este ano, pois facilmente me adaptei à turma e a 

toda a comunidade escolar. 

Lutei sempre para superar as minhas dificuldades, que foram a 

lecionação de modalidades em que me sentia mais desconfortável. Pesquisei e 

estudei, sempre que necessário, para que as minhas aulas fossem produtivas 

para os alunos e que os fizessem progredir.  

 Com muito trabalho, esforço, empenho, dedicação e gosto terminei este 

ciclo. Foi uma luta com o tempo para conciliar todas as minhas tarefas em que 

a palavra-chave foi a organização. 

 E agora, que chegou ao fim, onde está o sonho? O sonho está mais 

alimentado do que nunca. A vontade e o desejo são enormes. Não obstante, 

tenho a plena consciência de que a colocação numa escola será longínqua, 

mas não vou desistir deste sonho que cresceu nestes últimos anos. 

 

2.2. Das expectativas iniciais à realidade 

 

As expectativas iniciais quanto ao EP eram apreensivas, uma vez que a 

realidade escolar era desconhecida, contudo, estava expectante e ansiosa por 

iniciar esta etapa de aprendizagem. Sabia que teria de incorporar um novo 

papel. Mas isto significava o quê? Se tinha de incorporar um papel tinha de ser 

alguém que não sou? Com o decorrer do ano letivo, verifiquei que esse papel 

era o de professor, o que não significa que deixasse de ser eu mesma. De 



Enquadramento Biográfico 

15 

 

acordo com Nóvoa (1992, p. 7) “não é possível separar o eu pessoal do eu 

profissional”, pois deve haver uma ligação entre ambos, ou seja, deverá 

estabelecer-se uma consonância entre aquilo que se é e aquilo que se ensina 

(Ferreira, 2013). 

Prestes a iniciar o EP, as minhas expectativas eram as melhores em que 

esperava estar à altura do desafio. Nesta fase final, penso que o desafio foi 

superado. 

Durante o estágio profissional, senti-me muito confortável na escola que 

me acolheu, sendo para mim um sítio bastante familiar. Frequentei a escola 

enquanto aluna do 5º ao 9º ano e muitos dos professores atuais foram meus, 

tais como os funcionários que me conhecem desde esse tempo. O facto de 

estar localizada num meio de que gosto muito e onde cresci fez com que 

sempre me sentisse ambientada e desinibida. 

 Embora ficasse na escola que coloquei como primeira opção, sentia-me 

ansiosa, curiosa, nervosa, com receio do que iria encontrar e com medo de não 

conseguir cumprir com todas as tarefas implícitas no estágio. Por vezes pensei 

em desistir. Atualmente sou da opinião que estes sintomas foram em vão, 

permanecendo a nostalgia de uma pessoa que muito vivenciou na escola, 

desde PE. 

No início do estágio prometi a mim mesma alcançar todos os objetivos a 

que me propus, com as minhas rotinas de trabalho e dando sempre o melhor 

em tudo o que fazia. Foi um ano longo e trabalhoso, mas com diversos 

conhecimentos e prática adquiridas. Pois, tal como eu gosto de referir, quanto 

mais prática, mais experiência e mais aprendizagem adquiro. 

Durante o meu percurso académico surgiam, por vezes, dúvidas e eu 

não acreditava que iria chegar ao ano de estágio. Com o seu término fica a 

saudade, uma vez que foi um ano especial, que ficará marcado para sempre na 

minha memória. Tornou-se gratificante o facto de estar com alunos e poder 

ensinar-lhes algo, aprendendo ao mesmo tempo com eles.  

Melhorei a minha capacidade de relação e comunicação, não só com os 

alunos, mas também com a comunidade educativa envolvente. Através da forte 

componente prática que este estágio compreende, consegui trabalhar e 
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desenvolver ao máximo as minhas práticas pedagógicas, contribuindo para a 

aprendizagem dos meus alunos, aperfeiçoando as suas capacidades e 

potencialidades e promovendo o seu desenvolvimento pessoal (físico, mental, 

cultural, emocional e social). Sempre tive a preocupação em criar um bom 

ambiente de aula e estabelecer uma relação de proximidade com os meus 

alunos, mas mantendo a distância professor-aluno para evitar faltas de respeito 

e indisciplina. Esta proximidade foi notável, sendo constituída, durante o ano, 

uma relação de amizade com os alunos. 

Desenvolvi as minhas ferramentas de trabalho, aprimorei-as, através do 

trabalho em equipa e da aprendizagem com profissionais mais experientes, 

aprendendo com a partilha de experiências com os meus pares, através das 

aulas observadas, reuniões e reflexões sobre o trabalho desenvolvido. Fui 

constantemente uma professora reflexiva sobre a prática pedagógica, visto que 

o momento basilar na formação inicial de professores assenta na reflexão 

crítica sobre a prática (Freire, 1996). 

Para colmatar este ponto, mais uma vez refiro que este foi um ano com 

muito trabalho, mas, com organização, empenho e dedicação, atingi os meus 

objetivos. 
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3.1. O estágio e os seus requisitos legais, institucionais e funcionais 

 

O EP rege-se por um enquadramento legal, institucional e funcional. No 

que diz respeito às orientações legais, o EP é regulado pelos princípios 

presentes na legislação em vigor, ou seja, Decretos-lei nº 74/2006 de 24 de 

Março1 e nº 43/2007 de 22 de Fevereiro2, que têm como premissas a obtenção 

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

Institucionalmente, o EP corresponde a uma unidade curricular do 

segundo ciclo de estudos3 conducente à obtenção do grau Mestrado de Ensino 

de EF nos Ensinos Básico e Secundário, correspondente ao 2º ano, e 

congrega duas componentes: a PES, isto é, o estágio na escola, e o RE onde 

descrevo toda a minha experiência enquanto docente da disciplina de EF e 

membro integrante de uma escola orientado por um professor da faculdade. O 

Decreto-lei nº 43/2007 de 22 de Fevereiro (p. 1321) valoriza a PES visto que 

constitui “um momento privilegiado, e insubstituível, de aprendizagem na 

mobilização de conhecimentos, capacidades, competências e atitudes, 

produzindo em contexto real, práticas profissionais adequadas a situações 

concretas na sala de aula, na escola e na articulação desta com a 

comunidade”. 

Na PES, os alunos escolhem qual a escola cooperante (EC) em que 

pretendem estagiar. Cada EC inclui um PC, que seja professor de EF 

experiente, para acolher e orientar um grupo de três ou quatro EEs que formam 

o NE. Os EEs assumem uma das turmas do PC para concretizar a sua PES. 

Os NE são ainda orientados por um professor da faculdade, designado de PO 

que, em consonância com o PC, supervisiona o EE na sua prática de ensino e 

na elaboração do relatório final dos estagiários (Batista & Queirós, 2013). 

 Nas normas orientadoras do EP são três as áreas de desempenho em 

que o EE procura desenvolver as competências profissionais fundamentais 

                                                           
1
 Ministério da Educação. (2006). Decreto-Lei nº 74/2006 de Março. Diário da República, 1.ª Série (60), 2242-2257. 

2 Ministério da Educação. (2007). Decreto-Lei nº43/2007 de 22 de Fevereiro. Diário da República, 1.ª Série (38), 1320-

1328. 
3
 Regulamento da Unidade Curricular Estágio Profissional do Ciclo de Estudos conducente ao Grau de Mestre em 

Ensino de Educação Física nos Ensinos Básicos e Secundário da FADEUP: 2014 – 2015. Porto: Faculdade de 
Desporto da Universidade do Porto. Matos, Z. 
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para exercer a profissão de Professor de EF. Assim sendo, as três áreas de 

desempenho (Normas Orientadoras da Unidade Curricular Estágio 

Profissional4, 2014-2015, p.2) são: 

Área 1 – “Organização e Gestão do Ensino e Aprendizagem”; 

Área 2 – “Participação na Escola e Relações com a Comunidade”; 

Área 3 – “Desenvolvimento Profissional”. 

 A área 1 engloba as tarefas de conceção, planeamento, realização e 

avaliação, referenciando que o EE tem que conduzir um processo de ensino-

aprendizagem promotor da formação e educação do aluno no âmbito da EF. 

Na área 2 inserem-se as atividades não letivas, assumindo como objetivo a 

integração do EE na comunidade educativa e na comunidade envolvente. 

Materializa-se no conhecimento da escola e em ser capaz de se envolver nas 

atividades que ultrapassam o âmbito da lecionação da turma que o EE 

acompanha, tornando-se numa pessoa promotora de sinergias entre a escola e 

o meio. Por último, a área 3 pretende que o EE desenvolva a sua competência 

profissional, numa lógica de procura permanente do saber, através da reflexão, 

investigação e ação (Batista & Queirós, 2013). 

 De acordo com as normas orientadoras (2014-2015, p. 3), entende-se o 

“EP como um projeto de formação do estudante com a integração do 

conhecimento proposicional e prático necessário ao professor, numa 

interpretação atual da relação teoria prática e contextualizando o conhecimento 

no espaço escolar. Tem como objetivo a formação do professor profissional, 

promotor de um ensino de qualidade”. 

Defino o EP como uma nova etapa na minha vida e um novo desafio. Foi 

o passar da teoria para a prática através da aplicação dos conhecimentos 

adquiridos nos anos anteriores. Porém, durante este ano, a aquisição de 

conhecimentos foi uma constante, estando permanentemente em atualização e 

evolução. 

O estágio deu continuidade à minha aprendizagem, desenvolvendo as 

minhas competências como docente da disciplina de EF, através do contacto e 

                                                           
4
 Normas Orientadoras da Unidade Curricular Estágio Profissional do Ciclo de Estudos conducente ao Grau de Mestre 

em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário da FADEUP: 2014 – 2015. Porto: Faculdade de 
Desporto da Universidade do Porto. Matos, Z. 
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interação com tudo o que o meio escolar me proporcionou este ano. Assim, tive 

a possibilidade de perceber e testar todos os conhecimentos que adquiri ao 

longo do meu percurso escolar e pessoal até ao momento. Tal como Batista e 

Queirós (2013)  defendem, no EP, o EE tem a oportunidade de modificar os 

seus conhecimentos, adequando-os à sua prática consoante os diferentes 

contextos. 

Entendo o estágio como um momento mais complexo do que o “simples” 

facto de lecionar aulas, sendo um aperfeiçoamento das capacidades, de 

tomada de decisões e, acima de tudo, de reflexão constante. Desta forma, 

como prescrito nas Normas Orientadoras do Estágio (2014-2015, p.3), “um 

professor reflexivo que analisa, reflete e sabe justificar o que faz em 

consonância com os critérios do profissionalismo docente e o conjunto das 

funções docentes entre as quais sobressaem funções letivas, de organização e 

gestão, investigativas e de cooperação”. Batista e Queirós (2013, p. 41) 

consideram que o EP “pretende dotar e capacitar o futuro professor de EF de 

ferramentas que auxiliem a desenvolver uma competência baseada na 

experiência refletida e com significado”. Como tal, ser professor é muito mais 

do que aquilo que a componente prática exige. 

Este foi um ano fundamental para a minha formação, sendo o que me 

permitiu aprender em contexto prático. Sou da opinião que a prática reforça 

tudo o que aprendemos na teoria, adquirindo novos conhecimentos e 

experiências.  Foi também o ano com dupla condição: encarnei, por um lado, 

um papel para o qual me estava a moldar e, por outro, fui sujeita a orientações 

superiores que se tornaram essenciais para regular este processo. Bem como 

o próprio nome indica, fui uma EE que teve de desenvolver tarefas de 

conceção, planeamento, realização e avaliação, conduzindo um processo de 

ensino-aprendizagem promotor da educação e formação do aluno no âmbito da 

EF.  

Procurei envolver-me nas atividades que ultrapassaram o âmbito da 

lecionação da turma que acompanhei, através da integração na comunidade 

educativa, de uma intervenção responsável em cooperação com os membros 

envolventes. Sendo assim, através da experiência real de ensino o EE conhece 
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os contornos da profissão, tornando-se, pouco a pouco, um membro dessa 

comunidade educativa, denominada, por Lave e Wenger (1991), de 

comunidade prática. 

 

3.2. O papel da escola nos dias de hoje 

 

A escola como instituição é uma entidade que questiona e reflete 

criticamente sobre o seu significado e de tudo o que representa. É uma 

instituição responsável pela formação de valores morais para que os sujeitos 

consigam viver em sociedade, podendo funcionar como uma fábrica de 

cidadãos visando a integração social (Canário, 2005). 

Na minha opinião, a instituição escola deve garantir a educação para 

todos, deve assegurar a formação pessoal, intelectual, cultural, social, e física 

de todas as crianças e jovens da nossa sociedade, deve atender às 

dificuldades de cada um, para que todos possam desfrutar de aprendizagens 

plenas e enriquecedoras, para que as suas potencialidades sejam exploradas 

ao máximo, afinal, a Educação é um direito de todos! 

A Escola, como instituição, é hoje um espaço pluridisciplinar de extrema 

importância para toda a sociedade uma vez que é nela que várias culturas se 

encontram. Como refere Torres (2008, p. 59), a escola é um “entreposto 

cultural”, isto é, “um espaço de cruzamento, de culturas de relações 

diferenciadas entre atores escolares e educativos”. 

De acordo com Guerra (2002), a escola produz a sua própria cultura que 

se vai desenvolvendo durante o percurso de interação social. Porém, torna-se 

inevitável que a escola não transmita a cultura da sociedade em que se insere. 

Como diz Carvalho (2006, p. 1) acerca da educação, quando afirma que “os 

sistemas educativos acabam por ilustrar os valores que orientam a sociedade e 

o que esta quer transmitir”. 

A escola é uma comunidade social, organizada para exercer a função de 

educar e instruir. Cada escola tem a sua própria identidade, consoante o 

contexto onde se insere e a sua dinâmica de funcionamento. Todavia, todas 

devem garantir o pleno desenvolvimento do aluno e um ensino individualizado 
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atendendo às questões da heterogeneidade. Mas isto parece-me ser pouco 

concretizável. As turmas nas escolas cada vez são maiores, por exemplo, a 

minha turma residente tinha apenas dezasseis alunos no ano letivo transato e, 

neste ano, passaram a ser vinte e quatro alunos. Juntou-se uma turma de um 

ensino articulado do Curso Básico de Música a outros alunos do ensino 

corrente. Este procedimento poderá gerar dificuldades na atuação do docente, 

principalmente na obtenção da qualidade do trabalho individualizado. A escola 

revela essa preocupação, contudo, as medidas do sistema educativo não 

facilitam o processo. 

Em suma, a escola, tal como o saber e o conhecimento, está em 

constante evolução e atualização a todos os níveis. Isto em benefício de um 

ensino de melhor qualidade, que seja capaz de atender às necessidades da 

sociedade e que se quer inclusiva para todos. 

 

3.3. O reencontro com a minha escola – A escola cooperante 

 

Chegara a hora de reencontrar uma escola que já fora minha e onde 

desfrutara de bons momentos no passado. Foram muitas as experiências aí 

vividas enquanto aluna, há cerca de há 10 anos. 

No dia 4 de setembro de 2014, o primeiro dia em que entrei na escola 

assumindo outro papel que não o de aluna, surgiu um misto de emoções: 

ansiedade, nervosismo, curiosidade e um à vontade com o meio.  

 “O facto de esta ser uma escola que me é completamente familiar e pela qual 

tenho um grande carinho, pois foi a escola em que estudei durante o meu 2º e 3º ciclo, 

fez com que me sentisse um pouco mais à vontade” (Diário de bordo nº 1, 4 de 

setembro de 2014). 

 

Toda a emoção permanecia, pois tinha chegado a altura de me 

descobrir, de desenvolver a minha identidade profissional através da afirmação 

pessoal e fazer parte de um grupo presente na escola. Segundo Huberman 

(2000), o PE defronta-se com dois sentimentos: o da sobrevivência, em que 

luta para não desistir da profissão ao deparar-se com as adversidades, e o da 
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descoberta, que se caracteriza pelo facto de se sentir um profissional e de se 

descobrir enquanto profissional. 

Sentia-me feliz por ter ficado colocada na escola pretendida, não por ser 

próxima do local onde resido, mas por me ser familiar. Tornou-se relevante 

conhecer o outro lado da escola, encarando outra realidade, visto que a 

conhecia enquanto antiga aluna.  O facto de ter partilhado os mesmos espaços 

com professores que já foram meus e funcionários que me conhecem desde 

criança deixou-me sem saber como lidar com certas situações. Foi estranho 

ouvir as funcionárias, que muitas vezes brincaram comigo, chamarem-me de 

professora e os professores referirem que atualmente não eram meus 

professores, mas colegas. Fui-me moldando a estes comportamentos através 

da convivência com os professores, com a participação em reuniões, o simples 

pequeno almoço tomado no bar, ou até mesmo ser surpreendida com: bom dia 

professora! 

 “A sala dos professores foi um local visitado por nós que o podemos frequentar 

a partir do momento. Torna-se um pouco estranho para mim, pois foi uma sala que 

enquanto aluna da escola, tal como todos, tinha a curiosidade de saber o que passava 

por detrás daquela porta e, neste momento, estou do lado de dentro da porta com 

outra perspetiva, a de professora estagiária” (Diário de Bordo, 5 de setembro de 2014). 

 

A Escola Pêro Vaz de Caminha nasceu em 1970, sendo nessa altura a 

única Escola Preparatória do Porto sem instalações próprias. Ocupava 

inicialmente três antigas casas particulares (sede da Escola, secção masculina 

e secção feminina). Estes três edifícios funcionaram durante dezassete anos, 

sem condições "materiais", mas com uma enorme dedicação por parte de 

todos os intervenientes. 

Em 1987, a Pêro, nessa altura já C+S, mudou para as instalações onde 

se encontra hoje, na Rua da Telheira, Amial, freguesia de Paranhos, concelho 

do Porto. Edifício novo, constituído por quatro blocos, com muito melhores 

condições físicas. Depois de dezasseis anos de espera, em setembro de 2002, 

estando eu no meu 6ºano, a escola possui finalmente um pavilhão 

gimnodesportivo. Atualmente, a Escola é denominada como Escola E. B. 2,3 

Pêro Vaz de Caminha. 
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Em termos económicos, a população da freguesia de Paranhos vive, na 

sua maioria e na presente conjuntura, um período de dificuldades económicas 

devido a situações de desemprego ou emprego precário, como demonstra o 

número de alunos/crianças que beneficiam da ação social escolar. Os alunos 

possuem um nível social baixo/médio, vivem com grandes dificuldades no seio 

de famílias carenciadas e com baixo poder económico. 

Penso que o facto de muitos alunos não possuírem um núcleo familiar 

estável que lhes transmita valores e educação, faz com que muitos deles sejam 

indisciplinados. Desta forma, a taxa de reprovação e o insucesso escolar é 

elevado, existindo várias faltas disciplinares ao longo do ano. Não obstante, já 

há uns bons anos atrás, enquanto aluna da escola, esta passava pela mesma 

situação, muitos processos disciplinares e muitas reprovações, embora 

atualmente os valores sejam superiores. Assim, justifica-se o facto de a escola 

pertencer ao projeto TEIP (Território Escolar de Intervenção Prioritária). O 

projeto TEIP visa contrariar isso mesmo. Foi criado pelo Ministério da 

Educação em 1996, e prescreve uma intervenção num determinado espaço 

geográfico, administrativo e social de combate aos problemas de exclusão 

social e exclusão escolar. 

O Agrupamento de Escolas Pêro Vaz de Caminha é composto por 

quatro estabelecimentos de ensino, dos quais um é do 2º e 3º ciclos e três do 

1.º ciclo, com Jardins de Infância: Escola Básica 2/3 Pêro Vaz de Caminha, 

EB1/JI da Agra, EB1/JI  S. Tomé e EB1/JI dos Miosótis. 

A escola Pêro Vaz de Caminha é composta por um edifício inserido num 

amplo espaço ocupado pelos recreios, Pavilhão Gimnodesportivo, campo de 

jogos e zonas ajardinadas. O espaço coberto está dividido em quatro corpos 

interligados, sendo três compostos por rés-do-chão e primeiro piso, e o quarto 

apenas por rés-do-chão.  

A zona gimnodesportiva compreende um campo de jogos e um pequeno 

edifício onde se alojam os antigos balneários, que se encontram desativados. 

Após recuperação de parte deste espaço, foi aí implementado o Gabinete de 

Apoio ao Aluno.  
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O Pavilhão Gimnodesportivo foi construído em parceria com Ministério 

da Educação e Câmara Municipal do Porto. O Agrupamento de Escolas Pêro 

Vaz de Caminha usufrui do espaço das 8h30m às 18h30m, nos dias úteis. Nos 

restantes horários e dias (fim de semana e feriados), o Pavilhão 

Gimnodesportivo é da responsabilidade da entidade Porto Lazer (Câmara 

Municipal do Porto). Como se depreende, a gestão deste espaço é partilhada 

pelas duas entidades, resultando muitas vezes em conflitos, pois, em certas 

ocasiões, quando chegávamos à escola de manhã, deparávamo-nos com o 

espaço completamente sujo. Este edifício é composto por um ginásio, um 

pavilhão com galeria, instalações sanitárias na galeria, balneários femininos e 

masculinos para os alunos, gabinete dos docentes, balneários dos docentes, 

gabinete médico, instalações sanitárias para deficientes e arrecadações de 

materiais. Sem dúvida que fui uma afortunada com o material existente na 

escola e ocupação dos espaços. O material para as diversas modalidades 

apresentam um ótimo estado e qualidade. Relativamente à ocupação de 

espaços, através da realização do roulement, foi um privilégio verificar que iria 

ter sempre a totalidade de um espaço para a minha turma, o que na maioria 

das escolas não se verifica. 

A identificação dos recursos materiais e espaciais foi essencial para um 

planeamento adequado. Por vezes, devido às condições climatéricas, não era 

possível lecionar-se devido à falta de segurança no pavilhão. 

 

3.4. Finalmente, os meus alunos! 

 

O que mais marca os EE são as tarefas inerentes ao processo de ensino 

aprendizagem, principalmente as interações que estabelecem com os alunos. 

“Os alunos são o centro do investimento enquanto professores iniciantes” 

(Batista, 2014, p. 35). 

São os alunos que dão significado à ação do professor.  Cada aluno tem 

as suas capacidades, conhecimentos e motivações que será o que determina a 

ação do professor. 
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Sem dúvida, que entre o professor e o aluno há um elo de vinculação, 

“entre o futuro do professor e o futuro que os alunos desejam destinar para as 

suas vidas” (Ferreira, 2013, p. 117). 

Anteriormente ao início do ano letivo, cada estagiário escolheu a turma 

pela qual iria ficar responsável, assumindo o papel de PE. Optei por uma das 

turmas do 9ºano, pela razão de já conhecer e ter vivenciado com alguns 

alunos. Não obstante, poderia ter sido um risco, pois, por vezes, o facto de os 

conhecer de outros contextos dificulta o processo, surgindo demasiada 

confiança. No meu caso, isso não sucedeu e rapidamente perceberam qual a 

minha função na escola, embora numa fase inicial houvesse a dificuldade em 

me instituírem enquanto professora. 

A PC foi a diretora de turma da turma que lecionei durante este ano 

letivo, o que me permitiu uma maior envolvência e convivência com a mesma.  

No final do segundo período, acompanhei a turma na viagem de finalistas, visto 

que, para além de serem os meus primeiros alunos e por ser a primeira turma 

que orientei durante um ano completo, sou também apologista em estabelecer 

ótimas relações entre professores e alunos. 

A turma do 9º ano era constituída por vinte e cinco alunos que fazem 

parte do regime articulado do Ensino Artístico (Curso Básico de Música), com 

exceção dos novos elementos que entraram para a turma. Dos vinte e cinco 

alunos, quinze eram do género masculino e dez do género feminino, com 

idades compreendidas entre os catorze e dezasseis anos. Sete alunos eram 

retidos, mas não causaram quaisquer problemas disciplinares. Um aluno tinha 

NEE, porém, não houve a necessidade de adaptar as aulas uma vez que não 

frequentou EF. 

Na reunião que antecedeu o início do ano letivo, a diretora de turma 

realizou uma breve caracterização dos alunos da turma, descrevendo-os como 

bons alunos, que não causam distúrbios nem são indisciplinados. Referiu, 

também, que a maioria dos alunos têm um ambiente familiar estável, com um 

nível social acima da média dos alunos da escola, e os restantes têm um nível 

social mais baixo. Entretanto, no primeiro conselho de turma, a diretora de 

turma aprofundou as características da turma. Transmitiu que são alunos com 
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comportamentos infantis, mas, ao nível do desempenho nas aulas de EF, são 

alunos bons e muito bons, sendo poucos os que apresentam dificuldades. 

Todos demonstraram um bom nível de empenho nas aulas, foram cooperativos 

e não evidenciaram qualquer problema na formação de equipas mistas. 

Nenhum aluno tirou negativa no ano transato a EF, sete alunos obtiveram 

classificação de nível cinco, dez alunos obtiveram classificação de nível quatro 

e seis alunos obtiveram classificação de nível três. Neste ano, as classificações 

melhoraram, tendo dez alunos obtido nível cinco, doze obtiveram a 

classificação de nível quatro e apenas dois alunos é que obtiveram o nível três. 

Foi decido, em reunião de NE, a distribuição de fichas de caracterização 

individual (anexo1) na primeira aula do primeiro período a fim de obter 

informações relevantes sobre os alunos e conhecer melhor cada um deles. A 

ficha contava com quatro itens como: a saúde, que continha questões relativas 

a possíveis problemas de saúde, sendo fundamental obter o conhecimento se 

os alunos são saudáveis; a relação com a escola, que incluía questões acerca 

das disciplinas mais ou menos favoritas e como o aluno se qualifica na escola 

(medíocre a excelente); dados relativos à EF, se gostam, quais as modalidades 

mais e menos preferidas; dados desportivos, que englobava questões sobre o 

seu percurso desportivo, se praticam ou já praticaram alguma modalidade 

desportiva; e, por fim, curiosidades, em que os alunos tinham de descrever a 

sua maior qualidade, o seu maior defeito e qual a profissão que gostariam de 

seguir no futuro, tendo muitos alunos selecionado serem professores de EF. 

Relativamente à disciplina de EF, a maioria dos alunos referiram-na 

como a sua favorita, não sendo mencionada como a menos preferida. A 

informação retida fez com que sentisse uma grande responsabilidade em fazer 

com que este gosto e motivação pela disciplina se mantivessem, motivando os 

alunos e propondo objetivos desafiadores e alcançáveis. 

Outra característica que foi possível verificar nesta turma refere-se ao 

facto de serem alunos muito acessíveis, unidos e com bom espírito de grupo, 

definindo, no primeiro dia de aulas, um grito de turma para demonstrarem essa 

união e espírito de equipa. A relação de proximidade entre mim e os meus 

alunos foi notável, visto que sempre tive a preocupação de promover uma boa 
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harmonia e clima de aula. Quis que percebessem que era possível estabelecer 

laços e criar amizades para além do compromisso de estudo e empenho que 

têm com a escola. Todavia, tinham de saber distinguir o espaço de aula do 

espaço fora de aula. Complementando com Freire (1996), que refere que a 

escola deve ser um local onde o convívio entre os diferentes agentes deve ser 

tudo menos indiferente, frio e só. 

Neste ano, para além da turma do 9ºano, fiquei responsável por mais 

duas turmas. Uma delas, um 6ºano, foi partilhada pelos quatro estagiários e 

cada um lecionou uma UD por período. Pelas informações transmitidas no 

conselho de turma e pelas aulas observadas, verifiquei que eram alunos muitos 

empenhados e com um ótimo comportamento disciplinar. A turma era 

constituída por vinte e sete alunos, catorze alunos do género masculino e treze 

do género feminino, com idades compreendidas entre os dez e os treze anos. 

Quatro alunos eram retidos, mas não causaram problemas disciplinares. 

Dois alunos eram de Educação Especial, contudo, frequentavam as 

aulas de EF, cumprindo com todas as tarefas propostas, sem termos a 

necessidade de adaptarmos as aulas. 

No início do segundo período, entrou para a turma um novo aluno do 

género masculino que, numa fase inicial, aparentou ter um comportamento 

desadequado, mas, controlado pelos professores, não revelou nenhum 

problema disciplinar. 

Na primeira reunião de conselho de turma, a diretora de turma 

descreveu a mesma como, regra geral, bons alunos que não causam distúrbios 

nem são indisciplinados. 

Nenhum aluno tirou negativa no ano transato a EF, seis alunos 

obtiveram classificação de nível cinco, treze alunos obtiveram classificação de 

nível quatro e oito alunos obtiveram classificação de nível três. Neste ano, os 

níveis obtidos sofreram alterações, tendo dois alunos a classificação de nível 

cinco, vinte e um a classificação de nível quatro e cinco a classificação de nível 

3, apresentando melhores resultados neste patamar. 

Relativamente às questões de saúde, nesta turma não houve qualquer 

problema, sendo alunos saudáveis. 
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Tal como sucedeu na minha turma residente, nesta ficou definido, em 

reunião de NE, distribuir a mesma ficha de caracterização individual na primeira 

aula do primeiro período, pelos motivos já apresentados anteriormente. Grande 

parte dos alunos referiu a EF como a sua disciplina favorita, demonstrando 

durante o ano serem alunos empenhados e motivados para as aulas. 

Apesar desta turma ter sido partilhada pelos quatro estagiários, procurei 

estabelecer uma relação de proximidade, considerando que nestas idades se 

torna mais acessível a criação de laços. São alunos mais novos, que facilmente 

dizem o que sentem. Senti que conseguimos estabelecer uma boa relação, 

criando um bom clima nas aulas. 

A terceira turma que me ficou atribuída diz respeito a uma turma do 

primeiro ciclo, da Escola da Agra. A turma era constituída por vinte e cinco 

alunos, dezasseis alunos do género masculino e nove do género feminino, com 

idades compreendidas entre os oito e os doze anos. Cinco alunos eram 

repetentes. 

Quando me apresentei na escola, reuni com a professora responsável 

pela turma que me transmitiu algumas informações sobre a mesma. Embora 

fosse uma turma com um elevado número de alunos, estes eram disciplinados, 

empenhados e gostavam muito das aulas de EF. No decorrer do ano letivo 

apresentaram um bom desempenho motor, sendo alunos sempre dispostos 

para a aula, motivados, entusiasmados e competitivos.  

Para que fosse possível conhecer um pouco mais acerca de cada aluno, 

decidi, em conversa com a outra estagiária que também ficou com uma turma 

da Escola da Agra, distribuir uma ficha de caraterização individual (Anexo 2). 

A ficha foi uma adaptação das elaboradas para o 6º e 9º anos, contendo 

os seguintes itens: a saúde; os tempos livres; os dados desportivos e, por 

último, as curiosidades. Pelas informações retiradas das fichas de 

caracterização, foi possível verificar que todos os alunos gostam de ocupar os 

seus tempos livres a fazerem Desporto e que 50% da turma pratica uma 

modalidade desportiva. 

Considero que esta é outra realidade que não esperava encontrar. São 

alunos muito afetuosos, carinhosos, sempre bem dispostos e predispostos para 
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a aula, com muita energia em volta. Esta experiência foi muito benéfica, pois, 

quem sabe, a partir deste momento as Atividades Extras Curriculares (AEC’S) 

poderão ser uma opção. Sendo importante perceber que a EF no primeiro Ciclo 

surge como “um fator potenciador das aprendizagens nas outras áreas 

escolares”, podendo até “revestir formas terapêuticas pois a falta de atividade 

apropriada leva muitas vezes a carências irremediáveis” (Matos, 2000, p. 20). 

Não posso terminar este ponto, sem referir o quão gratificante foi 

interagir com três turmas diferentes, cada uma de um ciclo distinto e com faixas 

etárias díspares. O conhecimento adquirido, a partilha com os alunos, a 

adaptação aos diferentes contextos e a diferença entre os objetivos nas 

matérias de ensino permitiram-me evoluir enquanto pessoa, colaborando na 

construção da minha identidade profissional. As interações que tive com todos 

os alunos e as experiências vivenciadas assumiram-se como meios 

fundamentais na construção e reconstrução da identidade profissional. O facto 

de o primeiro contacto com a realidade ter sido tão abrangente, tendo a 

possibilidade de ter explorado todos os recursos que envolvem a profissão, 

possibilitou-me a aquisição de um conhecimento e aprendizagem 

extremamente significativos.  

Antes de o ano letivo ter começado, quando me informaram que iria ficar 

responsável por três turmas, sendo uma de cada ciclo de ensino, coloquei em 

causa a minha capacidade de corresponder a todos os deveres que o estágio 

impõe. Contudo, através de esforço, persistência, autonomia e uma grande 

vontade de querer superar, com qualidade, todas as tarefas que se 

relacionavam com prática letiva, foi possível dar resposta a esses deveres. A 

construção da identidade profissional do professor de EF compreende um 

processo de aprendizagem que “exige um grande investimento pessoal, 

vontade própria, esforço e comprometimento com a profissão”(Resende et al., 

2014, p. 160) 

O aprendizado e a experiência que adquiri com a lecionação do 4ºano, 

do 6ºano e do 9ºano tornou-se numa mais-valia para mim. Atualmente posso 

afirmar que, no ano de estágio, em que advém a entrada na profissão, ter de 

lidar com diferentes situações de ensino-aprendizagem, agindo consoante os 
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contextos e descobrindo as soluções para os problemas que iam surgindo, fez 

com que ultrapassasse as minhas expectativas, medos e anseios iniciais. Para 

terminar, e de acordo com Alves et al. (2014), a construção da identidade 

profissional é definida ao longo do tempo e em relação com a comunidade 

prática, em que é fulcral identificar as regras, os princípios e os recursos 

intrínsecos à profissão. 

 

3.5. O Grupo de Educação Física 

 

O grupo de EF era constituído por quatro professores. 

Todos os professores, desde o primeiro dia em que frequentamos a 

escola, foram muito acessíveis, simpáticos e disponíveis para ajudar no que 

quer que fosse. 

O roulement e o planeamento geral de EF foi elaborado pelo NE. Os 

outros professores do grupo concordaram com todas as decisões tomadas pelo 

núcleo e revelaram-se facilitadores durante todo o ano de estágio. Sempre que 

era necessário, demonstravam-se muito flexíveis na cedência dos espaços de 

aula. 

Por vezes, não sabia como lidar com os outros professores. Nunca me 

fizeram sentir inferior, tratando-me sempre muito bem. Viram-me como colega 

de profissão, no entanto, para mim, foi bastante difícil identificá-los como isso, 

designando-os por professores. Quantas vezes aconteceu chamar professor 

aos meus colegas do grupo e os mesmos afirmarem que não são meus 

professores, mas sim colegas de trabalho. Através destas situações, fui-me 

sentindo mais à-vontade e integrada no grupo. Com o passar do tempo, fui-me 

habituando a esta igualdade. 

Todas as atividades desportivas da escola foram realizadas pelo NE, 

pelo que fomos valorizados e elogiados. 

Foi muito interessante e proveitoso poder partilhar conhecimentos com 

os outros professores. Achei curioso quando me pediram o meu planeamento 

das modalidades, pois pensava que os professores com experiência não 
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necessitavam dos nossos planos, contudo, sempre fizeram questão de 

mencionarem que gostam de estar atualizados e obter novos conhecimentos. 

Os momentos de diversão entre todos foram notórios, uma vez que era 

um grupo com um espírito jovem e inovador. 

Em diversas situações ao longo do ano, houve momentos de reflexão e 

trocas de experiência, quer através das reuniões do grupo de EF, quer de 

reuniões informais na sala dos professores. Esta troca de experiências e 

opiniões contribuíram muito para o início do meu desenvolvimento profissional. 

 

3.6. O núcleo de estágio: Comunidade Prática 

 

Entende-se que o NE é constituído pelos EEs, PC e PO da faculdade, 

que, segundo Batista e Queirós (2013), devem funcionar como comunidades 

práticas, levando os estagiários a gerar novo conhecimento e novas 

competências. 

Wenger (2006, p. 1) define “comunidades de prática” como “um grupo de 

pessoas que compartilham uma preocupação ou paixão por algo que fazem e 

aprende como fazê-lo melhor quando interagem regularmente”. A este respeito 

é perceptível que o NE trabalhe em equipa, possibilitando a partilha e a troca 

de conhecimentos, de ideias e formas de agir no cumprimento de metas e 

objetivos comuns, uma vez que otimiza o tempo de cada um de nós e permite 

conhecer melhor os nossos colegas e aprender com isso. 

O grupo de estágio era constituído por mim e mais três EEs. Uma das 

colegas já era minha conhecida, tendo estudado na escola Pêro Vaz de 

Caminha tal como eu, e, no primeiro ano do mestrado, pertencia a uma turma 

que eu tinha bastante contacto, daí termos conversado algumas vezes. Logo 

no primeiro dia, pareceu-me empenhada e responsável. No que se refere ao 

EE do género masculino não o conhecia, mas demonstrou ser muito 

descontraído, o mais de todos, mesmo tendo uma turma complicada. Revelou 

ser aplicado e responsável. Por fim, a última colega de estágio é uma pessoa 

bastante importante para mim, pois somos amigas já há algum tempo. 

Conhecemo-nos na licenciatura e sempre nos demos muito bem. Este percurso 
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académico não seria o mesmo caso não trabalhássemos juntas, visto que nos 

ajudamos uma à outra, quer na licenciatura quer no mestrado. Durante estes 

anos, lutamos pelo mesmo objetivo e juntas trabalhamos de forma excelente 

para o alcançar. Penso que, neste processo, fomos o pilar uma da outra, e 

passamos grande parte dos nossos dias a refletir sobre as aulas lecionadas, 

sobre todo o planeamento, quase sempre feito em conjunto, e sobre o estágio, 

partilhando informações e troca de opiniões. Também fomos observar várias 

vezes as aulas uma da outra, para posteriormente refletirmos e emitirmos a 

nossa opinião acerca do que correu bem e do que correu menos bem, pois só 

assim foi possível a nossa evolução. No entanto, estivemos sempre dispostas 

para trabalhar com os outros colegas, o que nos permitiu formar um bom NE. 

Ao longo do ano, reunimos várias vezes, principalmente para 

trabalharmos nas atividades competitivas da escola e para refletirmos sobre o 

processo de ensino, sobre a lecionação das nossas aulas e quais as medidas e 

estratégias que cada um ia adotando consoante os problemas que foram 

surgindo. Numa fase inicial, senti que havia uma dificuldade em os estagiários 

expressarem as opiniões relativamente à lecionação das aulas dos colegas. 

Todavia, com o passar do tempo, tornou-se um hábito e as discussões, 

opiniões e os pedidos de ajuda foram uma constante. 

Entre nós estabeleceu-se uma união e espírito de ajuda, um clima 

positivo e uma relação respeitosa e amigável. Entendi que “o agir profissional 

do professor não pode ser, na atualidade, realizado apenas em situação de 

isolamento. A complexidade dos problemas exige trabalho em equipa 

decorrente da assunção de projetos comuns” (Alarcão & Tavares, 2003, p. 

132). 

Quanto à PC, desde logo, pareceu-me uma pessoa extremamente 

competente, muito responsável e organizada. Dedica várias horas livres na 

promoção da EF na Escola, organizando torneios e visitas de estudo. Tinha um 

grande carinho pela sua direção de turma, sendo a turma que eu lecionei, e fez 

de tudo para ajudá-los a concretizar a viagem de finalistas. A PC foi 

fundamental neste processo, assumindo um papel crucial no acompanhamento 

dos EEs (Batista & Queirós, 2013). 
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Os professores mais experientes assumem um papel central na 

formação dos mais jovens (Nóvoa, 2009). O professor principiante pode e deve 

ser acompanhado por um professor com mais experiência (Carrega, 2012). 

Relativamente ao PO, eu já tinha o gosto de o ter conhecido, pois foi 

meu professor na Didática de Futebol e adorei o contacto que tive com o 

mesmo. Pareceu-me um excelente professor e pessoa. Foi extremamente 

competente, transmitindo-nos muitos conhecimentos, sabedoria e várias 

opiniões, que nos fizeram evoluir. 

Os motivos que me fizeram optar pela escola Pêro Vaz de Caminha 

foram os seguintes: ser uma escola que me sentia confortável e ter uma ideia 

de quem era o professor orientador, caso fosse o mesmo do ano anterior. 

Sendo assim, não tive qualquer dúvida em colocar esta escola como a primeira 

opção.  

A orientação de um docente da FADEUP permite a coordenação da sua 

ação de supervisão com o PC. Ainda orienta a elaboração do relatório final dos 

estagiários (Batista & Queirós, 2013). 

Considero que foi possível estabelecer uma ótima relação quer com a 

PC quer com o PO, pois ambos estiveram sempre prontos a colaborar e a 

ajudarem-me neste ano tão importante de estágio. De acordo com Rolim (2013, 

p. 59), o relacionamento dos PC e PO para com o EE, “sem deixar de ser 

vigilante, passa a ser um relacionamento de cooperação, de colaboração, de 

facilitador, de mediador, em que o estagiário tem oportunidade de apresentar 

as suas conceções, defender os seus pontos de vista e as suas crenças, refletir 

e justificar as sua opções, apresentar e ensaiar as sua soluções e, por último, 

avaliar e confirmar o êxito ou “inêxito” das suas propostas e realizações. Que 

ambos são profissionais que estão ali apenas e só para ajudar”. 
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4. Realização da Prática Profissional
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4.1. A preparação prévia do ano letivo 

 

O confronto com a realidade exige uma preparação antecipada do que 

irá advir. Após o conhecimento físico da escola onde iria atuar, tornou-se 

fundamental analisar e explorar as orientações pelas quais esta se rege. Ser 

professor não assenta só na lecionação das aulas, mas em todas as funções 

que envolvem o ensino. Na mesma linha de ideias, Bento (2003) considera 

como tarefas inerentes e centrais ao professor, a planificação, a realização, a 

análise e avaliação do ensino. Tal como o autor afirma, o professor 

desempenha o papel de guia na educação dos alunos, organiza o processo de 

educação, conduz e direciona o processo de desenvolvimento da 

personalidade dos alunos. Assim, destaco a importância atribuída à leitura e 

análise dos seguintes documentos: o Projeto Educativo da Escola5, o 

Regulamento Interno6, o Projeto Curricular de Escola7, o Regulamento 

Específico da disciplina de Educação Física8 e o seu Currículo Nacional. A 

preparação do ano letivo consiste na agregação de todos estes documentos, 

pois, segundo Bento (2003, p. 19) “a planificação do processo educativo é 

extremamente, pluridimensional e multiforme, dependendo também de 

condições adversas”. 

Através da análise e reflexão constante sobre estes documentos, que 

revelaram ser uma ferramenta imprescindível para a PE, dada a complexidade 

do processo educativo, permitiu-me elaborar os objetivos pretendidos no 

processo de ensino-aprendizagem para as minhas turmas. O ser professor 

implica um trabalho intensivo de preparação da ação educativa antes da sua 

aplicação no terreno. Para além de o professor ter de conhecer a comunidade 

educativa, as condições humanas, materiais e físicas, não pode descurar das 

questões inerentes à disciplina, ou seja, quais as competências gerais e 

específicas, o que ensinar, como ensinar e quando ensinar. Os programas 

                                                           
5
 Projeto Educativo do Agrupamento de Escolas Pêro Vaz de Caminha, ano letivo 2014/2015, aprovado pelo Conselho 

Geral: 2013. Agrupamento de Escolas Pêro Vaz de Caminha. 
6
 Regulamento Interno do Agrupamento de Escolas Pêro Vaz de Caminha, ano letivo 2014/2015, aprovado pelo 

Conselho Geral: 2003. Agrupamento de Escolas Pêro Vaz de Caminha. 
7
 Plano de Estudos e de Desenvolvimento do Curriculo do Agrupamento de Escolas Pêro Vaz de Caminha, ano letivo 

2014/2015.  
8
 Regulamento Específico das aulas de Educação Física, aprovado no ano letivo 2014/2015. Agrupamento de Escolas 

Pêro Vaz de Caminha. 
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nacionais orientam-nos nesse sentido, no entanto, deve ser feita uma reflexão 

crítica acerca dos mesmos. Deste modo, tive em conta o que é mencionado 

nos programas face às necessidades dos meus alunos, realizando os ajustes 

fundamentais para que fosse possível criar situações mais favoráveis à sua 

aprendizagem e evolução. Para Metzler (2011), os programas de EF têm de 

ser vistos, considerando uma interpretação e adaptação pessoal do professor, 

através de uma combinação de objetivos de aprendizagem, instalações, 

conteúdos e atividades, e a forma particular como os professores os aplicam. 

Antes do professor compreender, assimilar e adquirir estas tarefas e 

obrigatoriedades relacionadas com o processo ensino-aprendizagem, torna-se 

fulcral que conceba a sua percepção do ensino, da disciplina que leciona, dos 

alunos com quem trabalhará e do contexto em que a EC estará inserida. De 

acordo com Graça (2001, p. 110), “as conceções que os professores possuem 

acerca dos conteúdos de ensino e acerca dos alunos com quem trabalham 

refletem-se no modo como pensam e desenvolvem as suas práticas de 

ensino”. Torna-se também importante identificar a conceção inerente à 

disciplina de EF na EC. Na escola em que estagiei, a disciplina revela um forte 

domínio no que diz respeito à realização de atividades desportivas, na 

promoção de hábitos frequentes de exercício físico e na integração de todos os 

membros da comunidade educativa, principalmente os alunos.  

Deste modo, entendendo a conceção como um ponto de partida para um 

bom projeto de planeamento (Bento, 1987), para que a minha atuação fizesse 

sentido, analisei toda a informação retida nos vários níveis, quer a âmbito 

curricular, quer nos contextos socioeconómicos e culturais da população da 

comunidade escolar.  

Após a realização da conceção, ou seja, a análise de todos os 

documentos e de retirar as ilações fundamentais para poder dar início ao 

planeamento geral da disciplina de EF e do processo ensino-aprendizagem das 

minhas turmas, algumas questões persistiam. Como é que iria realizar o 

planeamento do processo ensino-aprendizagem? Quais as modalidades que 

iria lecionar? Será que me conseguiria adaptar a todas as matérias? E com as 

que tenho mais dificuldades, como farei? Que modelos de ensino adotarei? 
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Será que irei conseguir criar exercícios para todos os objetivos destinados aos 

alunos? Estas dúvidas foram elucidadas aquando a elaboração dos três níveis 

de planeamento que se seguem, caracterizados por Bento (2003) como: 

Planeamento Anual, Planos de Unidades Didáticas e Plano de aula. 

 

4.1.1. Planeamento Anual 

 

O ato educativo envolve inúmeros fatores que exigem uma grande 

preparação por parte do professor. Essa preparação surge através do 

planeamento. Bento (2003, p. 8) define planeamento como “uma reflexão 

pormenorizada acerca da direção e do controlo do processo de ensino numa 

determinada disciplina”, sendo considerado como “um elo de ligação entre as 

pretensões, imanentes ao sistema de ensino e aos programas das respetivas 

disciplinas, e sua realização prática” (Bento, 2003, p. 15). 

A construção do Plano Anual deve ser feita de forma consciente e 

flexível para que seja possível a sua reconstrução ou adaptação, caso seja 

necessário. Uma das primeiras tarefas realizadas pelo NE foi a análise da 

planificação anual do ano transato para percebermos quais as modalidades 

abordadas e como se distribuíam, para posteriormente elaborarmos a do ano 

que provinha. O plano anual revela-se um instrumento muito útil, na medida em 

que orienta um professor ao nível da organização do seu processo de ensino-

aprendizagem, no entanto, tal como refere Bento (2003, p. 60), funciona como 

“um plano sem pormenores da atuação ao longo do ano”. Tendo em conta o 

plano do ano transato, este sofreu algumas alterações aquando da realização 

do plano para o ano que iria decorrer. Devido ao aumento ou diminuição do 

número total de aulas por período, tivemos que ajustar o número de aulas por 

modalidade. Neste sentido, optamos por retirar tempos letivos às modalidades 

que tinham mais aulas ou acrescentar outros às que tinham menos, para que 

houvesse um equilíbrio na lecionação de todas elas. As linhas orientadoras 

foram as mesmas que as do ano anterior, ou seja, as modalidades já tinham 

um período definido para serem lecionadas (Quadro 1).  
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De referir que o planeamento anual não foi um documento rígido, uma 

vez que, para algumas turmas da escola, sofreu uma alteração a meio do ano 

letivo, após surgir a oportunidade de experienciarem aulas de Natação. 

Depois de reformulado o planeamento anual geral da disciplina de EF, 

cada docente teve de o adaptar às suas turmas. Foi então que realizei o 

planeamento anual de turma, um planeamento completo, com o intuito de 

chegar a todos os alunos e proceder à antecipação mental do desenrolar do 

ensino (Bento, 2003).  

Para a elaboração do plano anual de turma tive em atenção o roulement 

das instalações, documento também construído pelo NE. Este revela uma 

extrema importância, uma vez que orienta o docente, definindo qual o espaço 

físico destinado. Tendo em conta o roulement, as modalidades foram 

lecionadas de forma intercalar, ou seja, o espaço de aula é que definiu a 

estruturação do meu planeamento. Na mesma semana, eu tinha uma aula no 

Quadro 1 - Planeamento Anual da disciplina de EF 
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pavilhão e outra no ginásio, sendo na primeira instalação abordados os 

desportos coletivos e na segunda os desportos individuais. A este respeito, 

Bento (2003, p. 57) avulta a complexidade atribuída ao planeamento do 

professor, visto que tem de seguir “as indicações programáticas (objetivos, 

tarefas, conteúdos), considerando as condições locais (pessoais, materiais e 

temporais), sobretudo da situação da classe ou turma”. Somente no início do 

ano letivo é que optei por lecionar uma única modalidade (Tag Rugby), 

aproveitando o espaço exterior enquanto as condições meteorológicas assim o 

permitiram. Esta opção foi tomada pelo facto de ser a fase inicial de adaptação 

ao estágio e, neste sentido, só teria de planear uma única modalidade, tendo 

receio de não conseguir corresponder a todas as exigências propostas pelos 

alunos caso ocorresse a abordagem a duas em simultâneo. 

Na elaboração do planeamento anual da turma foram surgindo algumas 

dificuldades. Inicialmente, com a realização do planeamento anual da 

disciplina, presumi que, quando fosse realizar o da turma, seria uma tarefa 

acessível, pois o primeiro documento funcionaria como um guia. Todavia, isso 

não se verificou. Percebi que não conseguiria cumprir com o currículo na 

íntegra. A informação transmitida pela PC foi que a escola deve cumprir com os 

programas nacionais, tendo, desta forma, modalidades em abundância para 

lecionar durante o ano letivo. Assim, esta razão foi a principal entrave na 

realização dos planos de turma.  

Como se pode verificar no Quadro 1, o número de aulas por modalidade 

é insuficiente para que o aluno revele uma progressão significativa na sua 

aprendizagem. Todavia, com os ajustes realizados na construção do plano de 

turma (Quadro 2 e 3), verifiquei que o número de aulas diminuiria.  As 

atividades desportivas realizadas durante o ano tiveram influência no número 

de aulas por modalidade, pois em todos os períodos houve atividades 

competitivas definidas no planeamento anual da disciplina. Não obstante, 

procurei sempre adotar estratégias adequadas, com a finalidade de cumprir os 

objetivos estipulados para cada matéria de ensino, tendo em conta o contexto 

real. Mesmo assim, tenho a consciência que, em algumas modalidades, o 
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número de aulas se expressou de forma tão insignificante que a evolução dos 

alunos ficou um pouco aquém do esperado. 

 

Quadro 2 - Plano Anual de turma - 9º ano                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 3 - Plano Anual de Turma - 6º ano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O plano de turma foi imprescindível para a condução do processo 

ensino-aprendizagem, no entanto, não foi estanque, sofrendo alterações no 

decorrer do ano letivo. Algumas aulas definidas não se realizaram, sendo 

substituídas por atividades dinamizadas na escola, que surgiam no momento, 

como a presença do Dragon Force de Andebol, Futebol, o Judo e a Defesa 

Pessoal, sendo esta última sugerida e organizada por mim e outra estagiária. 

As visitas de estudo e dispensas de aulas para a realização de exames foram 

condicionantes no cumprimento do plano anual de turma. As aulas de Natação 

1º Período 

Aptidão Física Tag Rugby Atletismo Basquetebol 

6 11 10 7 

2º Período 

Futebol Ginástica Badminton Natação 

5 7 6 6 

3ºPeríodo 

Natação Voleibol Dança 

6 6 6 

1º Período 

Aptidão 
Física 

Andebol Atletismo Basquetebol Lutas 

6 7 8 7 5 

2º Período 

Voleibol Orientação Badminton Natação 

8 4 8 6 

3ºPeríodo 

Ginástica Natação Futebol 

8 6 7 
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lecionadas na FADEUP por alunos do mestrado de ensino, no segundo e 

terceiro período, foram inseridas nos meus planeamentos de turma em 

detrimento de modalidades que já tinham sido abordadas no primeiro período, 

como o Atletismo. A Orientação foi também eliminada no 3º período pelo 

mesmo motivo. Porém, algumas aulas correspondentes a outras modalidades 

também tiveram que ser substituídas pela Natação. Para os alunos da escola, 

estas aulas revelam-se uma oportunidade e experiência única e, por essa 

razão, é que se tornam uma prioridade. Estas restrições permitiram-me 

identificar que, tal como garante Bento (2003, p. 58), “o planeamento assume-

se como um elo decisivo da ligação das exigências programáticas à situação 

concreta”. 

A planificação elaborada na disciplina, quer de um modo generalizado, 

quer ajustado à turma, proporcionou-me uma melhor organização e orientação 

para todo o trabalho realizado durante o ano letivo. Considero estas tarefas 

como uma primeira fase, constituindo-se como a base para o próximo 

planeamento, especificado no ponto seguinte, que será mais detalhado e 

direcionado para as modalidades lecionadas. 

 

4.1.2. Plano das Unidades Didáticas (UD) – Modelo de Estrutura do 

Conhecimento (MEC) 

 

O processo de ensino exige um planeamento detalhado e um 

enquadramento daquilo que se pretende atingir. A médio prazo surge a 

necessidade de criar formas e meios de promover a integração do aluno no 

processo de ensino-aprendizagem e promover a sua evolução. 

Após o planeamento anual, torna-se fundamental estruturar as matérias 

a lecionar. Esta estruturação revela-se difícil de delinear porque tem que ser 

pensada, refletida e ter objetivos alcançáveis, implicando, assim, um processo 

de conexão entre o pretendido pelo professor para os alunos e aquilo que 

efetivamente estes conseguem realizar. Como tal, deve-se tomar todas as 

decisões tendo em conta a realidade existente, ou seja, saber o que ensinar, a 

quem, quando e como. Com base na mesma opinião, Vickers (1990) defende 



Realização da Prática Profissional 

46 

 

que, para organizar todo o processo de ensino, é imprescindível fazer uma 

análise do envolvimento, dividindo a modalidade a ser tratada em estruturas do 

conhecimento, conhecer o meio envolvente e a turma em questão, tomar 

decisões acerca da extensão e sequência da matéria, definir os objetivos e a 

consequente forma de os avaliar e criar progressões pedagógicas para atingir o 

que se pretende de forma sequencial, e, por último, aparece a aplicação que é 

a exploração de toda a preparação. Os programas nacionais devem também 

estar implícitos na construção das UDs, todavia, apresentam-se desajustados 

às capacidades dos alunos pelas dificuldades exibidas.  

Para Bento (2003, p. 76), é em “torno da UD que decorre a maior parte 

da atividade de planeamento e de docência do professor”. Segundo este autor, 

as UDs são determinadas pelo planeamento lógico das sequências 

metodológicas das matérias a lecionar, espelham os objetivos a alcançar em 

cada bloco de conteúdos e, ainda, permitem a orientação da ação pedagógica 

do docente. Sendo assim, para se realizar este planeamento é essencial um 

conhecimento inicial dos alunos, de forma a perspetivar o ensino das matérias 

adequado às capacidades dos mesmos. Para isso, o PE deve adquirir 

conhecimentos específicos, pois só assim consegue construir uma sequência 

de conteúdos de modo a que os alunos evoluam. 

Este nível de planeamento foi edificado tendo em consideração o MEC 

de Vickers (1990). O MEC é um instrumento que visa, essencialmente, ajudar o 

professor de EF na planificação daquilo que irá encontrar ao longo do ensino 

de uma modalidade aos seus alunos. Será importante para analisar, decidir e 

aplicar os seus conhecimentos tendo em conta o contexto no qual se irá inserir, 

portanto, este instrumento deverá ser realizado de uma forma bastante 

cuidadosa e metódica. Afigura-se como uma ferramenta essencial para uma 

prática pedagógica mais eficaz, na medida em que facilita a planificação e 

organização dos conteúdos. Este modelo retrata um conhecimento 

transdisciplinar que estrutura hierarquicamente a matéria em quatro 

componentes, habilidades motoras, fisiologia do treino, cultura desportiva e 

conceitos psicossociais, de acordo com três fases, a de análise, a de decisões 

e a de aplicação. Por essa ordem, o MEC encontra-se dividido em oito módulos 
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inseridos nas três fases: análise (módulo 1 ao 3), decisões (módulo 4 ao 7) e 

aplicação (módulo 8). A primeira fase permite uma intervenção mais pertinente 

e coerente a nível escolar, uma vez que se procede à estruturação dos 

conteúdos das modalidades desportivas lecionadas durante o ano letivo nas 

quatro categorias transdisciplinares, já referidas anteriormente (Módulo 1), a 

um estudo do envolvimento (Módulo 2), nomeadamente no que concerne aos 

recursos materiais, humanos e temporais da instituição e, por último, a 

caracterização das turmas (Módulo 3), onde se responde a quem são os 

alunos, o que sabem, qual o seu nível de desempenho, quais as suas 

motivações e se apresentam problemas de saúde. Relativamente à segunda 

fase, a tomada de decisões, inclui-se a extensão e sequência dos conteúdos 

(módulo 4), através da realização de uma UD das diferentes modalidades a 

ensinar, a formulação dos objetivos gerais e específicos para cada uma das 

áreas transdisciplinares (Módulo 5), a configuração da avaliação (Módulo 6), 

em que se seleciona os tipos de avaliações a utilizar, tendo em atenção os 

critérios de avaliação definidos pelo grupo de EF e, finalmente, as progressões 

de aprendizagens que poderão ser aplicadas na turma fazendo cumprir os 

conteúdos e objetivos delineados. Na última fase, a de aplicação (módulo 8), 

para além de serem aplicados todos os pressupostos em contexto real, foi 

construído um portfólio digital, no qual se inseriu todos os documentos 

realizados para o estágio, primordialmente, os planeamentos, as UDs, os 

planos e reflexões das aulas lecionadas. 

Um dos documentos mais predominantes do MEC diz respeito à UD, 

caracterizando-se como um instrumento fundamental para a organização 

cronológica da prática e distribuição das aulas, respeitando sempre o 

roulement das instalações desportivas. Segundo Rink (1985), a UD 

corresponde a um plano no qual são traçados os objetivos finais, explicitadas a 

extensão e sequência dos conteúdos, realizada a organização temporal e 

estipuladas formas de avaliação. De acordo com a opinião de Bento (2003), a 

UD representa o nível mais importante do planeamento e, como tal, a sua 

execução deverá ter sempre por base uma preparação pormenorizada da 

matéria de ensino, evidenciando o conhecimento específico do professor. 
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Durante a realização destes documentos supracitados, as dificuldades 

foram surgindo. Inicialmente, as dúvidas passaram por selecionar os conteúdos 

adequados às capacidades dos alunos, resolvendo o problema através da 

pesquisa na literatura de cada modalidade, para que conseguisse caracterizar 

casa fase, etapa ou nível dos alunos aquando da realização da primeira aula, 

ou avaliação diagnóstica, sendo determinante para o sucesso do ensino. Para 

desenvolver a cultura desportiva, na introdução de cada UD, era fornecido à 

turma um suporte teórico onde se referia a história, características e 

regulamento da modalidade. Contudo, durante as aulas, a parte prática da 

cultura desportiva (características e regulamento) foi sempre exercitada. Outra 

dificuldade sentida foi a quantidade de conteúdos a introduzir numa UD, pois 

todas as modalidades lecionadas revelaram um número insuficiente de aulas 

que permitisse o aluno assimilar os conteúdos. Com um número muito reduzido 

de aulas, torna-se difícil que haja uma consolidação da aprendizagem, visto 

que não é possível, em tão pouco tempo, realizar uma abordagem completa e 

com qualidade. Como defendem Siedentop et al. (2004), para proporcionar 

uma aprendizagem mais rica aos alunos e melhor consolidada, as UDs a 

abordar devem ser mais longas (entre 20 a 25 aulas) e abordar-se um menor 

número de modalidades em cada período. Para ultrapassar esta dificuldade, 

procurei o ponto de equilíbrio, planificando cada UD emergindo da 

singularidade da turma concebendo situações de ensino-aprendizagem que 

possibilitassem desenvolver as competências delineadas para os 9º e 6º anos.  

O Modelo de Educação Desportiva (MED) não foi aplicado em nenhuma 

UD, pelos mesmos motivos, pois, para implementar este modelo de ensino é 

necessário que o professor e os alunos tivessem tempo para fomentar os 

conteúdos. Porém, foi implementado indiretamente estando sempre presente 

algumas características, como: o fair-play, a cooperação, a entreajuda, o 

trabalho em equipa e a festividade. 

O conceito de progressão esteve sempre presente, havendo um 

aumento progressivo de complexidade dos conteúdos de ensino, pois este 

deve ser estruturado de forma progressiva, para facilitar a passagem do nível 

de desempenho atual para um nível superior (Rink, 1996). 
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Tentei que estivesse presente a noção da realidade, fazendo ajustes 

sempre que necessário, resultado de uma constante atitude reflexiva. Os 

reajustes tiveram como objetivo corresponder às necessidades dos alunos, de 

forma a que estes pudessem progredir no domínio das habilidades e 

competências lecionadas.  

A elaboração da UD permitiu-me esquematizar a minha estratégia de 

ensino através de um planeamento coerente e sistematizado e, neste sentido, 

rever objetivos, conteúdos e funções didáticas9 na preparação das aulas. Na 

sua aplicação, por vezes, houve a necessidade de alterar o número de aulas 

delimitadas no módulo 4, devido à existência de visitas de estudo ou atividades 

organizadas pela escola. 

 

4.1.3. Planos de Aula 

 

Através da UD é possível retirar a informação para o terceiro nível de 

planificação, ou seja, o plano de aula. Este corresponde à componente micro 

dos níveis de planeamento acima refletidos (Bento, 2003). 

O plano de aula é uma ferramenta crucial para o bom desenvolvimento 

da aula, auxiliando na sua organização e contribuindo para que o docente 

nunca se esqueça dos aspetos fundamentais. Considera-se como um guião 

para a ação pedagógica, que, segundo Tenroller e Merino (2006, p. 38) se 

revela “um elemento indispensável aos profissionais que realmente têm o 

hábito de trabalhar de maneira organizada...”. 

De acordo com Bento (2003, p. 102), “antes de entrar na aula o 

professor tem já um projeto da forma como ela deve decorrer, uma imagem 

estruturada, naturalmente, por decisões fundamentais”. 

Um plano de aula deve conter os objetivos gerais para as categorias 

transdisciplinares (Vickers, 1990), as situações de aprendizagem com os 

respetivos objetivos específicos e componentes críticas e a organização 

didático-metodológica, estruturado em três partes, inicial, fundamental e final 

(Bento, 2003). Neste nível de planeamento, considero que se torna importante 

                                                           
9
 Intodução, Exercitação, Consolidação e Avaliação (Vickers, 1987). 
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o professor adotar um modelo de plano que mais se adeqúe às suas 

características, que seja simples, acessível e compreensível. 

Numa fase inicial, as dificuldades na elaboração dos planos de aula 

eram mais frequentes. Por vezes, era difícil selecionar e construir situações de 

aprendizagem para cada conteúdo. Felizmente, na EC, as condições materiais 

eram favoráveis à lecionação de qualquer tipo de modalidade. Num primeiro 

momento, não sabia ao certo quantos exercícios é que os alunos deveriam 

exercitar na aula, porém, com a aquisição de experiência verifiquei que não há 

um número próprio para a elaboração de exercícios. O importante é que se 

denote evolução na aprendizagem dos alunos, nem que para isso tenham que 

realizar um único exercício ou vários. Deste modo, revejo-me no entendimento 

de Rink (1985), que salienta a importância de planear progressões entre 

tarefas, com variantes que permitam elevar a performance à medida que se 

incrementa progressivamente a complexidade/dificuldade das situações de 

aprendizagem propostas. 

Como afirma Bento (2003), uma aula exige uma boa preparação de 

forma a estimular os alunos no seu desenvolvimento e, em simultâneo, 

proporcionar ao professor alegria e satisfação no decorrer da mesma. Com 

apreço por esta opinião, todas as minhas aulas foram planeadas com o intuito 

de maximizar as aprendizagens dos alunos, dedicando o maior tempo possível 

à exercitação dos conteúdos, com a criação de exercícios diversificados, 

estimulando o empenho e nunca descurando a componente motivacional. A 

parte inicial das aulas foi sempre destinada à ativação geral, mas já com a 

exercitação de conteúdos, para que, assim, os alunos exercitassem os 

conteúdos o tempo necessário e, consequentemente, a ocorrência da sua 

consolidação. 

Todo o planeamento elaborado fez com que percebesse que todos os 

níveis estão interligados, e, para a construção do plano de aula, o acesso ao 

MEC e UD revelou-se imprescindível, pois ajudaram-me a responder às 

dificuldades que surgiam, ultrapassando-as. 
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4.2. Modelos Instrucionais no Ensino da Educação Física 

 

Com certeza, que a grande finalidade do ensino é promover a 

aprendizagem dos alunos. Neste sentido, cabe aos professores garantir, a 

todos os discentes, oportunidades substantivas de aprendizagem (Graça & 

Mesquita, 2013). Assim sendo, a eficácia de ensino deve ser interpretada 

através do recurso a modelos de instrução que forneçam uma estrutura global 

e coerente para o ensino e treino do desporto (Metzler, 2000). 

Para Metzler (2011), a noção de modelo é um avanço relativamente às 

noções de método, estratégia e estilo de ensino, por oferecer uma perspetiva 

mais compreensiva e integral do processo de ensino. 

Segundo Mesquita e Graça (2011), os modelos de ensino são 

orientações educativas e princípios teóricos da atuação pedagógica. Para os 

autores, “entre modelos de instrução mais centrados na direção do professor e 

modelos que concedem mais espaço à descoberta e à iniciativa dos alunos há 

que encontrar o justo equilíbrio entre as necessidades de direção e apoio e as 

necessidades de exercitar a autonomia, de modo a criar as condições 

favoráveis para uma vinculação duradoura à prática desportiva” (p. 45). 

Metzler (2011) afirma que os modelos não são desenhados somente em 

função do conteúdo, mas também dos objetivos de aprendizagem, do contexto 

de ensino, da fase de aprendizagem e desenvolvimento em que se encontram 

os aprendizes, das prioridades de aprendizagem, da estrutura e sequência das 

tarefas, da avaliação da aprendizagem e do ensino. 

Tendo em conta a ideia de Rink (2001), que destaca não haver nenhum 

modelo que seja adequado a todos os envolvimentos de aprendizagem, 

durante este ano letivo, auxiliei-me de quatro modelos instrucionais: o Modelo 

de Instrução Direta (MID), o Modelo de Abordagem Progressiva ao Jogo 

(MAPJ), Modelo de Competência dos Jogos de Invasão (MCJI) e o Modelo 

Desenvolvimental (MD). 

O recurso aos modelos de ensino foram importantes dado que me 

ajudaram a planear e lecionar as modalidades de forma particular, isto é, usar o 

modelo de ensino mais adequado às características da modalidade em causa. 
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O MID caracteriza-se por centrar no professor a tomada da maior parte 

das decisões acerca do processo ensino-aprendizagem (Mesquita & Graça, 

2011), sendo utilizado essencialmente para promover a aquisição de 

competências e conhecimentos básicos, que possam ser ensinados 

rapidamente em unidades curtas de tempo que enfoquem em repetição de 

padrões motores (Arends, 2008). 

A aplicação deste modelo, durante uma aula de EF, contempla algumas 

tarefas que o professor tem de realizar: revisão da matéria previamente 

aprendida, apresentação de novas habilidades ou do conteúdo em geral, 

monitorização elevada da atividade motora dos alunos e avaliações/correções 

sistemáticas em referência aos objetivos delineados (Rosenshine, 1983, cit. por 

Mesquita & Graça, 2011). 

A Instrução Direta foi utilizada por mim, principalmente no início das 

UDs, com a introdução de habilidades motoras novas, essencialmente quando 

os conteúdos se previam demasiado complexos, em que os alunos 

necessitavam de uma maior orientação e direção da minha parte. 

O MAPJ, modelo instrucional criado para ser aplicado nos jogos de não 

invasão (Voleibol), considera o ensino da técnica subordinado ao ensino da 

tática (Graça & Mesquita, 2013). O Voleibol é um jogo desportivo de difícil 

aprendizagem pelas exigências técnicas que o caracterizam, necessitando, 

assim, de ser “suportado em pressupostos didáticos e metodológicos” (Graça & 

Mesquita, 2013, p. 40). Devido à complexidade da prática do jogo, a 

estruturação dos conteúdos assenta na progressão de tarefas de 

aprendizagem.  

Este modelo foi aplicado por mim, com a transmissão de conteúdos em 

situações de jogo reduzido. Tornou-se bastante útil devido ao ensino desta 

modalidade, na minha turma, estar diferenciado por níveis. Um dos meus 

objetivos no ensino do Voleibol foi garantir a todos os alunos oportunidades 

significativas de aprendizagem. E, como tal, surge o auxílio deste modelo que 

permite a prática do Voleibol de uma forma desafiante, apelando ao prazer e 

sucesso, através do desenvolvimento de competências na prática do jogo 

(Graça & Mesquita, 2013). 
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O MCJI permite que os alunos aprendam, não só a participar com 

sucesso em formas modificadas de jogo, mas também a desempenhar outros 

papéis de organização da prática desportiva (Graça & Mesquita, 2011). 

Segundo estes autores (2013, p. 35), com o recurso a este modelo é possível 

que os alunos se “confrontem com problemas reais de jogo, que ocorra a 

introdução do ensino das habilidades do jogo ditada pela sua relevância para a 

forma de jogo adotada e subordinada à compreensão do seu uso tático no jogo 

e à tomada de decisão”.  

Nas minhas aulas, o MCJI foi fulcral para as modalidades de Futebol e 

Basquetebol, permitindo-me ajustar as tarefas de aprendizagem. Como referi 

anteriormente, no ponto “Plano das Unidades Didáticas – Modelo de Estrutura 

do Conhecimento”, não foi possível a aplicação do MED. Contudo, como o 

MCJI é influenciado pelas ideias do MED, com a sua aplicação, evidenciaram-

se algumas características inerentes ao MED. Este modelo vai ao encontro da 

necessidade de conferir um cunho afetivo e social às aprendizagens (Mesquita 

& Graça, 2011), caracterizando-se pelo trabalho de cooperação entre os alunos 

para obterem aprendizagens significativas. Neste sentido, incuti a competição 

constantemente, realçando o fair-play, a festividade, a equidade e a inclusão, 

revelando-se, assim, um contexto desportivo autêntico. O desenvolvimento de 

competências no desempenho de papéis de apoio e coordenação, 

nomeadamente o exercício das funções de árbitro e treinador estiveram 

implícitas no uso deste modelo. 

Por último, o MD, desenvolvido por Rink (1996), “apresenta-se como 

uma ferramenta imprescindível ao professor na altura de estruturar o processo 

de instrução” (Mesquita & Graça, 2011, p. 64).  Estes autores consideram que 

o MD situa o seu foco no tratamento didático do conteúdo e considera que um 

bom desenvolvimento dos conteúdos pode melhorar as aprendizagens, sendo 

o ensino planificado, realizado, analisado e avaliado. Deste modo, este modelo 

suportou o desenvolvimento do conteúdo de todas as modalidades desportivas 

lecionadas nas minhas aulas de EF. 

 Tendo em conta que a matéria de ensino exige um tratamento didático, 

sendo a manipulação da complexidade das situações de aprendizagem fulcral 
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para a aprendizagem do aluno, o suporte a este modelo foi fundamental. Com 

o suprimento ao MD foi possível o ajustamento da dificuldade das tarefas ao 

nível de desempenho dos alunos, tendo em conta as suas particularidades e 

capacidade de resposta. Por estas razões é que este modelo prevaleceu 

durante o ano letivo, onde estabeleci uma ligação harmoniosa entre o conteúdo 

de ensino e os procedimentos didáticos que o sustentam e lhe atribuem 

significado. 

Para terminar, penso que se torna relevante mencionar que não há 

nenhum modelo melhor do que o outro. Em consonância, Mesquita e Graça 

(2011, p. 64) elucidam que “a adaptabilidade dos distintos modelos depende 

fortemente de variáveis de ensino e de aprendizagem a que é necessário 

atender no momento da sua escolha”. 

 

4.3. Realização: as dimensões da intervenção pedagógica do professor 

4.3.1. A importância de criar uma ótima relação professor/aluno para um 

bom ambiente de aprendizagem 

 

Segundo Libâneo (1994), a relação estabelecida entre professores e 

alunos constitui o cerne do processo pedagógico. De facto, a relação 

estabelecida com os alunos revela-se um aspeto fundamental e a criação de 

um bom clima relacional é reconhecidamente uma das características de um 

ensino eficaz. 

Durante o EP, um dos pontos fulcrais que pretendi desenvolver diz 

respeito à minha relação com os meus alunos. Sempre reforcei que um bom 

ambiente de aula traduz níveis de aprendizagens e motivações mais elevados, 

promovendo o sucesso escolar no discente. Considero que a interação 

professor-aluno ultrapassa os limites profissionais e escolares, pois torna-se 

uma relação que envolve sentimentos e deixa marcas para toda a vida. O 

professor poderá influenciar a vida do estudante se a sua relação com ele for 

fomentada em sentimentos e sensações (Siedentop, 2008). 

“Um dos meus objetivos desde o início do ano foi estabelecer uma ótima 

relação com os alunos, sendo bem sucedida. Torna-se fundamental que o professor e 

os alunos consigam tirar prazer quer na lecionação da aula, para o primeiro, quer na 
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sua realização para os segundos. Também faço questão de os motivar nas aulas, 

elogiando-os quando apresentam bons resultados ou encorajando-os quando 

apresentam mais dificuldades para que não desanimem. A aula teve uma excelente 

harmonia e ambiente, em que os alunos quiseram terminar a aula com o grito da 

turma, revelando o gosto e motivação que adquiriram na mesma” (Diário de bordo nº 

9, 15 de maio de 2015). 

 A minha relação com os alunos foi bastante positiva, sendo possível 

observar laços de amizade entre nós. Consegui criar um ambiente motivador e 

com muito dinamismo, apoiando os alunos sempre que necessário, 

aumentando o seu empenho e desviando comportamentos de indisciplina. 

Como menciona Elias (1996), esta relação é um dos principais fatores que rege 

a motivação pelo aprender por parte do discente em formação, uma vez que, 

desenvolvendo a relação pedagógica, melhora não só a eficiência do 

desempenho do professor, como também o sucesso do aluno e, por 

consequência, a satisfação de ambos. 

 Ser professor implica uma relação diária com os alunos e, por essa 

razão, deve criar-se e manter-se uma boa relação com a turma de forma a que 

as experiências vividas em comum perdurem. 

 Para o professor conquistar uma boa relação com a turma, esta deve ter 

confiança no docente, deve respeitá-lo, cooperar na realização dos objetivos 

previstos para os alunos (Siedentop, 1998), verificando-se isso nas minhas 

aulas. 

Inicialmente, tinha receio que o excesso de confiança por vezes se 

transformasse em comportamentos e atitudes menos adequadas ao espaço de 

aula. Para que isso não acontecesse, estabeleci uma relação equivalente para 

todos, tendo por base o respeito e confiança mútua, sem nunca esquecer o 

papel de cada um (professor e alunos) no processo educativo. É certo que 

estes alunos me marcarão para sempre e, de uma forma positiva, sinto que 

interferi na vida dos mesmos. A boa relação ficará para sempre na minha 

memória e o facto de ensinar com gosto e entusiasmo proporcionou um 

ambiente de afetividade positiva, decorrendo num clima motivacional promotor 

da aquisição de conhecimentos. 
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Para reforçar a pertinência que este ponto obteve durante o ano de 

estágio, passo a mensagem que a afetividade é uma condição basilar na 

relação educativa e um fator determinante do desempenho escolar, denotando-

se neste percurso. 

 

4.3.2. O Clima, o Controlo da Turma e a Gestão da aula (organização e 

tempo) como fatores influentes na aula de EF 

 

Com a melhoria das técnicas de intervenção pedagógica foi possível 

melhorar o clima das aulas e a sua rentabilização e, deste modo, tornar o 

ensino mais eficaz. Tal como Bento (2003, p. 122) afirma “nenhuma disciplina é 

tão dependente do clima e do tempo como a Educação Física”.  

Os professores de EF têm que gerir recursos humanos, materiais, 

temporais, para uma aprendizagem mais significativa. Na mesma linha de 

ideias, Rink e Hall (2008) concordam que a organização e gestão de uma 

turma fisicamente ativa num espaço desportivo exterior ou num pavilhão é 

muito mais difícil que numa sala de aula. Com isto, a tarefa de um professor de 

EF revela-se muito exigente. 

O clima surge como um elemento do processo educativo inerente ao 

próprio professor no tocante às características pessoais e profissionais, mas 

não depende exclusivamente deste, existindo condicionantes como a faixa 

etária dos alunos ou até as suas carências afetivas (Cardoso, 2009). Considero 

que este fator está relacionado com a relação que estabelecemos com os 

alunos, pois uma ótima relação entre ambos permitirá a aquisição de um bom 

clima de aula. Neste seguimento, para que estas relações sejam instituídas, 

surge a necessidade de conhecer os alunos e, deste modo, estabelecer o 

controlo sobre os mesmos. 

Controlar a turma representa a forma como o profissional acompanha e 

supervisiona a atividade dos alunos. Esta é uma variável que influencia a 

criação de um clima de aprendizagem positivo. Neste sentido, Rosado e 

Ferreira (2011) referem que o controlo ativo do grupo de trabalho é um 

elemento potenciador do empenhamento dos alunos na consecução dos 
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objetivos definidos pelo professor. Assim, é crucial que o professor desenvolva 

a sua capacidade de controlar os alunos com uma observação global durante 

toda a aula, para que os alunos se sintam supervisionados ocorrendo menos 

comportamentos desviantes e revelando mais concentração nos exercícios. 

A minha turma não apresentou comportamentos indisciplinados, 

contudo, por vezes, surgiram comportamentos desviantes, mas fáceis de 

serem ultrapassados. Estes alunos revelaram uma extrema educação, eram 

bem comportados e respeitavam a docente, no entanto, demonstraram-se 

muito brincalhões e distraídos. Não obstante, para combater essas 

características dentro do espaço de aula, no início do ano letivo, implementei 

regras e revelei ser autoritária quando necessário. Facilmente os alunos 

captaram que a minha forma de ser era natural, não demonstrando ser uma 

pessoa que não transparecesse. Sempre que um aluno revelava uma atitude 

menos adequada, bastava uma chamada de atenção e a situação era 

resolvida. Considero que o controlo da turma nunca foi um problema no 

decorrer do estágio, pois a relação entre professor/aluno era muito positiva. 

Igualmente sucedeu-se com o 6ºano, não tendo qualquer problema disciplinar, 

mantendo uma ótima relação com os alunos. No momento em que ocorria a 

chamada de atenção, o aluno refletia sobre a conduta evidenciada na aula e a 

intervenção do professor, alterando assim o seu comportamento, revelando 

respeito e consideração pelo docente e colegas. Com isto, constata-se que o 

ato de refletir não é só importante para o docente, mas também para os 

discentes, adquirindo-se, assim, a capacidade de pensar, de construir as suas 

aprendizagens a partir da sua reflexão sobre a prática. “Para o aluno, o objeto 

de reflexão é a língua que está a aprender e os processos que utiliza na sua 

aprendizagem bem como as atitudes que toma em relação a ela” (Alarcão, 

1996, p. 177). 

No que se refere às questões relacionadas com a gestão da aula, 

Rosado e Ferreira (2011) referem que o professor deve procurar aumentar o 

tempo de atividade motora específica, rentabilizando o tempo útil da aula com 

vista à otimização do tempo disponível para a prática, do tempo na tarefa e do 

tempo potencial de aprendizagem. De igual modo, Mesquita (2000) refere que 
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a forma como o professor gere o tempo de aula tem uma influência direta no 

tempo que os alunos têm disponível para a prática. Em todas as aulas, procurei 

que os alunos alcançassem um elevado tempo de empenhamento motor, 

contribuindo para uma aprendizagem significativa e diminuindo os 

comportamentos fora da tarefa. Para tal, recorri a algumas estratégias que 

contribuíssem para o aproveitamento da aula, como utilizar uma instrução clara 

e objetiva, complementando sempre com demonstração para facilitar a 

comunicação e um maior esclarecimento dos alunos. 

A gestão da organização da aula foi sendo aprimorada no decorrer do 

estágio, visto que inicialmente o tempo despendido entre as transições de 

exercícios e montagem de material era mais elevada. Relativamente à 

organização do material, após ter verificado que melhorava o tempo de gestão 

da aula, coloquei os alunos a arrumá-lo. A maior dificuldade sentida assenta no 

ensino por níveis, pois tinha que instruir em tempos distintos, garantindo que 

ambos possuíam o mesmo tempo de prática. Imediatamente adotei uma 

estratégia que teve resultado, que assentava em instruir um nível de cada vez, 

enquanto um recebia instrução o outro permanecia em prática.  

“Uma das dificuldades sentidas nesta aula, diz respeito ao facto de existir dois 

níveis a trabalhar. Deste modo, utilizei a seguinte estratégia, que penso que funcionou 

bem: introduzi o primeiro exercício no nível intermédio, uma vez que era de curta 

instrução; após os alunos estarem a exercitar, introduzi o exercício no nível elementar 

que necessitava de uma instrução mais pormenorizada. A partir daqui nunca parei os 

dois grupos ao mesmo tempo. Fui para perto de um grupo observei e transmiti os 

feedbacks, posteriormente, fui para o outro grupo. Cada vez que introduzia uma 

variante ou um segundo exercício, enquanto um grupo exercitava parava o outro para 

introduzir uma nova tarefa. Considero que esta estratégia, quando se trabalha por 

níveis é a melhor forma de se utilizar nas aulas, pois impede grandes tempos de 

espera” (Reflexão da aula nº 1 de Futebol, 7 de janeiro de 2015). 

Quanto à gestão do tempo de aula, foi cumprido desde o primeiro 

período, porém, sentia dificuldade em gerir o tempo dos exercícios sem a 

verificação no plano de aula, principalmente, quando uma modalidade era 

lecionada por níveis.  
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“A minha maior dificuldade revelada nesta aula diz respeito à gestão do tempo 

dos exercícios. Normalmente tenho sempre facilidade em identificar o tempo dos 

exercícios porque são iguais para toda a turma. No entanto, como hoje trabalhei com 

dois níveis de desempenho, a partir de certa altura o tempo de início e fim dos 

diferentes exercícios não coincidia. Para que tudo corresse da melhor forma orientei-

me mais pelo plano de aula apenas para controlar o tempo dos exercícios. Denotei 

uma facilidade relativamente à organização da aula visto que o tempo de diferença de 

introdução dos exercícios em ambos os níveis era de 5 minutos. Assim foi mais 

simples e organizado, pois enquanto instruía um exercício num nível, o outro ainda 

estava a realizar o exercício anterior” (Reflexão das aulas nº 3 e 4 de Voleibol, 8 de 

maio de 2015). 

Estas dificuldades foram colmatadas através da estipulação de rotinas 

que revelaram uma grande influência em toda a gestão da aula. 

 

4.3.3. Criação de rotinas 

 

A criação de rotinas é uma das primeiras medidas que o professor deve 

procurar estabelecer, devendo ser determinadas logo nas primeiras aulas ou 

então à medida que seja necessário, consoante a ocorrência de situações 

imprevisíveis (Rink, 1993). 

O incremento de rotinas foi uma estratégia imprescindível que garantiu a 

dinâmica das aulas. E, como tal, Rosado e Ferreira (2011, p. 189) referem que 

“(...) as rotinas permitem aos praticantes conhecer os procedimentos a adotar 

na diversidade das situações de ensino (...)”. Não obstante, o estabelecimento 

de rotinas deve ser ajustado a cada turma, pois podem funcionar numas e 

noutras não. 

As rotinas são promotoras de uma boa gestão da aula, que segundo 

Siedentop e Tannehill (2000), representam um método para executar tarefas 

específicas na aula, devendo ser implementadas logo no princípio do processo 

de lecionação, de forma a serem consolidadas e assumidas como hábitos. 

Nesta base, reconhecendo a relevância das rotinas estabeleci um conjunto 

delas, comuns a todas as matérias de ensino, para serem aplicadas 

previamente à aula e durante a mesma. 



Realização da Prática Profissional 

60 

 

No sentido de evitar comportamentos de indisciplina e diminuir o tempo 

de gestão de aula, logo nas primeiras aulas foram definidas regras e hábitos a 

serem aplicados durante o ano letivo, para além do cumprimento do 

regulamento específico de EF.  Inicialmente, a chamada era feita no início da 

aula, todavia, assim que comecei a conhecer os alunos, abdiquei da mesma 

para que não se perdesse tempo útil de aula. Rapidamente contava quantos 

alunos estavam e, com a colaboração dos alunos, identificava quem faltava. A 

turma sabia que quando entravam no espaço de aula se sentavam no banco 

sueco, esperando pelas minhas instruções; nas transições dos exercícios, após 

o meu “apito”, deslocavam-se até onde eu referia, colocando os materiais 

(bolas, raquetes) no solo; após as instruções, os alunos dirigiam-se 

autonomamente aos seus campos e iniciavam de imediato a tarefa; no final da 

aula a colaboração dos mesmos para a recolha dos materiais foi uma 

constante, sendo, deste modo, mais rápida a saída dos alunos da aula; quando 

referia que a aula terminou, sabiam que deviam dirigir-se para o banco sueco a 

fim de se realizar um balanço final da aula. Um aspeto que contribuiu para a 

boa gestão da aula refere-se às organizações e transição dos exercícios que 

classifico como uma rotina. Durante as diferentes UDs, tentei sempre construir 

os exercícios com base nas mesmas organizações, isto é, o objetivo poderia 

ser distinto, mas a organização era semelhante, facilitando a compreensão dos 

alunos e a acelerada iniciação da tarefa. 

Siedentop e Tannehill (2000) apontam que a redução do tempo de início 

de aula, a realização rápida da chamada, o iniciar a aula exatamente conforme 

o planeado, a procura de uma estratégia para captar a atenção dos alunos, a 

diminuição dos tempos de gestão e de transição de exercícios, a utilização de 

métodos para reunir os alunos junto do professor, a definição de rotinas e a 

produção de um bom ritmo de aula, estão na ordem de um controlo da turma 

eficaz e de um desvio dos comportamentos inapropriados por parte dos alunos. 

O desenvolvimento do conjunto de rotinas garantiu o afastamento de 

comportamentos desviantes dos alunos, a organização da aula, a otimização 

do tempo das transições e, consequentemente, aumentar o tempo de 

empenhamento motor e aprendizagem dos alunos. 
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Em síntese, durante este ano tão gratificante, penso ter conseguido 

melhorar a gestão da aula de forma expressiva e, por conseguinte, o 

comportamento dos alunos, obtendo um excelente relacionamento com todas 

as turmas que lecionei. Confirmei que tenho facilidade em desenvolver um 

contexto de empatia com os alunos, que se transferiu para as aulas, tendo sido 

vários os momentos de diversão, sempre com elevados níveis de motivação. 

 

4.3.4. O papel da comunicação na orientação do processo de ensino-

aprendizagem: A Instrução e o Feedback 

 

A capacidade de comunicar constitui um dos fatores determinantes da 

eficácia pedagógica, tornando-se inquestionável o papel exercido pela 

comunicação na orientação do processo de ensino-aprendizagem (Rosado & 

Mesquita, 2011). A transmissão de informação clara e objetiva revela-se como 

uma das competências fundamentais dos professores, evidenciando-se na 

aprendizagem dos alunos.  

De entre os propósitos que justificam e legitimam a comunicação no 

contexto de ensino, a instrução assume um papel de destaque, ao representar 

a informação diretamente relacionada com os objetivos e conteúdos a abordar 

(Rosado & Mesquita, 2011). Em concordância, Siedentop (1991) afirma que a 

instrução refere-se a comportamentos de ensino que fazem parte do reportório 

do professor para transmitir informação diretamente relacionada com os 

objetivos e conteúdos da aula. Neste sentido, a instrução é considerada um 

dos fatores mais importantes na estruturação e modificação das situações de 

aprendizagem, porquanto a eficácia da sua transmissão encontra-se altamente 

relacionada com a aprendizagem dos alunos (Rosado & Mesquita, 2011). Nela 

estão incluídos todos os comportamentos, verbais ou não-verbais (exposição, 

explicação, demonstração, FB, entre outras formas de comunicação), que 

estão associados aos objetivos de aprendizagem (Rosado & Mesquita, 2011). 

Para os mesmos autores, nas situações de instrução, a informação pode 

ser transmitida em três momentos distintos: antes da prática (exposições, 
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demonstrações), durante a prática (emissão de FB) e no final da prática 

(análise da prática desenvolvida). 

Neste âmbito, desde o primeiro contacto que tive com os alunos, uma 

das minhas preocupações foram as questões comunicacionais, procurando 

constantemente uma otimização da minha comunicação para os discentes. 

Assim sendo, tive sempre o cuidado de preparar cuidadosamente a minha 

instrução para cada aula, a mais clara e sucinta possível, para que os alunos 

obtivessem a informação fundamental, de modo a entenderem o propósito da 

situação de aprendizagem. Posso afirmar, que o processo instrucional durante 

a minha atuação enquanto docente revelou ser um dos pontos fortes. 

Dificilmente, os alunos não compreendiam qual o objetivo do exercício, a sua 

dinâmica e organização. O tempo despendido para os momentos iniciais de 

instrução (antes da tarefa), segundo o FB da PC e observações dos estagiários 

às minhas aulas, foi o suficiente, sempre no menor possível, para os alunos 

identificarem qual a tarefa a realizar, traduzindo-se de um modo rápido e 

objetivo. Considero que a utilização da demonstração em simultâneo com a 

instrução foi a chave de todo o processo. A demonstração revelou ser um 

processo facilitador, contribuindo para uma melhor assimilação da informação 

transmitida, sendo continuamente utilizado nas minhas aulas. 

A informação transmitida durante a prática era sobretudo dirigida para a 

apresentação de um exercício recorrendo à demonstração e essencialmente à 

emissão do FB. No momento da tarefa, a demonstração foi efetuada sempre 

que um aluno tivesse dificuldade na compreensão e execução de uma 

habilidade motora e/ou exercício. Relativamente ao FB, este constitui-se como 

uma estratégia instrucional relevante que ocorre durante a prática, traduzindo-

se num indicador de competência do docente. O docente deve preocupar-se 

com a emissão de FB pertinentes que orientem o aluno para a consecução dos 

objetivos predefinidos. Neste sentido, o feedback pedagógico (FP) é 

considerado por Rosado e Mesquita (2011) como uma mais-valia do professor 

no processo de interação pedagógica. 

Dada a sua relevância, o FP foi um dos aspetos a melhorar no processo 

instrucional, pois nem sempre era efetuado da melhor forma. Assim, tive de 
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perceber qual o problema, que ocorria na transmissão dos FB, que impedia a 

sua eficácia e qualidade. Para tal, com vista a otimizar a sua intervenção, 

contribuindo para uma melhor aprendizagem dos alunos, surgiu a pertinência 

de realizar um estudo de investigação-ação de forma a caracterizar os FB 

emitidos por mim, durante as aulas de EF, percebendo se estes tinham 

qualidade ou se era preciso melhorá-la.  
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4.3.5. Caracterização dos Feedbacks (FB) transmitidos pela Estudante-

Estagiária nas aulas das Unidades de Ensino de Badminton e 

Voleibol 

 

Lia Malheiro 

Faculdade de Desporto, Universidade do Porto 

 

 

4.3.5.1. Resumo 

 

Ao FB é conferida grande importância enquanto instrumento 

pedagógico, sendo apontado por alguns autores como indispensável para um 

aumento da qualidade de ensino. No âmbito da relevância que o FB apresenta 

para as aprendizagens dos alunos e posterior evolução, surge o presente 

estudo, que tem como propósito aumentar a qualidade dos FBs transmitidos 

por uma PE. Foram observadas aulas de EF da PE para que os seus FBs 

fossem caracterizados e analisados em três dimensões, o objetivo, a forma e a 

direção em duas unidades de ensino, Badminton e Voleibol, com a distinção de 

níveis de desempenho dos alunos. Desta forma, foram registados, numa turma 

de 9ºano de escolaridade com 24 alunos, os FBs transmitidos em dois 

momentos, correspondendo o primeiro às aulas de Badminton e o segundo às 

aulas de Voleibol. Num total de 200 minutos de aula, os FBs foram 

caracterizados por constantes recorrências ao FB prescritivo e avaliativo, FB 

auditivo e misto, direcionados de modo individualizado e em grupo. Com este 

estudo, a PE melhorou a qualidade do seu FB, concluindo que o ciclo deste foi 

assimilado, sendo efetuado após a emissão de qualquer tipo de FB. A PE 

confirmou a percepção que tinha relativamente à diminuição da frequência de 

FB na lecionação de uma modalidade com distintos níveis de ensino, uma vez 

que o tempo de instrução aumenta devido aos diferentes níveis de 

desempenho. Verificou também que quanto melhor a qualidade do FB, melhor 

a qualidade do processo ensino-aprendizagem. 
 

PALAVRAS-CHAVE: FEEDBACK PEDAGÓGICO, DIMENSÕES DO 

FEEDBACK PEDAGÓGICO, EDUCAÇÃO FÍSICA. 
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4.3.5.2. Introdução 

 

O FB é um dos principais instrumentos no processo de ensino-

aprendizagem, sendo considerado por Bloom (1976) como um meio 

fundamental de qualidade do ensino. Como Rosado e Mesquita (2011) 

evidenciam, o FB é uma mais-valia no processo de intervenção pedagógica, 

tornando-se crucial fornecer um FB de qualidade que permita apoiar o aluno na 

realização das tarefas. Para este, é relevante receber informação sobre o seu 

desempenho após e durante a realização de uma tarefa motora.  

A importância fulcral do FB na condução do processo ensino-

aprendizagem dos alunos foi sempre valorizada pela PE no decurso da sua 

PES, tendo a preocupação de aferir se obtinha eficácia na sua transmissão. 

Após decorrido um período de aulas, apontava-se pela PC como uma das 

maiores dificuldades dos PE. Muitas vezes não eram transmitidos a quantidade 

de FBs pretendidos e não se fechava o seu ciclo, de modo a verificar se este 

teve o efeito desejado. 

O FP insere-se na componente pedagógica da instrução em educação. 

O efeito de comunicações levou a que os especialistas considerassem como o 

principal responsável de um ensino eficaz. Segundo Rosado e Mesquita 

(2011), é inquestionável o papel exercido pela comunicação na orientação do 

processo ensino-aprendizagem, em qualquer contexto. 

De acordo com Rink (1993), a clareza da apresentação é fundamental 

para aumentar os índices de atenção, potenciando a comunicação entre os 

agentes de ensino e os praticantes. A resposta motora do aluno resulta da 

interação entre a informação que recebe e da sua interpretação, assim 

facilmente se compreende a importância das relações estabelecidas através da 

instrução. 

Desta forma, Graça e Mesquita (2006) recomendam que, na 

organização do processo de instrução, sejam contempladas as relações que se 

estabelecem entre a informação emitida para a realização do exercício, as 

respostas motoras dos alunos e a informação transmitida no decorrer da 

prática, traduzida pelo FP. 
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O FB consiste na informação que o professor fornece ao aluno, depois 

de observado o seu comportamento. Pode-se dizer que o professor conduz a 

tarefa recorrendo ao FP. Assim sendo, este corresponde ao comportamento de 

reação do professor à resposta motora do aluno, apresentando como intenção 

a modificação da mesma, no sentido de aquisição ou realização de uma 

habilidade (Fishman e Tobey, 1978, cit. por Rosado & Mesquita, 2011). Reforça 

Siedentop (1991), quando define o FB como a informação acerca de uma 

resposta motora, que é utilizada para modificar a próxima ação, necessária 

para haver aprendizagem. 

Para o aluno, a emissão do FB torna-se benéfica para a sua 

aprendizagem quando permite aumentar o esforço cognitivo do mesmo, 

nomeadamente no desenvolvimento da capacidade de auto-avaliação e do seu 

desempenho (Lee et al., 1994). No entanto, se os FBs transmitidos pelo 

professor forem constantemente negativos, poderá incrementar no aluno uma 

desmotivação. Se os FBs forem organizados de uma maneira positiva, 

melhorará o clima da turma, pelo aumento dos encorajamentos e dos elogios 

das boas atuações dos alunos, bem como possibilitará o reforço do que está a 

ser bem executado e ainda reforçar os aspetos fortes das suas prestações 

(Rosado & Mesquita, 2011). 

O FB pode ser dividido em extrínseco e intrínseco (Schmidt, 1991). Os 

FBs extrínsecos resultam da informação transmitida ao executante por um 

meio verbal, visual ou pelos dois acerca do desempenho obtido na tarefa. Os 

FBs intrínsecos são as informações sensoriais disponíveis durante ou após a 

realização de uma habilidade, ou seja, é toda a informação recebida como 

consequência da realização natural da ação. De certa forma, pode avaliar a 

execução da ação. Serra (2001) considera que o professor representa a fonte 

exterior da informação que completa a que o aluno recebe dele próprio e da 

atividade realizada. 

O conteúdo informativo do FB pode ser relativo à performance ou ao 

resultado. O conhecimento da performance centra-se na informação 

relacionada com a execução das ações e o conhecimento do resultado reflete a 
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informação sobre o resultado final pretendido através da execução da 

habilidade (Arnold, 1981, cit. por Rosado & Mesquita, 2011). 

O tipo de FB utilizado tem que ser adaptado, em função da 

especificidade dos contextos em que se aplica, pois caso assim seja, este 

define-se como uma variável potente na predição de um ensino eficaz (Werner 

& Rink, 1987). Como tal, o professor deve mostrar-se ativo durante o 

desenvolvimento da tarefa e ajustar a emissão do FB, de acordo com a 

realidade vigente, ou seja, deve ter em conta as caraterísticas das habilidades 

motoras, a natureza da tarefa e o nível de desempenho dos seus alunos 

(Landin, 1994). Ainda nesta linha de ideias, Mesquita (1998) sublinha que deve 

existir uma apropriação do conteúdo informativo do FB com o nível de 

desempenho, pois constitui-se como um fator que interfere significativamente 

com os resultados da aprendizagem. 

Um dos problemas apontados à PE no decorrer das aulas referia-se à 

eficiência com que o FB era transmitido, uma vez que este era efetuado sem a 

posterior confirmação se era cumprido e se surtia o efeito desejado. Por vezes 

ocorria a emissão do FB e nada mais sucedia, isto é, não ocorria o reforço do 

FB, fechando, assim, o seu ciclo. Desta forma, Piéron e Delmelle (1982) 

consideram que o professor deve respeitar uma sequência de comportamentos 

para emitir um FP: observar e identificar o erro na prestação; tomada de 

decisão (reagir ou não reagir e, se decidir reagir, prestar um encorajamento ou 

uma informação); FP informativo; observação das mudanças no 

comportamento motor do aluno; e eventual observação de uma nova tentativa 

do gesto e ocorrência de um novo FB. Rosado e Mesquita (2011) aconselham 

que, após a emissão de um FB inicial, o professor verifique se este teve o 

efeito pretendido, para de novo diagnosticar e prescrever, se necessário. 

O FB deve ser frequente, de modo a que cada praticante receba uma 

quantidade satisfatória de informação acerca das suas ações motoras. Porém, 

a informação não pode ser em demasia, podendo provocar dependência ao 

praticante. Para que o FB tenha eficácia, deve ser dado imediatamente a seguir 

à execução para que seja possível ao aluno confrontar a informação recebida 

com a informação que obteve da própria execução (Rosado & Mesquita, 2011). 
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Caso o FB seja emitido muito após a execução, a eficácia terá menor valor, 

visto que os alunos podem esquecer o que realizaram (Rosado, 1995). 

Tendo em conta a afirmação de Rosado (1995), a organização do FB 

deve resultar de uma correta gestão de algumas variáveis, como a quantidade 

de intervenções, o grau de especificidade dessas intervenções, o objetivo da 

intervenção, a forma, o momento, a direção e a relação com a informação 

anterior, e o modo de distribuição. Para este estudo serão destacadas as 

variáveis (dimensões) objetivo, forma e direção utilizadas por Sarmento (2004). 

Relativamente ao objetivo do FB, é pertinente que o professor reconheça 

que se a sua intervenção for apenas de caráter apreciativo (positivo ou 

negativo) não contém nenhuma informação específica acerca da sua execução 

e do que deve fazer para melhorar. Revela-se, deste modo, como menos 

importante para a evolução das aprendizagens motoras.  Não é suficiente dizer 

aos alunos que a sua execução está ou não correta, é fundamental fazer com 

que perceba o erro cometido e o que tem de fazer para melhorar. Todavia, o 

caráter valorativo anuncia que o comportamento do aluno está a ser valorizado 

ou desvalorizado. Se o FB não for apenas apreciativo e tiver um objetivo 

específico facilitará as aprendizagens dos alunos. 

A forma do FB pode ser auditivo, visual, através de pequenas 

demonstrações, ou misto (auditivo-visuais). As correções devem, sempre que 

possível, ser complementadas com a demonstração, de forma a tornarem-se 

mais compreensíveis para os alunos. Os FBs devem ser auditivo-visuais e não 

só verbais (Rosado, 1988). O facto de se utilizar a forma mista faz com que os 

alunos assimilem e compreendam melhor a informação. Por vezes, em 

situações de jogo, o FB auditivo pode ser o mais usual por ser mais rápido de 

chegar ao aluno sem que se interrompa o jogo. 

No que diz respeito à direção dos FBs, Rosado (1988) afirma que a 

maior parte dos FBs é individual, com vista a garantir a necessária 

individualização das correções do professor. No entanto, se os níveis de prática 

são semelhantes e se os erros frequentes são comuns, o FB pode ser dirigido 

para um grupo ou turma. Nos desportos coletivos, a frequência do FB em grupo 

aumenta uma vez que os alunos trabalham em equipa no alcance do mesmo 
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objetivo, sendo o erro muitas vezes da totalidade da equipa e não apenas de 

um praticante. 

Sarmento (2004), a fim de estudar a reação do comportamento do 

professor à prestação dos alunos (FP), permitindo uma análise quantitativa e 

estrutural da utilização deste comportamento por parte de professores, 

concebeu um sistema de observação do FP. Assim, é possível recolher 

informações específicas sobre o objetivo, a forma e a direção do FB, sendo o 

foco deste estudo. 

Neste contexto, e após uma análise cuidada desta temática, surge o 

presente estudo, que tem como propósito caracterizar o FB de uma PE nos 

diferentes momentos de prática nas aulas de EF referente a duas unidades de 

ensino, Badminton e Voleibol. O estudo foi realizado em dois momentos, o 

primeiro destinado à modalidade de Badminton, em que a turma se encontrava 

toda no mesmo nível de desempenho, e o segundo à modalidade de Voleibol, 

com dois níveis distintos de desempenho. Um dos objetivos foi analisar a 

utilização e qualidade dos FBs durantes as aulas e melhorá-los de modo a 

perceber se há diferenças significativas quando se trabalha por níveis, visto 

que o tempo de instrução aumenta, diminuindo, assim, o tempo de observação 

e transmissão de FB. Após a análise das gravações das aulas, o FB emitido foi 

sujeito a uma categorização, tendo em conta o Sistema de Observação do FP 

de Sarmento (2004). 
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4.3.5.3. Metodologia 

4.3.5.3.1. Participantes 

 

Para a realização deste estudo foi observada uma PE (autora da 

pesquisa) do 2º Ano do Mestrado em Ensino de Educação Física nos Ensinos 

Básico e Secundário da FADEUP, durante dois momentos: 1º momento - 3 

aulas na UD de Badminton; 2º momento - 3 aulas na UD de Voleibol. Foram 

registados 200 minutos de observações de transmissões de FB da PE, numa 

turma do 9º ano de escolaridade com um total de 24 alunos, 14 do género 

masculino e 10 do género feminino, com idades compreendidas entre os 14 e 

os 16 anos de idade, de uma EC da cidade do Porto. 

 

4.3.5.3.2. Instrumento 

 

O instrumento utilizado para a recolha de dados foi uma lista de 

verificação com vista à recolha de informações específicas sobre as 

intervenções efetuadas pela PE relativamente aos tipos de FBs. Este 

instrumento corresponde ao Sistema de Observação do FP proposto por 

Sarmento (2004). 

O Sistema é constituído por 4 dimensões, designadamente: o objetivo, a 

forma, a direção e a afetividade, contudo, só as dimensões objetivo, forma e 

direção foram tidas em consideração neste estudo. Cada dimensão é composta 

por categorias. Assim sendo, a dimensão objetivo divide-se em 4 categorias: 

avaliativo; prescritivo; descritivo; interrogativo. A dimensão forma divide-se em 

4 categorias, todavia apenas 3 foram analisadas: auditivo; visual; misto. A 

dimensão direção subdivide-se em individual, grupo e turma (Quadro 4). 
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Quadro 4 - Sistema de Observação do Feedback Pedagógico: Objetivo, Forma e Direção 

(Sarmento, 2004) 

Objetivo 

Avaliativo 

O professor reage à prestação do aluno emitindo um simples juízo 
ou apreciação dessa execução sem qualquer referência à sua 

forma.  
Positivo - "Boa, muito bem, está melhor." 

Negativo - "Assim estás a fazer mal." 

Prescritivo 

O professor reage à prestação do aluno informando-o da forma 
como deverá realizar a execução seguinte ou, ainda, a forma 

como a deveria ter realizado. 
- "No remate realiza a corrida de aproximação com o último passo 

longo, rápido e explosivo." 

Descritivo 
O professor descreve a prestação do aluno, informa o executante 

da forma como o realizou. 
- "Estás a realizar o "Amorti" para  o fundo do campo". 

Interrogativo 
O professor interroga acerca da prestação motora do aluno. 

- "Como é que realizas-te o passe?" 

Forma 

Auditivo 
A reação do professor manifesta-se, exclusivamente, de forma 

oral. 

Visual 
A reação do professor manifesta-se através de uma forma não 

verbal (formas gestuais de aprovação, desaprovação ou de 
demonstração).  

Misto 
A reação do professor à prestação do aluno, incluí as 2 formas 

descritas anteriormente. 

Direção 

Individual/Aluno 
A reação do professor à prestação do aluno dirige-se, apenas, a 

um aluno. 

Grupo 
A reação dirige-se a mais de um aluno (grupo de trabalho) mas 

não à totalidade da turma. 

Turma A reação à prestação dirige-se a toda a turma. 
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4.3.5.3.3. Desenho do Estudo 

 

A recolha dos dados foi realizada durante os 2º e 3º períodos, utilizando 

a gravação áudio digital por intermédio de um telemóvel ALCATEL onetouch 

pop C7 e um sistema de vídeo CANON Legria FS36, de forma a registar todos 

os FBs transmitidos pela PE aos alunos. A câmara foi colocada num ponto fixo 

consoante os espaços de aula disponíveis. Quer no pavilhão quer no ginásio, 

foram utilizados materiais (plinto e colchões) que serviram de suporte para a 

colocação da câmara. 

O corpus do estudo foram 6 aulas, sendo que 3 decorreram no 2º 

período (1º momento) e as outras 3 no 3º período (2º momento). No 2º período 

foram realizadas as 1ª gravações nas aulas de Badminton, e, após a recolha 

dos dados, os FBs foram analisados e distribuídos em categorias de modo a 

caracterizar-se cada um deles. No 3º período, dando continuidade ao estudo, 

foram realizadas as 2ª gravações nas aulas de Voleibol. Tal como na 1ª 

gravação, nesta também se procedeu à transcrição e análise dos FBs, tendo 

sido cada um inserido na respetiva categoria. Os dados recolhidos nos dois 

momentos foram transportados para a ficha de observação elaborada de 

acordo com as categorias selecionadas para a análise (anexo III). 

Em ambas as modalidades observadas, num total de 125 minutos de 

aula por momento, apenas 100 minutos é que foram transcritos, sendo o tempo 

efetivo de prática. Nas aulas de EF há que disponibilizar 15 minutos para a 

chegada e hábitos de higiene. Isto porque, nesta disciplina, há uma tolerância 

de 5 minutos, no início da aula, para os alunos se equiparem e de 10 minutos, 

no final da mesma, para os alunos cuidarem da sua higiene pessoal, nas aulas 

de 90 minutos. Nas aulas de 45 minutos serão retirados 5 minutos, no final da 

mesma, para mudança de roupa. 

Durante a realização do estudo surgiu uma limitação que impediu a 

aplicação deste na mesma UD. A quantidade de aulas por modalidade era 

insuficiente e, por essa razão, é que a continuidade do estudo teve que ser 

desenvolvida em Voleibol, sendo esta modalidade lecionada posteriormente ao 

Badminton. Por um lado, pode ser considerada como um ponto negativo, não 
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sendo possível verificar a evolução da PE dentro da mesma modalidade, mas 

em modalidades distintas, com objetivos diferentes e com a turma em 

diferentes níveis de desempenho, podendo a PE sentir mais dificuldades na 

intervenção junto dos alunos. No Badminton toda a turma estava inserida num 

único nível, e, pelo contrário, no Voleibol, os alunos apresentaram diferentes 

níveis de desempenho, o que pode induzir a PE em erro uma vez que a 

transmissão de FB fica limitada devido ao aumento do tempo de instrução. Por 

outro lado, pode ser visto como um ponto positivo, pois permite verificar quais 

os tipos de FBs mais frequentes nas duas modalidades, pois numa a 

manipulação do objeto (volante) é indireta e na outra direta (bola). Neste 

sentido, pode-se conferir se a qualidade do FB transmitido pela PE é notória 

em ambas as UDs, ou se há discrepâncias e se a sua emissão é 

equitativamente frequente, independentemente de serem abordadas por níveis 

idênticos ou distintos. 

 

 

4.3.5.3.4.  Procedimentos de análise de dados 

 

Após a recolha dos dados, os mesmos foram transcritos e analisados 

conforme as dimensões e respetivas categorias. Depois da análise de todos os 

dados, sucedeu-se a comparação do 1º momento para o 2º momento, para se 

verificar quais as mudanças ocorridas e, neste sentido, determinar se a 

qualidade do FB melhorou. 

A análise do FB foi efetivada através de uma caracterização estatística 

descritiva de frequências (absolutas (FA) e relativas (FR)) e sua expressão 

gráfica. De referir que as variáveis observadas correspondem às categorias 

que fazem parte da ficha de observação do FP. 
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4.3.5.4. Apresentação e discussão dos resultados 

 

Neste capítulo, procedemos à descrição do número de ocorrências e os 

respetivos valores percentuais dos momentos da transmissão do FB da PE nas 

dimensões objetivo, forma e direção, observadas durante as aulas de 

Badminton (1ºmomento) e Voleibol (2ºmomento) (Quadro 5, 6 e 7). 

 

Quadro 5 - Apresentação dos dados da dimensão Objetivo do Feedback: 1º momento (aulas 

de Badminton) e 2º momento (aulas de Voleibol) 

1º Momento 2º Momento 

  FA FR   FA FR 

O
b

je
ti

vo
 

Avaliativo 53 26% 
O

b
je

ti
vo

 
Avaliativo 44 22% 

Prescritivo 119 57% Prescritivo 121 61% 

Descritivo 27 13% Descritivo 27 14% 

Interrogativo 8 4% Interrogativo 7 4% 

  Total 207 100%   Total 199 100% 

 

Quadro 6 - Apresentação dos dados da dimensão Forma do Feedback: 1º momento (aulas de 

Badminton) e 2º momento (aulas de Voleibol) 

1º Momento 2º Momento 

  FA FR   FA FR 

F
o

rm
a 

Auditivo 161 78% 

F
o

rm
a 

Auditivo 147 74% 

Visual 16 8% Visual 14 7% 

Misto 30 14% Misto 38 19% 

  Total 207 100%   Total 199 100% 

 

Quadro 7 - Apresentação dos dados da dimensão Direção do Feedback: 1º momento (aulas de 

Badminton) e 2º momento (aulas de Voleibol) 

1º Momento 2º Momento 

  FA FR   FA FR 

D
ir

eç
ão

 

Individual 164 79% 

D
ir

eç
ão

 

Individual 148 74% 

Grupo 39 19% Grupo 49 25% 

Turma 4 2% Turma 2 1% 

  Total 207 100%   Total 199 100% 
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Após a análise dos dados, revela-se que no momento 1 o número total 

de FB transmitidos é superior ao momento 2. Com isto, evidencia-se que, 

quando ocorre uma modalidade com níveis de desempenho distintos, a 

frequência do FB possa diminuir. 

Dos 200 minutos totais de observações, resultaram 406 registos de 

observações referentes à dimensão Objetivo, Forma e Direção do FB. 

No momento 1, dos 100 minutos observados, discriminaram-se 207 

registos de FBs emitidos.  

Na dimensão Objetivo destacaram-se as categorias “Prescritivo” com 

57% e “Interrogativo” com 4% do total dos registos. Com percentagens 

intermédias, mas distintas uma da outra, apresenta-se as categorias 

“Avaliativo” com 26% e “Descritivo” com 13%. Os FBs prescritivos foram os 

mais utilizados nas aulas, pelo simples facto de a professora estar focada na 

evolução dos alunos para que executem de forma correta as tarefas e 

habilidades motoras. Considera-se que este dado pode ser resultante das 

características do professor. A emissão do FB avaliativo apresentou-se como a 

segunda categoria mais frequente. A professora utilizava-o sempre como fator 

de motivação dos alunos, “Bom batimento!”, uma vez que foram todos positivos 

e maioritariamente surgiam após um prescritivo. Com uma percentagem de 

13% aparecem os FBs descritivos. Esta discrepância pode ser fundamentada 

pela preferência da utilização dos FBs prescritivos. No entanto, quando se 

transmitia um descritivo complementava-se com um prescritivo. Por último e 

não menos importante, embora com uma percentagem diminuta, discriminam-

se os FBs interrogativos com um valor de 4%. Esta categoria revela 

importância para os alunos, pois de acordo com a sua definição, o professor 

interroga acerca da prestação motora do aluno, permitindo que este detete o 

erro cometido, sendo marcante para a sua progressão. 

Na dimensão Forma prevaleceu a categoria “Auditivo” com 78%. Como 

as situações de aprendizagem foram constantemente apresentadas em 

situação de jogo, torna-se muito mais prático emitir um FB auditivo sem que 

ocorra a interrupção dos exercícios. Contudo, quando a dificuldade revelada 

era mais significativa, a professora tinha a necessidade de transmitir FBs 
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visuais (8%) e mistos (14%), tendo o último uma maior utilidade. Uma 

informação reforçada com uma demonstração (FBs mistos) torna-se muito mais 

compreensível e fácil de assimilar para o aluno. 

Os dados seguintes referem-se à dimensão Direção, verificando-se uma 

oposição de percentagens expressiva. No que diz respeito à categoria 

“Individual”, ressaltou à vista a sua percentagem de 79% em comparação com 

a categoria “Turma” que apresenta 2%. O facto de a modalidade de Badminton 

ter sido abordada em jogos individuais (1x1) justifica-se a diferença de 

percentagens. Também porque ocorriam durante a exercitação, de modo a 

potenciar o tempo de empenhamento motor dos alunos. Porém, quando o erro 

era comum para mais do que um aluno, a professora dirigia-se para um grupo. 

É perceptível a preferência da mesma pelo FB dirigido ao aluno e grupo (19%) 

em detrimento do FB dirigido à turma. 

 No momento 2, dos 100 minutos observados, anotaram-se 199 registos 

de FBs emitidos. 

Na dimensão Objetivo, os valores apresentados são idênticos aos do 

momento 1. Há uma prevalência relativamente à categoria “prescritivos” onde 

revela um valor de 61%, denotando-se, assim, um aumento pouco significativo 

em comparação ao momento 1. Esta subida de percentagem deve-se à 

descida da categoria “avaliativo” com 22%. As categorias “descritivo e 

interrogativo” revelam os mesmos valores que o momento 1, tendo a primeira 

13% e a segunda 4%. As razões subjacentes aos dados apresentados no 

momento 2 são exatamente as mesmas que se referiram no momento 1. Os 

FBs prescritivos sobressaem por repercutir melhores efeitos nos alunos, sendo 

possível corrigi-los e transmitir-lhes o correto. Os FBs descritivos foram 

também complementados pelos FBs prescritivos. E os FBs avaliativos como 

reforço aos prescritivos. Os FBs interrogativos, mesmo sendo relevantes, não 

apresentaram uma melhor percentagem, não obstante, foram utilizados de 

forma a consciencializar o aluno do erro cometido. Como reforço aos dados 

apresentados na dimensão Objetivo, menciona-se alguns estudos já realizados 

nesta temática, sendo Piéron e Gonçalves (1987) uns dos primeiros a 

estudarem o FP. Estes autores tiveram como propósito descrever e analisar o 
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FP em dois contextos distintos, a aula de EF e o treino. Os resultados 

revelaram que há uma tendência para emitir um FB prescritivo (62,8%) e 

avaliativo (12,8%). O FB descritivo e interrogativo aparecem posteriormente, 

com ocorrências de 13,8% e 3,8% respetivamente. Richheimer e Rodrigues 

(2000), no seu estudo, pretenderam analisar e caracterizar o FP enquanto 

variável multidimensional em situações de treino de Andebol com treinadores 

professores de EF e sem formação em EF. Os resultados obtidos mostraram 

que o FB prescritivo foi o mais utilizado, com 66,9%, seguindo-se o descritivo 

com um valor de 13,9%, sendo que, em último lugar de ocorrência, se encontra 

o FB avaliativo com apenas 6,25%. Também Serra (2001), na modalidade de 

Andebol, mas em contexto escolar, teve como objetivo descrever o 

comportamento do professor durante a apresentação das tarefas e na emissão 

de FP no contexto das aulas de EF. O objetivo do FB foi predominantemente 

prescritivo (20,67%) e avaliativo (17,9%). Com menor percentagem (6,10%) 

revela-se o FB descritivo, porém, o FB interrogativo foi aquele a que os 

professores menos recorreram (2,8%). Mais recentemente, Sequeira e 

Rodrigues (2004) pretenderam caracterizar o FP num estudo que realizaram 

onde a emissão de FB prescritivos foi a mais frequente, com 67,9% de 

ocorrências. Seguiram-se os FB descritivos (15,6%) e avaliativos (8,28%), 

apresentando-se com menor frequência o interrogativo (6,44%).  

O aluno precisa de uma informação específica acerca da sua execução 

e do que deve fazer para melhorar, daí que, para Cushion e Jones (2001), os 

FBs com objetivos contendo informação específica contribuem mais 

efetivamente para as aprendizagens dos alunos. Os alunos carecem sempre 

de conhecimento adicional para além de referir que está correto ou não. O 

praticante tem a necessidade de receber informação precisa acerca daquilo 

que fez, designando-se de FB descritivos, ou do que deve fazer para melhorar, 

FB prescritivos. Os FBs estruturados em questionamento revelam algumas 

vantagens, visto que poderá ser uma excelente forma de motivar os alunos 

pelo facto de serem estes a tratarem da informação que recebem das próprias 

execuções. Deste modo, o aluno desenvolve a capacidade de avaliação das 

suas execuções, facilitando-se a descrição verbal (Rosado & Mesquita, 2011). 
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Estes autores argumentam que os FBs valorativos são relevantes para que o 

aluno perceba que comportamento é valorizado ou desvalorizado. 

Na dimensão Forma, a categoria “Auditivo” evidenciou-se pelas razões 

apresentadas no momento 1. A modalidade foi exercitada sempre em situações 

de jogo, tornando-se mais prático e acessível transmitir FB sem que se 

interrompa a atividade motora e, desta forma, seja possível um aumento do 

empenhamento motor. Nesta modalidade, como o jogo já se revelava mais 

coletivo, visto que jogaram 2x2 e 3x3, algumas vezes foi fundamental corrigir 

com auxílio da demonstração. Nas habilidades técnicas foi também essencial, 

tendo sido necessário, muitas vezes, a professora demonstrar enquanto emitia 

os FBs. Foi possível verificar, durante as aulas, que os alunos retêm muito 

mais o que observam do que o que escutam, principalmente quando a 

dificuldade é elevada e o nível de desempenho mais baixo. Para Rosado e 

Mesquita (2011), as correções devem, sempre que possível, ser 

acompanhadas por demonstrações de aspetos básicos do movimento, de 

forma a tornarem-se mais inteligíveis para os jovens, resolvendo potenciais 

insuficiências de compreensão. Por estes motivos é que no momento 2 surgiu 

um aumento da categoria “Misto” (19%) e uma diminuição da categoria 

“Auditivo” (74%), embora esta última prevalecesse em ambos os momentos.  

Em consonância com os resultados apresentados, num dos estudos 

pioneiros no âmbito do treino de Voleibol, Markland e Martinek (1988) 

constataram que o FB auditivo é o mais comum (67,26%), seguindo-se a forma 

mista (auditivo-visual) com 29,32%. Richheimer e Rodrigues (2000), no seu 

estudo, concluíram que o FB auditivo é o que se destaca com 81,9%, 

utilizando-se o FB áudio-visual em 15,5% das ocorrências. O FB visual 

expressa-se com uma baixa percentagem de 1,81%. Também Serra (2001) 

concluiu que o FB auditivo é a forma mais usual de emissão (41,25%), 

seguindo-se a forma combinada mista com 4,72%. Confirmando estes 

resultados, Sequeira e Rodrigues (2004), no seu estudo, verificaram que o FB 

é maioritariamente verbal para professores (81,9%). Com um valor intermédio 

apresentou-se o FB misto, com 26,9%, e, por último, o FB visual com um valor 

inferior a 2%. 



Realização da Prática Profissional 

79 

 

Na dimensão Direção, quando comparada ao momento 1, pode-se 

verificar algumas diferenças nas percentagens adquiridas. No momento 2, a 

categoria “Grupo” sofreu um ligeiro aumento (25%) e a categoria “Individual” 

diminuiu a sua percentagem  (74%). Estes valores devem-se ao facto de a 

maior parte da turma estar agrupada em grupo de 2 alunos, em situações 

reduzidas de jogo 2x2. Por existir um jogo coletivo em que os aspetos táticos 

foram um dos focos da abordagem do Voleibol, sempre que a professora 

interrompia para corrigir, dirigia-se para a equipa. Quando os erros se 

apresentavam relacionados com os aspetos técnicos, predominavam os FBs 

individuais. Os FBs direcionados para a turma normalmente sucediam no início 

da aula, ou na introdução de conteúdos/exercício. Tal como no momento 1, há 

uma preferência pelos FBs individuais e em grupo. Com base nos autores já 

mencionados, pode-se robustecer os resultados referidos na dimensão 

Direção. Segundo Richheimer e Rodrigues (2000), os treinadores professores 

de EF privilegiaram o FB individual (91%) em prejuízo do de grupo e coletivo 

(7% e 2% respetivamente). Serra (2001) comprovou que os resultados 

demonstram que o FB é dirigido mais frequentemente ao aluno considerado 

individualmente (30,67%), depois ao grupo (12,92%) e só em último caso à 

turma completa (5%). Para complementar todos os dados conhecidos, 

Sequeira e Rodrigues (2004) verificaram que os profissionais de EF orientam a 

sua intervenção de forma individual (82,6%), seguindo-se a comunicação ao 

grupo (11,8%) e, por fim, ao coletivo (5,68%). 

Um dos objetivos do estudo era, se possível, aumentar a frequência do 

FB, sendo o porquê explicado já anteriormente, através da relevância atribuída 

ao FB para os ganhos de aprendizagem do aluno. Todavia, o registo total no 

momento 1 é superior ao momento 2, o que, à partida, podia ser interpretado 

como um dado negativo. Com efeito, esse resultado é consequência dos níveis 

de desempenho em cada modalidade. Enquanto no momento 1 existia apenas 

um nível de desempenho, onde se inseria a turma toda, no momento 2 havia 2 

níveis de desempenho, chegando a haver 3. Nas aulas do momento 2, por 

norma, ocorre mais tempo de instrução e organização devido aos diferentes 

níveis na turma, o que faz com que haja menos tempo de observação e 
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posterior transmissão de FB. Em certas situações, instruía-se num grupo de 

trabalho para, de seguida, instruir noutro. Já no momento 1, toda a turma 

realizava os mesmo exercícios, exercitando os mesmos conteúdos, tendo a 

professora mais tempo disponível para emitir FB. Apesar dessas diferenças, a 

disparidade em ambos os momentos é pouco significativa. 

Entre as inúmeras características que o FB deve conter, e que estão 

dependentes do contexto em que é transmitido, destacam-se algumas que são 

apontadas como caracterizadoras de um FB, devendo este ser curto, 

específico, oportuno e atempado, prescritivo e, preferencialmente, audiovisual 

(Mesquita, 1997). 
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4.3.5.5. Conclusão 

 

O grande propósito deste estudo era detetar algum problema inerente à 

emissão do FB após a análise do 1º momento para que, posteriormente, fosse 

ultrapassado no 2º momento, melhorando, assim, a qualidade do FB. Com a 

análise do estudo, a PE identificou se o problema apresentado inicialmente foi 

ultrapassado, no que diz respeito ao incumprimento do fecho do ciclo do FB, ou 

seja, se ocorria a observação e transmissão para depois verificar se teve 

efeitos, havendo ou não a necessidade de emitir novamente um FB. Com este 

estudo, através das gravações das aulas, é possível concluir que o ciclo do FB 

foi compreendido, sendo efetuado após a emissão de qualquer tipo de FB.  

Quanto às dimensões do FB, no que se refere ao Objetivo, este recorre 

maioritariamente de forma prescritiva, e, muitas vezes, era reforçado com um 

avaliativo para aumentar os níveis de motivação no aluno e criar um clima 

positivo de aprendizagem. Em relação à Forma do FB, a professora utiliza mais 

os auditivos por serem mais práticos, contudo, conhece a importância dos 

audiovisuais (mistos) para facilitar a compreensão do aluno no erro cometido. A 

Direção dos FBs foram predominantemente individuais em ambos os 

momentos. Todavia, no momento 2, houve aumento significativo no que se 

refere ao FB emitido para um grupo de trabalho.  

Relativamente à frequência dos FBs em ambos os momentos, 

evidenciou-se um decréscimo do momento 1 para o 2, não sendo este o 

objetivo. No entanto, não significa que a PE tenha diminuído a sua eficácia na 

transmissão dos FBs. A não ocorrência do aumento dos FBs deve-se ao facto 

de, nas duas modalidades estudadas, os níveis de desempenho dos alunos 

serem diferenciados. Enquanto no Badminton a instrução e interrupção das 

tarefas eram simultâneas para toda a turma, havendo um tempo específico de 

observação para se transmitir FB para todos os alunos, no Voleibol isso já não 

sucedia, devido aos níveis apresentados. Por esse motivo, nesta última 

modalidade, o tempo de instrução era maior e, consequentemente, diminuía o 

tempo disponível para emitir FB aos alunos. A este respeito, Piéron e Delmelle 

(1982) alertam para a influência dos níveis de ensino, de desenvolvimento 
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cognitivo e de prática dos alunos, na ocorrência de formas distintas de emissão 

de FB. 

O presente estudo fortaleceu a perceção que a autora possuía 

anteriormente, ou seja, a frequência dos FBs diminuía caso uma modalidade 

fosse lecionada por diferentes níveis de ensino. Após a tomada de 

conhecimento em relação ao ciclo do FB, tornou-se fulcral a PE dominar os 

FBs a transmitir para sentir um maior conforto durante a aula. Neste sentido, 

com o decorrer do ano letivo e nas aulas estudadas, foi possível verificar que, 

quanto melhor a qualidade do FB, melhor a qualidade do processo ensino-

aprendizagem e, quanto melhor o professor dominar as componentes críticas 

das habilidades motoras e as palavras-chave dos respetivos exercícios, melhor 

será o desempenho dos alunos e posterior evolução. 

Para estudos futuros, seria interessante investigar a diferença entre a 

frequência e tipos de FBs emitidos nos três períodos do ano letivo, em 

diferentes unidades de ensino. Assim, seria possível aumentar o número de 

observações e, consequentemente, incluir-se procedimentos estatísticos 

inferenciais para se tecer comparações e retirar ilações com maior segurança. 

Deste modo, seria exequível identificar a progressão e simplicidade do 

professor na intervenção com os alunos, no decorrer do ano letivo. 

 

  



Realização da Prática Profissional 

83 

 

4.3.5.6. Referências Bibliográficas 

 

 

Bloom, B. (1976). Human Characteristics and School Learning. New York: 

MacGraw-Hill. 

Cushion, J. C., & Jones, R. L. (2001). A Systematic Observation of Professional 

Tol-Level Youth Soccer Coaches. Journal of Sport Behavior, 24(4), 354-

378. 

Graça, A., & Mesquita, I. (2006). Ensino do Desporto. In G. Tani, J. O. Bento & 

R. D. d. S. Petersen (Eds.), Pedagogia do Desporto. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan. 

Landin, D. (1994). The Role of Verbal Cues in Skill Learning. Quest, 46, 299-

313. 

Lee, T. D., Swinnen, S. P., & Serrien, D. J. (1994). Cognitive effort and motor 

learning., Quest, 46, 328-344. 

Markland, R., & Martinek, T. J. (1988). Descriptive Analysis of Coach 

Augmented Feedback Given to High School Varsity Female Volleyball 

Players. Journal of Teaching in Physical Education, 7(4), 289-301. 

Mesquita, I. (1997). Pedagogia do Treino: A formação em jogos desportivos 

colectivos. Lisboa: Livros Horizonte. 

Mesquita, I. (1998). A instrução e a estruturação das tarefas no treino de 

Voleibol: estudo experimental no escalão de iniciados feminino. Porto: 

Isabel Mesquita. Dissertação de Doutoramento apresentada a FCDEF. 

Piéron, M., & Delmelle, R. (1982). Augmented Feedback in Teaching Physical 

Education: Responses from the Students. In M. Piéron & J. Cheffers 

(Eds.), Studying the Teacher in Physical Education (pp. 141-150). Liège: 

AIESEP. 

Piéron, M., & Gonçalves, C. (1987). Participant engagement and teacher's 

feedback in physical education teaching and coaching. In G. Barrette, R. 

Feingold, C. R. Rees & M. Piéron (Eds.), Myths, Models & Methods in 

sport pedagogy. Champaign: Human kinetics Publishers, Inc. 



Realização da Prática Profissional 

84 

 

Richheimer, P., & Rodrigues, J. (2000). O feedback pedagógico nos treinadores 

de jovens em Andebol. Treino Desportivo, 36-47. 

Rink, J. (1993). Teaching Physical Education for Learning (2 ed.). St. Louis: 

Times Mosby College Publishing. 

Rosado, A. (1988). O feedback Pedagógico: Comparação de dois grupos de 

professores com especializações profissionais diferenciadas no ensino 

dos saltos em Atletismo. Lisboa: António Rosado. Dissertação de 

Mestrado apresentada a FMH-UTL. 

Rosado, A. (1995). Observação e Reação à Prestação Motora. Estudo da 

Comptência de Diagnóstico e Prescrição Pedagógica em Tarefas 

Desportivas. Lisboa: António Rosado. Dissertação de Doutoramento 

apresentada a FMH-UTL. 

Rosado, A., & Mesquita, I. (2011). Melhorar a aprendizagem optimizando a 

instrução. In A. Rosado & I. Mesquita (Eds.), Pedagogia do Desporto 

(pp. 69-130). Cruz Quebrada: Edições FMH. 

Sarmento, P. (2004). Pedagogia do Desporto e Observação. Lisboa: Faculdade 

de Motricidade Humana. 

Schmidt, R. A. (1991). Motor learning & performance : from principles to pratice. 

Champaign, IL: Human Kinetics. 

Sequeira, P., & Rodrigues, J. (2004). O comportamento do treinador de 

Andebol nos escalões de formação. Análise do feedback e das decisões 

pré-interactivas no treino. In V. Ferreira & P. Sarmento (Eds.), Formação 

desportiva. Perspectivas de estudo nos contextos escolar e desportivo 

(pp. 207-222). Lisboa: FMH edições. 

Serra, M. (2001). O comportamento de instrução do professor nas aulas de 

educação física durante a apresentação das tarefas e na emissão de 

feedbacks : estudo descritivo e comparativo abrangendo doze 

professores da cidade de Maputo. Porto: Mabel Serra. Dissertação de 

Mestrado apresentada a Faculdade de Ciências do Desporto e de 

Educação Física. 

Siedentop, D. (1991). Developing Teaching Skills in Physical Education (3 ed.). 

Mountain View: Mayfield Publishing Company. 



Realização da Prática Profissional 

85 

 

Werner, P., & Rink, J. (1987). Case Studies of teacher effectiveness in second 

grade physical education. Journal of Teaching in Physical Education, 8, 

280 - 297. 

 

  



Realização da Prática Profissional 

86 

 

4.4. Avaliação: adoção de estratégias para ultrapassar dificuldades 

 

O processo de avaliar tornou-se, neste ano, uma das tarefas mais 

complexas enquanto PE.  Numa fase inicial surgiram alguns receios referentes 

ao processo avaliativo uma vez que tinha conhecimento que o EE, ao longo do 

seu EP, deverá ser capaz de estipular objetivos de aprendizagem, métodos 

para os avaliar e estratégias adequadas, construir ferramentas que facilitem a 

avaliação, recorrer à analise dos dados e posterior reflexão, procurando o 

sucesso do processo de ensino-aprendizagem. De acordo com Bento (2003), a 

avaliação dos alunos e da atividade pedagógica dos professores apenas é 

possível se for realizado um trabalho de reflexão aprofundado. 

Para além da preocupação e ambição em cumprir com as tarefas de 

avaliação, que são cruciais para um processo de ensino-aprendizagem eficaz, 

referidas no parágrafo anterior, foram levantadas algumas questões, normais 

para um PE inseguro e inexperiente, como: Será que vou ser justa na avaliação 

dos alunos? Será que vou conseguir avaliar todos os alunos da mesma forma? 

Para que estas dúvidas fossem colmatadas, no decorrer do ano de estágio, fui 

adotando algumas estratégias que me permitissem avaliar todos os alunos de 

forma imparcial. 

A avaliação é um processo complexo que implica examinar e classificar, 

permitindo ao professor regular todo o processo de ensino-aprendizagem. 

Contudo, não é apenas um instrumento de aprovação ou reprovação, pois 

permite identificar o nível de aprendizagem em que o aluno se encontra e do 

processo em si, possibilitando a determinação do caminho a seguir. Para 

Luckesi (2002), a avaliação assume-se como um fator decisivo de apreciação 

em relação à aprendizagem do aluno e do processo em si. 

A avaliação deve ser compreendida como um processo que inicia, 

acompanha e encerra todo o sistema de aprendizagem, e pode traduzir-se num 

processo para determinação do alcance ou não dos objetivos educacionais. 

Desta forma, o professor consegue adaptar as suas planificações às condições 

das diversas situações existentes, funcionando como uma estratégia 

pedagógica. 
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Segundo Bento (2003), tal como a planificação e a realização do ensino, 

a análise e avaliação são tarefas centrais do professor, onde só um trabalho de 

reflexão constante torna possível a avaliação dos alunos e da atividade 

pedagógica do docente.  

Deste modo, a avaliação permite avaliar os alunos e o professor com a 

finalidade de melhorar o ensino-aprendizagem dos discentes. É considerada 

como uma ferramenta imprescindível a todo o processo de ensino-

aprendizagem, pois regula a evolução do aluno e a atuação do professor. 

Nesta linha de ideias, Siedentop e Tannehill (2000) referem que a avaliação 

não é só a oportunidade que os alunos têm para demonstrar o seu 

conhecimento, capacidades, compreensão e aplicação dos conteúdos 

aprendidos, sendo também uma forma do professor melhorar a qualidade do 

ensino-aprendizagem dos seus alunos e de todo o processo. 

Durante este ano letivo, diligenciei que a avaliação estivesse sempre 

ligada aos objetivos de aprendizagem dos alunos (Siedentop & Tannehill, 

2000), uma vez que a justiça do processo avaliativo depende da sua relação 

com os objetivos estabelecidos num contexto de aprendizagem específico 

(Siedentop, 1991). 

Para que o processo avaliativo seja coerente e justo, o professor deve 

decidir “clara e exatamente aquilo que para ele é importante e aquilo que 

procura; escolher o tipo de observação e/ou documentação que poderá 

fornecer mais dados naquele sentido; documentar os dados mais significativos; 

escolher de antemão critérios que ajudem a decidir acerca da satisfação ou 

insatisfação com os resultados e análise; encarar possibilidades de melhoria, 

em caso de resultados negativos, não deixando porém de as experimentar e de 

controlar o seu efeito” (Bento, 2003, p. 190). 

Um dos aspetos que realcei no decorrer deste ano concerne ao 

conhecimento de todo o processo avaliativo por parte dos alunos. Considero 

relevante os alunos adquirirem toda a informação no que se refere à avaliação 

da disciplina, tendo em conta as diferentes matérias. Fiz questão de manter os 

alunos a par da sua situação, informando-os sobre o seu desempenho e o que 

deveriam fazer para melhorarem a sua prática e, consequentemente, 
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alcançarem os objetivos delineados, orientando-os no progresso da sua 

aprendizagem. Posto isto, a avaliação é um processo fulcral, contínuo e 

coerente, que decorre durante todo o ano letivo, identificando os possíveis 

progressos ou retrocessos no processo de aprendizagem dos alunos. Assim, 

definiram-se quatro modalidades de avaliação que ocorreram durante o ano 

letivo: a avaliação diagnóstica (AD), a avaliação contínua (AC) e formativa (AF) 

e a avaliação sumativa (AS). Tal como confirma Rink (1993), a avaliação 

poderá assumir diferentes formas, sendo que o tipo de avaliação utilizado 

depende da finalidade para a qual a informação está a ser recolhida e do tipo 

de informação desejada. 

De acordo com Rink (1985), podem avaliar-se os domínios motor 

(habilidades motoras e capacidades físicas), cognitivo (conhecimento e 

processamento de informação) e sócio-afetivo (atitudes, comportamentos e 

valores). Cada domínio tinha uma percentagem atribuída, 60% ao domínio 

psicomotor (saber-fazer), 10% ao cognitivo (saber) e 30% ao sócio-afetivo 

(saber-estar). 

No que se reporta às modalidades de avaliação, a AD, como o próprio 

nome indica, não é “formular um juízo”, mas recolher informação para 

estabelecer prioridades e ajustar a atividade dos alunos de acordo com o seu 

desenvolvimento. Permite 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). A AD tem como 

objetivo fundamental proceder a uma análise de conhecimentos e aptidões que 

o aluno deve possuir num dado momento para poder iniciar novas 

aprendizagens (Ribeiro & Ribeiro, 1990) 

A AD é realizada no início de cada UD, com a finalidade de detetar as 

dificuldades do aluno e diagnosticar o nível geral da turma, permitir uma 

primeira avaliação das capacidades dos alunos e verificar a adequação dos 

objetivos específicos a atingir pelos mesmos. Após a realização deste tipo de 

avaliação, faz-se o tratamento dos dados adquiridos a fim de se poder 

desenvolver o planeamento do processo de ensino-aprendizagem. Os 
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resultados desta avaliação não têm qualquer peso na classificação final do 

aluno. 

Embora que seja bastante benéfica a sua utilização, no decorrer deste 

ano, apenas realizei uma AD. O número de aulas por UD foram muito 

reduzidas, não havendo tempo para atribuir uma das aulas para a AD.  

No primeiro período, iniciei com a modalidade de Tag Rugby, baseando-

me na informação transmitida pela PC. Como ela tinha acompanhado esta 

turma durante dois anos, conhecia bem o nível de desempenho dos alunos. 

Para além da informação retida, segui a proposta apresentada no dossier da 

modalidade. No entanto, sendo esta a UD com mais aulas destinadas, poderia 

ter realizado a AD. Posteriormente, tive de reajustar a UD, pois não foi possível 

introduzir um dos conteúdos, uma vez que os alunos necessitaram de mais 

tempo de exercitação dos conteúdos menos complexos. Considerei que não 

fazia sentido introduzir novos conteúdos se os menos complexos ainda 

transmitiam dificuldades, surgindo a necessidade de serem exercitados durante 

mais aulas. Na modalidade de Atletismo, o número de aulas era muito curto, 

somente 5 aulas para Salto em Altura e mais 5 para Triplo Salto. Por essa 

razão não realizei AD, e a técnica foi ensinada desde a fase inicial, onde todos 

os alunos passaram pelas mesmas sequências de exercícios. No Basquetebol, 

apesar da UD ser curta, optei por realizar a AD, contudo, mesmo sendo da 

opinião que não se deve utilizar uma aula para essa função, não tive qualquer 

hipótese, uma vez que a sua duração foi de 45 minutos (tempo útil de 30 

minutos). Para a elaboração da AD foi utilizada uma ficha de registo com 

grelhas estruturadas e de fácil leitura, onde não era necessário verificar 

constantemente os critérios a observar. Em cada critério era colocado um ✔, 

caso o aluno executasse, ou um X, caso o aluno não executasse.  

No final, para cada ação, foi verificado o total de ocorrências “executa” 

ou “não executa” e, só depois dessa análise, foi possível determinar o nível dos 

alunos. Assim, se o aluno não executasse nenhum dos critérios ou apenas um, 

obtinha o nível 1, se o aluno executasse dois a quatro dos critérios, obtinha o 

nível 2 e se executasse de cinco a oito critérios, obtinha o nível 3. Através da 

análise dos resultados verifiquei que grande parte dos alunos estava no nível 3 
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cumprindo a média dos critérios de avaliação, mas não significava que 

apresentavam um excelente nível de jogo.  

Considero que os resultados da grelha podem induzir-nos em erro, caso 

sejam avaliados pela média final. Tornou-se importante identificar quais os 

critérios que mais dificuldades apresentaram para que se pudesse trabalhar 

sobre os mesmos através de equipas equilibradas. 

No 2º ciclo, no 1º período, a modalidade lecionada foi Lutas. Não realizei 

a AD pelo facto de os alunos não possuírem experiências anteriores. 

Nos restantes períodos, 2º e 3º, não decorreu AD em nenhuma 

modalidade. As UDs eram cada vez mais curtas, com poucas aulas destinadas 

às modalidades. Neste sentido, tive de adotar estratégias adequadas. Por 

exemplo, mesmo que a aula nº1 não fosse direcionada para a AD, a estrutura 

da aula era construída de forma a que houvesse a possibilidade de identificar 

quais as principais dificuldades dos alunos quer nos exercícios, quer em 

situação de jogo, percebendo se conseguiria cumprir com o planeamento ou se 

teria de reajustá-lo. No Futebol e no Voleibol trabalhei por níveis. Na primeira 

aula lecionada de Voleibol, mesmo não realizando AD, identifiquei, através da 

realização da aula, dois níveis distintos. Desta forma, consegui tirar proveito da 

aula, introduzindo e exercitando conteúdos, verificando, em simultâneo, as 

dificuldades da turma. Apenas duas UDs é que foram reajustadas, sendo a de 

Tag Rugby por demasiados conteúdos a lecionar relativamente ao número de 

aulas e a de Futebol, pela realização de uma visita de estudo, que retirou um 

bloco de 90 minutos à UD. As restantes foram cumpridas na sua plenitude. 

“Nesta unidade didática optei por não realizar a avaliação diagnóstica para a 

modalidade de Futebol. Aparentemente parece não ser o mais adequado e correto, 

pois é fundamental identificarmos o nível dos alunos para, posteriormente, realizarmos 

um planeamento ajustados às suas capacidades. No entanto, existe uma justificação 

fundamentada para não realizar a avaliação prognóstica. A principal razão, para não 

realizar uma avaliação inicial na primeira aula, diz respeito ao número de aulas a 

lecionar, pois, caso a tivesse concretizado, ficava apenas com 3 aulas para introduzir 

conteúdos. Assim, penso que não teria muita lógica utilizar uma aula para avaliação 

prognóstica. Realizar a avaliação diagnóstica para elaborar um planeamento com 

apenas 3 aulas não faz sentido” (MEC de Futebol, Módulo 3). 
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Este argumento foi basicamente idêntico para todas as modalidades, 

com a exceção de Dança, pois a sua lecionação foi efetuada através da 

passagem de uma coreografia acessível a todos os níveis de desempenho, 

sendo a sua execução instrumento de AS. 

Com isto, posso concluir que não faz qualquer sentido lecionar uma grande 

variedade de modalidades, uma vez que o número de aulas para cada uma 

não traz uma grande evolução aos alunos devido à pouca quantidade de aulas. 

Seria mais proveitoso os professores lecionarem menos modalidades, mas 

com mais aulas para cada uma. Por esse motivo é que grande parte dos 

alunos, de ano para ano, apresentam as mesmas dificuldades por não haver 

tempo de exercitação suficiente e progressão na evolução de forma constante. 

Tal como afirma Siedentop (1994), é como se os alunos estivessem 

permanentemente a iniciar a sua aprendizagem. Demonstrei várias vezes a 

minha opinião ao NE e grupo de EF, obtendo sempre como resposta que 

deveremos cumprir com os programas nacionais e, desta forma, lecionarmos 

várias modalidades. Ficava perturbada com essa resposta, questionando-me 

várias vezes: Será que é mais importante cumprir com os programas ou que os 

nossos alunos aprendam e evoluam? 

Em relação à AF e à AC, estas decorrem ao longo de todo o processo. 

Se por um lado é reiterada esta ideia, também admite a dificuldade que o 

professor tem ao proceder à avaliação constante das aprendizagens. Para isso 

terá que tentar, com a maior frequência possível, retirar informações que 

necessita para orientar o ensino e facilitar a aprendizagem.  

Segundo Ribeiro e Ribeiro (1990), a AF deve acompanhar todo o 

processo de ensino-aprendizagem, identificando aprendizagens bem-sucedidas 

e as que levantam dificuldades, para que se possam ultrapassar as últimas 

levando os alunos ao sucesso. É através da AF, que o professor procede a 

uma observação cuidada das tarefas que o aluno desenvolve ao longo do ano, 

permitindo a recolha de informações sobre o seu desempenho, detetando as 

suas dificuldades para, consequentemente, serem ultrapassadas. Em 

consonância, Birzea (1984) afirma que a AF é a única que permite a correção 

dos erros e a supressão de algumas lacunas no processo de ensino-
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aprendizagem, servindo ainda de FB para o aluno e para o professor. Assim 

sendo, esta avaliação foi utilizada ao longo das aulas, com o auxílio de registos 

e anotações obtidas através das suas observações, permitindo ter uma 

perceção específica do desempenho dos alunos e da turma durante o decorrer 

das mesmas. As reflexões das aulas também contribuíram para este tipo de 

avaliação. 

Este método foi muito útil, assumindo uma função reguladora, pois 

permite que alunos e professores ajustassem estratégias e dispositivos. Assim, 

podem reforçar-se positivamente qualquer competência que esteja de acordo 

com alguns objetivos previamente estabelecidos e permitir ao próprio aluno 

analisar situações, reconhecer e corrigir os seus eventuais erros nas tarefas. 

Também se revelou fundamental para o reajuste do processo ensino-

aprendizagem ao longo da UD.  

De acordo com Ribeiro e Ribeiro (1990), a avaliação ao longo de todo o 

processo deve ser contínua e, essencialmente, ser focada na AF. Para Rosado 

e Silva (1999), a AC permite o acompanhamento de todo o processo ensino-

aprendizagem de forma regular. Esta funciona como um guia da progressão 

dos alunos, através de uma orientação pedagógica contínua do professor. A 

sua intenção deve ser formativa, auxiliando o aluno a aprender melhor.  

A AC é a que fornece mais informações, servindo de instrumento de 

controlo, pelo que deve fazer parte do quotidiano tanto de professores, 

possibilitando a avaliação sucessiva do aluno, como de alunos, analisando os 

seus erros para os ultrapassar (Gonçalves et al., 2010). Neste sentido, fui 

anotando, no decorrer das aulas, as dificuldades que os alunos sentiam ou se 

melhoraram alguns aspetos, principalmente aquando da realização das 

reflexões pós-aula e no balanço das UDs. Mesmo que o objetivo destas 

avaliações nunca fosse a atribuição de uma classificação, facilitou a AS/final, 

na medida em que recolhi regularmente informação acerca da prestação dos 

alunos. 

 A última modalidade de avaliação é referente à AS. A AS é um juízo 

globalizante sobre o desenvolvimento dos conhecimentos, competências, 

capacidades e atitudes dos alunos (Rosado & Silva, 1999). É a avaliação que 
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melhor possibilita uma decisão relativamente à progressão ou à retenção do 

aluno, pois compara resultados globais, permitindo verificar a progressão de 

um aluno face a um conjunto lato de objetivos previamente definidos. 

 Ribeiro e Ribeiro (1990) fazem referencia à AS como sendo a que 

procede a um balanço de resultados no final de um segmento de ensino-

aprendizagem, acrescentando novos dados aos recolhidos pela AF e 

contribuindo para uma apreciação mais equilibrada do trabalho realizado. 

Segundo Vickers (1990), a AS acontece no final de uma UD ou de um 

ano letivo, e tem a finalidade de sintetizar o progresso/evolução do aluno. É 

uma avaliação pontual, já que, normalmente, acontece no final de uma unidade 

de ensino, tratando-se de determinar o grau de domínio de alguns objetivos 

previamente estabelecidos.  

A AS é um momento individual, em que cada aluno executa 

determinados exercícios, de acordo com os critérios a avaliar, demonstrando o 

seu nível de desempenho nas diferentes modalidades. 

Nas diferentes UDs, a avaliação final, no que corresponde ao domínio 

motor (40% da nota final), foi realizada sob a forma de jogo no Tag Rugby, no 

Basquetebol, no Futebol, no Badminton e no Voleibol; através da realização da 

técnica completa do Salto em Altura e do Triplo Salto, na modalidade de 

Atletismo (eficiência técnica como elemento mais determinante para o sucesso 

dos alunos), recorrendo a sequências quer na Ginástica como no Badminton; e, 

na Dança, através de uma coreografia final. Na turma partilhada do 2º ciclo, os 

alunos foram avaliados pelo empenho e dedicação demonstrados na 

modalidade de Lutas, visto que lecionei poucas aulas. No Badminton e na 

Ginástica, recorri às sequências tal como fiz com a minha turma residente. 

A aptidão física faz parte integrante do domínio motor com uma 

percentagem de 20% da nota final. No primeiro período, esta foi avaliada por 

recurso à bateria de testes da Fitnessgram, sendo comparados os resultados 

obtidos no início e final do período. Nos restantes períodos, a aptidão física foi 

avaliada no decorrer das aulas, no momento da execução dos aspetos técnicos 

e táticos, uma vez que no planeamento geral não havia definido aulas 

específicas. 
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  O instrumento de avaliação utilizado para todas as modalidades foi a 

lista de verificação (anexo IV), com a exceção de Dança, em que optei pela 

escala de apreciação (anexo V), utilizando critérios de desempenho. A 

utilização de ambos os instrumentos apresentou algumas vantagens e 

desvantagens. No primeiro caso, tornou-se muito mais simples e de fácil 

consulta e registo, todavia, posso confirmar que dificulta a distinção entre níveis 

dos diferentes alunos, por exemplo, em alguns casos, o resultado da avaliação 

era praticamente igual, contudo, tenho a consciência que, se a avaliação 

tivesse sido realizada por escala de apreciação, os resultados seriam mais 

precisos e justos, tornando-se mais fácil atribuir uma classificação aos alunos 

e, deste modo, diferenciar os níveis. O uso da escala de apreciação apresenta 

maior sensibilidade na qualidade dos comportamentos, não obstante, com 

vários níveis de desempenho, acresce a dificuldade em atender com rigor a 

todos os conteúdos e avaliá-los no decorrer da aula. Pelos motivos já 

apresentados, o tempo destinado à AS era apenas uma aula de 45 minutos (30 

minutos de tempo útil de aula), devido ao número reduzido de aulas para cada 

UD. Por isso é que utilizei frequentemente a lista de verificação. Na modalidade 

de Dança, como era impossível avaliar todos os alunos de forma justa através 

da observação da execução da coreografia na respetiva aula, gravou-se o 

decorrer da mesma e a avaliação foi efetuada com escala de apreciação. As 

avaliações sumativas são também realizadas nos domínios cognitivo (10% da 

nota final) e sócio-afetivo (30% da nota final). Sempre informei os alunos que 

estes dois domínios eram bastante relevantes para alcançarem uma boa nota 

final. Ao nível cognitivo, elaborei um teste teórico por período, sendo 

constituído por questões de escolha múltipla e verdadeiro/falso. A realização do 

teste, sugerido pela PC, ficou definida em reunião de NE. No âmbito sócio-

afetivo, onde estão incluídos os conceitos psicossociais, os alunos tinham o 

conhecimento que, caso eu não verificasse, no decorrer das aulas, uma boa 

disciplina, empenho e cooperação, sairiam prejudicados na nota final, 

verificando-se alguns exemplos no primeiro período. 

Considero que os discentes devem saber como funciona o processo 

avaliativo da disciplina de EF quer de um modo generalizado, quer específico, 



Realização da Prática Profissional 

95 

 

a cada modalidade. Em todas as aulas de AS informava a turma sobre os 

critérios de avaliação a cumprir para atingirem uma nota muito boa. Sentia que, 

após a transmissão da informação, os alunos se esforçavam para evidenciar 

uma excelente performance. O facto de tornar a avaliação o menos formal 

possível facilita o desempenho dos alunos, agindo de forma natural, mas tendo 

sempre em conta os critérios a executar. Esta turma revelou, durante todo o 

ano letivo, que é extremamente preocupada com as notas finais, e, por essa 

razão, nas aulas de AS, após os alunos compreenderem os objetivos da 

avaliação, apresentavam um melhor desempenho. 

 Para consciencializar os alunos que a nota final engloba uma série de 

critérios a cumprir, no final de cada período, estes realizavam a autoavaliação, 

servindo como reflexão sobre as suas atitudes e desempenho nas aulas de EF. 

 A responsabilidade de a avaliação dos alunos ser toda minha, fez com 

que desde a fase inicial ultrapassasse os medos e dificuldades de atribuir uma 

classificação de um modo mais justo ou injusto. Concluí que não é possível 

observar tudo, e, como tal, os critérios de avaliação têm que ser bem 

selecionados, sendo que o tempo de aula para esse efeito é reduzido e o 

número de alunos é elevado. Todas as decisões tomadas foram pensadas para 

que não interferisse de forma negativa no processo ensino-aprendizagem dos 

alunos. 

 Para terminar este ponto, saliento a importância do processo avaliativo 

para o processo ensino-aprendizagem, que tendo em conta a opinião de 

Gonçalves et al. (2010, p. 11), “a melhoria da qualidade de ensino só é 

conseguida através da avaliação constante e permanente”. Qualquer 

informação recolhida durante o processo ensino-aprendizagem deve ser 

utilizada para a avaliação, tendo sempre presente a ideia que “a avaliação deve 

ter por objetivo o aperfeiçoamento do ensino” (Gonçalves et al., 2010, p. 11). 
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4.5. 1º Ciclo: uma experiência enriquecedora 

 

Num dos primeiros contactos com a PC, o NE tomou conhecimento que 

no EP cada estagiário iria ficar responsável por lecionar aulas de EF a uma 

turma de uma escola do 1º ciclo integrada no agrupamento. Como primeiro 

impacto, fiquei assustada, começando a prever o trabalho que iria ter, ficando 

com receio de não corresponder a todas as tarefas. O facto de serem crianças 

de uma faixa etária mais nova deixava-me ansiosa, uma vez que o meu 

percurso de formação até ao momento tinha sido mais direcionado para alunos 

a partir do 2º ciclo, sendo os objetivos da disciplina diferentes. 

Não obstante, após ter assimilado a informação, verifiquei que esta 

experiência inovadora seria muito útil e enriquecedora, pois, após terminar o 

mestrado, as AEC´s poderiam ser a via de trabalho mais provável. 

Após a análise ao programa do ensino da Expressão e Educação Físico-

Motora no 1º Ciclo, constatei que alguns objetivos são desajustados às 

capacidades que os alunos apresentam, desde o primeiro ao quarto ano.  

O trabalho desenvolvido com este ciclo não foi tão trabalhoso como com 

as minhas turmas do 6º e 9º anos. Não foi necessário elaborar um 

planeamento específico, nem realizar UDs e MEC´s, e a avaliação ficou a 

cargo da professora responsável pela turma. A organização desta disciplina 

baseou-se na construção de um planeamento geral, onde definia as linhas 

orientadoras para as aulas. Foram sempre realizados planos de aula e 

reflexões pós-aulas. 

Senti a necessidade de transmitir algumas regras fundamentais para o 

bom funcionamento da aula. Introduzi a disciplina com uma apresentação 

alusiva à EF e modalidades envolventes. 

Os principais objetivos destas aulas foram desenvolver a resistência e 

coordenação geral, adquirir competências fundamentais para potenciar a 

aprendizagem dos jogos desportivos coletivos e a cooperação entre os 

companheiros. Embora no 4º ano se incidisse nos jogos pré-desportivos, em 

todas as modalidades lecionadas, principalmente os desportos coletivos, fiz 

questão que os alunos passassem por situações reduzidas de jogo para que 
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compreendessem a finalidade do jogo, respeitando as regras fundamentais. Os 

alunos devem chegar ao 2º ciclo e conhecer as diversas modalidades e regras, 

visto que atualmente o que se verifica é que os alunos, quando frequentam o 5º 

ano não identificam as regras básicas dos diferentes desportos. 

“Tal como tenho vindo a fazer nos outros períodos, neste, pretendo que os 

alunos conheçam e pratiquem novas modalidades para que cheguem ao 2º ciclo com 

um conhecimento vasto de modalidades. No entanto, todas as lecionadas até ao 

momento foram abordadas de um modo mais generalizado, transmitindo apenas as 

principais regras e o principal objetivo do jogo. Assim, será possível adquirirem 

algumas bases” (Aula nº 24, 16 de abril de 2015). 

 Estes alunos são representativos de uma faixa etária em que 

demonstram imensa energia e alegria. Por esse motivo é que a minha principal 

preocupação era que as minhas aulas fossem dinâmicas e motivadoras. 

Pesquisei e atualizei-me acerca de jogos e atividades que são desenvolvidas 

neste ciclo, mas também criei alguns exercícios que trabalhassem a destreza, 

a coordenação, a reação e a agilidade dos alunos. 

“Para a aula de hoje, optei por levar um exercício planeado de forma diferente 

dos que tenho abordado. Construí um circuito em que os alunos ficaram muito 

entusiasmados por ser um exercício diferente e novo” (Aula nº 9, 26 de novembro de 

2014). 

“Na última aula optei por realizar um circuito, tendo os alunos gostado. Nesta 

aula, tive a mesma opção realizando circuitos em que trabalhava a destreza, a 

coordenação e a capacidade de reagir rapidamente a uma informação. Considero que 

foi uma aula dinâmica, na qual os alunos se demonstraram empenhados, motivados e 

bem comportados” (Aula nº 10, 4 de dezembro de 2014). 

A competição saudável foi também uma característica das minhas aulas. 

Na minha opinião, qualquer aluno, desde o ensino básico ao secundário, ou até 

mesmo em idade adulta, anseia pelos momentos de competição. Demonstrei-

lhes a importância do fair-play, do cumprimento de regras e do respeito, quer 

pelos adversários, quer pelos colegas da própria equipa. Neste sentido, após a 

lecionação de uma modalidade, havia sempre um torneio inter-turmas, com a 

turma da outra estagiária. 

Com isto, foi possível criar laços entre os alunos, unindo as turmas, 

mesmo sabendo que aquele momento iria ser de disputa. Houve situações 
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bastante engraçadas, em que os alunos faziam das aulas treinos para o dia 

dos torneios. 

“Estas atividades são importantes para estabelecer relações entre os alunos da 

escola de diferentes turmas, pois, por vezes, mesmo nestas idades, há certas 

“rivalidades” que devem ser ultrapassadas com atividades que envolvam festividade, 

competição e fundamentalmente cooperação, espírito de equipa e respeito. Também 

se torna relevante satisfazer os alunos, sendo que qualquer aluno gosta de torneios e 

atividades para além das aulas habituais, gostam de festa e o ganhar e perder traz-

lhes euforia e vontade para darem sempre o melhor” (Aula nº18, 19 de Fevereiro de 

2015). 

 Alguns entraves foram surgindo, condicionando a lecionação das aulas, 

porém, foram colmatados através da adoção de estratégias diversificadas. A 

instituição não tinha espaços fechados, nos quais se pudessem realizar as 

aulas caso as condições climatéricas assim o exigissem. O espaço exterior era 

ótimo para as aulas, mas, quando chovia, não havia segurança para que se 

realizassem. Assim sendo, quando as aulas não se podiam concretizar no 

recinto exterior, tinham que ser lecionadas na sala de aula. E foram nestas 

alturas que me questionava: O que vou fazer com 25 alunos dentro de uma 

sala de aula tão pequena? E se o Inverno for tão chuvoso que quase não terei 

aulas no exterior? Os alunos irão desmotivar e perder o interesse nas aulas 

caso estas decorram frequentemente no interior da sala? Para dar resposta a 

estas questões, comecei por responder a cada uma conforme iam surgindo. 

Primeiramente pensar, pesquisar e explorar atividades relacionadas com a EF, 

possíveis de serem realizadas em espaços interiores com dimensões 

reduzidas. Posteriormente, aplicar essas atividades quando necessário. 

“Como já previa que a aula não se iria realizar no exterior, planeei uma aula 

para o interior. Realizei uma apresentação para passar aos alunos. Dei-lhes a 

conhecer a modalidade de Orientação, pois é uma modalidade que não conheciam e 

que, numa fase inicial, pode ser lecionada em sala de aula... Realizei um jogo no 

quadro em que desenhava uma rosa dos ventos e colocava um ponto cardeal em 

sítios diferentes. Os alunos tinham que completar a rosa dos ventos colocando os 

pontos cardeais nos sítios corretos consoante o que já estava definido” (Aula nº13, 15 

de janeiro de 2015).  
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O vandalismo foi outro obstáculo que ocorreu frequentemente na escola. 

Com estes acontecimentos, o material foi desaparecendo, limitando o bom 

funcionamento das minhas aulas. Para que não se tornasse num impedimento, 

optei por requisitar material na Pêro Vaz de Caminha, contribuindo para o 

sucesso das aulas de EF. 

 Para finalizar, faço um balanço extremamente positivo, em que aprendi 

muito por autodescoberta, tornando-se numa experiência produtiva e 

enriquecedora. A vivência com alunos mais novos é fantástica, a sua energia 

motiva o professor pelo simples facto de em todas as aulas se apresentarem 

motivados, empenhados e predispostos para qualquer inovação e prática 

desportiva. 
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5.1. Atividades integradas na Educação Física 

 

 O EP não pode ser encarado com uma perspetiva redutora, cingindo-o 

exclusivamente à lecionação. Na opinião de Flores e Day (2006), o papel do 

professor não se finda em lecionar aulas. A sua profissão inclui situações de 

aprendizagem e de socialização e, durante a sua atuação, tem de participar em 

atividades não letivas, não demarcando a sua ação ao espaço de aula. 

O professor tem outras obrigações que não pode descurar, assumindo 

diferentes papéis e responsabilidades na comunidade escolar. Este deve 

compreender a relação com toda a comunidade, integrando-se de forma a 

tornar-se um docente ativo. Concordo com Ferreira (2013), quando afirma que 

uma das etapas da formação pessoal de um EE é conseguir assumir-se como 

parte integrante de um grupo presente na escola. Neste sentido, a minha 

intervenção incidiu em todas as tarefas e atividades organizadas pelo grupo de 

EF e NE. 

No início do ano letivo, o NE definiu e agendou, no calendário escolar, 

todas as atividades que se iriam realizar para que todos os docentes ficassem 

informados de modo a não marcarem outra atividade para o mesmo dia. 

Denotou-se que a PC é o pilar do grupo de EF, a sua dinâmica, ambição e 

vontade de querer sempre mais contagiou todos os estagiários. Demonstrou 

que no centro estão os alunos e que devemos promover a prática desportiva, 

proporcionando-lhes experiências únicas, motivadoras e acessíveis. Contribuí, 

também, para que a disciplina de EF fosse a impulsionadora das relações 

positivas entre todos os elementos da comunidade escolar. 

As atividades realizadas foram as seguintes: atividades competitivas; 

visita de estudo ao estádio e museu do Futebol Clube do Porto e outras 

atividades (visita ao parque aquático de Amarante, Dia da Pêro e festas 

temáticas). 
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5.1.1. Atividades Competitivas 

 

 No plano anual de atividades10 definiu-se que num dia de cada mês, a 

partir de outubro, se realizaria uma atividade competitiva, organizadas pelo NE. 

As atividades competitivas foram destinadas a diferentes modalidades: 

Basquetebol, Corta-Mato, Andebol, Badminton, Tag Rugby, Mega Sprint e 

Mega Salto e Futebol. 

 Todas as atividades foram da responsabilidade do grupo de EF, no 

entanto, foi o NE que desempenhou as tarefas quer de divulgação, quer de 

organização. Nos respetivos dias, os restantes professores do grupo 

colaboraram, assumindo várias funções. 

 A organização de qualquer atividade teve sempre a mesma orientação, 

seguindo uma ordenação de tarefas a cumprir. Iniciava-se com a marcação de 

uma data limite para a divulgação do torneio e inscrições dos alunos. A 

divulgação era realizada pelos professores de EF às suas respetivas turmas, 

tal como as inscrições dos discentes que tinham que ser feitas com os 

mesmos. Posteriormente, após a recolha de todas as inscrições, o NE, durante 

as suas reuniões, começava por elaborar uma grelha de participantes dividida 

pelos diferentes escalões. Em simultâneo, construía-se o quadro competitivo 

no caso dos desportos coletivos e no Badminton, já para o Corta-Mato, Mega 

Sprint e Mega Salto colocávamos, na mesma grelha de participantes, a hora de 

início das provas. Infelizmente, nem sempre correu como pretendido, ou quase 

nunca correu. Dificilmente os professores do grupo de EF cumpriam com os 

prazos de entrega de inscrições e, quando pensávamos que tudo estava 

organizado e pronto a afixar, deparávamo-nos com mais alunos inscritos para 

serem inseridos na grelha de participantes. Em algumas atividades, o processo 

de organização complicou-se devido ao acréscimo de bastantes alunos e, 

consequentemente, a modificação do quadro competitivo. 

 Depois dos documentos estarem afixados na porta de entrada do 

pavilhão gimnodesportivo, o NE tratava dos prémios, comprando-os ou, sempre 

que necessário, para uma retenção de custos, construía-os. 

                                                           
10

 Plano Anual de Atividades, aprovado no ano letivo 2014/2015. Agrupamento de Escolas Pêro Vaz de Caminha. 
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 As atividades competitivas estavam abertas a todo o agrupamento, 

sendo todas as turmas do 1º ciclo convidadas. Porém, apenas uma turma de 

uma escola é que participou frequentemente. O facto de os alunos do 1º ciclo 

poderem participar revelou-se uma excelente ideia, visto que futuramente este 

poderá ser o estabelecimento de ensino dos mesmos, ficando assim as 

relações já estabelecidas. 

 No dia das atividades, os docentes do grupo de EF adquiriam funções 

diferenciadas. Uns ficavam na entrada a receber os participantes e a assinalar 

as presenças, ação que ocorria somente dez minutos antes do início dos jogos 

de cada escalão. Esta foi uma ótima estratégia, pois se todos os alunos 

entrassem para os balneários ao mesmo tempo a confusão instalava-se. 

Outros controlavam a chamada dos jogadores, o tempo de jogo, as 

substituições, a arbitragem, anotavam os resultados dos jogos e a entrega dos 

prémios. Por vezes, a arbitragem era atribuída aos alunos da escola que, por 

iniciativa própria, queriam assumir essa função. 

 Os alunos da escola poderiam assistir aos torneios realizados no interior 

do pavilhão, mas com a presença de um professor responsável. Quem 

assinalava a presença dos participantes ficava responsável pelo controlo de 

quem pretendia assistir às atividades.  De um modo geral, a assistência esteve 

muitas vezes repleta, deixando o grupo de EF satisfeito por receber FB dos 

outros docentes da escola, quando acompanhavam a sua turma até ao 

pavilhão. Não obstante, a festividade foi pouco notória, principalmente pela 

parte dos espectadores. E, segundo Siedentop (1996), a competição, dentro de 

um ambiente festivo, é um excelente catalisador para fomentar experiências 

positivas aos alunos e a otimização de uma atividade autossustentada. 

 As funções que desempenhei durante as várias atividades foram 

diversas, contudo, as mais frequentes foram: a marcação da presença dos 

participantes e o controlo da entrada das equipas para os balneários e para a 

assistência. Tinha um gosto enorme em realizar esta função, pois permitiu-me 

uma aproximação a todos os alunos da escola. Conversei muitas vezes com os 

alunos, que me contavam pequenas histórias das suas vidas e que, de forma 

discreta, iam tentando arrecadar traços da minha vida. Denotou-se que os 
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alunos gostavam daqueles pequenos momentos que se sucediam uma vez por 

mês. Penso que são estas ocasiões que permitem estabelecer relações 

saudáveis entre docentes e discentes. 

Como já era de esperar, houve atividades que obtiveram mais adesão 

do que outras. A que mais participantes teve foi a primeira a ser realizada, o 

Street Basket, seguindo-se a do torneio de Andebol e a do Tag Rugby. 

Enquanto as atividades aconteciam, o horário escolar decorria normalmente, 

não havendo interrupção das aulas. E um dos aspetos que levava a que os 

alunos faltassem aos torneios assenta na realização de testes escritos de 

avaliação ou até mesmo na concretização de outras atividades marcadas para 

a mesma hora. Uma das regras da escola é que não se deve sobrepor 

atividades num único dia, mas isto não se verificou durante o ano. Foram várias 

as atividades e testes de avaliação definidos para os dias de torneios e 

festividade, deixando os alunos preocupados em vez de divertidos e 

descontraídos. Estas atitudes tomadas pelos docentes das outras disciplinas 

revelaram uma falta de consideração pela EF. O mesmo já não se pode dizer 

por parte do Diretor da Escola que apoia a 100% todas as atividades 

dinamizadas pelo grupo de EF. Posso até afirmar que Diretores como o desta 

instituição há poucos, visto que confia e acredita na capacidade dos seus 

professores para tornar a escola num espaço criativo, inovador e recetivo à 

mudança. 

A atividade mais complexa a nível de organização foi o Badminton. Em 

primeiro lugar, porque tinha um número significativo de participantes com 

vários jogos a ocorrer em simultâneo, distribuídos por 10 campos. Com isto, 

pode ter-se a noção da complexidade e dificuldade em organizar tal atividade. 

Em segundo lugar, a construção trabalhosa e manual de um quadro 

competitivo gigante. Este continha o jogo, a eliminatória à qual o jogo pertencia, 

o campo onde se realizava e a respetiva hora. Assim, foi possível os 

professores agilizarem o processo de eliminatórias e encaminhar os alunos 

para os respetivos campos. Para os alunos, tornou-se também muito mais fácil 

uma vez que imediatamente sabiam o resultado do jogo, e, em caso de vitória, 

ficavam a conhecer o seu próximo adversário, hora e campo. Estava tudo 
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previsto para que decorresse com o maior sucesso, mas não correu como 

delineamos. No dia do torneio, as condições meteorológicas não foram as 

melhores, deixando o interior do pavilhão sem condições de segurança. Desta 

forma, tivemos que agendar outro dia, não sendo o mesmo para todos os 

escalões. Devido à realização de uma visita de estudo, o torneio dividiu-se em 

dois dias. O maior problema foi a alteração do quadro competitivo, que ficou 

um pouco confuso pela mudança de dias e de horas. Conseguimos ajustar o 

quadro de forma percetível, todavia, a sua utilidade não se verificou no dia da 

atividade. Houve muitas desistências por parte dos alunos, não comparecendo 

ao torneio, o que fez com que no respetivo dia alterássemos tudo novamente. 

Através destas ocorrências, posso concluir que, por vezes, o esforço para se 

realizar um trabalho na perfeição não é recompensado, mas não serão esses 

obstáculos que impedirão um profissional de atuar e de dar o seu melhor em 

tudo a que se propõe. São estas barreiras que permitem a evolução de um 

professor, pelo facto de terem de improvisar constantemente. 

Relativamente à minha turma residente, esta teve uma participação 

positiva em todas as atividades. Foi um motivo de orgulho conferir que tinha, 

assiduamente, os meus alunos a participarem nos torneios, com motivação e 

ambição, alcançando os objetivos pretendidos para qualquer equipa: serem os 

campeões. Em quase todos os torneios, a minha turma foi a vencedora e, 

quando isso não acontecia, obtinham os restantes lugares do pódio (2º e 3º 

lugares), em ambos os sexos. Pude comprovar a fidelização dos alunos comigo 

e com a disciplina de EF. Era com bastante alegria que os alunos, no final da 

competição, se dirigiam até a mim com os prémios de primeiros classificados e 

diziam: “Professora, mais uma vez ganhamos”; e eu respondia: “eu disse-vos 

que vocês iam ganhar, bastava acreditarem nas vossas capacidades... No 

próximo torneio quero o mesmo resultado porque vocês são os melhores”. 

Estas foram as palavras repetidas durante o ano letivo que se traduziram numa 

cumplicidade entre todos, sendo esta transferida para as aulas de EF. 

Todas as atividades realizadas são gratificantes para a escola, mas 

principalmente para os alunos. Estes são o foco do ensino, tendo os docentes 

que proporcionar oportunidades únicas aos mesmos através da dinamização 
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de atividades. A escola não se baseia apenas em atividades letivas, 

constituindo-se as não letivas como uma fonte de motivação para as anteriores. 

São estas atividades que trazem harmonia à escola, estabelecendo 

significados e laços entre todos os elementos da comunidade escolar. Também 

porque cabe aos professores de EF combater o sedentarismo, divulgando a 

prática desportiva e consciencializando os alunos para os hábitos de vida 

saudáveis. 

A extensão da intervenção do professor é verificada aqui, na medida em 

que assume funções para além da lecionação e do controlo do processo de 

ensino-aprendizagem dos seus alunos. Esta extensão mantém-se a partir do 

envolvimento e contributo que os docentes dedicam à escola no sentido de a 

manter viva, com significado e em constante evolução. Enquanto PE cumpri na 

íntegra com todas essas funções, colaborando em todas as organizações de 

atividades, adquirindo novos conhecimentos, competências, nomeadamente a 

nível organizativo de eventos, e valências fundamentais para a docência. 

Realço a importância que estas atividades exerceram para tornar o meu 

processo de formação, enquanto professora, ainda mais rico. Explorei e 

apefeiçoei a minha capacidade de organização, de liderança e de trabalho em 

grupo, percebendo toda a dinâmica que envolve um evento desportivo e 

aprendendo a lidar com os imprevistos. 

 

5.1.2. Visita de Estudo ao Estádio e Museu Futebol Clube do Porto 

 

 A visita ao estádio e museu do Dragão foi ideia minha. Esta foi proposta 

ao NE por mim e por outra estagiária uma vez que surgiu a realização de um 

trabalho para a faculdade, no âmbito da Estética do Desporto, pelo que não 

poderíamos ter escolhido uma instalação melhor. O objetivo do trabalho era 

realizar uma UD para uma modalidade e referirmos como iríamos trabalhar a 

estética. Assim, decidimos aplicar este trabalho em contexto real. O Futebol foi 

lecionado no 2º período e, visto que é uma modalidade que grande parte dos 

alunos gosta de jogar ou até mesmo de assistir, surgiu-nos essa brilhante ideia. 

Um dos motivos para a escolha foi também por ser um bonito complexo 
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desportivo inserido na nossa cidade e que seria importante os alunos 

conhecerem estando, ainda, direcionado com a modalidade a abordar. 

 Deste modo, a proposta foi apresentada à PC e ao Diretor da Escola, 

devidamente fundamentada, à qual recebemos uma resposta positiva. Como a 

ideia agradou a todo o grupo de EF, os docentes que fazem parte do mesmo 

quiseram levar uma das suas turmas. Naquele momento, senti-me valorizada 

pelo trabalho efetuado. Procedemos ao contacto com o clube para recolhermos 

informação sobre preços, disponibilidade e funcionamento das visitas. Como o 

Dragon Force, durante o ano letivo, utilizou as aulas de EF para realizar 

captações para o Futebol e Andebol, fomos gratificados por isso, conseguindo 

um preço acessível e uma proposta de horário conveniente, sendo a visita 

realizada em dois dias devido ao número de turmas. Elaboramos um pedido de 

autorização para os alunos entregarem aos encarregados de educação, os 

quais foram entregues e devolvidos nas aulas. 

 A visita realizou-se nos dias 5 e 6 de fevereiro, com início de percurso a 

pé até à estação do metro, sendo este o meio de transporte para nos 

deslocarmos até ao estádio. Por dia foram 3 turmas mais os respetivos 

professores. Embora o percurso até ao estádio fosse um dos receios, por 

motivos de segurança, não surgiram quaisquer problemas. Para se dar início à 

visita, na chegada ao museu, os alunos foram agrupados por turmas. Tanto a 

visita ao estádio como ao museu correu muito bem, tornando-se bastante 

positiva. Os alunos que eram de 

outros clubes demonstraram 

entusiasmo e interesse em adquirir a 

informação que a responsável 

transmitia. 

Mais uma vez, o facto de partir 

de mim a ideia de realizarmos esta 

visita de estudo aproximou-me dos 

meus alunos, mas em contexto 

exterior à escola. Fiz questão de 

demonstrar o meu divertimento e 

Figura 1 - Turma na chegada ao museu F.C.P. 
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descontração com os discentes, estabelecendo limites e mantendo a 

diferenciação de papéis: eu era a professora e eles os alunos. 

Faz parte da profissão docente a organização de atividades fora da sala 

de aula.  As visitas de estudo não são para serem realizadas apenas por outras 

disciplinas. E porque não realizá-las em EF? Apercebi-me que muitos 

professores não valorizam estas atividades, mas deviam, pois faz parte da 

cultura desportiva da disciplina. A satisfação dos alunos e a importância 

inerente à sua formação fez-me crer que vale a pena apostar e acreditar nas 

ideias criativas, contribuindo, assim, para o crescimento da escola. E, por essa 

razão, esta atividade revelou-se extremamente importante para o NE, pois, tal 

como refere o provérbio português, “de pequenino se torce o pepino”, e, com 

isto, quero dizer que desde a formação inicial devemos inovar e participar 

ativamente na instituição escolar.                                                  

 

5.1.3. Outras atividades: não menos importantes! 

 

 As atividades não letivas que decorreram durante o ano foram várias e 

nem sempre se relacionaram com a disciplina de EF. Contudo, não deixam de 

ser menos importantes e, sendo assim, intervim sempre que possível na sua 

organização. 

 A visita de estudo ao parque aquático de Amarante é organizada todos 

os anos pelo grupo de EF, no final do 3º período. Para esta atividade, o NE 

apenas contribuiu para a divulgação junto das suas turmas, entregando as 

autorizações e recebendo o respetivo valor. O resto foi organizado pela PC. No 

dia da atividade, a intervenção dos estagiários foi crucial uma vez que fomos 

circulando, várias vezes, pelo recinto da piscina e até acompanhamos os 

alunos nos escorregas. Já os restantes professores não se demonstraram tão 

dinâmicos. Foi um dia muito divertido, correndo da melhor forma. Finalizou-se o 

ano escolar com uma atividade muito bem concebida pelo grupo de EF. A sua 

adesão não foi superior devido aos custos serem um pouco excessivos, tendo 

em conta o poder económico dos encarregados de educação dos discentes. 
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 Lembro-me que, quando era aluna desta escola, adorava as festas 

temáticas (Hallowen, Natal, Carnaval, Páscoa e Baile de Finalistas). E, tendo 

em conta essa nostalgia, cooperei em todas as atividades acima descritas, pois 

sei o significado que têm para os alunos. Contribuí para a divulgação, ajudei na 

realização dos enfeites, colaborei na organização dos respetivos dias, ficando 

na supervisão da compra dos bilhetes no acesso à festa. Senti uma gratificação 

por parte dos alunos ao verificarem que sempre tiveram a minha ajuda. Foram 

estes contextos que me permitiram transmitir o que efetivamente sou e afirmar 

na escola enquanto docente, criando boas relações com vários alunos para 

além dos meus. 

 O Dia da Pêro é uma atividade concretizada anualmente, que envolve 

todas as escolas do agrupamento, desde o ensino pré-escolar. A organização é 

atribuída a toda a escola, visto que são várias as atividades envolvidas. Cada 

professor, com a respetiva direção de turma, assume a responsabilidade por 

construir uma barraquinha, na qual estarão à venda alimentos ou objetos 

materiais já usados que os alunos trazem de casa. A dança também esteve 

implícita com grupos de alunas a executaram algumas coreografias que tinham 

vindo a ensaiar durante o ano. Já o grupo de EF dinamizou algumas atividades 

com insufláveis, tiro ao alvo e armas de pressão. Essas atividades tiveram uma 

adesão significativa, que poderia ser melhor caso não tivessem custos 

envolvidos. Porém, o grupo tinha que pagar o aluguer dos insufláveis e não 

teve qualquer ajuda por parte da direção. Este foi um dia recheado de alegria e 

entretenimento para toda a comunidade escolar. Torna-se essencial haver 

atividades neste âmbito no seio escolar, ocorrendo a interrupção das aulas, em 

que todos os intervenientes têm o direito de descontrair, socializar e divertirem-

se. 

 

5.2. Viagem de Finalistas 

 

Siedentop (2008) salienta que a grande parte das interações 

interpessoais deveriam acontecer fora do tempo dedicado às atividades 

escolares. Deste modo, a atividade não letiva que mais me marcou neste ano 
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de estágio foi a viagem de finalistas da minha turma residente. Foi com enorme 

gratidão que recebi o convite da PC e alunos.  Inicialmente, não pensava ir 

uma vez que havia alguns custos atribuídos, no entanto, após a insistência e 

vontade dos alunos pela minha presença na viagem, repensei e decidi 

acompanhá-los.  

 Esta foi a atividade menos formal, mas a que mais deu para conhecer e 

dar a conhecer. E essa foi a principal razão pela mudança da minha escolha. 

Desde o início sabia que os alunos queriam que eu fosse por ser a mais nova 

dos professores que os acompanhavam. A proximidade de idades deixava-os 

mais à-vontade e com mais confiança para comigo. 

 Como eu tenho vindo a referir ao longo deste relatório, o fortalecimento 

da relação entre professor-aluno foi um dos focos para mim durante este ano. 

Um bom relacionamento entre todos os intervenientes de uma aula de EF faz 

com que esta seja prazerosa e harmoniosa. E foi o que adquiri com esta 

viagem, reforçando a relação da turma comigo e o meu papel enquanto 

professora. Senti que muitas vezes conseguia alterar os comportamentos 

menos adequados dos alunos com mais facilidade do que os restantes 

professores. Posso afirmar que, por adotar uma postura mais descontraída e 

brincalhona com os alunos, em contextos fora de aula, estes prestavam-me 

mais atenção, respeitando-me e cumprindo com o que lhes pedia.  

Foram vários os momentos de diversão, de alegria com várias conversas 

infinitas que, por momentos, 

me fizeram esquecer que o 

meu papel era o de professora 

e não o de amiga de turma. 

Mas a sensação de me 

esquecer de que era 

professora tornou-se 

deslumbrante, e, em certas 

alturas, olvidava que deveria 

manter a distância entre 

professora e alunos.  
Figura 2 - Turma na viagem de finalistas 
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A viagem a Madrid simbolizará a união que estabeleci com a primeira 

turma que tive e pela qual me responsabilizei durante um ano letivo. Considero 

que, com esta experiência, conquistei a turma por completo. Para além dos 

aspetos positivos já mencionados, foi também importante para o processo de 

formação, sendo gratificante, pois agrada a qualquer professor saber que os 

seus alunos têm empatia consigo. Quando as aulas reiniciaram, a minha 

motivação era contagiante, aumentando o meu empenho para que o processo 

de ensino-aprendizagem dos alunos obtivesse o maior sucesso. 

 

5.3. Projeto de Educação para a Saúde 

   

 A escola aderiu ao projeto de Educação para a Saúde que tem como 

objetivo a criação de atividades promotoras de saúde e bem-estar nos alunos. 

Antes do início do ano letivo, em reunião de NE, a PC propôs a duas 

estagiárias a adesão a este projeto em vez do acompanhamento da direção de 

turma que ficou atribuído aos outros dois estagiários. 

 Segundo as normas orientadoras do estágio profissional11, o estagiário 

deve optar por investir no Desporto Escolar (DE) ou na Direção de Turma.  O 

projeto de Educação para a Saúde foi, para nós, estagiários, a substituição ao 

DE uma vez que este esteve a cargo de um professor com horário incompleto. 

Após ter conhecimento de que teria de englobar uma das vertentes, desde logo 

me despertou a curiosidade do DE por representar uma área mais prática e, 

sendo da área da EF e Desporto, a minha contribuição seria mais significativa e 

prazerosa. Contudo, nunca descurei o trabalhoso papel do Diretor de Turma, 

estando sempre disposta para colaborar com o que fosse necessário. 

 Inicialmente, ficou definido que o projeto de Educação para a Saúde 

tinha lugar marcado todas as quartas e sextas-feiras das 14:20h às 15:05h 

incidindo em duas modalidades. Rapidamente, as aulas passaram a ser 

apenas à quarta-feira, visto que o pavilhão à sexta-feira estaria ocupado pelo 

Porto Lazer. Assim, no pavilhão decorreria o Futsal e no ginásio a Capoeira. No 

                                                           
11

 Normas Orientadoras da Unidade Curricular Estágio Profissional do Ciclo de Estudos conducente ao 
Grau de Mestre em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário da FADEUP: 2014 – 2015. 
Porto: Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. Matos, Z. 
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entanto, com o passar de algumas semanas, verifiquei que a Capoeira não 

estava a ter adesão e, por esse motivo, decidi fazer parte do Futsal juntamente 

com outra estagiária. Penso que caso houvesse mais divulgação acerca das 

aulas de Capoeira, quer por minha parte, quer pelos outros professores, talvez 

tivesse alguns alunos. Foi solicitada a ajuda dos restantes professores para a 

sua divulgação, porém ficou um pouco aquém do esperado. Passaram-se 

semanas em que os docentes se esqueceram de comunicar às suas turmas, 

embora estivessem afixados cartazes (anexo VI) pela escola. Desta forma, 

inseri-me no projeto de Educação para a Saúde na modalidade de Futsal, 

sendo um desafio, pois sairia da minha área de conforto, a Capoeira, para 

incutir uma que não me era familiar. 

 Em conversa com a minha colega de estágio, encarei este desafio como 

um enriquecimento para o meu desenvolvimento pessoal e profissional, 

estando consciente que seria preciso trabalhar nele, desconstruir as suas 

barreiras e aprender com ele. Para tal, tive a ajuda da minha colega estagiária, 

aprendendo com a mesma. Isto é, ajudei os alunos, facultando-lhes o acesso à 

prática desportiva, promovendo estilos de vida saudáveis, proporcionando 

momentos de lazer e diversão de um modo regrado e disciplinado e 

aprofundando um pouco mais que o habitual o Futsal, mas também melhorei o 

meu conhecimento sobre esta modalidade, através da experiência da outra 

estagiária que apresenta uma grande vivência com a mesma. 

 Todos os alunos da escola poderiam participar nesta atividade, desde 

que não tivessem faltas disciplinares no respetivo período. Esse foi o único 

critério de exclusão, com o qual não concordei. Se os alunos são 

irresponsáveis, irreverentes, um pouco mais rebeldes e que não cumprem as 

regras fundamentais para o bom funcionamento de uma aula, ou até mesmo 

fora de aula, nada melhor que o Desporto para fomentar todos esses aspetos. 

O Desporto é, por si só, regrado, permitindo aos alunos a aquisição do sentido 

da responsabilidade, a disciplina, o respeito, a cooperação, o espírito de 

equipa, a lealdade, e muitos mais conceitos favoráveis ao desenvolvimento 

pleno do ser humano. E, por isso tudo, é que nunca concordei com a exclusão 

dos alunos indisciplinados, que, em vez de andarem pelas ruas a fazer 
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asneiras naquele período de tempo, deviam estar ocupados, praticando 

exercício físico e desenvolvendo conceitos psicossociais. 

 Durante o ano letivo, nunca tivemos um número certo de alunos. Na 

primeira aula compareceram mais de 20 alunos, a partir daí tanto poderiam vir 

muitos como poucos, numa semana estavam 15 e na outra apenas 5. 

Considero que ficou em falta a competição interescolar, pois qualquer aluno 

sente prazer em competir, principalmente com outros alunos que não conhece. 

Todavia, não é habitual a escola competir com outras a não ser na modalidade 

do DE, o Tag Rugby. Eu e a outra estagiária tentamos trazer uma escola para 

competir com os nossos alunos, mas, por falta de meios de transporte e horário 

compatível, não foi possível. Sendo assim, os alunos em todas as aulas tinham 

um pouco de treino destinado essencialmente à compreensão tática do jogo 

para jogarem entre si a partir do meio da aula. Durante o jogo os problemas 

eram detetados, sendo de seguida ultrapassados com a nossa intervenção e 

através da autonomia que dávamos aos alunos para resolverem os mesmos. 

Ansiavam sempre pelo jogo e pela competição, sendo o que os motivava, 

aumentando o seu rendimento dentro da tarefa e diminuindo o número de 

comportamentos desviantes.  

Tornou-se bastante curioso pois muitos alunos que compareciam ao 

Futsal revelavam nas aulas maus comportamentos e muita falta de respeito 

perante os docentes, denotando-se precisamente o contrário nas nossas aulas 

práticas. Estas decorreram dentro da normalidade, não havendo quaisquer 

problemas disciplinares, tendo os alunos respeitado as regras essenciais para 

o bom funcionamento das mesmas. 

 Para finalizar, faço um balanço positivo sobre o projeto, foi bem 

concebido e o facto de criarmos um bom ambiente, com bastantes situações de 

competição, fez com que os alunos aderissem, demonstrando gosto e 

motivação. Para mim foi uma mais-valia, contribuindo, como já referi, para o 

meu desenvolvimento profissional e sendo mais uma aprendizagem para o 

meu processo de formação inicial. 
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5.3.1. O Desporto Escolar 

 

 O DE, na escola em que estagiei, é desenvolvido por uma professora 

com horário incompleto e destinado a uma única modalidade, o Tag Rugby. 

Apesar de não ter participado ativamente neste, algumas vezes lecionei as 

aulas de Tag Rugby, substituindo a professora responsável. 

 A escola participa através do DE em competições interescolares nesta 

modalidade. Contudo, na minha opinião, deveria haver mais competições, 

sendo, assim, o DE mais valorizado, tornando-se um projeto mais aliciante. 

Para tal, seria necessário que houvesse mais verbas, o que se torna difícil. 

Mas, por outro lado, apesar deste obstáculo, a instituição escolar deve adotar 

meios que motivem os alunos para a prática do Desporto Escolar com 

seriedade e dedicação. 

 Nesta escola, pelo que verifiquei durante este ano letivo, o DE não se 

revelou um projeto forte e consistente. Na maioria dos treinos, os alunos não 

compareceram, participando nas competições sem terem uma quantidade de 

treinos significativos. Penso que o sucedido se deve à falta de entusiasmo e 

motivação da professora. Acredito que, se esta fosse mais dinamizadora e 

empolgante, a adesão dos alunos era maior. Um professor, ao ensinar uma 

atividade, pode fazê-lo com mais ou menos entusiasmo e a sua presença ou 

ausência na mensagem transmitida, torna-a mais ou menos convincente 

(Siedentop, 1991). 

 Uma escola deve apostar no DE, devido à importância que tem para 

uma formação completa nos alunos, contribuindo de uma forma muito positiva 

e produtiva para o desenvolvimento integral dos discentes enquanto cidadãos.  

O DE preconiza atividades pedagógicas, tendo como principais propósitos a 

promoção da saúde, o desenvolvimento da cidadania e a formação de bons 

candidatos a praticantes desportivos. 

 Pelos motivos já apresentados, nos próximos anos, a escola deveria 

investir mais no DE e não estar apenas um professor envolvido, visto que este 

serviço do Ministério da Educação “visa especificamente a promoção da saúde 

e condição física, a aquisição de hábitos e condutas motoras e o entendimento 
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do desporto escolar como fator de cultura, estimulando sentimentos de 

solidariedade, cooperação, autonomia e criatividade, devendo ser fomentada a 

sua gestão pelos estudantes praticantes, salvaguardando-se a orientação por 

profissionais qualificados” 12. 

 

 

  

 

 

                                                           
12

 Lei de Bases do sistema Educativo no Artigo 48.° - Ocupação dos Tempos e Desporto Escolar. 
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6. Desenvolvimento Profissional
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6.1. Ser professor reflexivo: uma característica fulcral ao 

desenvolvimento profissional 

 

 O EP inserido na formação do 2º ciclo de ensino pressupõe a criação de 

um professor reflexivo. O PE, através das inúmeras experiências e vivências 

que adquire, tem de ser capaz de pensar, analisar e refletir exaustivamente 

sobre as suas práticas. E, como tal, sendo uma das tarefas fulcrais ao 

desenvolvimento profissional, recorri constantemente à reflexão, durante toda a 

minha prática pedagógica. Rodrigues (2009) destaca a importância da criação 

do hábito de recorrer à reflexão, desde a formação inicial, como uma 

ferramenta central para o desenvolvimento e melhoria da intervenção do 

profissional, com vista a dar resposta à complexidade dos saberes e à 

incerteza das situações que caracterizam a profissão docente. 

 Após ter começado a prática reflexiva, percebi facilmente a sua utilidade 

e relevância enquanto PE e futura professora. Segundo Zeichner (1993), o ato 

reflexivo promove a resolução de problemas, uma vez que impele o docente a 

assumir uma postura crítica face às questões da sua profissão e da sua prática. 

 De acordo com Alarcão (1996, p. 174) “refletir para agir autonomamente 

parece ser uma das expressões-chave no contexto educativo internacional 

deste final do século XX”, referindo-se assim aos anos 90. Atualmente, pode-se 

afirmar o mesmo derivado à sua importância para o processo de ensino, uma 

vez que o ato de refletir permite-nos tomar consciência das nossas ações, 

interpretando-as. 

 A reflexão revela, assim, um papel fundamental para o desenvolvimento 

do processo de ensino-aprendizagem dos alunos. A partir dela pude tirar 

ilações sobre a prática, verificar o que estava correto ou se estava incorreto, 

perceber o motivo para esse acontecimento ter surgido. Toda a reflexão tem 

como objetivo desenvolver no professor competências que lhe permitam 

conhecer, analisar, avaliar e questionar a sua própria prática docente (Garcia, 

1999). 

 Embora haja a necessidade de se fazer uso constante da reflexão, 

torna-se difícil a capacidade de refletir. Inicialmente, esta tende a ser descritiva, 
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sendo um dos aspetos apontados pela PC no primeiro período. No meu caso, 

sempre tive a preocupação de realizar as reflexões tendo em conta os 

problemas surgidos nas aulas lecionadas. Começava por identificar os 

problemas para, posteriormente, descrever como procedi para os ultrapassar. 

Com o passar do tempo e com algumas correções e recomendações da PC as 

reflexões das minhas aulas foram-se aperfeiçoando, melhorando 

significativamente. 

 Os meus momentos de reflexão não se basearam apenas nas aulas 

lecionadas, mas em todo o trabalho realizado, pois o EP assim o exige. Desde 

a construção do Projeto de Formação Inicial (PFI), ao planeamento, ao portfólio 

digital e à elaboração deste relatório de estágio, o ato de refletir e analisar 

estiveram presentes em todas as decisões tomadas por mim. Só assim foi 

possível adotar estratégias para melhorar toda a ação desenvolvida. 

Corroborando esta afirmação, Alarcão (1996, p. 180) assevera que “a reflexão 

serve o objetivo de atribuição de sentido com vista a um melhor conhecimento 

e a uma melhor atuação”. O PFI foi o primeiro documento a ser desenvolvido 

pelo EE com o objetivo de aprofundar o que era o EP, para que servia, 

identificando as suas inquietações e perspetivas em relação ao mesmo, as 

suas motivações para incorporar esta profissão, conhecer os intervenientes do 

EP e a EC. Este trabalho foi um ponto de partida para a realização deste 

relatório de estágio. No planeamento incide o planeamento anual, os MEC’s, os 

planos de aula, as UDs e as reflexões das aulas. Estes documentos foram o 

centro de todo o processo ensino-aprendizagem dos alunos, sendo onde mais 

evolução obtive. O portfólio digital foi uma ferramenta de trabalho muito útil, 

que me acompanhou durante todo o ano e guardarei para sempre, 

consultando-a quando necessitar. Para a sua construção, tive de pensar na 

melhor forma de a estruturar para que me permitisse um fácil acesso, 

identificando rapidamente os documentos pretendidos. Esta organização 

coerente e funcional também era importante para o PO, visto que iria verificar 

os documentos elaborados até à data. Em todas estas tarefas desenvolvidas, o 

ato de refletir foi essencial, pois cada uma tinha que ser justificada e 

fundamentada pela sua existência e opção. Deste modo, a capacidade de 
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reflexão e análise foi aprimorada. E, tal como alega a autora Alarcão (1996, p. 

177), “quanto maior a capacidade de reflexão, maior a capacidade de 

automatização”. 

 Qualquer reflexão realizada sobre a minha prática demonstrou ser 

importante, contudo, as reflexões realizadas sobre as aulas dos meus colegas 

estagiários ou dos outros professores de EF foram igualmente relevantes. 

Muitas vezes, os problemas apontados serviram como exemplo para ter em 

atenção nas minhas aulas, impedindo que acontecesse o mesmo ou adotando 

estratégias para os colmatar. Ocasionalmente, detetei alguns obstáculos nas 

suas aulas que nas minhas passavam despercebidos, podendo, por vezes, ver 

o reflexo da minha atuação. Estas reflexões também contribuíram para a 

evolução dos estagiários uma vez que as ideias e opiniões eram transmitidas 

uns aos outros. 

 Todo o processo de reflexão, e não só o das aulas lecionadas, constitui-

se como um meio para melhorar a qualidade do processo ensino- 

aprendizagem. Neste sentido, Schön (1987) faz a distinção entre três 

momentos de reflexão: reflexão na ação, reflexão sobre a ação e reflexão 

sobre a reflexão na ação. A reflexão na ação corresponde à reflexão realizada 

no momento em que ocorre a ação no surgimento de uma situação problema, 

em que o professor reflete sobre a dificuldade, agindo de forma a reformular a 

ação. A reflexão sobre a ação ocorre no momento em que recordamos a ação, 

normalmente decorre após finalizarmos a aula, quando nos questionamos 

sobre o que fizemos correto ou incorreto. Uma das reuniões de NE tinha como 

propósito realizarmos breves reflexões acerca das aulas lecionadas, permitindo 

que a reflexão sobre a ação fosse aplicada. Estas reuniões foram 

extremamente úteis, visto que através das mesmas promovíamos uma reflexão 

individual e de grupo, aglomerando uma troca de ideias, contribuindo 

positivamente para as aprendizagens dos estagiários. O que diferencia estes 

dois é o momento em que ocorrem. A reflexão sobre a reflexão na ação auxilia 

o professor a refletir sobre a sua aula e sobre a sua própria intervenção na 

mesma, permitindo encontrar possíveis estratégias e tracejar as ações futuras. 

Este momento de reflexão foi o que mais contribuiu para a minha melhoria na 
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prática pedagógica e posterior evolução. Foi através destas reflexões que 

analisei a minha ação, identifiquei se consegui dar a volta aos problemas 

surgidos, se consegui adotar estratégias para enfrentar as dificuldades que se 

desenvolviam na ação e se foram as opções tomadas as mais corretas. Para 

Schön (1992), o professor pode refletir sobre o que aconteceu, atribuir-lhe um 

significado e meditar sobre esse significado e daí retirar conclusões que 

poderão promover novos caminhos a seguir. A elaboração deste relatório de 

estágio é também uma forma de reflexão sobre a reflexão na ação que revelou 

a minha capacidade de refletir e registar todo o processo de ensino-

aprendizagem e decisões tomadas. As experiências vividas mais marcantes e 

fundamentais foram anotadas neste documento. Apresentei todas as minhas 

dificuldades, estratégias e vitórias. 

 Com isto, posso concluir que os professores devem recorrer 

frequentemente à reflexão, adaptando as suas práticas à realidade. 

 Colaborando também para o meu desenvolvimento profissional, 

considero pertinente fazer referência ao meu projeto de investigação-ação que 

emergiu de uma necessidade de melhorar um dos aspetos relevantes no 

processo de ensino-aprendizagem. Estudei e analisei os FBs transmitidos nas 

minhas aulas com o propósito de melhorar a qualidade do mesmo. Não 

obstante, este estudo possibilitou o desenvolvimento de explorar as minhas 

capacidades investigativas desconhecidas, cumprindo com todos os 

procedimentos obrigatórios para a realização do estudo de investigação-ação, 

desde a escolha de um instrumento que permitisse observar os FBs, passando 

pelos procedimentos estatísticos, retirando as suas ilações e apresentando as 

respetivas conclusões, como se pode verificar no capítulo 4. 

 Finalizo este ponto, elucidando que um professor não pode cumprir com 

todas as suas funções se a reflexão não se inserir na sua forma de intervenção 

no processo de ensino. Este deve questionar-se frequentemente, recorrendo à 

mudança e inovação de modo a tornar-se autónomo, descobrindo-se e 

descobrindo o sentido da sua profissão. 

“Acho que vais gostar da tua descoberta. Mas, se não gostares, tem a coragem de 

abandonar a tua profissão antes que ela se torne para ti um fardo demasiado difícil de 

suportar” (Alarcão, 1996, p. 187). 
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Este é o último capítulo de todo o trabalho desenvolvido no decorrer 

deste ano de estágio tão marcante. É com muita saudade que chego ao fim 

deste percurso e concretização de um sonho. Agora é tempo de escrever as 

últimas palavras que encerram um ciclo de formação. Um ciclo que me permitiu 

a aquisição de conhecimentos novos e competências no sentido de me 

preparar para o desempenho da profissão docente. 

Gostaria de enumerar as experiências e circunstâncias mais relevantes 

que me fizeram evoluir e melhorar o meu desempenho ao longo do ano, no 

entanto, não irei fazê-lo. Todas as vivências, umas mais importantes que 

outras, contribuíram para o meu desempenho profissional, visto que o 

conhecimento adquirido, quer teórico, quer prático, permitiu-me perceber as 

exigências desta profissão tão completa que é a área da docência. As 

oportunidades que tive durante o estágio, de lecionar a vários alunos com 

diferentes idades, com diferentes níveis de desempenho, com diferentes estilos 

de vida, com diferentes personalidades, entre muitos outros aspetos, fizeram 

com que este ano fosse, com certeza, aquele em que mais ganhos adquiri, seja 

a nível profissional como pessoal. 

Foi um ano cheio de aprendizagens, mas também cheio de alegrias, 

onde senti que consegui marcar positivamente cada um dos alunos com que 

lidei, imperando assim a felicidade e satisfação de exercer esta profissão. O 

facto de trabalharmos com crianças e jovens é o que mais me delicia, porque 

eu também sou jovem. E com isto quero dizer que, para além de poder ensinar 

alunos, sinto na pele o gosto pela prática desportiva e o prazer em realizar as 

aulas de EF, mesmo tendo sido noutra perspetiva que não o de aluna, mas o 

de professora. 

Pode ter ficado algo por referir, embora tenha a certeza que deixei 

transparecer as experiências e as aprendizagens mais importantes que 

decorreram durante o EP. Quando iniciei o EP, as expectativas eram elevadas, 

mas receava confrontar-me com as mesmas. Uma atitude aparentemente 

normal de um estagiário ainda inseguro que, com a descoberta da escola e 

respetiva comunidade, foi sentindo o quão gratificante e rico iria ser esta 

experiência. Não me arrependi de nada que fiz, procurando dar resposta a 
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todos os desafios surgidos, envolvendo-me ao máximo na comunidade escolar. 

Só não fiz o que não pude, uma vez que a viagem foi curta demais para 

explorar tudo o que queria. Todavia, desde logo quis perceber qual a missão de 

um professor e o que se espera dele para um ensino de qualidade e uma 

contribuição significativa para a comunidade escolar. Sabe-se que a lecionação 

é um processo muito complexo, que só com um grande investimento por parte 

do docente é que o processo de ensino-aprendizagem dos alunos revela 

qualidade. Não obstante, as suas funções ultrapassam o ensino, sendo a sua 

participação e relação com a escola equitativamente relevante. Assim, a minha 

participação na escola assumiu diversos papéis, e, para além do trabalhoso e 

longo planeamento desenvolvido, incorporei a função de professor ativo na 

escola, inserindo-me num projeto em substituição ao DE, colaborando nas 

atividades não letivas e desenvolvendo uma delas por iniciativa própria. 

Em tudo o que me envolvi fui eu própria, considerando que, por vezes, 

não o devesse ser. Por norma, quando encaramos a profissão docente, 

adotamos uma postura um pouco diferente do usual. Porém, durante este ano 

e como já referi ao longo deste RE, a relação que estabelecemos por onde 

passamos torna-se essencial para que um trabalho seja desenvolvido na sua 

perfeição. Com os meus alunos fui sempre eu, nunca interpretei um papel com 

que não me identificasse, pois não consigo ser de outra maneira. O meu lado 

impulsivo e cumpridor de regras sobressaiu, mas deixando sempre escapar o 

outro lado, o emotivo, sensível e divertido. E foi com essa ingenuidade e 

espontaneidade que consegui conquistar os meus alunos. Também porque 

estes eram fantásticos, chego mesmo a mencionar que fui a estagiária com 

mais sorte por ter trabalhado com um grupo de alunos tão brilhantes. Com 

estes factos iniciou-se a construção do meu perfil profissional que não se 

distinguiu muito do pessoal. 

Agora permanece uma nostalgia enorme, pois durante vários anos ansiei 

que este momento chegasse, que a minha primeira experiência prática 

enquanto professor de EF surgisse. Foi com grande orgulho que compreendi e 

percebi que todo o trabalho desenvolvido foi cumprido com muito empenho e 

dedicação, permitindo aos alunos evoluírem nos seus níveis de desempenho. A 
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partilha de experiências e conhecimentos com o NE, grupo de EF e restantes 

docentes da escola foi também uma mais-valia para este processo de 

formação. O lado social revelou ser importante para uma melhor integração na 

escola. A EC foi muito acolhedora, sendo recebida de forma amável, tornando-

se facilitador para mim o facto de conhecer bem a escola, funcionários e alguns 

professores. Regressei a uma escola que já foi minha enquanto aluna. Deste 

modo, o EP e a EC assumiram um papel fulcral para a obtenção de uma 

formação mais integral e autêntica (Lave & Wenger, 1991; Wenger, 1998). 

Todos estes ensinamentos e experiências vividas faz com que não 

considere o EP como o fim do meu percurso, mas sim o início, pois foi apenas 

o término de um ciclo de ensino. Ainda terei muito que aprender, conhecer e 

descobrir, e, para tal, a formação será contínua, sempre em constante 

atualização, uma vez que tudo o que rodeia uma escola evolui frequentemente. 

É através das dificuldades encontradas e dos erros que cometemos, adotando 

assim formas de ultrapassar os obstáculos, que nos tornamos melhores 

profissionais. Há que haver superação e persistência para obter sucesso em 

tudo o que nos envolvemos. A minha ambição e desempenho revelado 

permitiram-me alcançar o meu objetivo. 

Foi um ano repleto de descobertas, emoções, empenho, alegria, 

dificuldades, superação e diversas experiências e vivências que me deixam 

com o coração cheio de felicidade, mas, infelizmente, a realidade faz com que 

essa felicidade enfraqueça. Dificilmente ingressarei de novo numa escola e 

serei professora, pois sei que a colocação no mercado nacional é impossível.  

Mesmo com todas as dificuldades e incertezas do futuro, não vou 

desistir do meu sonho, de exercer a profissão de docente de EF. Espero algum 

dia ensinar, transmitir os valores do Desporto, educar e incentivar para a 

adoção de estilos de vida saudáveis. Resta-me guardar todos os bons 

momentos que passei com todos os intervenientes do EP, essencialmente com 

os meus alunos/amigos, as lágrimas derrubadas no último convívio, com 

bastantes abraços emocionados, onde a saudade se expressou e se revelou 

com a questão frequente: “Professora vai-nos visitar?”. E são estas 
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recordações que me fazem apaixonar, ainda mais, por esta magnífica e 

grandiosa profissão! 
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Anexo I - Ficha de Caracterização Individual 2º e 3º Ciclo 

FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DO ALUNO  

Nome:_______________________________________ Ano/Turma: _________ Idade: _____ 

 

1. Saúde 

 

2. Relação com a escola 

Disciplina favorita: _______________ 

Porquê?__________________________________________________ 

Disciplina que menos gostas: _________________Porquê? ____________________________ 

Como te consideras como aluno? Excelente         Bom         Razoável        Medíocre   

 

3. Dados relativos à Educação Física 

Gostas das aulas de Educação Física?   Sim □         Não □ 

Nota de Educação Física no ano passado: ____ 

Quais a(s) tua(s) modalidades preferidas? __________________________________________ 

Quais são as que sentes mais dificuldades? _______________________________________ 

O que mais gostas das aulas de Educação Física? ___________________________________ 

 

4. Dados desportivos 

Já praticaste alguma modalidade desportiva? _____ Quais? __________________________ 

Ainda praticas alguma modalidade desportiva? ____ Qual? ___________________________ 

 

5. Curiosidades 

A tua maior qualidade: __________________ E o teu maior defeito:_____________________ 

A profissão que gostarias de seguir no futuro:_______________________________________ 

  

Ouves bem?___  Vês bem?____ Usas óculos ou lentes de contacto?____ Tens Asma:____.  

Diabetes:____ Desvios na coluna:____  Epilepsia:____  Bronquite asmática:_____  Problemas 

cardíacos:_____Outro:____________ 

Vais com frequência ao médico? Sim   Não  Já foste Operado?_______ A 

quê?________________________________ 
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Anexo II - Ficha de Caracterização Individual 1º Ciclo 

FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DO ALUNO  

Nome:_______________________________________ Ano/Turma: _________ Idade: ______ 

 

1. Saúde 

2.  Tempos livres 

O que mais gostas de fazer nos tempos 

livres?______________________________________________________________________ 

O que gostarias de fazer nos tempos livres e não 

podes?_____________________________________________________________________ 

 

3. Dados relativos ao Desporto 

Gostas de Desporto?   Sim □         Não □ 

Quais a(s) tua(s) modalidades preferidas? _________________________________________ 

Quais a(s) tua(s) modalidades menos preferidas?____________________________________ 

O que mais gostarias de fazer nas aulas de Expressão e Educação Físico-Motora? 

________________________________________________________________________ 

 

4. Dados desportivos 

Já praticaste alguma modalidade desportiva? _____ Quais? ___________________________ 

Ainda praticas alguma modalidade desportiva? ____ Qual? ___________________________ 

 

5. Curiosidades 

O que mais gostas em ti: __________________ O que menos gostas em ti:________________ 

A profissão que gostarias de ter no futuro:_______________________________________ 

 

 

  

Ouves bem?___  Vês bem?____ Usas óculos ou lentes de contacto?____ Tens Asma:____.  

Outro:____________ 

 

Vais com frequência ao médico? Sim   Não  Já foste Operado?_______ A 

quê?________________________________ 

 



Anexos 

v 
 

Anexo III - Ficha de registo de observação do Feedback Pedagógico  
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Anexo IV - Exemplo de Lista de Verificação: Avaliação Final de Futebol 
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Habilidades motoras: Níveis de Avaliação 

 

Níveis de avaliação das habilidades motoras - Nível Elementar 

 

Níveis de avaliação das habilidades motoras - Nível Intermédio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Conteúdos: Passe, Receção, 
Condução, Posição defensiva, 

Desarme, Penetração, Cobertura 
ofensiva e Contenção 

Nível elementar Percentagem 

Nível 1- Não realiza 0% 

Nível 2- Realiza com dificuldade 0,275% 

Nível 3- Realiza com eficiência 0,55% 

Conteúdos: Remate 

Nível 1- Não realiza 0% 

Nível 2- Realiza com dificuldade 0,45% 

Nível 3- Realiza com eficiência 0,90% 

Conteúdos: Condução, Posição 
defensiva 

Nível intermédio Percentagem 

Nível 1- Não realiza 0% 

Nível 2- Realiza com dificuldade 0,1% 

Nível 3- Realiza com eficiência 0,20% 

Conteúdos: Desarme 

Nível 1- Não realiza 0% 

Nível 2- Realiza com dificuldade 0,125% 

Nível 3- Realiza com eficiência 0,25% 

Conteúdos: Receção 

Nível 1- Não realiza 0% 

Nível 2- Realiza com dificuldade 0,15% 

Nível 3- Realiza com eficiência 0,30% 

Conteúdos: Passe, Remate, Finta 

Nível 1- Não realiza 0% 

Nível 2- Realiza com dificuldade 0,175% 

Nível 3- Realiza com eficiência 0,35% 

Conteúdos: Cobertura defensiva 

Nível 1- Não realiza 0% 

Nível 2- Realiza com dificuldade 0,25% 

Nível 3- Realiza com eficiência 0,50% 

Conteúdos: Contenção 

Nível 1- Não realiza 0% 

Nível 2- Realiza com dificuldade 0,275% 

Nível 3- Realiza com eficiência 0,55% 

Conteúdos: Penetração, 
Cobertura ofensiva, Mobilidade 

Nível 1- Não realiza 0% 

Nível 2- Realiza com dificuldade 0,325% 

Nível 3- Realiza com eficiência 0,65% 
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Anexo V - Escala de Apreciação: Avaliação Final de Dança 
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Habilidades motoras: Níveis de Avaliação 
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Anexo VI - Cartaz de Divulgação para as aulas de Capoeira 

 


