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RESUMO 

 

O presente documento assenta sobre uma narrativa, na primeira pessoa, das 

experiências vivenciadas no decurso do Estágio Profissional. Foi elaborado no 

âmbito do segundo ciclo de estudos conducente ao grau de Mestre em Ensino 

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

Desporto da Universidade do Porto. O Estágio Profissional foi concretizado 

numa escola situada em Vila Nova de Gaia, num Núcleo de Estágio formado 

por três estudantes-estagiários, o professor cooperante da escola e a 

professora orientadora da faculdade. O meu Relatório de Estágio encontra-se 

dividido em seis capítulos: o primeiro, intitulado “Enquadramento pessoal”, 

onde é feita alusão ao meu percurso pessoal, académico e desportivo, bem 

como às minhas expectativas para o ano de estágio. O segundo capítulo, 

“Contexto da Prática Profissional”, abarca uma análise ao contexto legal, 

institucional e funcional onde decorreu o Estágio Profissional. O terceiro 

capítulo, designado de “Realização da Prática Profissional”, concretiza as 

dificuldades sentidas na prática, a par das estratégias utilizadas para as 

colmatar. Evidencia, igualmente, as experiências vivenciadas no âmbito do 

processo de ensino-aprendizagem. Este capítulo contém, ainda, o estudo 

relativo às dinâmicas grupais no seio de cada grupo/equipa, em função do tipo 

de liderança exercido pelo treinador/capitão. O quarto capítulo, assinalado 

como “Participação na Escola e Relação com a Comunidade”, traduz as 

vivências na escola para lá das aulas, onde se descreve a participação nas 

atividades não letivas, aulas de substituição e relações criadas com a 

comunidade escolar. No quinto capítulo, “O caminho para o professor 

reflexivo”, é dado destaque à evolução do processo reflexivo que guiou a minha 

prática. No sexto e último capítulo é feita uma retrospeção sobre o ano de 

estágio e são apresentadas as minhas perspetivas para o futuro.   
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PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM, COMUNIDADES DE PRÁTICA, 

DINÂMICAS DE GRUPO, INTERAÇÕES SOCIAIS, PROCESSO REFLEXIVO
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ABSTRACT 

 

This document is based on a first person narrative about the experiences lived 

during the Practicum Training. It was prepared under the second cycle of 

studies leading to the degree of Master of Physical Education for Primary and 

Secondary Education from the Sports School of the University of Porto. The 

Practicum was realized in the high school Almeida Garrett. The Training Group 

consists of three student-trainees, the cooperative school teacher and the 

college coordinator. My Practicum is divided into six chapters: the first, entitled 

"Personal Framework", where is expressed my personal, academic and sports 

route, as well as my expectations for the Practicum Year. The second chapter, 

"Context of Professional Practice," includes an analysis of the legal, institutional 

and functional where the Practicum took place. The third chapter, called the 

"Performance of the Professional Practice", evinces the difficulties experienced 

in practice, along with the strategies used to overpass them. Point also the 

experiences experienced during the teaching-learning process. This chapter 

also contains the study concerning the group dynamics within each group / 

team, depending on the type of leadership prosecuted by the coach / captain. 

The fourth chapter named as "Participation in School and Community 

Relations," reflects the experiences in school beyond the classes, where is 

described the participation in extracurricular activities, replacing classes and the 

relationships created with the school community. The fifth chapter, "The road for 

a reflexive teacher”, emphasizes the evolution of the reflective process that 

guided my practice. The sixth and final chapter presents a retrospective about 

the Practicum Year and refers my expectations for the future. 

 

KEY-WORDS: PRACTICUM, PHYSICAL EDUCATION, TEACHING-

LEARNING PROCESS, COMMUNITES OF PRACTICE, GROUP DYNAMICS, 

SOCIAL INTERACTIONS, REFLECTIVE PROCESS 
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INTRODUÇÃO 

 

Este documento, narrado na primeira pessoa, aporta as experiências, 

dificuldades, aprendizagens e vivências que ocorreram no decurso do Estágio 

Profissional (EP), no contexto real de ensino. O EP concede um espaço 

formativo ao estudante-estagiário, onde “é necessário dotar os futuros 

profissionais não apenas de conhecimentos e habilidades mas, 

fundamentalmente, de capacidade de mobilizar os conhecimentos e 

habilidades face às situações concretas com que se vai deparar no seu local de 

trabalho, na escola, e de refletir criticamente sobre os meios, as finalidades e 

as consequências da sua ação pedagógica” (Batista et al., 2012, p. 91). 

 A Faculdade de Desporto da Universidade do Porto (FADEUP) constitui 

grupos de estágio, cada um com três ou quatro elementos, cuja prática de 

ensino é supervisionada pelo professor cooperante, da escola, e pela 

orientadora de estágio, da faculdade. Em conjunto constituem uma comunidade 

de prática que, segundo Wenger (2006, p. 1) , “are groups of people who share 

a concern or a passion for something they do and learn how to do it better as 

they interact regularly”.   

 Num contexto real da prática profissional, o estágio proporciona ao 

estudante-estagiário a “oportunidade de transformar os seus conhecimentos, 

no sentido de os adequar às exigências contextuais e concretas da prática” 

(Batista et al., 2012). Neste sentido, o futuro profissional de docência tem a 

possibilidade de juntar as aprendizagens adquiridas ao longo da formação 

inicial com os saberes emergentes da própria prática. O processo de reflexão é 

um instrumento potencializador do mencionado. 

 O presente Relatório de Estágio (RE) é o resultado de uma reflexão 

sobre esta etapa formativa, descrevendo todas as dificuldades sentidas e a 

forma como foram sendo ultrapassadas. Toda a ação foi alvo de reflexão e 

funcionou como produtora de novos conhecimentos, mediante o confronto 

entre os conhecimentos académicos e aqueles que foram proporcionados pela 

prática.  

O documento está estruturado em seis grandes capítulos: 

enquadramento pessoal, contexto da prática profissional, realização da prática 
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profissional, participação na escola e relação com a comunidade, 

considerações finais e, por último, perspetivas futuras.  

O primeiro capítulo descreve o meu percurso pessoal, académico e 

desportivo, bem como as minhas expectativas para o ano de estágio. No 

segundo é feita uma análise ao contexto legal, institucional e funcional onde 

decorreu o EP. Relativamente ao terceiro capítulo, foram materializadas as 

dificuldades sentidas na prática, a par das estratégias utilizadas para as 

suplantar. Também são evidenciadas as experiências vivenciadas no que diz 

respeito ao processo de ensino-aprendizagem. Neste capítulo insere-se, ainda, 

o estudo das dinâmicas grupais no seio de cada grupo/equipa em função do 

tipo de liderança exercido pelo treinador/capitão. O quarto capítulo traduz as 

vivências na escola para lá das aulas, onde se alude à participação nas 

atividades não letivas, aulas de substituição e relações criadas com a 

comunidade escolar. No que diz respeito ao quinto capítulo, é dado destaque à 

evolução do processo reflexivo que guiou a minha prática.. No sexto e último 

capítulo, é feita uma retrospeção sobre o ano de estágio e são apresentadas as 

minhas perspetivas para o futuro.  
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1 – ENQUADRAMENTO PESSOAL 

 

1.1 – O MEU PERCURSO 

 

Para que o ser humano consiga atingir o sucesso, segundo Lama 

(2001), necessita de ser determinado, corajoso e autoconfiante, 

independentemente dos obstáculos que apareçam pela frente. O mesmo autor 

afirma a importância de sermos determinados para conseguirmos ultrapassar 

as dificuldades. Estas ideias, carregadas de simbolismo e veracidade, remetem 

para a importância de refletirmos acerca das experiências vivenciadas. Neste 

caso, uma reflexão sobre o vivido até ao início da etapa da formação inicial.  

 Em crianças todos damos asas à imaginação. Brincamos aos médicos, 

aos bombeiros, aos polícias, deixando que a consciência e a noção do que 

realmente se quer se mantenha bem longe ou, então, que o exemplo daqueles 

que nos são próximos nos guie. Com o passar dos anos, crescemos, tornamo-

nos mais conhecedores e deixamos que o sentimento comece a comandar a 

nossa vida, deixando o imaginário ser invadido pelo real. Uns lutam, outros 

desistem; uns acreditam, outros acobardam-se, deixando-se levar pela opinião 

alheia, desafiando o seu bem-estar.  

 Eu sou refém de inúmeras tentativas de abandono do meu sonho. A 

paixão insana pela área do Desporto surgiu na altura do Ensino Básico, fruto 

do meu ingresso no Futebol; modalidade que praticava fora do contexto 

escolar. Este passo na minha vida permitiu-me começar a configurar a minha 

maturidade e a fazer do Desporto o meu bem-estar e a minha única 

preocupação. A modalidade mencionada acompanhou-me até à entrada no 

Ensino Superior, tendo contribuído, e muito, para a minha decisão relativa ao 

futuro profissional que queria seguir.  

 Na passagem do 9º para o 10º ano de escolaridade, tive que decidir a 

área em que me iria especializar nos três anos consequentes e que iriam 

influenciar a entrada no Ensino Superior. Lembro-me de ter sido difícil tomar 

decisões. A indecisão e a imaturidade estavam bem presentes. Estava em jogo 

o meu futuro. Por um lado, existia a paixão pela área do Desporto e a 

possibilidade de ingressar no curso tecnológico de Desporto, no Colégio de 
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Gaia. Por outro lado, a pressão familiar para seguir uma área que, no futuro, 

me pudesse oferecer mais oportunidades de emprego e melhores condições 

económicas. As excelentes classificações obtidas ao longo do meu percurso 

académico e a chegada ao quadro de honra da Escola nesse ano letivo, 

levaram os meus familiares a insistirem na possibilidade de um dia poder 

abraçar a medicina. Era o sonho dos meus pais e, provavelmente, da maioria 

das pessoas. O sonho de tantos pais verem os seus filhos a serem médicos ou 

advogados, ou outras profissões que garantam um futuro economicamente 

estável.  

Mediante pressões e vontades de pessoas que, para mim, eram e serão 

sempre exemplos a seguir, e com a imaturidade própria da idade, coloquei de 

lado aquela paixão que, dia após dia, crescia em mim. Sem ter noção da 

importância que seria, desde cedo, decidir uma área que gostasse para o meu 

futuro profissional e envolvido na exímia prestação escolar, acabei por seguir a 

área de Ciências e Tecnologias. Na opinião dos meus pais, esta possibilitava 

um leque mais alargado de escolhas aquando do ingresso no ensino superior, 

incluindo a Educação Física e Desporto, enquanto que o Curso Tecnológico de 

Desporto, no 10º ano de escolaridade, seria mais limitado.   

Encarei este passo desmotivado. Eu tinha plena noção de que tinha 

deixado de lado uma certeza para incorrer na incerteza. Senti-me à toa, sem 

objetivos, sem saber o que queria realmente ser. A única coisa que me fazia 

bem e sentir prazer em frequentar a escola eram as aulas de Educação Física 

(EF). O gosto por esta disciplina resultou num acréscimo de empenho e paixão, 

o que fazia com que a minha postura nas aulas fosse um exemplo a seguir 

pelos meus colegas. Foi a partir desta atitude que surgiu, verdadeiramente, a 

vontade de seguir a área do Desporto. Existia a opção de voltar atrás e 

ingressar novamente no 10º ano (na área de Desporto), todavia isso implicaria 

perder um ano. Uma vez que a área que frequentava me permitia o acesso ao 

curso de Educação Física e Desporto, prossegui. A desmotivação fez com que 

a minha dedicação ao estudo das restantes disciplinas fosse menor, resultando 

numa descida das classificações. Por conseguinte, as hipóteses de seguir para 

o Ensino Superior via “Instituição privada” cresceram. Sabia que a média final 

do Ensino Secundário não teria o mesmo peso para ingressar numa Instituição 

privada, comparando com uma pública. Isso fez com que me preocupasse 
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apenas em garantir classificações positivas, não me interessando se eram altas 

ou baixas.  

Este panorama não era o mesmo com a disciplina de EF, em que o meu 

objetivo era atingir a classificação mais elevada. Perante isto, as aulas de EF 

destacavam-se das restantes, sobretudo a partir do momento em que decidi 

que a área do Desporto era a mais indicada. Adicionalmente, o trabalho 

desenvolvido pela professora estimulou ainda mais o meu gosto pelo Ensino. 

Comecei a expressar à docente a minha escolha profissional e, em vários 

momentos, a dialogar acerca da profissão. Foram muitos os conselhos que a 

professora me deu e, aula após aula, tentava colocar-me na sua posição. Cada 

vez tinha mais certezas do que queria. Aquela tão entusiasta maneira de 

ensinar despertou em mim a vontade de seguir o exemplo e, assim, começou a 

brotar a vontade de ser professor de EF. Após conhecer o meu objetivo 

profissional, a docente deu-me a oportunidade de ministrar alguns exercícios 

ao longo das aulas. Sentia-me como o seu intermediário. A professora dizia-me 

quais os exercícios e dava-me a possibilidade de os explicar aos meus 

colegas. Aulas depois, não explicava somente os exercícios, tentava, mediante 

as minhas limitações, ajudar os meus colegas a executá-los. O entusiasmo 

crescia e aí já não existiam dúvidas.  

Ultrapassada a etapa do ensino secundário, surgiu o momento de 

candidatura ao ensino superior. Tinha consciência de que a probabilidade de 

ingressar na FADEUP, no curso Ciências do Desporto, era escassa, pelo que 

apenas me candidatei ao curso de Educação Física e Desporto, no Instituto 

Superior da Maia.  

Passados três anos, em que me empenhei e dediquei, sempre com a 

perspetiva de ser o melhor profissional na área, obtive o grau académico da 

licenciatura. Foi deveras notório o constructo cognitivo que esta etapa me 

forneceu, ajudando-me na criação de bases para enveredar pela 

especialização em ensino da EF. Unidades curriculares como Introdução à 

Educação Física, Pedagogia do Desporto, Aprendizagem Motora, Bases de 

Treino Desportivo e Planeamento e Avaliação em Educação Física tornaram-se 

deveras importantes na minha aprendizagem, tanto a nível da visão da EF na 

área do Ensino, como na vertente do treino. Uma das maiores aprendizagens 

que retirei desta etapa académica, e muito devido à oportunidade de aprender 
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com professores distintos, foi a necessidade de ser crítico em tudo o que diz 

respeito à área do Desporto. Tudo tem que ter uma justificação, uma 

fundamentação, tanto daquilo que nos transmitem como das ideias que 

defendemos.  

Em 2013, e focado no objetivo de ser professor de EF, candidatei-me ao 

mestrado em Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário, na 

Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. Sentia que, no fundo, este 

era o passo mais importante na minha vida, era a ponte para concretizar o meu 

sonho profissional. Já neste contexto, no primeiro ano do mestrado de ensino, 

muitas foram as aprendizagens experimentadas, sobretudo no que diz respeito 

à componente didático-metodológica e à possibilidade de poder lecionar em 

contexto real, numa aproximação ao que será o meu futuro profissional. Estas 

aprendizagens ajudaram a alargar a minha formação, proporcionando-me 

ferramentas mais específicas para ser professor de EF. Foi um ano onde cresci 

cognitivamente, fruto de muito trabalho, empenho e oportunidades únicas.  

Em suma, é notório que as experiências pessoais, académicas e 

desportivas construíram a minha personalidade e todo o meu caminho até ao 

momento. Com tudo o que me foi proporcionado no Ensino Superior, em 

ambas as instituições, foi possível construir conceções acerca da EF e, mais 

propriamente, no que concerne ao papel do professor. Neste percurso, também 

ficou evidente que as aprendizagens e competências adquiridas poderão ser 

incrementadas e desenvolvidas permanentemente ao longo do meu percurso. 

Considerar que já se sabe tudo leva à ignorância. Querer melhorar e evoluir 

fará de mim um melhor profissional que, como referi, é o meu grande objetivo. 

Ser capaz de realizar uma autoanálise das dificuldades e 

potencialidades inerentes à minha identidade é, também, fundamental à 

profissão. As potencialidades centram-se na postura crítica que possuo, no 

hábito de recorrer a bibliografia para resolver situações em que tenho mais 

dificuldade, aumentando o meu repertório, bem como a capacidade de 

trabalhar em grupo. Considero-me uma pessoa esforçada, persistente, 

responsável e ambiciosa. 

 Quanto às minhas dificuldades, estas prendiam-se, sobretudo, com o 

conhecimento profundo das matérias de ensino de algumas modalidades e 

recorrer a situações de aprendizagens ajustadas para o trabalho das mesmas. 
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O receio de errar e de não estar à altura do desafio tornou-se uma 

preocupação e originou momentos de ansiedade e frustração, aumentando a 

minha autoexigência.  

 

1.2 – PERSPETIVAR O ANO DE ESTÁGIO 

 

As expectativas que tinha para o ano de estágio, para além de uma 

vontade enorme de que esta etapa da minha formação chegasse, eram tanto 

qualitativas, como quantitativas. De facto, o meu objetivo era tornar esta etapa 

numa grande aprendizagem que culminasse com uma classificação alta. 

Queria transformar, mediante o contexto real, tudo o que tinha aprendido e, de 

um modo geral, ser capaz de o fazer bem. Concomitantemente, queria 

continuar a aprender, uma vez que é no contexto real que ganhamos as 

ferramentas fundamentais para a futura profissão. Com efeito, existem coisas 

que no papel são estruturadas de uma forma e que na prática não são viáveis, 

sendo necessário adaptar e encontrar estratégias para as ultrapassar.  

 No começo desta etapa, tinha plena consciência de que o EP seria uma 

ferramenta importante no meu processo de formação como professor. Seria um 

ano de muito trabalho, um ano repleto de experiências pessoais e profissionais 

enriquecedoras, que me ajudariam a compreender e a enfrentar o mundo do 

trabalho, contribuindo para a formação da minha consciência política e social, 

juntando a teoria à prática.  

No início, vigorava o entusiasmo, a vontade de aprender e de marcar a 

diferença pela positiva, coexistindo sentimentos de ansiedade e de medo, 

sobretudo face à inexperiência. Sentia-me, de algum modo, inseguro e 

apreensivo quanto aos erros que iria cometer, apesar de ter consciência de que 

era uma situação inerente ao professor iniciante. Tinha a noção que para ser 

um bom professor de Educação Física era necessário “possuir vários tipos de 

conhecimento (…) dos contextos em que se desenvolve a prática docente, das 

condições de ensino dos programas e da matéria de ensino” (Leandro et al., 

2014, p. 133). Também sabia que o auxílio de todos os intervenientes no EP 

seria imprescindível, não apenas para dissipar esta postura inicial, mas  
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também para alcançar o necessário para ser produtivo na minha futura 

profissão.  

Na verdade, o que queria era desempenhar as minhas funções, não 

importava onde nem em que condições. Sabia que os sentimentos expressos 

faziam parte da etapa que iria ter início, que teria de dar o meu melhor para 

ultrapassar as dificuldades e aproveitar esta oportunidade de estágio, obtendo 

o máximo de aprendizagem. Tinha a expectativa de ter autonomia, apesar de 

suportada nas opiniões de quem me supervisionaria, podendo colocar em 

prática o que aprendi e as ideias que tinha, mesmo que errasse. Como refere 

Abrecht (1994, p. 194), “o erro amplia o campo da pluralidade, já que há várias 

maneiras de errar, há também várias maneiras de aprender”. Face a este 

quadro, ambicionava crescer com os erros que iria cometer. Acreditava que 

esse crescimento me levaria à otimização. Era, portanto, evidente a minha 

vontade de esculpir, progressivamente, a minha identidade profissional, sempre 

com base na importância desta resultar “de um processo negociação-reflexão 

(de si para si) e de comunicação (de si com os outros) ” Batista (2014, p. 16). 

Tinha consciência que esta jornada não terminaria no final do ano de 

estágio. Certamente encontrarei muitas situações que me farão aprender no 

meu percurso profissional futuro. O próprio Professor Cooperante, na primeira 

reunião de preparação do ano letivo, fez ver aos estudantes-estagiários que 

esta seria o final de uma etapa – académica – e início de outra – vida 

profissional. Segundo ele, este ano “apenas” serviria para nos fornecer as 

bases para a construção do nosso caminho dentro da nossa profissão. 

Ao nível dos intervenientes no EP, designadamente dos alunos, tinha 

dúvidas. Por um lado, esperava que estes tivessem uma vontade enorme em 

aprender, aliado a um empenhamento e dedicação que favorecessem essa 

aprendizagem. Por outro, sabia que o facto da classificação de Educação 

Física não contar para efeitos de cálculo da nota para o ensino secundário e 

para o acesso ao ensino superior, poderia condicionar o que esperava. Encarei 

a questão da classificação como uma frustração e, ao mesmo tempo, como um 

desafio. Sabia da possibilidade dos alunos se desinteressarem da disciplina e 

que o meu papel, enquanto agente educativo, passaria por fazê-los ver que a 

EF desempenha um papel importante, com benefícios ao nível social, moral e 

ético. 
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Ainda relativamente à turma, Batista (2014) foca a ideia do estudante-

estagiário fazer dos alunos o seu centro de investimento. Apesar do que proferi 

em relação a mim, sabia que o meu sucesso passaria por atingir os objetivos 

que defini para os meus alunos. Se eles aprendessem, saberia que o meu 

trabalho teria sido bem feito e era nisso que me centrava. Ou seja, elevar a 

qualidade do processo ensino-aprendizagem, sabendo que precisava conhecer 

as necessidades educativas dos meus alunos e de atuar em concordância. 

No que diz respeito ao Núcleo de Estágio, previa que existisse um 

auxílio mútuo, num ambiente favorável onde a partilha de ideias vigoraria, na 

tentativa de ultrapassar as adversidades, potenciando aprendizagens 

significativas. Queria, mediante Batista (2014) levar do estágio bem mais do 

que aquilo que esperava.  

Do professor cooperante, esperava o máximo de acompanhamento, a 

máxima prestabilidade, o máximo número de feedback´s, o máximo 

ensinamento e, acima de tudo, que fosse um interveniente marcante na minha 

formação. Que me influenciasse, como refere Batista (2014) na construção da 

minha identidade profissional, fornecendo-me autonomia, dotando-me de 

conhecimento e capacidade de refletir, coadjuvado a um forte sentido de 

responsabilidade e inovação.  

Quanto aos elementos do grupo de EF, expectava que me auxiliassem 

quando fosse necessário, que fossem compreensivos e que aceitassem a 

minha ambição de assumir um papel interventivo.  

 Em síntese, olhava para o EP como um ano de formação, como uma 

oportunidade enriquecedora e intensa, um ano que em conjunto com pessoas 

competentes e experientes, poderia colocar em prática o aprendido, adquirir 

novos conhecimentos e vivenciar novos desafios que me conduziriam a uma 

construção, pessoal e profissional, que suportassem o meu futuro. 
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2 – CONTEXTO DA PRATICA PROFISSIONAL 

 

2.1 – O ESTÁGIO PROFISSIONAL 

 

“Na FADEUP o EP está estruturado na confluência de requisitos legais, 

institucionais e funcionais” (Batista & Queiroz, 2013, p. 37). Legalmente, o EP é 

regularizado mediante o Decreto-lei nº 74/2006 de 24 de março e o Decreto-lei 

nº 43/2007 de 22 de fevereiro, conferindo a habilitação profissional para a 

docência e para grau de Mestre. 

Ao nível institucional, integrado no segundo ciclo de estudos em Ensino 

de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário, o EP é uma unidade 

curricular cujo escopo aponta1 à “formação do professor profissional, promotor 

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

justificar o que faz em consonância com os critérios do profissionalismo 

docente e o conjunto das funções docentes entre as quais sobressaem funções 

letivas, de organização e gestão, investigativas e de cooperação” (p.3). O EP 

contempla tanto a prática de ensino supervisionada, como a entrega e defesa 

do RE.  

Ao nível funcional, o EP é vivenciado num contexto real, numa escola 

com protocolo com a FADEUP, que organiza o EP em grupos de estágio 

constituídos entre três e quatro estudantes-estagiários, um professor 

cooperante da escola e a professora orientadora da Faculdade. Ao estudante-

estagiário é confiada a condução do processo ensino-aprendizagem numa 

turma do professor cooperante. Este professor detém um papel mais ativo no 

acompanhamento do percurso do estudante-estagiário, em comparação com a 

professora orientadora da Faculdade que “assume um papel menos ativo e 

mais distante” (Batista, 2014, pp. 27-28). Estes dois professores supervisionam 

tudo o que diz respeito à conceção, planeamento, realização e avaliação 

(Batista et al., 2012). O RE é acompanhado e supervisionado pela professora 

orientadora da Faculdade e será defendido perante um júri.  

 No documento Normas Orientadoras do EP estão descritas as três áreas 

de desempenho que o estudante-estagiário deve dominar e que o conduzam à 

                                                           
1
 Normas Orientadoras do Estágio Profissional do ciclo de estudos conducente ao grau de Mestre em Ensino da 

Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário, em vigor no ano letivo 2014/2015. Porto: FADEUP. Matos, Z. 
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“integração no exercício da vida profissional de uma forma progressiva e 

orientada, em contexto real, desenvolvendo as competências profissionais que 

promovam nos futuros docentes um desempenho crítico e reflexivo, capaz de 

responder aos desafios e exigências da profissão” (p. 3). São elas a 

Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem (Área 1), a Participação 

na Escola e Relações com a Comunidade (Área 2) e o Desenvolvimento 

Profissional (Área 3). 

 

2.2 – A ESCOLA 

 

A escolha do estabelecimento de ensino onde iria realizar o EP regeu-

se, sobretudo, pela minha área de residência. Assim, coloquei como primeiras 

opções as escolas que se situam em Vila Nova de Gaia. Como preferência 

elegi o Colégio de Gaia, uma vez que para além de ter o Curso Tecnológico de 

Desporto, as referências que possuía acerca da instituição eram as melhores. 

A segunda escolha passou por outra escola em Vila Nova de Gaia, onde o fator 

qualidade do ensino e das instalações pesou, atendendo aos testemunhos 

recolhidos de ex-alunos e ex-docentes.  

Mediante a colocação dos estagiários nas escolas, verifiquei que o meu 

ano de EP iria decorrer na segunda escola, uma escola situada na freguesia de 

Mafamude, Concelho de Vila Nova de Gaia, o maior do Grande Porto, com 

uma área de 168,7 km2 e cerca de cinquenta mil habitantes. Neste concelho 

destacam-se os patrimónios arquitetónicos, “apresentando um potencial 

turístico reconhecido internacionalmente, destacando as Caves do Vinho do 

Porto, a sua riqueza paisagística e etnográfica e a sua extensa e renovada orla 

marítima (…) É um dos municípios com maior número de habitantes, sendo 

que mais de cinquenta por cento da sua população é residente no tecido 

urbano, distribuída essencialmente pelas freguesias de Mafamude, Santa 

Marinha e S. Pedro da Afurada (…)2” (p.1).   

A cidade de Vila Nova de Gaia possui uma ligação cultural com o 

Desporto, área onde os investimentos por parte da Câmara Municipal têm sido 

cada vez maiores. Hoje em dia, a cidade agrega um vasto leque de 

                                                           
2
 Projeto Educativo da Escola Secundária Almeida Garrett, 2014/2015 
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infraestruturas desportivas, sendo de salientar 5 complexos desportivos, 6 

pavilhões desportivos municipais, 5 pavilhões municipais escolares, 6 piscinas 

municipais, 4 polidesportivos e 1 centro de treino e formação desportiva. 

Relativamente à Escola, encontra-se situada num meio 

predominantemente urbano, com elevada densidade populacional. 

De acordo com o Projeto Educativo da Escola do presente ano letivo, a 

população discente era aproximadamente 1300 alunos, na sua maioria 

residentes na freguesia. Os restantes são oriundos de freguesias limítrofes, 

nomeadamente Oliveira do Douro, Santa Marinha e Vilar de Andorinho. Esta 

evidência remete, segundo Torres (2008), para a perspetiva de escola 

enquanto entreposto cultural, onde está patente o confronto de diversas 

culturas no mesmo espaço-tempo escolar. Neste contexto, a Escola deve 

responder a todas as diferenças dos alunos, evitando possíveis situações de 

isolamento. Neste documento constam como prioridades a privilegiar: a 

promoção do sucesso educativo, o desenvolvimento da interação Escola/Meio, 

o incentivo à formação dos agentes educativos e a melhoria da organização e 

gestão da Escola. 

A Escola possui um corpo docente de 132 professores, sendo 10 do 

Grupo de EF (incluído no Departamento de Expressões) e 3 estudantes-

estagiários da FADEUP. Segundo o Projeto Educativo de Escola, o corpo 

docente é estável, em que dos 132 professores, 108 pertencem ao quadro da 

escola e 93 têm uma experiência profissional com mais de 20 anos. 

No que concerne aos auxiliares de ação educativa em função na Escola, 

dos 39 funcionários, 27 são do quadro e 12 são contratados. Estes dados 

sugerem que “o número de assistentes operacionais é manifestamente 

insuficiente para assegurar a normal organização de higiene, vigilância, 

segurança, controlo/manutenção de instalações e apoio ao serviço docente3”. 

Relativamente aos espaços e instalações da Escola, esta é constituída 

por um edifício central, onde se encontram os serviços administrativos, o 

refeitório, o bufete e um espaço polivalente, quatro pavilhões com salas de 

aula, dois pavilhões gimnodesportivos, um polidesportivo exterior, uma sala de 

arquivo e uma oficina de manutenção. Existem 33 salas de aulas regulares, 

                                                           
3
 Projeto Educativo da Escola Secundária Almeida Garrett, ano letivo 2014/2015. 
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distribuídas pelos setores Norte, Nascente e Novo, uma biblioteca e um 

gabinete dos serviços de Psicologia e Orientação.  

Existe ainda uma sala de Diretores de Turma, na qual desenvolvi as 

tarefas de Direção de Turma, respeitantes à Área 2 – Participação na Escola e 

Relações com a Comunidade. Figura, também, entre as demais condições a 

reprografia, a que pude recorrer para o necessário, tendo sempre em conta as 

regras implementadas pelos órgãos administrativos.  

No que à disciplina de EF diz respeito, e como referido, a Escola possui 

dois pavilhões gimnodesportivos – um denominado ginásio e o outro ginásio 

novo - e 1 polidesportivo exterior. No ginásio existem 4 balneários masculinos e 

outros tantos femininos, um gabinete de professores, 2 salas de arrumos de 

material e um gabinete de primeiros socorros. No ginásio novo existem 2 

balneários masculinos e femininos, uma sala de arrumos e um espaço com 

material de musculação.  

A gestão dos espaços gimnodesportivos foi definida pelo coordenador 

do Grupo de EF através do roulement, divulgado no início do ano letivo. O 

documento facilitou a elaboração dos diversos níveis de planeamento: anual, 

Unidade Didática (UD) e aula.  

 Quanto aos recursos materiais, a Escola dispõe de um leque variado de 

materiais necessários à lecionação das diferentes modalidades, não estando 

todo o material nas melhores condições. Sempre que o material de um dos 

pavilhões era insuficiente, havia a possibilidade de trazer material de um 

pavilhão para o outro, o que facilitava as aulas. 

 

2.3 – A MINHA TURMA 

 

Na reunião de preparação do ano letivo com o professor cooperante, o 

grupo de estagiários ficou a saber que cada um ficaria com uma turma do 10º 

ano de escolaridade. Ficou designado, por sorteio, que eu ficaria com a turma 

do curso de ciência socioeconómicas, constituída por 28 alunos, 15 do sexo 

masculino e 13 do sexo feminino, sem registos de retenção no ano letivo 

transato. 



21 
 

 Nessa mesma reunião, o professor cooperante referiu que uma das 

dificuldades habituais dos estagiários passava pela criação de laços de 

afinidade com os alunos. Aspeto este que poderia causar problemas de 

autoridade e que foi alvo de especial atenção da minha parte. De facto, um dos 

meus receios era que os alunos não me respeitassem por ser estagiário e por 

ter uma idade próxima à sua. Adicionalmente, existe uma tendência para 

respeitar professores mais velhos e com mais experiência, o que também 

contribuiu para este receio. O erro vincado pelo professor cooperante, 

verificado em anos antecedentes, levou a que refletisse sobre qual a postura 

que deveria adotar face à turma. Concluí, portanto, que teria que ser assertivo, 

para não ter problemas com a autoridade. Numa primeira fase, teria que 

assumir uma posição de firmeza, clarificando a diferenciação de papéis. A 

criação de uma relação de empatia e responsabilidade viria progressivamente. 

 As informações obtidas acerca da turma neste contacto foram muito 

escassas, pelo que na primeira aula procurei obter informação complementar. 

Constatei que era uma turma em que grande parte dos alunos era proveniente 

de outras escolas, como tal, a relação entre si ainda era inexistente. Outro 

dado relevante obtido, neste primeiro contacto, foi que todos os alunos queriam 

ingressar no Ensino Superior. Em termos de prática desportiva extra-escolar, 

13 eram praticantes das modalidades Voleibol, Basquetebol, Futebol, 

Ginástica, Ténis, Remo e Natação. Um dado que viria a ser útil, 

designadamente na distribuição das tarefas, podendo recorrer a esses alunos 

como agentes de ensino, solicitando-lhes a demonstração de determinadas 

habilidades motoras.  

 Paralelamente à conversa inicial apliquei um questionário, desenvolvido 

por Pate (1995), que visa obter informações acerca do nível de atividade física 

habitual, por forma a perceber quão ativos os meus alunos eram no dia-a-dia e 

qual a sua predisposição para as aulas de EF. Constatei que a turma se 

encontrava maioritariamente dividida entre o “moderadamente ativo” e o “muito 

ativo”, com 11 alunos em cada nível. No nível “muito ativo” predominavam os 

alunos do sexo masculino, enquanto que no nível “moderadamente ativo” se 

encontravam sobretudo os elementos do sexo feminino. Esta informação 

ajudou-me a perceber que seria necessário criar estratégias que aumentassem 

o empenho e motivação das raparigas. No nível “inativo” encontrava-se uma 
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aluna, que na apresentação referiu não gostar de EF. Observei este dado como 

um obstáculo e ao mesmo tempo como um desafio. Pensei, desde logo, que 

tentaria mudar a opinião daquela aluna. Essa mudança dependeria da 

qualidade do processo ensino-aprendizagem que iria proporcionar aos alunos, 

onde o meu papel seria central.  

 No que concerne ao nível de desempenho motor, a generalidade da 

turma encontrava-se no nível introdutório no Voleibol e na Ginástica e no nível 

elementar no Futebol e no Basquetebol. De uma forma geral, os rapazes 

apresentavam maior predisposição motora para a prática do que as raparigas, 

sobretudo nos desportos coletivos. 

 Os aspetos relacionados com a saúde também foram alvo de 

questionamento na primeira aula. A maioria da turma não apresentava 

qualquer impeditivo para a realização das aulas de EF, à exceção de duas 

alunas, com patologias que impediam total ou parcialmente a participação nas 

aulas práticas: uma com problemas nos ligamentos de ambos os joelhos e a 

outra hipotiroidismo. Ambas apresentavam atestado médico comprovativo da 

necessidade de dispensa da prática. No primeiro caso para todo o ano letivo e 

no segundo caso para os meses em que as condições climatéricas fossem 

desfavoráveis à prática de exercício físico. Mediante as informações obtidas, 

procurei estratégias que integrassem estas alunas nas aulas. Para além da 

redação de relatórios das aulas, teriam outras tarefas, tais como ajudar os 

colegas na execução das habilidades motoras, arbitrar e preencher listas de 

verificação. 

 No que concerne ao comportamento, durante a aula de apresentação 

constatei a formação de pequenos grupos. Com efeito, a turma era constituída 

por alunos oriundos de várias escolas do concelho, sendo que menos de 

metade da turma tinha frequentado o 3º Ciclo do Ensino Básico nesta escola e 

mesmo esses vinham de turmas distintas. O clima positivo em que decorreu a 

aula, fruto do respeito e harmonia existentes, juntamente com as informações 

obtidas, levaram-me a pensar que a turma não seria problemática a nível 

comportamental. O que me ajudaria a implementar as regras de conduta e a 

assumir compromissos de trabalho com os alunos. 

 Relativamente à Condição Física, durante as primeiras quatro aulas do 

ano letivo, foram aplicados testes para avaliar a Força – membros superiores, 
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abdominal e membros inferiores - e Flexibilidade. Os resultados do teste de 

condição física, Functional Screening, evidenciaram que era na Flexibilidade 

que turma tinha mais lacunas, sobretudo ao nível dos ombros. No que 

concerne à Força, foi notória uma maior capacidade da parte dos rapazes, 

salvo algumas exceções. Ficaram evidentes as dificuldades, no geral, ao nível 

da Força dos membros superiores. Este teste permitiu realizar uma análise 

individual detalhada, para que pudesse ser elaborado um programa de 

condição física direcionado a cada aluno (ANEXO 1). 

Estas informações são deveras necessárias para orientar e guiar todo o 

processo de ensino-aprendizagem, atendendo sempre às especificidades dos 

meus alunos.  
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3 – REALIZAÇÃO DA PRÁTICA PROFISSIONAL 

 

3.1 – O TARDIO CHOQUE COM A REALIDADE 

 

Passados quatro anos de formação inicial, chegou a altura de me 

confrontar com o aprendido e a realidade. Como refere Simões (cit. por 

Queirós, 2014), as diferenças que usualmente o iniciante encontra entre o 

conhecimento que leva da realidade e a própria realidade, tendem a ser 

substanciais. Depreende-se, portanto, que me deparasse com o confronto 

entre a formação teórica e a prática real de ensino. O meu ensejo em utilizar 

todos os conhecimentos adquiridos no contexto real - a Escola - estava votado 

ao insucesso. 

 Por um lado, estava entusiasmado, pois tinha consciência que a 

docência é das “poucas profissões que permitem um contacto tão direto e 

intenso com a futura atividade profissional” (Queirós, 2014, p. 71). Por outro, 

sentia insegurança, medo em falhar e de não conseguir enfrentar e resolver os 

problemas com que me deparasse, como refere a mesma autora. 

Experimentava sentimentos contraditórios em relação a este primeiro contacto 

com a realidade. As experiências que viveria na realização deste meu sonho, 

conciliavam-se com a ideia de Arends (1995), quando afirma que são 

delegadas nos professores-estagiários responsabilidades que se assemelham 

às dos professores experientes. Esta responsabilização conduziu-me a uma 

postura ativa na procura de respostas perante o desconhecido, bem como a 

perceber a importância de cada agente de ensino na dissipação das minhas 

inseguranças. 

 O retrato de Queirós (2014) aplica-se a mim: não sabia se estava 

preparado; ainda há pouco deixara de ser estudante e já estava a receber uma 

responsabilidade profissional de grande dimensão. De facto, assumia o papel 

de professor e tinha uma turma sob a minha responsabilidade. Este cenário 

causou-me estranheza e ansiedade, na medida em que o vivera durante anos, 

mas no papel de aluno. Apesar de estar familiarizado com o contexto 

profissional, acontecia uma inversão de papéis. Urgia a necessidade de me 

colocar, rapidamente, sobre a perspetiva de professor, resgatando ainda assim 
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a minha experiência de aluno para encarar a turma e o ambiente de 

aprendizagem. Todavia, como lembra Arends (1995, p. 483) “à medida que os 

principiantes vão abandonando o estatuto de inexperientes e adquirindo o de 

membro plenamente socializado de uma profissão, estas ansiedades e 

dificuldades acabam por desaparecer”.  

 O choque com a realidade escolar foi-se dissipando através dos laços 

criados com a comunidade escolar. Senti-me acolhido como numa família por 

todos, observando desde o início uma disponibilidade imensa para me 

auxiliarem no que precisasse. Este ambiente sossegou a insegurança e 

ansiedade, facilitando a integração no grupo disciplinar.  

 O primeiro contacto com a matéria-prima, os alunos, aconteceu numa 

fase mais avançada do que o usual. Após a 1ª reunião com o professor 

cooperante, fiquei a saber que só assumiria o papel de docente principal ao fim 

de 10 aulas. Ou seja, o verdadeiro confronto com os meus alunos só 

aconteceria posteriormente. Esse adiamento retirava-me a possibilidade de 

vivenciar o primeiro impacto, o verdadeiro choque com a prática real de ensino, 

com alunos concretos! Imediatamente surgiram questões decorrentes dessa 

desilusão, conforme se lê no seguinte excerto:  

 

“Qual a lógica de me retirarem a possibilidade de lecionar as 10 primeiras aulas? Não 

era suposto a experiência do estágio profissional fazer-me passar por todos os 

momentos que irei encontrar no meu futuro profissional? Que ganharei eu com esta 

opção? No meu futuro profissional não terei ninguém a lecionar as 10 primeiras aulas 

por mim. Terei que ser eu a encarar as minhas turmas desde o primeiro dia.” 

(Reflexão 1ª reunião com o professor cooperante, 8 de setembro de 

2014)  

  

 Sentia que me era impedida uma vivência real e preponderante para a 

minha formação. Não experimentei o normal nervosismo de encarar a turma 

pela primeira vez, o que acabou por causar algum desconforto. O objetivo do 

professor cooperante era proteger-me. Na sua perspetiva, devia ser ele a 

implementar as regras e normas de conduta para o bom funcionamento das 

aulas. Possibilitava, assim, que os estudantes-estagiários observassem a sua 

atuação, ao mesmo tempo que nos libertava para as tarefas de avaliação 
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inicial. Eu compreendia o seu ponto de vista, no entanto pensava que no futuro 

só poderia contar comigo para realizar todas essas tarefas. Teria sido mais 

proveitoso ter iniciado a prática pedagógica logo na primeira aula e, através da 

sua supervisão e diálogo profissional, ir dissipando os possíveis erros e as 

dificuldades sentidas.  

 Em retrospetiva, apesar da fase tardia de certas vivências, o choque 

com a realidade foi um marco no meu desenvolvimento profissional. O 

processo de dissipação de erros, de ultrapassar as dificuldades e as 

aprendizagens adquiridas contribuíram imensamente para que, no futuro, me 

torne num melhor profissional na área da docência. 

 

3.2 – DA CONCEÇÃO DO ENSINO AO PLANEAMENTO 

 

No entendimento de Bento (2003, p. 7), “todo o projeto de planeamento 

deve encontrar o seu ponto de partida na conceção e conteúdo dos programas 

ou normas programáticas de ensino, nomeadamente na conceção de formação 

geral”. Neste sentido, o processo de planificação do ensino implica a ligação 

entre as pretensões adjacentes ao sistema de ensino e aos programas e a sua 

realização. Atendendo a esta premissa, o processo de conceção do ensino 

recaiu, numa primeira fase, sobre a análise de um conjunto de documentos 

indispensáveis ao processo de projeção do ensino, nomeadamente o Programa 

Nacional de Educação Física, o Projeto Educativo de Escola, os Planos 

Curriculares de Educação Física, o Plano Anual de Atividades da Área 

Disciplinar de Educação Física e o Regulamento Interno. Esta análise 

documental foi solicitada pelo professor cooperante, uma vez que estes 

documentos orientariam a minha prática. Estava assim cumprida a primeira de 

duas partes que Bento (2003) refere como criadoras do ensino: a conceção 

seguida da realidade.  

 Relativamente ao Programa Nacional de Educação Física, documento 

indispensável à estruturação do processo ensino-aprendizagem, na garantia da 

homogeneidade do currículo, através das finalidades, objetivos, conteúdos e 

indicações metodológicas, ficou patente a disparidade entre o que estava 

prescrito e o possível de realizar nesta Escola, em particular com os meus 
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alunos. Mediante esta realidade, prevaleceu a ideia do professor cooperante 

que indicou que as diretrizes já tinham sido adaptadas pela Escola. Bento 

(2003, p. 35) defende isto mesmo, quando refere que “precisar os objetivos 

programáticos, bem como estruturar a matéria de ensino de forma mais eficaz, 

para que os seus alunos alcancem o melhor resultado possível em 

conhecimentos, habilidades, em capacidades e no comportamento”. O Projeto 

Educativo de Escola reflete estas adaptações, que procurei incorporar no 

planeamento da minha turma. 

 

“Relativamente à EF no Ensino Secundário da Escola, a conceção de Educação Física, 

no conjunto dos programas, centra-se no valor educativo da atividade física eclética, 

pedagogicamente orientada para o desenvolvimento multilateral e harmonioso do 

aluno. E são, de facto, estas as conceções que, de uma forma geral, estão explanadas 

no Projeto Educativo de Escola (PEE) da Escola, destacando-se alguns valores e 

princípios, como o desenvolvimento da sua formação intelectual, moral e cívica, 

visando a integração solidária e responsável na sociedade; desenvolver a autoestima, 

valorizando o papel da educação e da formação, do trabalho, do sentido de 

responsabilidade e da cooperação na construção de projetos de vida pessoais e 

sociais; e sensibilizar e promover a importância de estilos de vida saudável. 

Paralelamente, os princípios e estratégias de orientação pedagógica adotadas no 

processo de ensino-aprendizagem têm em conta o modo como os alunos aprendem, as 

suas diferenças individuais, necessidades, motivações, expectativas e resultados. 

Deste modo, as tarefas de aprendizagem são essencialmente orientadas por princípios 

de integralidade, visando o desenvolvimento das capacidades previstas no PEE e, em 

particular, as capacidades e competências objetivadas nos planos de estudo 

específicos de cada disciplina.” (Plano anual – módulo 1 – A disciplina de 

Educação Física no plano curricular) 

 

 Perante este propósito, era primordial adquirir conhecimento sobre os 

meus alunos, nas suas diversas dimensões. Deste modo, procurei, tal como 

especifiquei no ponto 2.3, apreender os seus níveis de atividade física e quais 

os alunos que praticavam desporto extra-escolar. Apesar de não ter sido 

elaborada e aplicada uma tradicional ficha biográfica, o mais importante, no 

que à disciplina de EF e à vertente motora diz respeito, foi alcançado. Como 

estas informações eram escassas, procurei ainda, junto da diretora de turma e 

de professores de anos letivos transatos, recolher mais dados acerca dos 

alunos. A interpretação de todos os dados levou-me a concluir que estava 
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perante uma turma de alunos interessados e empenhados na prática 

desportiva, existindo alguns alunos com dificuldades de concentração e alguns 

problemas de disciplina.  

 Pela minha ainda inexperiência, esta situação criou-me a dúvida se teria 

capacidade, ou não, em controlar a turma e impôr regras de funcionamento nas 

aulas. Não obstante, sabia que as dificuldades enriquecem aprendizagens, 

cabendo-me solucionar os problemas com que me deparasse. Conforme 

anteriormente mencionado, o professor cooperante lecionou as primeiras 10 

aulas de cada estudante-estagiário, de forma a implementar as regras de 

funcionamento, bem como a prevenir situações inadequadas. Se, por um lado, 

esta opção me retirou a possibilidade de vivenciar essa experiência, por outro, 

permitiu centrar a minha atenção, tanto na realização das Avaliações 

Diagnósticas, como nos testes de condição física da turma.  

 

“Tinha ficado definido, na primeira reunião do núcleo, que seria o professor cooperante, 

Paulo Cunha, a lecionar as 10 primeiras aulas das turmas de cada estagiário, uma vez 

que muitos alunos que as constituíam vinham de outras escolas e não estavam 

habituados ao método de trabalho imposto pela escola e, em especial, pelo professor. 

Posto isto, e porque normalmente o professor Paulo Cunha acompanha as mesmas 

turmas durante o ciclo académico – secundário -, é fundamental impôr de regras de 

funcionamento e disciplina, fatores indispensáveis para obter um nível de excelência no 

processo ensino-aprendizagem. Vi esta decisão como uma perda de oportunidade de 

vivenciar o choque com a realidade e de poder ser eu a solucionar qualquer tipo de 

problemas que me aparecessem. Aquele trabalho base seria ele a ter e não eu, o que 

encobriu a minha prestação neste aspeto inerente ao contexto real.” (Reflexão 1ª 

aula – apresentação, 22 de setembro de 2014) 

 

Planeamento 

 

No entendimento de Januário (1992, p. 28), “o planeamento é o 

processo pelo qual os docentes aplicam os programas escolares, cumprindo a 

importante função de os desenvolver e adaptar às condições do cenário de 

ensino”. Estas advêm das características dos alunos, do meio e do 

estabelecimento de ensino.  
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As modalidades a serem lecionadas - determinadas pelo Professor 

Cooperante - foram as seguintes: Basquetebol, Futebol, Ginástica e Voleibol 

(VER QUADRO 1).  

 

QUADRO 1 – Modalidades e número de aulas lecionadas durante o ano letivo. 

 Modalidades Número de aulas 

Ano letivo 2014/2015 

Basquetebol 15 

Futebol 16 

Ginástica 19 

Voleibol 15 

 TOTAL 65 

 
 

De acordo com esta informação, com o Programa Nacional de Educação 

Física, e com o roulement elaborado pelo coordenador do departamento de EF, 

realizei o planeamento, que se edificou em três níveis distintos – anual, UD e 

plano de aula. Na a sua conceção utilizou-se o Modelo de Estrutura do 

Conhecimento (MEC), de Vickers (1990), que assume um papel preponderante 

na estruturação e condução do ensino, ao refletir um pensamento 

transdisciplinar do conhecimento em quatro categorias: habilidades motoras, 

condição física, cultura desportiva e conceitos psicossociais. Na sua estrutura, 

o modelo assenta em três níveis – análise, decisões e aplicação – e contém 

oito módulos distintos. Primeiramente, é realizada a análise dos conteúdos em 

estrutura do conhecimento (módulo 1), das condições de 

aprendizagem/envolvimento (módulo 2) e dos alunos (módulo 3). Na parte 

decisional, é determinada a extensão e sequência dos conteúdos (módulo 4), 

são definidos os objetivos (módulo 5), é configurada a avaliação (módulo 6) e 

são desenhadas as atividades de aprendizagem/progressões pedagógicas 

(módulo 7). Por último, são sistematizados e organizados todos os 

conhecimentos, sendo aplicados os diferentes níveis de planeamento (módulo 

8). 
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É de realçar que realizei dois MEC: um de âmbito mais geral, 

planeamento anual, e outro mais específico para cada modalidade a lecionar, 

as unidades didáticas. 

 

Planeamento anual 

 

“A elaboração do plano anual constitui o primeiro passo do planeamento 

e preparação do ensino e traduz, sobretudo, uma compreensão e domínio 

aprofundado dos objetivos de aprendizagem da personalidade, bem como 

reflexões e noções acerca da organização correspondente do ensino no 

decurso de um ano letivo” (Bento, 2003, p. 67).  

O plano anual foi elaborado respeitando a estrutura do MEC, alusivo a 

uma estruturação geral do ensino. Assim sendo, realizei uma análise do 

contexto, esculpindo todas as variáveis que podiam condicionar o processo 

ensino-aprendizagem. Neste sentido, foi alvo de estudo a disciplina de 

Educação Física no plano curricular (módulo 1), o contexto onde a escola está 

inserida – condições locais da educação, condições de aprendizagem e gestão 

de equipamentos (módulo 2) e os alunos, através de uma caracterização do 

escalão etário e respondendo a questões como: Quem são eles? O que 

sabem? Qual o nível de desempenho? Quais as suas necessidades e 

motivações? (módulo 3). No que concerne à fase das decisões, incluiu-se a 

extensão da Educação Física e das matérias de ensino (módulo 4), os 

objetivos essenciais para o ano letivo (módulo 5), a configuração da avaliação 

(módulo 6) e a progressão interrelacionada das áreas de extensão da 

Educação Física (módulo 7).   

 A informação recolhida indicava que as unidades didáticas deveriam ser 

lecionadas de forma sequencial, contudo o professor cooperante informou que 

as modalidades seriam lecionadas de forma intercalada (ex. terça-feira – 

Basquetebol, quinta-feira – Ginástica, terça-feira – Futebol e quinta-feira – 

Voleibol). Não só desconhecia esta organização, como questionei os seus 

benefícios. De acordo com o professor, lecionando as quatro modalidades ao 

longo do ano letivo inteiro, reduz-se a possibilidade dos alunos esquecerem o 

que aprenderam de um ano para o outro. Adicionalmente, os alunos têm 
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acesso aos conteúdos das diversas modalidades ao longo de um ano letivo e 

não apenas a um curto período de tempo (ex. se fosse abordada a modalidade 

Voleibol nas primeiras 18 aulas do ano letivo, a probabilidade de no próximo 

ano os alunos se lembrarem e aplicarem corretamente o que aprenderam iria 

ser menor. Trabalhando a modalidade o ano todo, o sucesso em termos de 

aprendizagem é superior). Apesar de ser levada a cabo predominantemente 

uma aprendizagem distribuída, sempre que necessário, mediante as 

necessidades dos alunos, optava-se por uma aprendizagem concentrada. Esta 

ideia segue o Programa Nacional de Educação Física, isto é, ao longo do ano o 

professor deve prever uma aprendizagem concentrada - lecionando uma 

determinada matéria num período - e uma aprendizagem distribuída, ou seja, 

as matérias são lecionadas num determinado número de semanas, de modo a 

atingir os objetivos no final do ano letivo.  

 

“Hoje, na reunião com o professor cooperante, foi-nos dado a conhecer quais as 

modalidades que iríamos lecionar ao longo do ano letivo e a forma como as íamos 

organizar e distribuir. Foi nesta parte da organização que o total desconhecimento se 

instaurou. O professor disse que iríamos lecionar as quatro modalidades de forma 

intercalada (ex. terça-feira – Basquetebol, quinta-feira – Ginástica, terça-feira – Futebol 

e quinta-feira – Voleibol). Sem conhecer esta possibilidade e mediante o que tinha 

aprendido – lecionar Unidades Didáticas de uma forma seguida – questionei o 

professor cooperante acerca desta organização e quais as vantagens. Ele respondeu-

me que a vantagem era a possibilidade de colocar os alunos em contacto com a 

modalidade num período maior de tempo do que as Unidades Didáticas seguidas, o 

que traria ganhos em anos vindouros e reduziria a probabilidade dos alunos 

esquecerem o que aprenderam.” (Reflexão da 1ª reunião com o professor 

cooperante, 8 de setembro de 2014) 

 

Planeamento unidades didáticas 

 

Relativamente ao MEC das modalidades, o conteúdo e estrutura são 

determinados pelos objetivos, pelas indicações acerca da matéria e pelas 

linhas metodológicas que constam do programa e do plano anual (Bento, 

2003). A estrutura do plano das unidades didáticas seguiu a mesma 

estruturação do planeamento anual.  
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Foi igualmente dividido em análise, decisões e aplicação, mas ao nível 

de cada modalidade. Assim sendo, as modalidades foram analisadas com base 

nas categorias transdisciplinares do conhecimento (módulo 1), o envolvimento 

materializado nos recursos espaciais, materiais e humanos (módulo 2) e os 

alunos, por recurso a uma caracterização da turma ao nível do desempenho, 

através da Avaliação Diagnóstica (AD) (módulo 3). Através desta análise 

tomaram-se as decisões em relação: à extensão e sequência dos conteúdos da 

UD (módulo 4), à definição dos objetivos (módulo 5), à configuração da 

avaliação em função dos objetivos definidos (módulo 6) e à criação de 

atividades de aprendizagem, que incluíam estratégias de ensino e progressões 

pedagógicas (módulo 7). A fase de aplicação desenvolveu-se agrupando a 

informação recolhida e tratada nos restantes módulos, por forma a sintetizar e 

auxiliar o trabalho do professor (módulo 8).  

  Dos módulos anteriormente mencionados, o módulo quatro das 

unidades didáticas representou um elemento central do planeamento. De facto, 

como afirma Bento (2003, p. 60), no planeamento “a este nível há que garantir 

uma sequência lógico-específica e metodológica da matéria, e organizar as 

atividades do professor e dos alunos por meio de regulação e orientação da 

ação pedagógica”. A partir daqui, a minha atuação guiou-se por diversos 

elementos conjugados entre si, como por exemplo os objetivos, as matérias de 

ensino, as funções didáticas e os conteúdos a ensinar. Desenvolvendo esta 

base, é possível realizar uma planificação mais concreta - o plano de aula -, 

pois o plano da UD “apresenta-se como o esquema de referência para a 

elaboração do projeto da aula (…) dar corpo a três intenções, estritamente 

ligadas entre si” (Bento, 2003, p. 164). Segundo o mesmo autor, os planos de 

aula resumem-se à conversão dos objetivos da UD em objetivos concretos das 

tarefas da aula, a indicações que levem a uma maior realização da exercitação 

e da aprendizagem e a referências metodológicas e eficazes das atividades do 

professor e dos alunos.  
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Planeamento das aulas 

 

A maior dificuldade ao nível da operacionalização do plano de aula foi a 

distinção entre o(s) objetivo(s) da aula, os objetivos específicos de cada tarefa 

instrucional e as componentes críticas. Nos primeiros planos de aula, o erro 

principal relacionava-se com o objetivo da aula: referia-me apenas às 

habilidades motoras, definia-o de uma forma muito geral e não colocava a 

condição de exercitação. A distinção entre os objetivos específicos e as 

componentes críticas também levou tempo a consolidar-se. Após discussão e 

reflexão do núcleo de estágio, o professor cooperante explicou-nos então que o 

objetivo da aula se reporta ao que o professor pretende que os alunos 

aprendam em cada aula. Por conseguinte, os objetivos específicos de cada 

situação de aprendizagem devem estar em consonância com esse objetivo da 

aula. Ou seja, as ações propostas devem permitir aos alunos que aprendam o 

pretendido; as componentes críticas referem-se à forma de realizar a ação, 

para cumprir com o objetivo específico e automaticamente com o objetivo geral. 

Neste último parâmetro, o professor cooperante apelou à utilização de 

palavras-chave, pois, como diz Landin (1994), estas incluem uma ou duas 

palavras que têm como finalidade focar a atenção sobre aspetos críticos da 

situação de aprendizagem. Através da constante insistência da professora 

orientadora e do professor cooperante, fui corrigindo estas lacunas ao longo do 

ano.  

 

 

 

  

Figura 1 – Cabeçalho do plano de aula nº6, Basquetebol, 2 de outubro de 2014 
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Figura 2 – Cabeçalho do plano de aula nº59, Basquetebol, 14 de maio de 2015 

 

Figura 3 – Situação de aprendizagem inserida no plano de aula nº6, Basquetebol, 2 de outubro de 2014 

 

Figura 4 – Situação de aprendizagem inserida no plano de aula nº59, Basquetebol, 14 de maio de 2015 
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3.2.1 – O DESAFIO DE CENTRAR NO ESSENCIAL 

 

O decurso do 1º ano do mestrado em Ensino da Educação Física nos 

Ensinos Básico e Secundário foi muito rico em relação à aprendizagem dos 

processos de planeamento. Para além das Unidades Curriculares (UC) de cariz 

prático, em que em algumas tive que realizar um Modelo de Estrutura do 

Conhecimento (MEC) das modalidades – ainda que aplicado num contexto não 

real –, tive o privilégio de contar, no meu plano de estudos, com a UC Didática 

Geral do Desporto. Esta Didática centrava-se não só, mas também, no ensino 

dos modelos de planeamento e realização do ensino, baseados no processo e 

no conhecimento. Através desta UC, pretendia-se dotar os futuros professores 

de competências pedagógicas e didático-metodológicas do ensino da EF, de 

modo a contribuírem para a formação desportiva, pessoal, social e cultural de 

crianças e jovens4.  

 Face ao aprendido nesta UC, cheguei ao ano de EP com a ideia de estar 

preparado para planear o ensino nos seus três níveis: anual, UD e aula. Um 

planeamento que estivesse de acordo com: objetivos (adequados às 

necessidades e diversidade dos alunos e contexto do processo ensino-

aprendizagem), recursos, conteúdos de ensino, tarefas e estratégias, as formas 

de avaliar o processo ensino-aprendizagem (momentos e formas de o fazer) e 

contemplando os ajustamentos necessários. 

 Na reunião com a orientadora de estágio, no dia seguinte à primeira 

observação da minha aula, uma das questões discutidas foi o planeamento da 

UD lecionado. Estava convicto que o trabalho desenvolvido tinha ido ao 

encontro do que era pretendido, uma vez que me baseara nos ensinamentos 

do ano transato. Todavia, após a reunião, vislumbrei que aquilo que eu tinha 

como certeza era afinal uma dificuldade.  

 

“Fiquei perplexo e desiludido por saber que não tinha correspondido ao que era 

pretendido e que ainda cometia alguns erros no que concerne ao planeamento. Para 

além do excesso de informação que coloquei no MEC, tomei consciência que o que eu 

pensava que seria o módulo 8 em nada tinha a ver com o que na realidade deveria ser. 

                                                           
4
 Documentação disponibilizada na Unidade Curricular Didática Geral do Desporto, ano letivo 2013/2014. Porto: 

FADEUP. Mesquita, I. 
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Pensava que no módulo 8 apenas era inserido um exemplar de plano de aula mas 

não.” (Reflexão reunião com a orientadora de estágio, 5 de novembro de 

2014) 

 

 A dificuldade mencionada prendeu-se, sobretudo, à visão do MEC como 

um instrumento prático para a docência, centrado apenas no essencial. As 

correções e recomendações da orientadora ajudaram-me a compreender a 

essência do planeamento, aperfeiçoando este documento continuamente. 

Apreendi, assim, a lógica do encadeamento entre os referidos três níveis de 

planeamento. Sendo que o anual representa uma visão mais geral e os 

restantes um carácter mais circunscrito e concreto.   

 Relativamente ao planeamento das unidades didáticas, o maior 

ensinamento foi a importância do módulo 8. É possível que tal se deva ao facto 

de ter retido uma ideia errónea, conforme se lê no excerto da reflexão anterior. 

Mediante o auxílio da orientadora, alcancei a importância deste módulo para o 

futuro profissional no ensino da EF. É neste que se conjugam as informações 

de todos os módulos, sendo exigida uma articulação lógica entre eles, 

mantendo, no entanto a sua especificidade.  

 Compreendi o quão prático é elaborar a sistematização em tabela. A 

partir desta, é possível consultar uma aula em particular, inserida numa 

determinada modalidade, realizada num espaço e material concretos, com um 

objetivo geral definido, com os respetivo(s) conteúdo(s) e função didática, 

recorrendo às situações de aprendizagem mais adequadas.  

 Assim, foi possível construir um documento, através do qual guiei a 

minha ação enquanto professor, sempre com base na maximização das 

capacidades dos alunos nos diferentes domínios (cognitivo, motor e social). 

Consequentemente, a operacionalização de cada UD fica, igualmente, 

simplificada, sendo que também está facilitada qualquer substituição, em caso 

de necessidade (ANEXO 2). 

 A partir de então, todo o processo de planeamento por aula ficou 

facilitado, bastando recorrer à tabela criada no módulo 8 do MEC, para me 

inteirar da modalidade a lecionar.  
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3.2.2 – A NECESSIDADE DE ADAPTAR 

 

Ao longo do ano letivo, várias foram as ocasiões em que foi necessário 

flexibilizar o planeamento. Como o contexto real está associado ao imprevisto, 

surgiam situações inesperadas, que obrigavam à busca de uma rápida 

resolução, que se adaptasse aos constrangimentos. As adversidades surgem, 

mas cabe ao professor antecipar-se, construindo previamente um plano b, para 

as dissipar. Estes momentos foram encarados como fontes ricas de 

aprendizagem, pois sabia que contribuiriam para o meu desenvolvimento 

profissional. De facto, o planeamento não é imutável, pelo contrário, deve ser 

flexível, permitindo os reajustes e alterações necessários à imprevisibilidade 

que o contexto de ensino oferece. 

 Os condicionalismos que vivenciei ao longo do EP recaíram: sobre as 

condições climatéricas adversas à realização das aulas no exterior, na 

alteração de espaços de aula e até nas modalidades a lecionar. Estes 

constrangimentos nunca foram encarados como dificuldades, mas sim como 

acréscimo de experiência. A título de exemplo, uma vez cheguei ao pavilhão 

para dar a minha aula e a professora que ia lecionar no espaço ao lado 

comunicou-me que ia lecionar a mesma modalidade que eu. O material 

existente para essa modalidade era incompatível com duas aulas em 

simultâneo, pelo que me prontifiquei a lecionar outra modalidade, mesmo sem 

o ter planeado. Apesar de saber que situações destas fazem parte do contexto 

profissional, contribuindo mesmo para a minha formação, senti, naturalmente 

alguma ansiedade. A questão que coloquei: o que faço agora?  

 

“O início da aula ficou marcado por um acontecimento digno do contexto real. A 

ocorrência prendeu-se com a necessidade de ter que lecionar outra modalidade que 

não estava planeada, uma vez que outra das professoras que estava num dos três 

terços do pavilhão também tinha previsto lecionar Ginástica. Mediante o sucedido, 

decidi, logo, ser eu a lecionar outra modalidade, neste caso Voleibol, uma vez que é 

onde são mais notórias as lacunas dos discentes e onde o incremento de prática 

motora se mostra mais necessário. Sem ter nada planeado, tive que pensar, no 

momento, em situações de aprendizagem com o intuito de trabalhar a modalidade 

referida. A minha reação à situação em si foi bastante positiva, uma vez que não entrei 
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em pânico por não pôr em prática o previsto e consegui ministrar a aula sem a habitual 

preparação prévia.” (Reflexão aula nº 13, Voleibol, 28 de outubro de 2014) 

 

 Este acontecimento exigiu uma rápida adaptação e capacidade de 

organizar momentaneamente a aula. Assim, foi colocada à prova a minha 

capacidade de resolução de problemas. Este acontecimento serviu-me de 

exemplo e a partir dele comecei a entrar em contacto com os professores que 

lecionavam à mesma hora que eu nos restantes espaços, por forma a planear 

a aula e a evitar situações semelhantes.  

 No que diz respeito aos constrangimentos provocados pelas condições 

climatéricas adversas à prática de EF nos espaços exteriores, também estes se 

repercutiram na alteração do plano de aula. Como refere Bento (2003), a 

Educação Física é uma disciplina que depende do clima, o que me obrigava a 

efetuar as devidas alterações ao previamente pensado. Normalmente, 

lecionava Futebol no espaço exterior, todavia, o clima nem sempre o permitia, 

tendo então que lecionar no espaço mais reduzido de um dos pavilhões. Era, 

pois, impossível colocar em prática o planeado, sendo necessário lecionar 

outra modalidade. Este acontecimento, também me serviu de lição, no sentido 

de antecipar imprevistos. Por conseguinte, sempre que a aula de Futebol era 

no espaço exterior, elaborava um plano b, para outra modalidade. 

Salvaguardava, assim, a impossibilidade de colocar em ação a aula prevista 

para o exterior. 

 Com o tempo, comecei a encarar estes constrangimentos de forma mais 

natural e a tensão e inquietação foram diminuindo. As estratégias mencionadas 

auxiliaram à evolução das minhas competências, no que diz respeito à tomada 

de decisão. O contacto com o contexto real de ensino da EF e com as 

contingências que o caracterizam, colocam-me perante a possibilidade de 

responder às dificuldades com mais prontidão e de forma mais adequada.  

 O meu progresso fez-se notar nos três tipos de tomada de decisão – 

pré-interativas, interativas e pós-interativas (Januário, 1992). No que ao 

primeiro tipo diz respeito, já foram dados exemplos, tendo planeado antes de 

intervir.  

 A capacidade de pensar e tomar decisões interativas também foi 

evoluindo ao longo das aulas, sobretudo pelo trabalho do professor cooperante. 
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Nas reflexões pós-aula, este professor ensinava e fazia-me ver o que tinha feito 

de errado e quais as possíveis soluções. 

 

“Os alunos não utilizam o 2º toque para aproximar a bola da rede. Acabam, por vezes, 

por não conseguir colocar a bola no campo do adversário ou, se o fazem, apenas, 

enviam a bola por enviar e não para o espaço vazio. Como solução, optei por realizar 

uma situação de aprendizagem com o objetivo de fazer com que os alunos aproximem 

a bola da rede, no momento do 2º toque. Assim criei uma zona junto à rede, onde o 

ponto só contava caso o ataque fosse feito dentro dessa área.” (Reflexão aula nº 

40, Voleibol, 24 de fevereiro de 2015) 

 

 O último domínio de decisão, que se prende com a reflexão/avaliação 

realizadas a posteriori, foi aquele em que tive mais dificuldades. Essas foram 

sendo ultrapassadas com o auxílio da professora orientadora, do professor 

cooperante e com bibliografia providenciada por ambos. 

  Em síntese, consegui desenvolver a capacidade de planear, visualizar e 

refletir/avaliar a minha intervenção, o que me conduziu à articulação dos três 

domínios da tomada de decisão e, consequentemente, a uma melhoria do 

processo ensino-aprendizagem. 

 

3.3 – A GESTÃO DA AULA 

 

Para melhor rentabilizar o tempo da aula, o professor confronta-se com 

inúmeras tarefas em simultâneo. Partindo deste pressuposto e tendo em conta 

que o 10º ano é um ano de transição, aliado ao facto da turma em questão ser 

constituída por alunos oriundos de diversas escolas (como tal, sem 

conhecimento das regras e normas de condutas), o professor cooperante optou 

por se encarregar, ele próprio, de criar condições de consciencialização do tipo 

comportamentos a adotar numa aula, por parte dos alunos. Lecionando as dez 

primeiras aulas, o professor cooperante pretendeu, então, promover a 

autonomia gradual dos alunos, para que estes ficassem menos dependentes 

do meu controlo, quando eu assumisse a tarefa de lecionação 

 Neste contexto, na primeira aula, o professor explanou e justificou as 

rotinas essenciais ao bom funcionamento das aulas. Cada professor adota as 



43 
 

rotinas que considera ajustadas; ao mesmo tempo que estas detêm o seu 

cunho pessoal, suportando-se no Regulamento Interno da Escola. Como já 

referido, para mim foi desconfortável não ser eu a implementar, explicar e 

justificar as rotinas aos alunos, de acordo com a minha forma de ser e estar. 

Assim, apesar de não concordar com todas as regras e normas de conduta 

implementadas, restou-me adaptar e seguir o caminho trilhado pelo professor 

cooperante. Não obstante a impessoalidade do instituído. 

 

As rotinas 

 

 No início das aulas, com o fim de melhor gerir o tempo, as tarefas 

administrativas (ex. registo das presenças) eram efetuadas durante o 

aquecimento - recorrendo à contagem dos alunos. Quando havia alunos 

dispensados da prática por motivos de saúde, era-lhes solicitado que 

registassem os nomes dos alunos ausentes.  

 As aulas começavam com os alunos sentados em meia-lua e, seguindo 

as indicações de Siedentop (1991), apresentava os objetivos da aula, 

reforçando o interesse e utilidade da sessão, continuando com os conteúdos 

fundamentais, as normas organizativas e a primeira tarefa instrucional. 

 Sempre que necessário reunir a turma durante a aula, interrompia 

utilizando sinalética própria – braço no ar. Outra rotina criada, neste caso para 

terminar a aula, foi estabelecer a arrumação do material por parte alunos 

dispensados, enquanto os restantes escutavam, sentados em meia-lua à minha 

frente, “a informação mais pertinente" (Rosado & Mesquita, 2011, p. 92).  

Apesar de, na opinião de Arends (1995), o final da aula ser um tempo 

instável, é também um momento mais inteligível para os alunos. Quando os 

alunos dispensados da prática não estavam disponíveis, a estratégia passava 

por avaliar os conceitos psicossociais, recorrendo aos alunos com resultados 

menos positivos para a realização da tarefa.  

Para além destas rotinas, ao longo do ano foram instituídas outras, 

sobretudo no que concerne ao comportamento dos alunos durante as sessões, 

como por exemplo o recurso ao trabalho de condição física, sempre que 

alguém não cumpria as regras e normas de funcionamento. Estas estratégias 

eram muito úteis, pois providenciavam conhecimento dos procedimentos aos 
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alunos, ao mesmo tempo que se aumentava o dinamismo da aula e se 

reduziam os comportamentos inapropriados e tempos de gestão (Rosado & 

Ferreira, 2011). 

 Para aumentar o tempo útil de aula, os grupos de trabalho eram 

previamente definidos por mim. A apresentação e consequente distribuição dos 

coletes decorria na parte inicial através de uma das seguintes formas: na 

existência de alunos dispensados, eram estes que distribuíam os coletes, com 

recurso a uma folha facultada por mim; caso contrário, delegava essa função 

ao primeiro aluno a chegar à aula; ou ainda, mediante a informação da 

constituição das equipas num cartaz afixado.  

Os grupos/equipas tanto podiam ser feitos de uma forma homogénea 

como heterogénea, visando a oferta das mesmas oportunidades de 

aprendizagem à heterogeneidade motora, cognitiva e socioafetiva dos alunos. 

Neste sentido, a organização das equipas teve por base os resultados das 

avaliações diagnósticas, coadjuvados com as particularidades das 

modalidades. Por exemplo, nas modalidades de Futebol, Basquetebol e 

Ginástica considerei mais profícuo agrupar os alunos de uma forma 

homogénea, segundo os três níveis de desempenho. Para cada um, construí 

cenários de aprendizagem ajustados às necessidades e dificuldades, onde era 

fundamental proporcionar momentos de cooperação e competição equilibrada. 

O mesmo não aconteceu na modalidade Voleibol, cuja organização se baseou 

na heterogeneidade intraequipas, fundamental para o desenvolvimento, tanto 

dos alunos com menos disponibilidade motora, como dos mais capazes. Esta 

opção deveu-se aos poucos alunos nos níveis de desempenho elementar e 

avançado. Recorri ao seu auxílio para a aprendizagem e desenvolvimento dos 

restantes, contando até com a vontade dos alunos mais hábeis em ajudar e 

corrigir os colegas com maiores debilidades.  

 

“Misturar os alunos com mais competências com os que apresentavam mais 

dificuldades tornou-se uma estratégia vantajosa, sobretudo quando colocava em ação 

o torneio da montanha. Era impressa uma competitividade distinta à aula. Todos 

queriam ganhar e com isto os mais capazes viam-se obrigados a ajudar os colegas, o 

que se repercutia num desenvolvimento dos menos competentes. Este espírito de 

entreajuda ajuda a promover o desenvolvimento, tanto das habilidades motoras, como 
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da cultura desportiva e conceitos psicossociais.” (Reflexão aula nº 34, Voleibol, 

29 de janeiro de 2015) 

 

Sem fazer da opção heterogeneidade regra, em algumas sessões 

privilegiei a inclusão de tarefas instrucionais, nas quais os alunos eram 

divididos segundo níveis de desempenho. Ao longo do ano, o progresso e a 

motivação demonstrados resultaram em mudanças nos grupos, o que se 

repercutiu em trabalho por grupos homogéneos. Perante o visível 

desenvolvimento de alguns alunos, tornou-se mais adequado que os alunos de 

nível básico trabalhassem entre si, bem como os do nível elementar e 

avançado. 

As questões de gestão de materiais e espaços foram sujeitas a uma 

atenção meticulosa em todos os planos de aula, por forma a que o tempo de 

transição entre as tarefas instrucionais fosse o menor possível e se desse uma 

rentabilidade máxima aos recursos disponíveis. Com efeito, aquando do 

planeamento, procurei sempre situações de aprendizagem com estruturas 

organizativas idênticas, minimizando, assim, o tempo entre tarefas. 

Apesar das várias tentativas de redução, outro dos problemas passou 

pela gestão do tempo de aula, sobretudo no que diz respeito ao tempo de 

informação e ao tempo de transição entre as tarefas instrucionais.  

Por fim, o comportamento dos alunos foi o maior obstáculo ao longo do 

ano letivo, comprometendo, por vezes, a gestão da aula.  

 Em seguida os problemas identificados serão especificados, assim como 

as estratégias para os ultrapassar.   

  

3.3.1 – O CONTROLO DA TURMA: O MAIOR OBSTÁCULO 

  

 O controlo da turma foi um verdadeiro desafio ao longo de todo o ano, 

sobretudo no 1º período. A partir do momento em que assumi o papel de 

professor, este aspeto tornou-se um foco constante de reflexão. Foi também 

uma temática muito debatida pelo núcleo de estágio, na tentativa de encontrar 

soluções que eliminassem os comportamentos inapropriados.  
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 O incumprimento das regras e normas de conduta era, normalmente, 

levado a cabo por alunos rotulados de indisciplinados, segundo testemunhos 

de outros professores. Como mencionado, a maioria dos comportamentos de 

indisciplina ocorreu no 1º período, sobretudo por falta de rigor da minha parte. 

Apesar de me aperceber, nem sempre intervinha sobre ocorrências que 

passavam além do aceitável, criando nos alunos a ideia de liberdade sem 

punição. Sem que nada o fizesse prever, a indisciplina acabou por se alastrar a 

alunos sem problemas dessa ordem. O erro principal deveu-se ao facto de 

assumir a autonomia de conduta dos alunos. Ou seja, de que o objetivo das 

primeiras dez aulas lecionadas pelo professor cooperante estaria alcançado. 

 

“Relativamente à disciplina, a mentalidade dos discentes, reverberada na sua postura 

na aula de EF, não auxilia, em nada, o clima positivo da aula. O seu comportamento é 

difícil controlar. O que devo fazer eu? Como irei reverter esta situação? A minha 

atenção terá que passar muito pela disciplina, para que consiga assegurar um 

compromisso com as regras de conduta e com isso melhorar o clima da aula. Tudo isto 

em prol do sucesso do processo ensino-aprendizagem. O reforço das regras de 

conduta terá que ganhar força e terei que encontrar estratégias para reduzir a 

existência de comportamentos desviantes. Existem aulas onde sinto não ter o controlo 

da turma e onde são necessárias medidas mais severas para obter sucesso.” 

(Reflexão aula nº 13, Voleibol, 28 de outubro de 2014) 

 

 Inicialmente, esta situação causava-me ansiedade antes, durante e 

depois das aulas. A indisciplina remete para “a transgressão de normas 

escolares, prejudicando as condições de aprendizagem, o ambiente de ensino 

ou o relacionamento das pessoas na escola” (Veiga, 1999, p. 13). Este era o 

panorama: o desrespeito pelas regras implementadas e a minha insegurança 

na atuação perante os alunos que prejudicavam claramente a relação 

pedagógica e, consequentemente, o processo ensino-aprendizagem.   

Face a este cenário, a minha atenção e intervenção pedagógica 

redobrou e, com auxílio do professor cooperante e das restantes estudantes-

estagiárias, foram encontradas estratégias que facilitassem o bom 

funcionamento das aulas, nomeadamente, a penalização, com recurso ao 

trabalho de condição física, aquando das irregularidades verificadas, ou mesmo 

ordem de saída da aula. Foi como um retrocesso à primeira aula, mas desta 



47 
 

vez sendo eu o principal agente educativo. Em resultado de várias reflexões, 

reforcei novamente as regras e normas de conduta, com as respetivas 

consequências, em caso de incumprimento. Era evidente a necessidade de 

criar condições para que os alunos respeitassem o instituído, valorizando e 

incentivando os comportamentos apropriados. Assim, quando os alunos agiam 

incorretamente, justificava a penalização, fundamentando pedagogicamente as 

repercussões de tais comportamentos para a sua formação, como refere o 

seguinte excerto: 

 

“Após explicar os conteúdos a trabalhar na aula e qual a organização que queria na 

primeira situação de aprendizagem, impus as regras a cumprir. Tratava-se de uma 

corrida contínua à volta do campo durante 10 minutos. Exigi que ninguém conversasse 

e disse que quando visse alguém a fazê-lo acrescentaria 1 minuto, para toda a turma, 

ao tempo estabelecido. Após três chamadas de atenção ao mesmo aluno e o respetivo 

acréscimo do tempo de corrida, decidi chamá-lo à parte para lhe fazer ver que era o 

único que não estava a cumprir, ao que respondeu: “nem a minha mãe manda em mim 

quanto mais o professor”. Perante isto, mandei-o sentar. Na tarefa instrucional 

seguinte, ainda na ativação geral, ordenei que formassem grupos de dois e 

realizassem o que pedisse, reiterando que o silêncio continuava a ser exigido, caso 

contrário seriam punidos, com recurso à condição física. O mesmo aluno voltou a 

incorrer no incumprimento e ao fim de duas chamadas de atenção e consequente 

punição, voltei a chamá-lo e fi-lo ver que aquele comportamento só o prejudicaria. 

Prejudicaria a sua aprendizagem, tanto na minha disciplina, como nas restantes e as 

consequências viriam no futuro para ele. Após esta conversa ordenei que o aluno 

saísse da aula, com falta disciplinar, e que fosse pensar sobre o sucedido, na tentativa 

de não voltar a cair no mesmo erro”. (Reflexão aula nº 48, Futebol, 27 de 

janeiro de 2015) 

 

Com o objetivo de controlar a turma, recorri a estratégias que, segundo 

Veiga (1999), se revestem de enorme importância para colmatar problemas 

relacionados com o incumprimento das normas de funcionamento, 

nomeadamente a descentralização, a participatividade e a valorização 

motivadora. No que diz respeito à primeira, comecei a ignorar o comportamento 

inadequado de certos alunos, quando este se evidenciava em atos 

participativos. Anteriormente, reagia com uma atitude rude seguida de punição, 

o que despoletava comportamentos semelhantes nos alunos. 
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“Ao ver que um aluno quebrava as regras de forma repetida e que as estratégias de 

punição não estavam a resultar, fui levado ao extremo e expulsei-o da aula. Após uma 

conversa com o professor cooperante, este fez-me refletir sobre a minha atuação. Ele 

fez-me ver que não é nada positivo, para conseguir controlar a aula, a minha forma 

agressiva de intervir perante os comportamentos inapropriados. Queria que tudo 

corresse de forma perfeita e alguns alunos prejudicavam o ambiente de aprendizagem 

e, consequentemente, o ensino. Mas o meu autoritarismo em nada ajudava a 

solucionar os problemas. A minha postura rude, tantas vezes criticada pelo professor 

cooperante, levava a uma resposta de igual dos alunos e até de alguma vingança, e foi 

o que se verificou neste caso. Já há algum tempo que havia conferenciado que uma 

possível expulsão da aula poderia ajudar a melhorar o comportamento. Hoje aconteceu 

isso pela primeira vez e, apesar do meu autoritarismo não ter sido a melhor forma de 

resolver os problemas, foi a saída que achei adequada, fruto de um claro desespero. 

Não obstante esta atitude se poder repercutir de forma positiva no futuro, tenho a 

certeza que a abordagem perante estes episódios terá que ser bem mais pacífica”. 

(Reflexão aula nº 41, Ginástica, 26 de fevereiro de 2015) 

 

 Ainda acerca da descentralização, procurei proporcionar momentos de 

aprendizagem em grupo, transferindo a liderança de grupos de trabalho para 

os alunos indisciplinados. Definiram-se metas e aspetos de motivação externa 

para constatar se, em grupo, a motivação era incrementada e os 

comportamentos desviantes inibidos. Promover destaque aos alunos menos 

disciplinados foi, sem dúvida, um “remédio” para a “doença” que se estava a 

espalhar na turma. O aumento da importância do trabalho em grupo para 

alcançar um objetivo comum, recompensado no final, deu outro alento aos 

alunos, predispondo-os para a prática de uma forma distinta. Esta alteração 

insere-se na estratégia da participatividade proposta por Veiga (1999), que 

defende a sua utilidade quando o aluno apresenta características de vencedor, 

de conquistador do poder, como era o caso dos alunos mais indisciplinados. 

Por fim, a valorização motivadora resultou, pois alguma indisciplina advinha da 

descrença dos alunos no seu valor, afetando largamente o seu empenho. 

Nestes casos, foi necessário mostrar ao aluno que o professor confiava nas 

suas capacidades, fazendo-o ver que era capaz de ter êxito. Como lembra 

Veiga (1999), importa valorizar o aluno para que se consciencialize que a sua 

disponibilidade para aprender é determinante. 
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 Outras estratégias se desenvolveram ao longo do ano letivo, com o 

propósito de prevenir comportamentos inapropriados. Este foi um processo de 

otimização para chegar a um clima positivo da aula. A parte da aula dedicada à 

ativação geral tinha, geralmente, uma organização didático-metodológica sem 

aglomeração dos alunos, reduzindo contactos; consequentemente, inibindo 

comportamentos não desejados. Com efeito, nesta fase da aula, ao introduzir 

situações de aprendizagem que apelassem ao lúdico sucedia alguma 

dispersão, assim como eram quebradas regras de conduta e compromissos 

assumidos pelos alunos, pelo que a necessidade de encontrar uma solução se 

tornou urgente.  

 

“Nesta aula, a situação de aprendizagem que tinha como objetivo a ativação geral dos 

alunos não correu como o expectável. Formar três grandes grupos e colocá-los a 

realizar caçadinhas com bola, abriu espaço a comportamentos inapropriados. Para não 

perder o controlo da turma na aula, a solução passou por, rapidamente, parar o 

exercício e alterar a organização didático-metodológica. Ficou evidente que a 

aglomeração afetou o clima. Como solução, penso que esta parte da aula necessita de 

uma organização que assegure alguma distância entre os alunos e onde a intensidade 

e compromisso com a prática se façam sentir.” (Reflexão aula nº 28, 

Basquetebol, 8 de janeiro de 2015) 

 

 Tendo como objetivo aumentar a intensidade, o resto da aula 

incorporava situações de aprendizagem que possibilitassem que todos os 

alunos estivessem em atividade, reforçando os critérios de sucesso. 

Gradualmente, pude observar que os alunos se empenhavam mais e que a 

ocorrência de comportamentos desviantes diminuía quando as tarefas 

instrucionais acrescentavam desafio. Sempre que o objetivo era numérico e a 

competição estimulada, o empenho e dedicação era superior, beneficiando em 

muito o processo ensino-aprendizagem. Foram notórios os ganhos que a 

inclusão da competição trouxe à criação de um clima favorável, “à participação, 

ao desenvolvimento individual (…), às oportunidades de aprender e de jogar de 

todos os participantes” (Graça & Mesquita, 2013, p. 15). 

 Em suma, conseguir controlar a minha turma foi o maior desafio ao 

longo do EP. Consegui, através do recurso às estratégias descritas que, aula 

após aula, a turma ficasse controlada e motivada para a prática. Foi um 
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processo de otimização que no final deu os seus frutos, tanto para mim, como 

estudante-estagiário, como para os alunos. Assistiu-se à criação de hábitos de 

trabalho, a um acréscimo de motivação e gosto pela prática desportiva e a um 

maior compromisso com as regras e normas de conduta instituídas, embora a 

dependência pela competição se notasse ao longo de todo o processo. 

 

“Foi visível a grande alteração que a competição causou nos alunos. Aqueles alunos 

que estavam completamente desligados da prática, aqueles que, aula após aula, 

acumulavam comportamentos inapropriados, aqueles que estavam com dificuldades 

em aprender só beneficiaram com a implementação da competitividade nas situações 

de aprendizagem. Ficou notório um maior compromisso com as aulas, uma vontade de 

trabalhar, um ganho no gosto pela Educação Física e, sobretudo, um desenvolvimento 

ao nível das habilidades motoras, cultura desportiva e conceitos psicossociais.” 

(Reflexão final UD Voleibol, 22 de junho de 2015) 

 

3.3.2 – O TEMPO DE AULA: GERIR PARA RENTABILIZAR 

 

 A dinâmica das aulas foi uma grande batalha ao longo de todo ano o 

letivo. Rentabilizar o tempo da aula era uma dificuldade a ultrapassar com 

urgência: estava perante um problema de gestão do tempo. As reflexões 

desenvolvidas, coadjuvadas com as opiniões e conselhos do professor 

cooperante, evidenciaram essa necessidade de reduzir o tempo consumido na 

transmissão de informação e nas transições de tarefas instrucionais. 

 

“Um dos aspetos menos positivos da aula foi não cumprir todas as situações de 

aprendizagem previstas por falta de tempo. No final da aula tentei perceber junto do 

professor cooperante o porquê de desde há duas aulas não conseguir colocar em 

prática tudo o que tinha previsto. Ele facilmente pegou no exemplo do tempo que gastei 

na instrução do primeiro exercício da parte fundamental da aula, vincando que tinha 

sido excessivo, até porque já se tratava de uma tarefa instrucional conhecida dos 

alunos. Para além da explicação da organização que pretendia, deveria ter sido mais 

conciso e prático quanto à informação passada. A solução seria colocar em prática o 

exercício e parar quando detetasse algum erro, explicando o porquê de este estar a 

acontecer e como deveriam fazer para o corrigir. Como utilizei demasiado tempo a 

explicar as situações de aprendizagem, foi normal não conseguir pôr todas em ação. 

Solicitei então, nas aulas seguintes, que as minhas colegas começassem a controlar o 

tempo gasto na instrução, para que eu conseguisse perceber se estava a trilhar o 
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caminho correto ou não.” (Reflexão aula nº 20, Basquetebol, 20 de novembro 

de 2014) 

 

 A transmissão da informação, baseia-se no tempo que o professor 

transmite informação aos alunos, tanto acerca das ações motoras, como da 

organização do trabalho5. Ao longo do ano letivo fui aprendendo que o tempo 

de informação estará ligado à função didática em que a aula assenta. A título 

de exemplo, uma aula de introdução de um ou mais conteúdos necessita de 

mais informação, assim como quando existem novas tarefas, ou quando se 

sentem dificuldades de compreensão por parte dos alunos. Assim, nesta fase 

de ensino o professor não se deve preocupar em diminuir o tempo de 

informação, pois isso é fundamental. A incompreensão resultará numa não 

consonância com os objetivos apontados pelo professor e no trabalho do erro.  

À medida que a UD vai avançando, assim como a familiaridade dos 

alunos com as bases de conhecimento e organização das tarefas, o tempo de 

informação terá que diminuir em prol de uma maior rentabilidade das sessões. 

Se os alunos já conhecerem os conteúdos que estão a exercitar e como fazer, 

a necessidade de interromper a aula para explicar centra-se mais na deteção 

de erros.  

 

“Nesta aula, consegui rentabilizar o tempo útil de aula consoante os conteúdos e 

respetivas funções didáticas. As habilidades motoras táticas “Abrir espaços” e 

“Prosseguir” foram introduzidas nesta aula, pelo que não existiu uma preocupação em 

que o tempo gasto na transmissão de informação fosse o menor possível, uma vez que 

se tratava do primeiro contacto dos alunos com os conteúdos. Quis garantir que todos 

compreendessem do que se tratava e que organização didático-metodológica iria 

vigorar. Foi normal ter consumido algum tempo de aula, mas sei que os alunos 

perceberam. No caso da habilidade motora técnica “Manchete”, como se tratava de 

exercitação e os alunos já conheciam o quê e como tinham que fazer, não foi utilizado 

quase tempo nenhum na instrução, o que possibilitou mais tempo de prática. Preferi 

apenas parar a tarefa instrucional quando detetei algum erro, recorrendo ora a 

feedback´s de grupo, ora individuais.” (Reflexão aula nº 34, Voleibol, 29 de 

janeiro de 2015) 

 
                                                           
5
 Documentação disponibilizada na Unidade Curricular Didática Geral do Desporto, ano letivo 2013/2014. Porto: 

FADEUP. Mesquita, I. 
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Relativamente ao tempo de transição, este foi um problema mais difícil 

de ultrapassar. No decurso da aula, constatava que os alunos demoravam 

muito a organizar-se e a mudar de tarefa instrucional. Aula após aula, reflexão 

após reflexão, sobressaía a necessidade de melhorar esta dimensão. Na 

tentativa de resolução, os aspetos organizacionais passaram a ser alvo de 

maior atenção na preparação dos planos de aula. O meu objetivo passava por, 

aula após aula, diminuir o tempo de organização e transição para incrementar o 

tempo de prática motora dos alunos, oferecendo mais aprendizagem.  

Para tal, os planos de aula foram sempre preparados tendo em atenção 

os recursos materiais e espaciais disponíveis, bem como a prevenção de 

aspetos que pudessem afetar o tempo de transição. Isso repercutiu-se em 

estratégias que auxiliariam na conquista do meu objetivo. Assim, sempre que 

era introduzido um conteúdo, preparava em suporte digital a informação mais 

importante para dar a conhecer aos alunos o que iriam aprender, como iriam 

aprender e qual o meu objetivo final. Nestas aulas, como foquei anteriormente, 

o tempo para a transmissão de informação não era um problema, pois sabia da 

sua utilidade no processo ensino-aprendizagem. Quando as aulas eram de 

exercitação e consolidação dos conteúdos, na parte inicial da aula havia uma 

preleção breve, focada nos aspetos essenciais – sobretudo erros 

constantemente observados nas sessões antecedentes –, adotando formas de 

comunicação que captassem e garantissem a atenção e compreensão dos 

alunos (Siedentop, 1991).  

Na parte inicial da aula adotei a estratégia de não realizar a formal 

marcação das presenças e atrasos, ganhando tempo de exercitação. Preferia 

contar os alunos, verificando no final as ausências, ou então delegar essa 

responsabilidade nos alunos dispensados da prática motora.  

 Outra estratégia foi a planificação de situações de aprendizagem em que 

todos os alunos estivessem em atividade constante, promovendo um maior 

contacto com os conteúdos das diferentes modalidades. Este aspeto foi o que 

mais me chamou à atenção nas aulas que observei dos restantes professores 

do departamento de EF, sendo que foi aquele com que menos me identifiquei. 

 

“O aspeto que mais me incomodou na aula foi a postura da professora face à aula. Não 

senti preocupação da parte da professora em aproveitar o tempo de aula para ter os 
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alunos em atividade e proporcionar-lhes mais oportunidades de exercitar os conteúdos. 

Foi incomodativo ver que mais de metade da turma passou grande parte do tempo útil 

da aula parada, despoletando uma série de comportamentos inapropriados que não 

foram alvo de intervenção da professora. Eu sei que os recursos materiais e espaciais 

não eram os melhores para a modalidade que se encontrava a lecionar, mas uma 

preparação prévia sobre a aula ajudaria a melhorar a mesma no seu todo. Apesar de 

não haver material para que todos os alunos pudessem estar em atividade, podia, por 

exemplo, recorrer ao trabalho dos aspetos inerentes à condição física e fisiologia (com 

ligação à modalidade) com quem estava parado. A aula de Educação Física tem que 

ser vista como um momento de atividade, de aprendizagem, de esforço – cognitivo e 

físico. Aquilo que as restantes disciplinas não conseguem oferecer.” (Reflexão aula 

observada, 5 de março de 2015) 

 

 Sempre que as condições espaciais e materiais não permitiam que todos 

os alunos estivessem em atividade, o trabalho de condição física esteve 

presente. Enquanto uns alunos trabalhavam os conteúdos relacionados com a 

modalidade, outros trabalhavam a condição física. A todos eram 

proporcionadas as mesmas oportunidades de aprendizagem.  

 Após verificar que os alunos se movimentavam para os locais de uma 

forma lenta, implementei a estratégia de contagem decrescente, com vista a 

diminuir os tempos de organização das tarefas instrucionais. Relativamente a 

este aspeto, optei, também, por realizar exercícios seguindo a mesma 

estrutura. 

Na abordagem das habilidades motoras de Basquetebol, recorri 

frequentemente ao trabalho por estações. Assim, explicava em primeiro lugar, 

indicando depois o início da atividade. Posteriormente, ao sinal instituído, todos 

os grupos sabiam que tinham que trocar de estação, numa ordem previamente 

estabelecida. 

 No Futebol, a estratégia mais ajustada foi a transição grupo a grupo. 

Assim, quando queria mudar a tarefa instrucional, dava essa indicação por 

grupos. Esta estratégia mostrou-se frutífera, uma vez que permitiu estabelecer 

objetivos distintos face ao nível de desempenho, aumentando igualmente a 

competitividade e interesse pelas aulas da modalidade.  

 

“Nesta aula, tentei experimentar uma organização didático-metodológica que 

favorecesse tanto a aprendizagem dos alunos (aspeto primordial), como a dinâmica da 
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aula e controlo por parte do professor. Recorri a grupos homogéneos, onde de um lado 

trabalhavam as raparigas e do outro os rapazes. As raparigas, na sua grande maioria, 

encontram-se no nível introdutório. Quanto aos rapazes, uns estão no nível elementar, 

outros no avançado. Assim torna-se mais fácil ensinar o planeado e caminhar para o 

objetivo proposto. Esta estratégia permite que os tempos de transição sejam reduzidos, 

uma vez que fui grupo a grupo mudando as situações de aprendizagem. Assim, 

enquanto uns ouviam o que era suposto fazer, os restantes encontravam-se em 

atividade.” (Reflexão aula nº 11, Futebol, 21 de outubro de 2014) 

 

O Futebol colocou ainda outro problema. A maioria dos alunos do sexo 

feminino demonstrou desinteresse e falta de motivação. Deste modo, além de 

estratégias que diminuíssem os tempos de transição entre tarefas, foi preciso 

encontrar formas de ensinar as alunas a jogar e, consequentemente, a 

interessarem-se pelo Futebol. A solução foi um trabalho diferenciado, mais 

centrado nas habilidades motoras técnicas básicas, para que posteriormente 

pudessem jogar e atingir o objetivo final da UD. 

 

“A aprendizagem dos conteúdos por parte das raparigas não se está a verificar. A falta 

de motivação, interesse e qualidade na execução resultam num diminuto empenho nas 

tarefas instrucionais, o que prejudica largamente a aprendizagem. O que poderei fazer 

para cativar as alunas para a modalidade? A inexistência de bases inibe a possibilidade 

de ensinar o jogo às alunas, alvo de insistência da minha parte – trabalho das 

habilidades motoras técnicas em jogo. Mas isto não está a resultar! Terá que ser feita 

uma adenda à unidade didática e aos objetivos definidos, contemplando mais trabalho 

das habilidades motoras técnicas em situações de aprendizagem de cariz analítico. É 

certo que estas terão que ser pensadas colocando-me na posição das raparigas e 

tentando criar situações mais cativantes. Só assim aprenderão as bases para 

conseguirem aprender a jogar e fazer com que o jogo seja o mais fluído possível, 

fornecendo o gosto pela modalidade. Só quando elas virem que conseguem ter 

sucesso é que a motivação e interesse pela modalidade aparecerão.” (Reflexão aula 

nº 12, Futebol, 23 de outubro de 2014) 

 

A efetivação da estratégia surtiu efeitos. Ao longo do ano letivo verificou-

se em incremento de aprendizagem, alcançando-se o objetivo proposto. 

Consegui captar as alunas para a modalidade. Foi gratificante ver que a 

deficitária relação eu-bola, após exercitada, conduziu a índices satisfatórios da 

relação eu-bola-colega, em jogo. 
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No Voleibol, a estratégia utilizada, para evitar tempos de transição que 

consumissem muito tempo de aula, foi a demonstração por agentes de ensino 

(os alunos), no trabalho das habilidades motoras técnicas. Sempre que havia 

troca de tarefa instrucional, pedia ao(s) aluno(s) mais familiarizados com a 

modalidade, e que apresentavam maiores índices de tomada de decisão e 

execução das habilidades, que demonstrassem a situação de aprendizagem 

seguinte.  

 

“Nesta aula, implementei uma nova estratégia. Uma vez que a organização didático-

metodológica era a mesma, solicitei que um dos alunos mais hábeis demonstrasse o 

que era suposto fazer no exercício seguinte. Esta estratégia revelou-se frutífera, pois 

consegui encurtar os tempos de transição e incrementar o contacto dos alunos com o 

passe de frente em apoio.” (Reflexão aula nº 13, Voleibol, 28 de outubro de 

2014) 

 

Na Ginástica, os tempos de transição nunca foram problema. Como tal, 

a organização metodológica manteve-se ao longo do ano. Na introdução dos 

conteúdos, a morosidade era justificável, uma vez que preservei a organização 

das tarefas com os alunos e a incidência nas regras de funcionamento. Quando 

a função dos conteúdos era de exercitação e os alunos já se encontravam 

familiarizados com a organização das tarefas prescritas, solicitava, tal como no 

Voleibol, que os alunos mais creditados na modalidade demonstrassem as 

situações de aprendizagem. Na maior parte das vezes, os alunos permaneciam 

nos seus locais e através da visualização, conseguiam executar o pretendido. 

Só quando era pertinente fornecer um feedback coletivo é que pedia a reunião 

do grupo. 

 

“No início da aula reuni a turma em meia-lua à minha frente e solicitei que um dos 

alunos mais hábeis na Ginástica demonstrasse os conteúdos trabalhados. Eu disse o 

que iria ser trabalhado e como deveria ser feito, bem como as regras de 

funcionamento. Após a ativação geral, os alunos agruparam-se três a três pelos 

colchões espalhados e começaram a exercitar a primeira habilidade motora. Sempre 

que era para mudar, eu apenas dizia o nome da habilidade e eles começavam logo 

exercitar. Esta estratégia foi deveras proveitosa, pois os elevados tempos de transição 

que eram utilizados antes, aquando de várias reuniões para solicitar o trabalho de 
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distintas habilidades, foram reduzidos”. (Reflexão aula nº 15, Ginástica, 4 de 

novembro de 2014) 

 

3.4 – A PRECISÃO DA INSTRUÇÃO 

 

Na perspetiva de Rosado e Mesquita (2011, p. 69), “a capacidade de 

comunicar constitui um dos fatores determinantes da eficácia pedagógica no 

contexto do ensino das atividades físicas e desportivas. Esta envolve a 

transmissão de elementos informativos mas, também, um efeito persuasivo, 

abrangendo o processamento consciente e inconsciente”. A comunicação é 

assim, uma riqueza dentro do processo ensino-aprendizagem, em que a 

instrução aparece relacionada com os objetivos e as matérias de ensino 

(Rosado & Mesquita, 2011). Dada esta riqueza, como estudante-estagiário, 

enfrentei o desafio de progressivamente aperfeiçoar a minha capacidade 

comunicativa e, assim, melhorar o meu desempenho.  

 Na emissão de informação relacionada com os objetivos e conteúdos de 

ensino, o professor recorre a comportamentos verbais e não-verbais, dos quais 

fazem parte a instrução (Siedentop & Tannehill, 2000). De acordo com os 

mesmos autores, esta é emitida antes da prática – preleções, apresentação de 

tarefas, explicações e demonstrações; durante a prática – emissão de 

feedback´s pedagógicos; e após a prática – reflexão da prática desenvolvida. 

 Ao longo do EP, e muito pelo auxílio do professor cooperante, a busca 

de estratégias promotoras de aprendizagem foi um aspeto que se destacou na 

minha prática. Apesar da rentabilização do tempo da aula ter sido um 

problema, à medida que ia encontrando estratégias adequadas, o tempo de 

instrução ia diminuindo e o tempo de empenhamento motor dos alunos ia 

aumentando. Para tal, decidi recorrer às exposições, às palavras-chave e à 

demonstração.  

 Uma das principais dificuldades centrava-se na morosidade de instruir 

um determinado conteúdo aos alunos. Estava clara a necessidade de proceder 

a preleções sucintas. A estratégia utilizada para captar a atenção dos alunos e 

fazer com que eles compreendessem a informação foi o recurso a meios 
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audiovisuais. A exposição com suporte de vídeo trouxe ganhos ao nível da 

compreensão dos alunos sobre os conteúdos introduzidos.  

 Outro dos constrangimentos com que me deparava era na apresentação 

das tarefas instrucionais. Esta fase ficou claramente marcada por vários 

delongues na abordagem às situações de aprendizagem. A falta de 

objetividade resultava num excesso de informação. Ao refletir sobre o assunto, 

compreendi a necessidade de tornar a minha intervenção pedagógica mais 

concisa e objetiva.  

 Com o passar do tempo, fui encontrando estratégias que me ajudaram a 

minimizar o tempo de instrução. Um dos meus objetivos era precisamente 

esse, o de reduzir gradualmente o tempo despendido na apresentação das 

tarefas, em prol de mais tempo para a prática. Destaco o recurso à 

demonstração e à utilização de palavras-chave como os passos decisivos para 

a conquista desse objetivo.  

 

“Nesta aula, e após a reflexão anterior, foi a primeira vez que recorri à utilização da 

demonstração. Solicitei que uma das alunas, que pratica a modalidade no contexto 

extra-escolar, demonstrasse para os colegas o que era para fazer na primeira situação 

de aprendizagem da parte fundamental da aula. Pude constatar que foi um passo 

importante para os efeitos desejados, na medida em que os colegas prestaram mais 

atenção no que a colega estava a fazer e conseguiram perceber qual o objetivo do 

exercício e qual a dinâmica do mesmo. Foi um processo rápido e eficaz.” (Reflexão 

aula nº 13, Voleibol, 28 de outubro de 2014) 

 

Para além da demonstração, o recurso às palavras-chave mostrou ser 

um forte aliado. Como defende Landin (1994), estas assentam na finalidade de 

focar a atenção dos alunos nos aspetos críticos das tarefas.  

 Preparar-me para intervir e refletir acerca das intervenções em aulas 

anteriores foi decisivo para resolver a exaustão causada, aquando da 

apresentação das situações instrucionais. Comecei a procurar a otimização e 

constatei que os alunos retinham mais informação quando apresentava o 

objetivo da situação de aprendizagem de forma direta. Seguia-se a descrição, 

passando pela identificação dos critérios de êxito, culminando com as 

condições de realização da tarefa. Esta estratégia, em simultâneo com a 

demonstração, aumentou o grau de compreensão dos alunos. 
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 O feedback pedagógico foi outra das componentes de intervenção 

pedagógica que procurei aperfeiçoar à medida que o ano letivo avançava. Este 

assume-se “como uma mais-valia para o professor no processo de interação 

pedagógica” (Rosado & Mesquita, 2011, p. 82). Para Fishman & Anderson 

(1971), o feedback é um comportamento de reação do professor perante uma 

resposta motora do aluno, cujo objetivo passa por alterar essa resposta.  

 No início, a minha principal dificuldade consistia em diagnosticar as 

insuficiências dos alunos, sobretudo na modalidade de Ginástica, dada a falta 

de domínio do conteúdo. Sabia que a aprendizagem dos alunos se poderia 

comprometer por essa limitação, pelo que recorri a outras fontes de 

conhecimento, designadamente a bibliografia e a outros professores mais 

especializados na modalidade, para que me auxiliassem a melhorar. Gilbert e 

Trudel (2002) indicam que as fontes de conhecimento podem ser: i) o 

conhecimento científico advindo da formação académica e autoinvestigação; ii) 

o conhecimento prático, ou seja resultante da experiência acumulada pela 

prática enquanto professor; iii) o conhecimento resultante da prática desportiva 

como atleta. 

 Paralelamente ao inconveniente mencionado, nem sempre as minhas 

intervenções estavam em consonância com as situações instrucionais. Estava 

perante a dificuldade de me centrar no essencial. Essa dificuldade também 

estava patente na elaboração do plano de aula, onde as componentes críticas 

eram pouco precisas, o que não ajudava à posterior atuação. Atendendo às 

sugestões do professor cooperante, consegui organizar as componentes 

críticas e defini-las de uma forma mais precisa e objetiva – muitas vezes com 

recurso a palavras-chave –, o que possibilitou que a minha intervenção sobre o 

erro fosse mais eficaz.  

 Uma das maiores aprendizagens teve a ver com a direção do feedback. 

Desde cedo houve a tendência de individualizar; sempre que observava um 

erro, ficava o tempo necessário com o aluno em questão, procurando ensiná-lo 

a executar corretamente. Esta postura individualizada impedia a observação 

dos restantes alunos, mesmo quando os erros eram comuns à maioria. Após 

refletir com o professor cooperante, comecei a perceber que quando os níveis 

de prática são semelhantes e os erros de execução comuns em várias 

situações, os feedback´s podem ser emitidos à turma toda ou a um grupo 
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(Rosado & Mesquita, 2009). Uma das estratégias que o professor cooperante 

me aconselhou foi utilizar o controlo à distância. Desenvolvida esta capacidade, 

foi mais fácil vislumbrar as insuficiências transversais à turma.  

 Ainda no que concerne ao feedback pedagógico, a sua especificidade foi 

um problema numa fase inicial, dado que a minha intervenção era meramente 

apreciativa (positiva e negativa). Tal não promovia a aprendizagem aos alunos, 

uma vez que não continha “nenhuma informação específica acerca do que se 

fez e do que se deve fazer de seguida para se melhorar” (Rosado & Mesquita, 

2011, p. 89). Deste modo, houve necessidade de ir mais além no 

reconhecimento dos erros dos alunos. Após várias reflexões onde este foco 

ganhou prioridade, a minha intervenção foi melhorando e atestei que a emissão 

de feedback´s foi surgindo de uma forma mais oportuna e objetiva, com grande 

incidência em feedback´s descritivos e prescritivos.  

 Relativamente às minhas intervenções, a maior parte delas incidia sobre 

os erros cometidos pelos alunos, em detrimento do reconhecimento das suas 

boas ações.  

 

“Após o término da aula, o professor cooperante fez-me ver que os meus feedback´s 

corretivos tendiam sempre para o lado negativo, o que em algumas das situações 

levava a desmotivação de alguns alunos. Eu tinha plena noção que em certas 

situações via alunos a desistir e a não se empenharem tanto como eu queria. O 

professor fez-me ver que também havia necessidade de reagir quando existiam boas 

execuções por parte dos alunos. Teria sempre que tentar encontrar o equilíbrio.” 

(Reflexão aula nº 30, Ginástica, 15 de janeiro de 2015) 

 

 Na sequência da reflexão anterior, também passei a preocupar-me em 

emitir feedback´s com efeitos motivacionais, de encorajamento e elogio. Pude 

constatar o incremento de um ambiente de aprendizagem favorável, notando-

se a melhoria do clima da aula e da motivação dos alunos para a prática. 

 

“Após aplicar as sugestões do professor cooperante relativamente ao uso dos 

feedback's positivos, verifiquei que um dos alunos que mais facilmente desistia de se 

empenhar nas tarefas instrucionais deixou de o fazer. Apesar de lhe reconhecer os 

erros e atuar perante eles, sempre que o seu esforço levou a uma correta execução eu 

prontamente o elogiei. Houve o cuidado de o encorajar e vi nele uma mudança de 

atitude. Esta estratégia mostrou-se, assim, bastante útil para incrementar a motivação, 
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empenho e aprendizagem. Não só deste aluno em específico mas transversal a toda a 

turma.” (Reflexão aula nº 31, Ginástica, 20 de janeiro de 2015) 

 

Após esta constatação, receava exagerar nos feedback´s positivos, o 

que resultaria em perder o efeito motivador (Rosado & Mesquita, 2011). Por 

conseguinte, era fundamental encontrar o tão desejado equilíbrio.  

Em síntese, estas dificuldades ajudaram a melhorar a minha atuação ao 

longo do ano letivo. Foi notório o meu progresso ao nível da qualidade da 

intervenção, em que o recurso a estratégias verbais teve grande 

preponderância, mesmo não sendo as únicas. Simultaneamente a esta 

tipologia de instrução, emergiram as componentes não verbais, como 

elementos decisivos para a qualidade da intervenção. Este perfil instrucional 

ficou visível na gravação áudio de uma aula que realizei no final do ano letivo. 

A sua transcrição e análise permitiu-me confirmar que ao nível da 

apresentação das tarefas a informação que transmitia aos meus alunos era 

precisa e sintética.  

 

“Agora vamos fazer jogo holandês. O que é que eu quero que vocês façam em 

situação de jogo? Receber a bola, parar e enquadrar com o cesto, por forma a 

conseguirem jogar de frente para o cesto e verem os colegas a desmarcar. Para já só 

isto. Verdes para aquela tabela, vermelhos no meio e azuis na outra tabela, rápido.” 

(Reflexão aula nº 59, Basquetebol, 14 de maio de 2015) 

 

Relativamente aos feedback´s, estes foram emitidos sobretudo na parte 

fundamental da aula e eram na sua maioria descritivos e prescritivos, como 

espelham os seguintes exemplos: “Tu fizeste mal. Estavas com o cotovelo 

junto ao tronco.” e “Aponta o cotovelo ao cesto antes de lançares”. Outro 

elemento relevante é que apesar de nos feedback´s recorrer às componentes 

críticas, nem todas as presentes no plano de aula foram mencionadas, tendo 

por sido substituídas por palavras-chave. Esta opção justifica-se pelo facto de 

os alunos já as conhecerem pois já tinham sido lecionadas muitas aulas da 

modalidade. 
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3.4.1 – O PODER DA DEMONSTRAÇÃO 

 

A demonstração assumiu um papel preponderante na instrução, isto é, 

coadjuvou o poder das palavras, tal como ficou evidente no ponto anterior do 

relatório. Este comportamento não-verbal tornou-se fulcral na minha 

intervenção ao longo do EP. Como referem Rink  e Darden, citados por Rosado 

e Mesquita (2011), a demonstração possibilita aos alunos a observação do que 

é suposto executar. Assim, recorri à demonstração, tanto na exposição de 

novos conteúdos, como na apresentação das tarefas instrucionais. 

 Numa fase inicial, era eu quem demonstrava. Esse aspeto teve que ser 

alterado, uma vez que ao demonstrar cometia alguns erros, sobretudo nas 

modalidades que dominava menos. Este constrangimento levava a que os 

alunos visualizavam o erro repetindo-o também. Embora não tivesse sido alvo  

de julgamentos nem contestação em momento algum por parte dos alunos, a 

situação teve que ser ultrapassada. 

 

“Nesta aula o professor cooperante chamou-me à parte e disse “quando 

não se sabe fazer completamente bem o passe, não fazemos, ou então 

pedimos a um aluno para o fazer”. Perante isto reparei que a execução 

do gesto técnico passe de frente em apoio não era a mais correta, nem 

cumpria com todos os pressupostos que estava a pedir aos alunos para 

realizar. Terá que haver uma mudança de estratégia. Passarei, então, a 

solicitar aos alunos que sejam eles demonstrar.” (Reflexão aula nº 13, 

Voleibol, 28 de outubro de 2014) 

 

 Conforme se expressa neste excerto, a fim de evitar novamente este 

erro, passei a recorrer aos alunos bons executantes - atribuindo-lhes o papel 

de agentes de ensino - para a demonstração quando necessário. Para o efeito, 

selecionava alunos que praticavam as diversas modalidades fora do contexto 

escolar. Esta opção também me libertou, permitindo-me focalizar a atenção dos 

alunos nos aspetos que queria que percebessem. Para evitar comprometer a 

minha credibilidade como professor, esta estratégia em tudo ajudou. Optei, 

também, por continuar a ser eu a demonstrar na modalidade de Futebol, pois 
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ao contrário das restantes modalidades, dominava as suas habilidades 

técnicas. Como referem Rosado e Mesquita (2011), é importante para o 

professor criar uma imagem positiva de si e da atividade desportiva em causa. 

Não fazendo regra da opção por alunos federados, também ia recorrendo a 

outros alunos, a quem reconheci potencialidades. 

     Por fim, consegui melhorar o aspeto de compreensão e assimilação 

da informação, por parte dos alunos, com a utilização da demonstração. 

Constatei, assim, que uma imagem vale mais que mil palavras.  

 

3.5 – O MODELO DE ENSINO: O IMPLEMENTADO VS O DESEJADO 

 

Na primeira reunião com o professor cooperante, ficou clara a sua pouca 

flexibilidade face ao modelo instrucional a utilizar ao longo do ano letivo. Esta 

indicação não correspondeu à minha expetativa enquanto estudante-estagiário. 

Esperava uma autonomia suficiente na decisão de qual o(s) modelo(s) 

instrucional(is) a utilizar ao longo do processo ensino-aprendizagem, criando, 

assim, uma identidade profissional.  

 A estruturação global e coerente do ensino é feita através do recurso 

aos modelos de instrução que “clarificam os objetivos das tarefas de 

aprendizagem, os papéis de professores e alunos, os recursos didáticos 

necessários, o envolvimento social e as formas de organização da aula 

desejáveis para implementar e avaliar o programa de instrução e os seus 

efeitos” (Mesquita & Graça, 2011, p. 45). Neste sentido, a minha atuação 

pedagógica foi configurada segundo as ideias do professor cooperante, sem 

que existisse abertura para que eu pudesse configurar o processo formativo 

dos meus alunos. 

 Ao longo do 1º ano do 2º Ciclo, a temática “modelos instrucionais” foi 

abordada em várias unidades curriculares, contudo a minha vontade de 

contactar com vários modelos ao longo do EP foi cortada na primeira reunião 

com o professor cooperante. Não obstante ter conhecimento de modelos de 

instrução mais centrados no professor e outros que permitem fazer sobressair 

o poder da descoberta e iniciativa nos alunos (Mesquita & Graça, 2011), a 

escolha de um ou mais modelos de instrução teria que passar pela 
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consciencialização de quais as competências que, hoje em dia, são exigidas 

aos jovens, tanto na sociedade em geral, como no desporto em específico. 

Tudo isso, tendo em conta a ideia de Rink (2001), para quem é inegável a 

inexistência de um modelo que seja adequado a todos os envolvimentos de 

aprendizagem.  

 Perante este cenário, foi necessário seguir o caminho indicado pelo 

professor cooperante para o ensino da EF, recorrendo ao Modelo de Instrução 

Direta (MID) – modelo instrucional implementado em todas as modalidades. 

Este modelo “caracteriza-se por centrar no professor a tomada de praticamente 

todas as decisões acerca do processo ensino-aprendizagem” (Mesquita & 

Graça, 2011, p. 48). Assim, passei a ser o líder instrucional, cujo estilo 

autocrático, prescritivo e unidirecional caracterizador do modelo acabou por 

modelar a minha identidade, enquanto professor ao longo do ano letivo. O MID 

requer do professor o controlo e o domínio da monitorização das atividades dos 

alunos, de forma a obter a máxima eficácia.  

 A minha intervenção face às tarefas a realizar na aula de EF seguia a 

lógica defendida por Rosenshine (1983). Isto é, começava com a revisão da 

matéria anterior, seguindo-se a apresentação dos novos conteúdos – quando 

estava estipulado na planificação –, passando pela monitorização elevada da 

atividade motora geral dos alunos. Terminava com a avaliação e correção 

sistemática mediante os objetivos definidos. 

 Apesar de, em determinado momento, já me sentir familiarizado com o 

modelo de instrução utilizado, senti necessidade de me desprender. Nunca me 

foi dada essa possibilidade e dei por mim a pensar que era nesse preciso 

momento – EP – que deveria vivenciar outros modelos. Era aqui que tinha 

oportunidade de errar e perceber o porquê, era aqui que deveria colocar em 

prática o que aprendi acerca desta temática em específico. Mais do que nunca, 

a vontade de experienciar o Modelo de Educação Desportiva (MED) – modelo 

desejado - fazia sentido e em vários momentos coloquei essa hipótese. Porém, 

era pouca a flexibilidade face ao pré-estabelecido.   

 Em vários momentos do ano letivo, a falta de motivação dos alunos para 

a prática foi uma das barreiras com que me deparei. Faltava o cunho afetivo e 

social que, por exemplo o MED, confere às aprendizagens e é fundamental 

para os alunos. Com efeito, esse cunho incrementa os níveis motivacionais nos 
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jovens, resultando num desenvolvimento do gosto por uma vida ativa e pela 

prática desportiva (Corbin, 2002). Sentia que seria um elemento precioso para 

algumas das dificuldades sentidas ao longo do ano letivo, nomeadamente na 

criação do aluno entusiasta, onde o compromisso com a prática e mudança de 

conduta o levassem a preservar, proteger e realçar a cultura desportiva. O 

aumento de responsabilidades e autonomia atribuídas aos alunos poderia, 

também, ter sido uma importante ajuda na tentativa de dissipar alguns dos 

problemas com que me deparei. 

 Em suma, a falta de autonomia e de possibilidade de vivenciar os 

diversos modelos instrucionais que abordei no decurso da formação, é um dos 

aspetos que poderia ter consolidado no EP. Não obstante estes 

constrangimentos, tive a oportunidade de lecionar uma UD organizada sob a 

égide do MED na turma partilhada do 2º ciclo, constituindo-se na temática do 

meu estudo. 

 

3.5.1 – CONTRIBUTO DAS DINÂMICAS GRUPAIS NO ÂMBITO DO 

MODELO DE EDUCAÇÃO DESPORTIVA PARA A APRENDIZAGEM DOS 

ALUNOS: ESTUDO NUMA TURMA DO SEXTO ANO DE ESCOLARIDADE 

NA MODALIDADE DE FUTEBOL 

 

3.5.1.1 – RESUMO 

 

A escolha do tema do presente estudo surgiu por diversas razões, entre as 

quais a curiosidade em lecionar o Modelo de Educação Desportiva (MED), em 

contexto real. Ademais, a temática das dinâmicas grupais era um problema na 

minha turma residente do 10º ano. Na impossibilidade de desenvolver o MED 

com a minha turma, a investigação recaiu sobre a turma partilhada. O objetivo 

do estudo foi analisar as dinâmicas de grupo, no âmbito do MED e o seu 

contributo para a aprendizagem motora e cognitiva dos alunos, na modalidade 

de Futebol, numa turma do 6º ano de escolaridade. Mais concretamente, 

analisar as dinâmicas grupais no seio de cada grupo/equipa em função do tipo 

de liderança (estatuto motor, pares positivo, pares negativo, académico e 
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liderança) exercido pelo treinador/capitão e analisar os níveis de retenção da 

aprendizagem motora e de conhecimento. Os participantes foram 20 alunos (6 

do sexo feminino e 14 do sexo masculino), com idades entre os 10 e os 13 

anos de idade. Para perceber a tipologia de relações entre os alunos e 

identificar os casos de liderança, foi adaptado o questionário sociométrico de 

(Bastin, 1980), em conjunto com a pauta do 1º período letivo e fichas de 

caracterização individual. Para apreender a dinâmica dos grupos, recorreu-se 

ao Tool for Assessing Responsability-Based Educacion (TARE) (Wright & 

Craig, 2011) – mais precisamente a 3ª secção, intitulada de Student 

Responsability -, que se reporta à observação não participante. Ainda com 

essa finalidade, todas as aulas foram filmadas, através de uma câmara digital, 

e todos os capitães foram munidos de um gravador fixo no braço, para registo 

das suas intervenções verbais. A análise das fichas de observação TARE foi 

feita através da estatística descritiva (média, desvio padrão, ao valor mínimo e 

máximo). O conteúdo das gravações de cada líder e da entrevista realizada no 

final foi transcrito verbatim e submetido à análise de conteúdo de natureza 

dedutiva (Bardin, 2004). A fim de apurar a retenção das aprendizagens a nível 

motor, utilizou-se o instrumento Game Performance Assessment Instrument 

(GPAI) e a nível cognitivo aplicou-se um teste de conhecimentos em dois 

momentos distintos: no final da época desportiva e duas semanas após o 

término da mesma. A nível motor foi efetuada a Avaliação Sumativa e 

avaliação de retenção, com duas semanas de intervalo. Para a análise da 

retenção ao nível dos conhecimentos e motor (teste-reteste) recorreu-se ao 

teste para medidas emparelhadas de Wilcoxon. O nível de significância foi 

mantido a p≤0,05. Os resultados evidenciaram que o líder académico e líder 

pares (positivo) foram os que mais influência tiveram na dinâmica de cada 

grupo. A líder de pares (negativo) e a líder de liderança, em sentido contrário, 

foram as que menos influência tiveram na dinâmica das suas equipas. Os 

resultados revelaram ainda que o MED aporta ganhos ao nível da 

aprendizagem, com consolidação dos conteúdos abordados, mesmo após um 

período de pausa.  

 

Palavras-chave: MODELO DE EDUCAÇÃO DESPORTIVA, RETENÇÃO DA 

APRENDIZAGEM, LIDERANÇA, DINÂMICAS GRUPAIS 
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3.5.1.2 – INTRODUÇÃO 

 

A escolha do tema do presente estudo surgiu por diversos fatores. Um 

deles prendeu-se com a curiosidade de lecionar sob a égide do Modelo de 

Educação Desportiva (MED), todavia colocado de parte pelo professor 

cooperante logo no início do ano letivo. Este modelo de ensino foi 

constantemente abordado em várias unidades curriculares, durante o 1º ano do 

2º Ciclo em Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário 

(2013/2014). Sentia, por isso, curiosidade e entusiasmo para colocar em 

prática no contexto real o que tinha aprendido.  

 Este estudo viabilizou a sua aplicação. Ademais, a temática das 

dinâmicas grupais era um problema na minha turma residente do 10º ano. Na 

impossibilidade de com esta desenvolver o MED, face à posição do professor 

cooperante relativamente ao modelo instrucional, e na vontade de o vivenciar 

surgiu a ideia da investigação recair sobre a turma partilhada, 6º ano de 

escolaridade, efetuando o transfer dos resultados para a minha turma 

residente.  

 O MED oferece aos alunos a possibilidade de aprenderem mediante 

experiências desportivas, baseadas no trabalho de grupo, onde os contextos 

sociais contribuem e influenciam o que é aprendido e como a aprendizagem 

decorre. Segundo Brock et al. (2009), o papel do aluno no grupo de trabalho e 

a sua influência, assente nas interações sociais e experiências ao longo de 

uma época desportiva, permitem o reconhecimento dos impactos negativos e a 

necessidade de os prevenir. 

 Note-se que o tema e o propósito central da investigação foram comuns 

aos três estudantes-estagiários do núcleo de estágio. Contudo, cada um com 

objetivos específicos distintos. Face a este enquadramento, o propósito central 

do estudo foi analisar as dinâmicas de grupo no âmbito do MED e o seu 

contributo para a aprendizagem motora e cognitiva dos alunos, na modalidade 

de Futebol, numa turma do sexto ano de escolaridade. Foram estabelecidos os 

seguintes objetivos específicos: (1) analisar as dinâmicas grupais no seio de 

cada grupo/equipa em função do tipo de liderança exercido pelo 
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treinador/capitão; (2) analisar os níveis de retenção do desempenho motor e de 

conhecimentos.  

   

Modelo de Educação Desportiva 

 

 O MED é um modelo instrucional projetado para providenciar 

aprendizagens autênticas, experiências educacionalmente ricas no contexto da 

Educação Física (Siedentop, 2002). Este “define-se como uma forma de 

educação lúdica e critica as abordagens descontextualizadas, procurando 

estabelecer um ambiente propiciador de uma experiência desportiva autêntica, 

conseguida pela criação de um contexto desportivo significativo para os alunos” 

(Mesquita & Graça, 2011, p. 59). O MED pretende dotar os alunos de 

aprendizagens que os tornem indivíduos desportivamente cultos, entusiastas e 

competentes. Cultos, pois pretende-se que sejam conhecedores de tradições e 

rituais associados ao desporto, valorizando-os (Mesquita & Graça, 2011). 

Entusiastas, na medida em que participem e se comportem de forma a 

preservar, proteger e valorizar a cultura desportiva (Siedentop, 2002). 

Competentes, no sentido de dominarem as habilidades de forma a poderem 

participar na competição de um modo satisfatório. Alunos que conhecem, 

compreendem e adotam comportamentos apropriados ao nível da prática em 

que se inserem (Mesquita & Graça, 2011).  

 Com a pretensão de garantir autenticidade das experiências desportivas, 

Siedentop (1994) incluiu, no MED, seis características do desporto 

institucionalizado: a época desportiva, a afiliação, a competição formal, o 

registo estatístico, a festividade e os eventos culminantes. Segundo Jones e 

Ward (1998), a época desportiva substitui pelo menos 20 aulas nas Unidades 

Didáticas.  

 No MED está implícita a afiliação em pequenas equipas, visto que 

“promove a integração, no imediato, dos alunos em equipas e, 

consequentemente, o desenvolvimento de pertença ao grupo” (Mesquita & 

Graça, 2011, p. 61). Às equipas cabe construir a sua identidade própria, 

caracterizada pela escolha de um nome, um símbolo, uma cor, um grito, uma 

bandeira e uma mascote. Na sua constituição, Siedentop (1998) foca a 

importância de se assegurar o desenvolvimento de relações de cooperação e 
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entreajuda na aprendizagem, e não apenas o equilíbrio competitivo das 

equipas. Desta ideia emerge a relevância da variedade de papéis (ex. 

jogadores e árbitros) que cada aluno pode desempenhar na sua equipa. 

Apesar desta variedade de funções, o papel de líder mantém-se sempre 

desempenhado pelo mesmo aluno, reconhecido pelos outros como tal. 

 Este modelo instrucional alude à implementação de um quadro 

competitivo formal, onde, desde logo, se eleva a constituição das equipas, 

garantindo igualdade de oportunidades de participação e se dá especial 

atenção ao FairPlay ao longo de toda a época, o qual tem grande repercussão 

na pontuação geral da equipa (Mesquita & Graça, 2011). O quadro competitivo 

é uma forma de valorizar a competição, onde “são realizados registos de 

resultados, comportamentos, estatísticas individuais ou de equipa que marcam 

a história e conferem importância ao que se faz na competição” (Mesquita & 

Graça, 2011, p. 62).  

 Na procura de oferecer um caráter festivo à competição, as épocas 

desportivas são findadas com um evento culminante, onde são reconhecidos 

os êxitos dos alunos nos diferentes papéis que desempenharam ao longo da 

época desportiva. 

 Em síntese, o MED é um modelo rico, sobretudo por fornecer 

protagonismo aos alunos, motivando-os para uma prática em que as dinâmicas 

grupais estão bem presentes.  

 

Interações sociais 

 

 Esta temática refugia-se, segundo Rocha et al. (2009), na construção do 

sujeito e do ambiente social, promovendo tanto a modificação do meio como o 

desenvolvimento pessoal. As interações sociais são vistas como momentos 

onde os sujeitos desfrutam das oportunidades que os contextos sociais onde 

se inserem proporcionam, usufruindo destas no sentido de incrementar o seu 

nível cognitivo e socioafetivo. São igualmente atos educativos, uma vez que 

através da interação com os outros se alcança sempre alguma coisa que antes 

não se tinha (Alarcão & Canha, 2013). Vygotsky (1991) acrescenta que o 

alcance de um objetivo comum é facilitado pelas interações sociais, pois estas 
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são permeáveis ao diálogo, à cooperação e à troca de informações mútuas, 

implicando a responsabilidade a cada indivíduo.  

 A aprendizagem em grupo permite a ocorrência de confrontos que 

promovem, por isso, interações entre os sujeitos. As interações são, assim, 

vantajosas para o desenvolvimento dos indivíduos, para a sua aprendizagem e 

para a ocorrência de processos de pensamento, algo que não seria possível 

em ambientes de aprendizagem solitária (Vygotsky, 2003). O sujeito só 

consegue dotar um significado pessoal a um determinado conhecimento se lhe 

for proporcionada a oportunidade de interagir com outros. 

 Relativamente ao espaço de aula, a heterogeneidade existente numa 

turma reforça as interações sociais, no sentido de cada indivíduo realizar 

comportamentos e raciocínios que, partilhados, auxiliam no desenvolvimento 

cognitivo de cada um. Cabe ao docente perceber os distintos papéis que cada 

aluno assume no seio da turma e rentabilizar as interações entre todos, 

fazendo delas oportunidades de aprendizagem. 

  

Estatuto do Aluno 

 

 No entendimento de Cohen (1984), a participação e o desempenho dos 

alunos, dentro de um grupo de trabalho, difere consoante o estatuto de cada 

elemento. O mesmo autor (1994) define estatuto como um conjunto de 

atributos que são socialmente reconhecidos e que levam a assumir um estatuto 

elevado. Assim, possuindo as características que se reconhecem como 

superiores, um indivíduo tende a ser associado a um estatuto elevado. Cohen 

(1994) identificou vários tipos de estatuto, nomeadamente o académico, o 

social e o de pares. O primeiro está totalmente ligado ao cumprimento das 

atividades de cariz cognitivo, cuja relevância torna o estatuto mais poderoso. 

Isto indica que, por norma, os alunos que ostentam um estatuto académico 

mais elevado têm uma participação e intervenção mais frequente, mais 

influente, mais dominadora e beneficiam de mais oportunidades para poderem 

liderar (Webb, 1982). Pode-se deduzir, portanto, que o estatuto focado está 

interligado às competências cognitivas reconhecidas numa sala de aula.  

 O segundo estatuto identificado não será considerado, pois no local 

onde decorrerá o presente estudo, as questões raciais e étnicas não se 
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apresentam. De acordo com Cohen (1994), o estatuto social do estudante 

refere-se às variáveis que o compõem – raça, etnia e género -, influenciando os 

padrões de interação e as taxas de participação.  

 O terceiro estatuto – pares - é definido pelo mesmo autor como causador 

de desigualdades no interior dos grupos de trabalho, dadas as diferenças de 

popularidade ou de atração. Cohen (1998) acrescenta ainda que quem é 

popular está apto a mostrar competência numa ampla diversidade de tarefas, 

ao contrário de quem se isola socialmente.  

 Em síntese, segundo Cohen (1994), as interações sociais criadas no 

interior dos grupos de trabalho e a sua produtividade são influenciadas pelo 

estatuto do aluno. Assim, as expetativas criadas pelos elementos de um grupo 

de trabalho giram em volta dos discentes possuidores de características 

inerentes a um elevado estatuto. Na perspetiva de Cohen (1994), estes alunos 

são mais intervenientes do que os restantes, levando a que muitas vezes as 

suas sugestões sejam as decisões do grupo. Em contrapartida, isso não se 

verifica nos alunos de baixo estatuto.  

 

3.5.1.3 – METODOLOGIA 

 

3.5.1.3.1 – PARTICIPANTES 

 

Participaram no estudo 20 alunos (6 do sexo feminino e 14 do sexo 

masculino), de uma turma do 6º ano de escolaridade de uma escola EB 2/3 de 

vila Nova de Gaia, com idades compreendidas entre os 10 e os 13 anos. Um 

dos alunos participantes tem necessidades educativas especiais (NEE) - 

síndrome de Down.  
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3.5.1.3.2 – INSTRUMENTOS 

 

Fichas de Caracterização Individual e Pauta do 1º Período 

 

A caracterização da turma, mais especificamente no que concerne à 

prática desportiva fora do contexto escolar, foi realizada com base nas fichas 

de caracterização individual preenchidas na 1ª aula do 2º Período. Um dos 

objetivos desta ficha era apurar o número de praticantes da modalidade de 

Futebol - um dado relevante para a definição dos líderes.  

A ficha continha questões de resposta fechada e aberta, contendo 

indicadores relativos a 5 parâmetros – encarregado de educação, dados 

escolares, dados médicos, interesses e hábitos (ANEXO 3). 

 Das 20 fichas de caracterização individual, apenas os dados de 19 foram 

utilizadas, porquanto o aluno com NEE não respondeu de forma coerente. Dos 

19 participantes, 9 praticavam uma modalidade desportiva fora do contexto 

escolar. Destes 9, apenas 2 praticavam Futebol. Doze dos alunos 

consideraram a disciplina de Educação Física como uma das preferidas e, ao 

invés, apenas um aluno considerou a disciplina como aquela em que 

apresentava mais dificuldades. 

 A análise da pauta do 1º Período foi utilizada para determinar o líder 

académico.  

 

 Questionário Sociometricpro (version 2.3 Build 2) 

 

 Segundo Bastin (1966), o questionário sociométrico consiste em solicitar 

a todos os membros da turma/grupo que designem, entre os respetivos 

elementos, aqueles com quem desejariam partilhar uma determinada atividade 

(preferências). Do mesmo modo, o questionário incorpora questões que visam 

apurar aqueles com quem os respondentes não gostariam de integrar uma 

equipa/encontrar-se numa atividade (rejeições). Paralelamente, a aplicação do 

questionário permitiu que os alunos realizassem uma introspeção acerca das 

opiniões que os colegas tinham acerca de si, nomeadamente na possibilidade 

de serem ou não escolhidos para formar uma equipa.  
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 Para além dos índices de preferências e rejeições, o questionário inclui 

questões que visam captar as relações afetivas e de ascendência-dependência 

(designação de líderes de equipa - estatutos académico, de pares – positivo e 

negativo, motor e de liderança). Estes dados serviram para a identificação de 

diferentes tipos de líderes. Assim, e uma vez que o objetivo do questionário 

não se prendia apenas com a constituição das equipas, as questões foram 

norteadas por critérios de preferência, no sentido de “obter um aspeto conjunto 

de caraterísticas psicossociais dum grupo e dos membros que o compõem” 

(Bastin, 1966, p. 32). Os critérios impostos não limitavam o número de 

preferências, tendo incidido na constituição de uma equipa, na partilha dos 

tempos livres, na indicação do melhor aluno em termos académicos e motores 

(especificamente na aula de Educação Física) e o líder da turma. Inseriu-se 

também um critério inerente à exclusão/inclusão de um aluno com 

necessidades educativas especiais, tendo em conta a turma em estudo. 

O questionário (ANEXO 4) era constituído por 12 questões fechadas, 

quatro diretas, nomeadamente as referentes à identificação do líder da turma e 

à seleção do melhor aluno, na generalidade e a nível motor, e ainda à 

possibilidade de exclusão de um aluno com NEE. Os dados permitiram 

construir a matriz sociométrica por recurso ao programa SociometryPro 

(Version 2.3 Build 2). (ANEXO 5) 

    

Filmagens e Gravações  

 

 Todas as aulas foram filmadas por duas câmaras digitais - CANNON 

DCR-TRV33E e SAMSUNG HMX-F90WP. Uma foi colocada num ponto fixo, 

num ângulo que permitisse focar o espaço de jogo, e a outra foi manipulada por 

um elemento exterior (colega estagiário responsável pela função), com o 

objetivo de acompanhar as ações e comportamentos dos alunos em jogo de 

uma forma mais pormenorizada. Para que tal fosse possível, foi efetivado um 

pedido de autorização à direção da escola e encarregados de educação 

(ANEXO 6) 

As gravações áudio foram efetuadas com os capitães de equipa, 

munidos de um gravador fixo no braço, de forma a que todas as intervenções 

verbais fossem registadas. 
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Observação não participante 

 

Com a finalidade de compreender as dinâmicas grupais, recorreu-se ao 

Tool for Assessing Responsability-Based Education (TARE) (Wright & Craig, 

2011), mais especificamente à terceira secção do instrumento, designada de 

Student Responsability. Este engloba os seguintes comportamentos: 

 

 Respeito: resolvem conflitos emergentes de forma pacífica e sabem 

trabalhar em equipa, respeitando todos os elementos; 

 Participação: participam em todas as atividades e assumem os papéis 

solicitados; 

 Esforço: esforçam-se para dominar todas as tarefas e centram-se no 

seu aprimoramento; 

 Autodescoberta: participam nas tarefas de forma autónoma sem 

necessitarem de supervisão ou instrução; renegam os maus exemplos e 

não se deixam influenciar pela pressão dos pares; 

 Encorajamento: ajudam e encorajam os outros, emitindo feedback´s 

positivos e motivacionais. 

 

A observação e registo dos comportamentos nas diferentes equipas foi 

efetuado, em todas as aulas, pelos estudantes-estagiários na ficha de 

observação TARE (ANEXO 7), recorrendo a uma escala de 1 a 5 (VER 

QUADRO 2). 

 

QUADRO 2 – Escala da ficha de observação TARE 

1 - Medíocre 2 - Insuficiente 3 - Suficiente 4 - Bom 5 – Muito Bom 

Poucos ou nenhuns 

alunos do grupo 

evidenciaram o 

comportamento, o 

que condicionou a 

eficácia da aula 

Alguns alunos do 

grupo evidenciaram 

o comportamento 

mas muitos não o 

fizeram. Estas 

exceções foram 

frequentes e/ou 

graves o suficiente 

para impedir a 

aprendizagem. 

Muitos alunos do 

grupo evidenciaram 

o comportamento 

mas muitos não o 

fizeram. Foram 

observadas 

algumas exceções. 

A maioria dos 

alunos do grupo 

exibiu o 

comportamento 

salvo raras 

exceções. 

Todos os alunos do 

grupo exibiram o 

comportamento 

durante a aula, sem 

exceções 

observadas. 
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Game Performance Assessment Instrument (GPAI) 

 

 Nas últimas décadas, as estratégias de ensino nos desportos coletivos 

tenderam a privilegiar os modelos baseados na compreensão do jogo, tal como 

se aspirou na implementação do Modelo de Educação Desportiva do presente 

estudo. Neste sentido, o conteúdo centra-se, em primeiro lugar, nos aspetos 

táticos da modalidade, sem dissociar os processos percetivos e decisórios dos 

praticantes, na qualidade da sua execução motora, durante a atuação no 

complexo e variável contexto do jogo 4x4. A estes avanços consumados na 

ótica do ensino do jogo, com valorização da componente tática e da técnica 

situacional, correspondeu a criação de novos sistemas/instrumentos de 

avaliação, em alternativa aos testes de habilidades isoladas. Assim, e com o 

objetivo de avaliar as ações dos alunos do ponto de vista da compreensão 

tática do jogo e da capacidade de selecionar as ações adequadas para resolver 

os problemas em campo, recorreu-se ao GPAI. Instrumento que permite 

identificar os comportamentos dos alunos no jogo, abarcando não só os 

indicadores de natureza técnica, mas particularmente os de natureza tática e 

que se reportam à tomada de decisão e às ações do jogador com e sem bola, 

ofensivas e defensivas (Memmert & Harvey, 2008). Paralelamente, sendo o 

Futebol um desporto de invasão, considerou-se para a avaliação do 

desempenho dos alunos, a proposta de Mitchell et al. (2006), que destacam 

sete componentes táticos, a saber: (1) colocação em campo (ocupação da 

posição adequada no campo após realização de diversas ações); (2) 

ajustamento (deslocamento adequado de acordo com as exigências da 

situação); (3) tomada de decisão (escolha da ação a executar); (4) cobertura e 

marcação (controlo apropriado da sua zona defensiva e do seu adversário 

direto); (5) qualidade de execução (eficácia na realização da ação 

selecionada); (6) ações de apoio (cooperação adequada com os seus colegas, 

servindo de exemplo a garantia de linhas de passe); (7) guardar/marcar 

(defender um adversário que esteja ou não na posse da bola). Deste modo, a 

construção do instrumento pautou-se pela iniciativa de incluir as sete 

componentes apresentadas, enquadrando-as nos princípios de jogo que 

consideramos adequados, face ao ano de escolaridade dos participantes 

(ANEXO 8). 
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 Após construção do instrumento e validado do ponto de vista do 

conteúdo pelo professor de Futebol da Faculdade de Desporto da Universidade 

do Porto, este foi aplicado em três momentos distintos: na AD, na Avaliação 

Sumativa (AS) e duas semanas após esta última, com o intuito de analisar a 

retenção da aprendizagem ao nível do desempenho motor dos alunos. 

 Por sua vez, a coleta de dados realizou-se segundo as duas vias 

consideradas na aplicação do GPAI, assumindo uma via direta (registo no 

momento do jogo), e uma via indireta (gravação em vídeo), dada a 

necessidade de um maior refinamento e especificação das componentes 

observáveis, para fins avaliativos do desempenho e da retenção da 

aprendizagem.  

 O GPAI foi aplicado em dois momentos distintos utilizando os 

procedimentos acima descritos – avaliação final (sumativa) e avaliação de 

retenção (após duas semanas da avaliação final). 

 

Entrevista 

 

            Com o intuito de “aceder a pensamentos, preocupações e ansiedades 

experienciados pelos entrevistados” (Queirós & Lacerda, 2013, p. 177), 

recorreu-se a uma entrevista semiestruturada. Para esta entrevista definiu-se 

um esquema prévio de questões (ANEXO 9), onde, de acordo com Queirós & 

Lacerda (2013), o indivíduo é convidado a responder de forma exaustiva e 

pelas suas próprias palavras.  Efetuaram-se cinco entrevistas isoladas (uma a 

cada líder), dando-se conhecimento prévio do seu objetivo. Com o intuito de 

aceder ao maior número possível de impressões do entrevistado, as 

entrevistas decorreram num ambiente aberto e descontraído proporcionando a 

interatividade necessária. 

 As entrevistas foram realizadas no dia 29 de abril e tiveram a duração 

total de trinta minutos, aproximadamente. As entrevistas foram audiogravadas 

e posteriormente transcritas verbatim.  

 As entrevistas foram audiogravadas e posteriormente transcritas 

verbatim.  
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Unidade didática  

 

 O presente estudo foi realizado na UD de Futebol, sob os pressupostos 

do Modelo de Educação Desportiva, ao longo de 18 aulas – duas por semana 

(uma de 90 minutos e outra de 45 minutos). Neste período foram lecionados os 

conteúdos passe, condução de bola, penetração, cobertura ofensiva, 

contenção e cobertura defensiva. O início da UD deu-se no 2º período letivo, 

mais precisamente a 14 de janeiro de 2015 e o término registou-se a 20 de 

abril do mesmo ano civil (ANEXO 10). 

 A época desportiva de Futebol não seguiu, mediante Jones & Ward 

(1998), o mínimo de 20 aulas, uma vez que ao longo do 2º período letivo houve 

um feriado nacional e greve dos funcionários. Estas ocorrências impediram que 

o número de aulas indicado fosse cumprido. 

 Foi a primeira vez que este modelo de ensino foi aplicado a esta turma. 

Por conseguinte, a primeira aula foi dedicada à familiarização com o MED. Na 

segunda aula foi realizada a AD, no sentido de situar os alunos num 

determinado nível de desempenho motor, formar as equipas, encontrar o líder 

motor e ajustar os objetivos previstos. Na terceira aula procedeu-se à afiliação, 

promovendo “a integração dos alunos, no imediato, dos alunos em equipas e, 

consequentemente, o desenvolvimento do sentimento de pertença ao grupo” 

(Mesquita & Graça, 2011, p. 61). Os alunos foram igualmente estimulados a 

definir a identidade das suas equipas – nomes, símbolos, cores, mascote, 

bandeira, grito e coreografia (caracter opcional), bem como à entrega dos 

manuais de capitão/treinador e de equipa. Nesta mesma aula deu-se início à 

pré-época, sendo introduzidos os conteúdos respeitantes às habilidades 

motoras técnicas.  

 Na quarta e quinta aula foram trabalhados os conteúdos introduzidos na 

aula anterior e foi possibilitado aos alunos o primeiro contacto com os 

conteúdos táticos ofensivos, através de tarefas instrucionais que promoviam a 

competição intraequipas – todos os exercícios foram alvo de pontuação –, 

permitindo, ao mesmo tempo, que as equipas treinassem para a competição.  

 Chegada a sexta aula, as equipas tiveram o primeiro contacto com a 

competição interequipas, onde puderam colocar em prática as aprendizagens e 

o que tinham treinado até ao momento. 
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 Na sétima aula foram introduzidos os conteúdos relativos às habilidades 

motoras táticas defensivas e exercitados os conteúdos lecionados, sempre com 

base na preparação para a competição e com recurso a situações de 

aprendizagem que se aproximassem do objetivo culminante. A partir daqui, 

uma aula foi para o treino - competição intraequipas – e outra para a 

competição – interequipas.  

 Ao longo de todas as aulas não foram apenas pontuadas as tarefas 

instrucionais, mas também os conceitos psicossociais, como o empenho, a 

participação, o espírito de equipa, a cooperação e o FairPlay. Nas aulas de 

competição, os alunos assumiram uma variedade de papéis (ex. árbitros, 

estatísticos), permitindo que a elevada autonomia conferida aos alunos nas 

atividades os aproximasse das vivências de uma competição formal. 

 A antepenúltima aula serviu para realizar a AS do desempenho motor, 

através da situação de jogo 4x4, e de conhecimentos, como cognitivo, 

mediante a aplicação de um teste de conhecimentos. É de referir que na 

avaliação do desempenho motor foi aplicado o mesmo instrumento utilizado na 

AD. Relativamente à avaliação de conhecimentos os alunos foram submetidos 

a um teste de avaliação escrito (ANEXO 11). 

  Na última aula ocorreu o evento culminante. Procurou-se revestir o 

evento de festividade (Mesquita & Graça, 2011), onde se organizou o jogo da 

final, disputado pelas duas melhores equipas ao longo da época desportiva, no 

qual se consagrou a grande vencedora. As restantes equipas ficaram 

responsáveis por desempenhar as funções de árbitro, estatístico e claque, 

garantindo, assim, a promoção de entusiasmo e diversão entre todos os 

intervenientes. No final foram anunciadas as classificações finais e 

posteriormente entregues os prémios coletivos e individuais. Nesta aula foram 

também aplicadas as entrevistas aos líderes. 

 

Teste de conhecimentos 

 

O teste de conhecimentos foi analisado e validado pela professora 

orientadora antes da sua aplicação. Este foi aplicado em dois momentos 

distintos: na AS (13 de março de 2015) e após duas semanas do término da 



78 
 

época desportiva (8 de abril de 2015), com o intento de avaliar a retenção da 

aprendizagem dos alunos. De salientar ainda que foi aplicado o mesmo teste 

nos dois momentos de avaliação, tendo sido atribuída uma nota quantitativa a 

cada um. 

 

3.5.1.3.3 – PROCEDIMENTOS DE APLICAÇÃO 

 

No que concerne ao questionário e à ficha de caracterização individual, 

estas foram preenchidas por todos os alunos no dia 14 de janeiro de 2015. No 

momento de aplicação do questionário, foi reforçado que o mesmo só poderia 

ser entregue quando todas as questões estivessem respondidas e os alunos 

foram elucidados para a necessidade de serem honestos nas respostas. O seu 

preenchimento demorou aproximadamente 15 minutos. O carácter confidencial 

das respostas ao questionário foi garantido.      

A aplicação do MED, como referido, compreendeu um total de 18 aulas. 

A AD da componente motora foi complementada com a elaboração de uma 

matriz sociométrica e dados caracterizacionais que permitiram conhecer melhor 

os alunos, contribuindo para a formação de equipas equilibradas entre si, tanto 

sob o ponto de vista motor (heterogéneas) como sob o ponto de vista atitudinal, 

designadamente a definição de líderes (treinadores/capitães). A avaliação da 

componente motora foi efetuada por recurso ao GPAI, assente sobre os 

princípios de jogo tático-técnicos do nível elementar, em diferido. 

Adicionalmente, utilizou-se a mesma grelha observacional que foi preenchida in 

loco.  

Face ao número de alunos foram formadas e divulgadas à turma 5 

equipas de 4 elementos, de entre os quais um seria o capitão/treinador (líder).  

 Paralelamente, foi levada a cabo uma observação não participante – 

efetuada por dois estagiários com incidência nas dinâmicas grupais, em 

especial no grupo com o aluno com necessidades educativas especiais, com 

recurso ao TARE (Wright & Craig, 2011), mais especificamente à terceira 

secção do instrumento, designada ao Student Responsability. 

Relativamente à AS, esta seguiu os trâmites da AD. Por fim, e para 

apurar a aprendizagem cognitiva dos alunos, foi realizado um teste escrito. 



79 
 

Após duas semanas da AS foi aplicado novamente o GPAI, bem como um 

teste de avaliação de conhecimentos, no sentido de percecionar a real 

aprendizagem dos alunos. 

   

3.5.1.3.4 – PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE 

 

Matriz sociométrica/Dados caracterizacionais e Pauta do 1º Período 

 

 Para o tratamento e análise dos dados provenientes da aplicação do 

questionário sociométrico, foi utilizado o programa informático SociometryPro 

(Version 2.3 Build 2). Através da análise das matrizes sociométricas e dos 

gráficos (ANEXO 5), coadjuvados com a informação dos dados 

caraterizacionais da turma e dos resultados escolares, foi possível formar as 

equipas, uma vez que ficou patente a identificação dos líderes da turma 

mediante diferentes estatutos (académico, motor, pares – positivo e negativo – 

e liderança), reunindo-se igualmente elementos sobre a posição social e o 

papel de cada indivíduo no grupo em estudo. 

 Com esta informação, foram formadas 5 equipas de 4 elementos cada, 

com os respetivos líderes (VER QUADRO 3), sendo que os restantes alunos 

foram distribuídos de forma equilibrada, a fim de garantir a equidade nas 

equipas, mediante questões de rejeição e através do desempenho motor 

evidenciado na AD.   

 

QUADRO 3 – Caracterização dos perfis de liderança 

Líderes6 Estatuto Caracterização 

Afonso (Equipa A) Motor 

- Mencionado pelos colegas 

como o aluno mais competente a 

nível motor, na disciplina de 

Educação Física. 

Fernanda (Equipa B) Pares (negativo) 

- Mencionado como a pessoa 

com quem menos gostam de 

conviver nos tempos livres 

Bruno (Equipa C) Pares (positivo) 

- Mencionado como a pessoa 

com quem mais gostam de 

conviver nos tempos livres. 

                                                           
6
 Nomes fictícios por forma a reservar o anonimato. 
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Gaspar (Equipa D) Académico 
- Reconhecido como o melhor 

aluno da turma. 

Armanda (Equipa E) Liderança 
- Reconhecida como a líder da 

turma. 

 

 

Observação não participante 

 

 A análise das fichas de observação TARE foi realizada através da 

estatística descritiva, através de medidas de tendência central (média) e de 

dispersão (desvio padrão, valor mínimo e máximo). Para tal, recorreu-se ao 

software Microsoft Office Exel 2010. 

 

Transcrição das gravações 

 

 As intervenções de cada um dos líderes das equipas foram transcritas 

verbatim e sujeitas a análise de conteúdo de natureza dedutiva, no respeito 

pelo processo enunciado por Bardin (2004). Esta teve por base uma 

organização segundo três eixos principais: pré-análise, exploração do material 

e inferência e interpretação.  

 Para análise das transcrições, foi definido o quadro categorial com base 

nos comportamentos inseridos na Ficha de Observação TARE, conforme ilustra 

o QUADRO 4.  

 

QUADRO 4 – Categorias definidas pela análise do conteúdo informativo das gravações 

Gestão de 

conflitos 

Participação e 

empenho 
Autonomia Encorajamento 

Desempenho 

do papel de 

capitão 

Postura adotada 

face a conflitos 

emergentes 

Maior ou menor 

empenhamento face às 

atividades propostas e aos 

papéis que é solicitado a 

desempenhar. 

Mais ou menos 

dependente da 

supervisão e instrução 

para apresentar, 

explicar e realizar as 

tarefas. 

Intervenção face ao 

modo como os seus 

pares realizam as 

tarefas. 

Forma de intervir 

junto aos 

restantes 

elementos do 

grupo no 

cumprimento 

das tarefas 

(autocrático ou 

democrático) 
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Por forma a perceber a influência que cada líder teve na aprendizagem 

das equipas, foram cruzadas informações provenientes: do conteúdo das 

transcrições (aulas e entrevistas), da análise das observações não participante 

e da análise da progressão do desempenho motor e cognitivo dos alunos 

(avaliações sumativas e de retenção). O método utilizado foi realização de 

comparação constante, de Patton (2002). 

 

Avaliação do desempenho motor 

 

 O processo de comparação entre os resultados obtidos na AS e na 

Avaliação de retenção foi efetuado no programa IBM SPSS Statistics 21, 

recorrendo ao teste não paramétrico para medidas emparelhadas, o teste 

Wilcoxon. O nível de significância foi mantido a p≤0,05. 

 

Teste de conhecimentos 

 

Relativamente aos dados obtidos no teste de conhecimentos estes foram 

submetidos a uma análise no programa IBM SPSS Statistics 21, concretamente 

foi efetuado o teste não paramétrico para medidas emparelhadas, o teste 

Wilcoxon. O nível de significância foi mantido a p≤0,05. Paralelamente foi 

efetuada uma análise descritiva recorrendo à média e desvio padrão.  

 

3.5.1.3.5 – APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

De acordo com os instrumentos utilizados e os dados recolhidos, a 

apresentação dos resultados está organizada em três secções: i) 

comportamentos grupais (gerais e específicos); ii) intervenção dos líderes na 

dinâmica de grupo; iii) retenção da aprendizagem. 

 

I. Comportamentos grupais  

 

O comportamento grupal foi analisado segundo duas perspetivas, uma 

mais específica e outra mais genérica. Numa primeira fase, foram analisados 
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os comportamentos específicos dos diferentes grupos/equipas, ao longo das 11 

aulas (VER QUADRO 5), resultantes dos registos que advieram da observação 

não participante. Posteriormente, revelou-se pertinente a indagação dos 

comportamentos gerais observados em cada aula (VER QUADRO 6), nos 

distintos grupos de liderança. Os dados apresentados nos seguintes quadros 

resultam da análise dos resultados das fichas de observação TARE (ANEXO 

7). 

 

QUADRO 5 – Média e desvio padrão dos comportamentos específicos observados nos diferentes grupos de liderança, 
ao longo de 11 aulas. 

Equipa A B C D E 

Estatuto 

Motor 
Pares 

(negativo) 

Pares 

(positivo) 
Académico Liderança 

M + sd M + sd M + sd M + sd M + sd 

Respeito 

O1 4,4±1,10 2,9±0,70 4,3±1,01 4,7±0,47 3,2±0,87 

O2 4,1±1,22 2,9±0,70 4,3±1,01 4,7±0,47 3,2±0,98 

Participação 

O1 4,1±0,94 3,1±0,70 4,5±0,69 4,8±0,41 3,3±0,79 

O2 4,3±1,01 3,0±0,63 4,6±0,67 4,9±0,30 3,3±0,79 

Esforço 

O1 4,0±1,00 2,6±0,68 4,2±0,98 4,6±0,52 3,2±0,87 

O2 4,1±0,83 2,5±0,69 4,4±0,81 4,6±0,50 3,1±0,94 

Autodescoberta 

O1 3,2±0,60 2,8±0,41 4,1±0,70 4,5±0,69 2,6±0,51 

O2 3,3±0,65 2,8±0,75 4,1±0,83 4,6±0,52 2,6±0,51 

Encorajamento 

O1 3,7±0,79 2,6±0,68 4,2±0,98 4,7±0,47 3,3±0,79 

O2 3,8±0,98 2,9±0,83 4,5±0,93 4,7±0,65 3,3±0,65 

Legenda: O1 – Observador 1, O2 – Observador 2; M – Média; sd – Desvio padrão 

 

Nota: O registo ocorreu segundo uma escala de 5 valores, mediante o especificado na 

metodologia (página 73). 

 

 Mediante a análise do que consta no QUADRO 5, relativo aos 

comportamentos específicos, é possível verificar que foi na categoria 

“participação” que as equipas apresentaram melhores resultados, mesmo que 

os dados relativos às equipas B (liderada pelo capitão que ostentava o estatuto 

“Pares - negativo”) e E (liderada pelo capitão detentor do estatuto “Liderança”) 
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não comprovem isso. Esta constatação evidencia que a maioria dos alunos 

participou em todas as tarefas e assumiram os papéis solicitados.  

Em comparação com o destaque que apresentou na “participação”, a 

equipa D (líder académico) também se destacou no “respeito” (4,7±0,47) e 

“encorajamento” (O1 - 4,7±0,47 e O2 - 4,7±0,65). Já a equipa C (líder pares – 

positivo) sobressaiu no “respeito” (4,3±1,01) e, na perspetiva do observador 2, 

no “encorajamento” (4,5±0,93). No que concerne à equipa A (líder motor), a par 

da equipa C e D, o “respeito” também se destacou (O1 - 4,4±1,10 e O2 - 

4,1±1,22). Pelo contrário, tanto a equipa C (O1 - 4,1±0,70 e O2 - 4,1±0,83), a D 

(O1 - 4,5±0,69 e O2 - 4,6±0,52) e a A (O1 - 3,2±0,60 e O2 - 3,3±0,65) 

obtiveram os piores resultados na “autodescoberta”, o que revelou uma menor 

capacidade em participar nas tarefas de forma autónoma sem supervisão ou 

instrução.  

Ainda relativamente aos mesmos dados, as equipas B (líder pares – 

negativo) e E (líder liderança) foram as que obtiveram as médias mais baixas 

em todos os comportamentos observados (respeito, participação, esforço, 

autodescoberta e encorajamento), revelando a dificuldade de alguns elementos 

das equipas em evidenciarem os comportamentos requeridos. Ainda assim, 

com a exceção da participação, foi unânime para ambos os observadores que 

a melhor classificação da equipa B foi no “respeito” (2,9±0,70) e da equipa E foi 

no “encorajamento” (O1 - 3,3±0,79 e O2 - 3,3±0,65). 

QUADRO 6 – Média e desvio padrão dos comportamentos específicos observados nos diferentes grupos de liderança, 
ao longo de 11 aulas. 

Equipa A B C D E 

Estatuto 

Motor 
Pares 

(negativo) 

Pares 

(positivo) 
Académico Liderança 

M + sd M + sd M + sd M + sd M + sd 

Aula 1 

O1 3,8±0,45 3,0±0,00 4,6±0,55 5,0±0,00 4,0±0,71 

O2 3,8±0,45 2,6±0,55 4,6±0,55 4,8±0,45 4,0±0,71 

Aula 2 

O1 3,6±0,55 2,8±0,45 4,8±0,45 5,0±0,00 3,6±0,55 

O2 3,2±0,45 2,4±0,55 4,6±0,55 5,0±0,00 3,2±0,45 

Aula 3 

O1 2,8±0,45 2,0±0,00 3,2±0,45 4,2±0,45 2,8±0,45 

O2 2,6±0,55 2,0±0,00 3,4±0,55 4,0±0,71 2,6±0,55 
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Aula 4 

O1 2,2±0,45 2,6±0,55 4,2±0,45 4,6±0,55 2,0±0,00 

O2 2,6±0,55 2,8±0,45 4,2±0,45 5,0±0,00 2,2±0,45 

Aula 5 

O1 3,6±0,55 2,6±0,55 4,2±0,45 4,6±0,55 2,6±0,55 

O2 4,0±0,00 2,8±0,45 4,2±0,84 4,6±0,55 2,0±0,00 

Aula 6 

O1 3,8±0,45 2,6±0,55 5,0±0,00 4,2±0,45 3,0±0,00 

O2 4,2±0,84 2,8±0,45 5,0±0,00 4,2±0,45 3,0±0,00 

Aula 7 

O1 3,8±0,45 3,4±0,55 2,4±0,55 5,0±0,00 3,6±0,55 

O2 4,2±0,84 3,8±0,45 2,6±0,55 5,0±0,00 3,8±0,45 

Aula 8 

O1 4,4±0,89 3,0±0,00 5,0±0,00 5,0±0,00 3,6±0,55 

O2 4,6±0,89 3,0±0,00 5,0±0,00 5,0±0,00 3,8±0,45 

Aula 9 

O1 4,4±0,89 3,4±0,55 5,0±0,00 3,8±0,45 3,8±0,45 

O2 4,6±0,89 4,0±0,00 5,0±0,00 4,4±0,55 3,8±0,45 

Aula 10 

O1 4,8±0,45 2,0±0,00 4,0±0,00 5,0±0,00 2,0±0,00 

O2 4,6±0,89 1,8±0,45 4,6±0,55 5,0±0,00 2,4±0,55 

Aula 11 

O1 4,6±0,89 3,6±0,55 4,4±0,55 4,8±0,45 3,2±0,45 

O2 4,6±0,89 3,0±0,00 5,0±0,00 4,8±0,45 3,2±0,45 

Geral 

O1 3,8±0,93 2,8±0,64 4,3±0,87 4,7±0,52 3,1±0,79 

O2 3,9±0,99 2,8±0,72 4,4±0,85 4,7±0,50 3,1±0,80 

Legenda: O1 – Observador 1, O2 – Observador 2; M – Média; sd – Desvio padrão 

 

Nota: O registo ocorreu segundo uma escala de 5 valores, mediante o especificado na 

metodologia (página 73). 

 

Numa perspetiva mais genérica, no QUADRO 6 são apresentados os 

comportamentos gerais das equipas em cada aula. Os dados permitem 

constatar que os comportamentos gerais variam de aula para aula, sendo que 

as equipas C (líder pares – positivo) e D (líder académico) foram as que se 

destacaram.  

A Figura 5 ilustra os dados que advieram das médias gerais (expostas 

no Quadro) dos registos dos dois observadores, verificando-se uma variação 

nos comportamentos das diferentes equipas ao longo das 11 aulas. 
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Figura 5 – Variação dos comportamentos dos diferentes grupos de liderança, ao longo das 11 aulas 

 

 No que concerne à equipa D (líder académico), esta sobressaiu por se 

ter mantido sempre entre o 4 e o 5. Com o mesmo registo, à exceção de duas 

aulas (3 e 7), esteve a equipa C (líder pares – positivo). No sentido contrário, a 

equipa B destaca-se como aquela que obteve piores resultados, com exceção 

das aulas 4, 5 e 7. Relativamente à equipa E, os registos mostram que a 

evidência dos comportamentos foi decrescendo do início até à 4ª aula, subindo 

de seguida até à aula 9. No que se refere à equipa A (líder motor), registou-se 

um decréscimo até à aula 4, seguida de uma subida exponencial até ao final. 

 

II. Intervenção dos líderes na dinâmica de cada grupo 

 

Os dados recolhidos nas transcrições foram enquadrados em categorias 

definidas com base nos comportamentos presentes no TARE: gestão de 

conflitos, participação e empenho, encorajamento, autonomia e desempenho 

da função de líder.  

 

 

 

 



86 
 

a) Gestão de conflitos 

 

Relativamente à gestão de conflitos, com a exceção da equipa D (líder 

académico), ocorreram algumas situações de conflito interequipas. Foi notória 

a dificuldade que os capitães tiveram em lidar com os elementos que 

constituíam a equipa. Na equipa C (líder de pares – positivo) apenas se 

verificou uma situação de conflito, expressa no excerto que se segue, através 

de uma discussão entre o capitão e um dos elementos: 

 

“Estás sempre a mandar vir!” (Membro da equipa C) 

“Não queres fazer? Vou dizer ao professor” (Líder de pares positivo – Equipa C) 

“É preciso falares alto?” (Membro da equipa C) 

“Se vocês não ouvem o que eu digo.” (Líder de pares positivo – Equipa C) 

“Eu ouço, não precisas de reclamar.” (Membro da equipa C) 

“Tu não te esforças.” (Líder de pares positivo – Equipa C) 

“Tu também não ensinas nada.” (Membro da equipa C) 

“Tu também não queres aprender.” (Líder de pares positivo – Equipa C) 

 

  

 Na equipa A (líder motor) sobressaíram situações de conflito em duas  

aulas, sobretudo pela dificuldade que o capitão tinha em integrar a rapariga na 

sua equipa. Devido ao seu lado competitivo acentuado, acabava por 

descentrar-se da aprendizagem, preocupando-se apenas em ganhar, o que 

resultou num conflito com o aluno menos hábil da equipa, como expressa o 

seguinte excerto: 

  

“Tu não queres aprender e eu se te passar a bola vou perder o jogo.” (Líder motor – 

Equipa A)  

“Eu não gosto nem percebo nada de Futebol e tu não sabes ensinar nada.” (Membro 

da Equipa A) 

“Então não sei o que estás aqui a fazer.” (Líder motor – Equipa A) 

 

 Após estes conflitos, resolvidos com a intervenção do professor, foi 

possível notar, aula após aula, uma mudança de atitude do capitão face ao 
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aluno com mais dificuldades. Passou a integrá-lo e a preocupar-se mais com a 

aprendizagem, fazendo-o sentir-se parte da equipa. 

Nas equipas B (líder de pares negativo) e E (líder de liderança) surgiram 

várias situações de conflito. Os capitães destas equipas nunca conseguiram 

resolver essas situações e mantiveram a sua postura de despreocupação ao 

longo das aulas. No caso da equipa B, ficou patente o má relação dos 

membros da equipa com a capitã. 

 

“Estás-te nas tintas para isto.” (Líder de pares negativo – Equipa B)  

“Está calada, tu não mandas.” (Membro da equipa B) 

“Também não me interessa nada disto.” (Líder de pares negativo – Equipa B) 

 

Na equipa E, verificou-se uma grande dificuldade da capitã em lidar com o 

aluno com síndrome de Down.  

 

“Tu não fazes nada do que eu te digo. Já estou farta.” (Líder de liderança – Equipa E) 

 

b) Participação e empenho 

 

No que concerne à categoria “Participação e empenho”, os capitães das 

equipas A (líder motor), C (líder de pares – positivo) e D (líder académico) 

foram os mais interventivos e motivados no desempenho das suas funções. No 

seguinte excerto, ambos os alunos reconhecem não possuir competência 

suficiente para intervir, recorrendo à ajuda do professor para dar resposta à 

tarefa. 

 

“Professor, eu só tenho 3 colegas de equipa. Acha que dá para fazer este exercício 

com 3? Posso por um guarda-redes e fazemos 1x1?” (Líder motor – Equipa A) 

“Professor, eu estou a tentar explicar-lhe como se faz mas ele não entende. Pode 

ajudar-me?” (Líder pares positivo – Equipa C) 

“Professor, posso fazer com a minha equipa este exercício? Acho que estamos a 

precisar de treinar isto.” (Líder académico – Equipa D) 
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Já as capitãs das equipas B e E revelaram, ao longo das aulas, uma 

postura displicente, delegando nos colegas as funções da sua 

responsabilidade. 

 

“Vai tu escolher campo ou bola.” (Líder de pares negativo – Equipa B) 

“Agora passas tu a ensinar-lhe. Já que ele só faz o que tu dizes. Assim não tenho que 

me chatear com nada.” (Líder de liderança – Equipa E) 

 

c) Encorajamento 

 

Os capitães das equipas A, C e D foram os que mais emitiram palavras 

de incentivo e encorajamento aos seus colegas de equipa. Mencione-se, a 

título de exemplo, um excerto das transcrições de cada um dos líderes: 

 

“Ganhámos! Boa equipa, estou muito orgulhoso. Estão a ver como se jogarmos unidos 

como uma equipa conseguimos ganhar? É assim mesmo, vamos continuar assim. 

Passa e desmarca. Não fica parado no mesmo sítio.” (Líder motor – Equipa A) 

“Vai, vai, vai, vai. Boa, é assim mesmo que se faz o passe. Continua assim, sempre a 

passar com a parte interna do pé.” (Líder de pares positivo – Equipa C) 

“Desmarcar, desmarcar. É isso mesmo. Está bem melhor agora. Afasta de quem tem a 

bola.” (Líder académico – Equipa D) 

 

 Evidencia-se que no caso destas duas equipas, os encorajamentos dos 

líderes se revestem de conteúdo específico, ao contrário das líderes das 

equipas B e E.  

 

d) Autonomia 

 

O líder académico (equipa D) foi quem demonstrou mais conhecimentos 

acerca dos conteúdos abordados no desempenho do seu papel. Deste modo, 

foi o que se revelou mais autónomo e quem necessitou de menos supervisão. 

 

“Estás a perceber? Quando a tua equipa não tiver a bola, ou tu ou ele vão para a 

baliza. Quando a minha equipa não tiver a bola, vou eu ou ele para a baliza. Assim 



89 
 

criamos uma situação de 2x1, superioridade numérica para quem ataca. Assim 

treinamos a cobertura ofensiva.” (Líder académico – Equipa D) 

 

 Quanto ao capitão detentor do estatuto pares positivo, em caso de 

dúvida, procurou junto do professor saber se o que estava a transmitir aos 

colegas estava correto, como expressa o seguinte exemplo: 

 

“O professor estava a dizer que quem está a defender tem que ir tentar roubar a bola e 

não esperar. Tem que conseguir diminuir o espaço de ação do atacante que tem a 

bola”. (Líder de pares positivo – Equipa C) 

 

 Contrariamente, as capitãs das equipas B e E foram as que se 

mostraram mais dependentes da intervenção do professor no momento da 

apresentação das tarefas. O desinteresse em consultar o manual para 

poderem explicar pode justificar este comportamento. 

 

“Não percebi nada do que era para fazer e também não me apetece ir ali buscar o 

manual para ver.” (Líder de pares negativo – Equipa B) 

“Não trouxe o manual. Ficou na mochila. É mesmo preciso ir buscar? Se não 

percebermos o que é para fazer eu chamo o professor e ele explica outra vez. Não se 

preocupem.” (Líder de liderança – Equipa E) 

 

e) Desempenho da função de líder 

 

Os capitães com os estatutos de líder de pares positivo (equipa C) e 

líder académico (equipa D) foram aqueles que mais assumiram uma postura 

democrática, fomentando uma participação equitativa a todos os elementos das 

suas equipas, ao longo de todas as aulas. Ficou notória a preocupação destes 

líderes em trocar os alunos mediante as posições no campo (sobretudo o 

guarda-redes), quem era responsável pelos lançamentos de linha lateral, 

marcação de cantos, livres e grandes penalidades.  

 

“Vai tu à baliza agora. Só faltas tu ir.” (Líder de pares positivo – Equipa C) 
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“Cheguem todos aqui. Temos que combinar uma estratégia para o jogo. Tu fazes os 

lançamentos, tu marcas os cantos, eu os livres e ele os penaltis. Pode ser? No próximo 

jogo trocamos.” (Líder académico – Equipa D) 

 

 No caso do capitão com o estatuto de líder motor (equipa A), a 

preocupação em proporcionar uma participação equitativa a todos os membros 

da sua equipa só se começou a verificar quando deixaram de existir situações 

de conflito. A partir da quarta aula, deixou de se preocupar apenas com ele e 

com o resultado e passou a preocupar-se com os outros e com o processo 

para atingir o resultado desejado.  

 

“Temos todos que aprender e saber fazer as mesmas coisas. Neste exercício começo 

eu ao meio para perceberem como se faz. Depois vamos trocando, está bem?” (Líder 

motor – Equipa A) 

 

 Contrariamente, as capitãs das equipas B (estatuto líder de pares 

negativo) e E (estatuto líder de liderança) não se mostraram preocupadas em 

proporcionar, a todos os elementos da equipa, uma participação equitativa. Só 

o faziam quando o professor as alertava para essa necessidade. 

 

“Não precisam de me passar a bola. Eu não me importo. Só não quero é ir à baliza. Fico 

aqui no meio. Nem eu nem ela vamos à baliza.” (Líder de pares negativo – Equipa B) 

“Ficas sempre tu à baliza em todos os jogos. Assim não marcamos golos mas também 

não sofremos muitos” (Líder de liderança – Equipa E) 

 

III. Retenção da aprendizagem 

 

Nesta secção serão ilustrados os resultados do desempenho motor, bem 

como os resultados dos testes de conhecimento, na AS e na de Retenção. 
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a) Desempenho motor 

 

A análise dos dados revela que na generalidade dos conteúdos técnico-

táticos houve retenção da aprendizagem.  

No conteúdo penetração (VER QUADRO 7) não se detetaram diferenças 

significativas ao nível dos comportamentos apropriados e verificam-se 

diferenças significativamente mais baixas na avaliação de retenção nos 

comportamentos inapropriados, indicando que houve retenção da 

aprendizagem. 

 

QUADRO 7 – Valores médios, desvio padrão e valor de p relativo ao número de execuções apropriadas e 
inapropriadas do conteúdo Penetração- Avaliação sumativa e Avaliação de retenção. 

 Avaliação 

Sumativa 

Avaliação de 

retenção P 

 M sd M sd 

Apropriadas 3,00 3,37 3,25 3,13 0,50 

Não apropriadas 3,00 4,10 2,00 3,91 0,02* 

* diferenças com significado estatístico para p≤0,05. 

Nos conteúdos cobertura defensiva, passe e condução os resultados 

apontam no mesmo sentido, o da retenção da aprendizagem – sem diferenças 

com significado estatístico ao nível dos comportamentos apropriados, 

excetuando no conteúdo  condução (diminuição na avaliação de retenção) e 

valores de comportamentos inapropriados significativamente mais baixos nos 

comportamentos inapropriados (VER QUADROS 8, 9 e 10).  

QUADRO 8 – Valores médios, desvio padrão e valor de p relativo ao número de execuções apropriadas e 
inapropriadas do conteúdo cobertura defensiva - Avaliação sumativa e Avaliação de retenção. 

 Avaliação 

Sumativa 

Avaliação de 

retenção P 

 M sd M sd 

Apropriadas 3,25 2,61 3,85 2,50 0,16 

Não apropriadas 3,10 2,34 2,00 1,75 0,01* 

* diferenças com significado estatístico para p≤0,05. 
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QUADRO 9 – Valores médios, desvio padrão e valor de p relativo ao número de execuções apropriadas e 
inapropriadas do conteúdo passe - Avaliação sumativa e Avaliação de retenção. 

 Avaliação 

Sumativa 

Avaliação de 

retenção P 

 M sd M sd 

Apropriadas 4,90 4,55 5,35 3,38 0,13 

Não apropriadas 2,55 2,01 1,50 1,47 0,003* 

* diferenças com significado estatístico para p≤0,05. 

QUADRO 10 – Valores médios, desvio padrão e valor de p relativo ao número de execuções apropriadas e 
inapropriadas do conteúdo condução - Avaliação sumativa e Avaliação de retenção. 

 Avaliação 

Sumativa 

Avaliação de 

retenção P 

 M sd M sd 

Apropriadas 3,05 5,63 2,30 4,71 0,05 

Não apropriadas 1,90 3,32 0,95 2,09 0,01* 

* diferenças com significado estatístico para p≤0,05. 

Relativamente à cobertura ofensiva e contenção verificaram-se diferenças 

com significado estatístico ao nível dos comportamentos apropriados (VER 

QUADROS 11 e 12). Face ao facto de os valores médios serem superiores na 

avaliação de retenção, também nestes conteúdos houve retenção da 

aprendizagem. Dado que na cobertura ofensiva é reforçado pelo facto de os 

comportamentos inapropriados serem significativamente inferiores na avaliação 

de retenção (VER QUADRO 11).  

QUADRO 11 – Valores médios, desvio padrão e valor de p relativo ao número de execuções apropriadas e 
inapropriadas do conteúdo cobertura ofensiva - Avaliação sumativa e Avaliação de retenção. 

 Avaliação 

Sumativa 

Avaliação de 

retenção P 

 M sd M sd 

Apropriadas 12,25 10,21 15,95 10,28 0,001* 

Não apropriadas 7,75 5,05 7,45 5,42 0,33 

* diferenças com significado estatístico para p≤0,05. 
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Relativamente ao conteúdo contenção, como referido os valores 

indicam que houve retenção da aprendizagem. Os comportamentos 

apropriados foram significativamente superiores na avaliação de retenção. 

Já os comportamentos inapropriados não se verificara com significado 

estatístico entre as duas avaliações (VER QUADRO 12). 

 

QUADRO 12 – Valores médios, desvio padrão e valor de p relativo ao número de execuções apropriadas e 
inapropriadas do conteúdo contenção - Avaliação sumativa e Avaliação de retenção 

 Avaliação 

Sumativa 

Avaliação de 

retenção P 

 M sd M sd 

Apropriadas 11,50 9,24 15,05 10,65 0,01* 

Não apropriadas 10,50 7,57 9,30 7,35 0,11 

* diferenças com significado estatístico para p≤0,05. 

 

b) Conhecimentos 

 

A análise dos dados referentes às classificações obtidas pelos alunos 

nos dois testes pode ser observada no QUADRO 13. A análise permite inferir 

que as classificações obtidas nos dois testes não são significativamente 

diferentes, evidenciado que os alunos mantiveram os níveis de conhecimentos 

da avaliação sumativa para a avaliação de retenção. 

 

QUADRO 13 – valores médios, desvio padrão e valor de p das classificações obtidas pelos alunos na Avaliação 
sumativa e Avaliação de retenção 

 Avaliação 

Sumativa 

Avaliação de 

retenção P 

 M sd M sd 

Classificação 67,52 13,20 66,50 11,93 0,53 

 

 

3.5.1.3.6 – DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
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Nesta secção serão discutidos os resultados obtidos, tendo em 

consideração o objetivo central do estudo – analisar as dinâmicas de grupo no 

âmbito do MED, especificamente os perfis de liderança, e seu contributo para a 

aprendizagem motora e cognitiva dos alunos, na modalidade de Futebol, numa 

turma do 6º ano de escolaridade. Para tal, procurou-se enquadrar os dados 

oriundos das várias fontes de informação, nomeadamente das observações 

dos comportamentos grupais, gerais e específicos, da intervenção dos líderes 

na dinâmica de grupo, através das gravações e transcrições, e da retenção da 

aprendizagem ao nível do desempenho motor e dos conhecimentos. 

 

 Líder motor (Equipa A) 

 

 Em junção com a pauta do 1º período letivo, a matriz sociométrica fez 

emergir o líder motor, que foi apontado pelos colegas de Turma como o aluno 

mais competente do ponto de vista motor, na disciplina de Educação Física. A 

título de curiosidade, este mesmo aluno foi dos menos assinalados na questão 

que remetia para as pessoas com quem os alunos mais gostariam de trabalhar. 

Este dado poderá indicar que, aquando do preenchimento do questionário, os 

alunos da turma não lhe reconheciam capacidades para trabalhar 

colectivamente.  

 O capitão da equipa A demonstrou, ao longo do 1º Período letivo, 

competências intrínsecas para a prática desportiva, uma vez que foi o melhor 

nas modalidades lecionadas até então. Apesar disso, a cooperação com os 

colegas nunca foi uma característica notória no aluno até lhe ser atribuído o 

papel de capitão. Esta constatação vai ao encontro do que refere Cohen 

(1984), quando afirma que um aluno sabendo incorporar e compreender as 

interações sociais torna-se mais participativo no contexto da aula.  

 Quando confrontado com o MED, o capitão da equipa A revelou um 

grande entusiasmo por desempenhar as suas novas funções. Mostrou-se 

empenhado, motivado e interventivo, apesar destes comportamentos só se 

começarem a verificar a partir da aula 5. Anteriormente, o lado competitivo do 

líder motor levou a que ocorressem algumas situações de conflito, sobretudo 
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com o membro da equipa do sexo feminino que não apresentava tanta aptidão 

para a modalidade, como o excerto seguinte da entrevista elucida: 

 

“No início ela não estava dentro da equipa. Fazia tudo o que as amiguinhas diziam 

mesmo que isso nos prejudicasse. Ela não sabia jogar e não queria aprender e eu 

queria ensinar-lhe para podermos ganhar mas ela não deixava e isso irritava-me”. 

(Entrevista ao líder motor – Equipa A) 

 

 Quando percebeu verdadeiramente o seu papel no seio da equipa, esta 

postura trouxe repercussões positivas nos comportamentos gerais e 

específicos. A partir desta mudança, pode verificar-se que a classificação do 

“respeito”, “participação”, “esforço” e “encorajamento” foi subindo 

progressivamente. Foi na “autodescoberta” que a equipa obteve piores 

resultados, o que reflete a dificuldade da equipa em trabalhar de forma 

autónoma sem necessitar de supervisão ou instrução. O capitão não se 

mostrou autónomo para resolver os problemas com que se ia deparando, o que 

levou à intervenção do professor, sobretudo no caso de conflito com a aluna 

menos hábil.  

 

 Líder de pares negativo (Equipa B) 

 

 No decurso das 11 aulas, com exceção das aulas 4, 5 e 7, a equipa B foi 

a que registou piores resultados ao nível do comportamento geral (VER 

FIGURA 5). Para isso, em muito contribuiu o desinteresse, despreocupação, 

desmotivação e displicência da capitã no desempenho das suas funções e 

responsabilidades, como a própria afirma no excerto seguinte, relativo à 

entrevista realizada. 

 

“Eu acho que correu mal. Eu não gosto de Futebol e não soube ensinar. Os rapazes da 

minha equipa não gostavam de mim e nem eu deles. Eu não queria ser capitã e sei que 

não me esforcei para tentar dar o meu melhor. Daí eu dizer que correu mal.” (Entrevista 

à líder de pares negativo – Equipa D)  

 

 Por vezes, a postura da líder de pares negativo contagiava a equipa e os 

seus elementos deixavam-se envolver no ambiente de distração criado. Outras 
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vezes, a mesma postura motivava, sobretudo os alunos do sexo masculino, a 

desempenharem funções e tarefas que não eram da sua responsabilidade. Não 

surpreende por isso que tenha sido a equipa B a obter a média mais baixa da turma 

em todos os comportamentos específicos observados (respeito, participação, 

esforço, autodescoberta e encorajamento), sendo mesmo o “esforço” 

(2,5±0,69), para o observador 2, a pior média de todos os comportamentos 

entre todas as equipas. Isto revela que os alunos se esforçaram pouco para 

dominar todas as tarefas e centrarem-se no seu aproveitamento. 

 A capitã em muito contribuiu para as baixas médias registadas nos 

comportamentos observados, devido à sua incapacidade de resolver as várias 

situações de conflito emergentes e saber trabalhar em equipa (respeito – 

2,9±0,70), à dificuldade em ajudar e encorajar os outros (encorajamento – 

O1:2,6±0,68 e O2:2,9±0,83) e à falta de autonomia demonstrada 

(autodescoberta – O1:2,8±0,41 e O2:2,8±0,75).  

 

Líder de pares positivo (Equipa C) 

 

 No decorrer das 11 aulas, o capitão da equipa C evidenciou um 

comportamento condizente com o seu estatuto (líder de pares positivo). 

Revelou-se empenhado, motivado e interessado em desempenhar as funções 

que eram da responsabilidade do capitão. A postura adotada pelo líder de 

pares positivo contagiou a equipa em todas as aulas, à exceção da aula 7 em 

que se registou uma situação de conflito entre ele e os restantes membros da 

equipa. Este problema foi resolvido no seio da equipa, o que revela a 

capacidade do líder em resolver conflitos emergentes de forma pacífica, bem 

como de trabalhar em equipa, respeitando todos os elementos. Neste contexto, 

importa referir que a equipa C foi a que obteve a segunda média mais alta em 

todos os comportamentos específicos observados (respeito, participação, 

esforço, autodescoberta e encorajamento). Contudo, foi na “autodescoberta” 

que alcançou piores resultados (O1: 4,1±0,70 e O2: 4,1±0,83), o que pode 

estar relacionado com a dificuldade que, em certos momentos, a equipa teve 

em participar nas tarefas de forma autónoma, sem que fosse necessária a 

supervisão ou instrução do professor.  
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 Para o observador 2, o líder de pares positivo demonstrou um 

comportamento muito encorajador, tanto nas aulas de treino como de 

competição, preocupando-se em emitir feedback´s positivos e motivacionais. 

Esta postura, aliada ao esforço e entrega adicionais, permitiu manter a equipa 

muito coesa, unida e competitiva.  

 É importante ressalvar que a aluna que integrou esta equipa foi aquela 

que dentro do sexo feminino registou maior progressão. Isto está relacionado 

com a constante preocupação que os restantes membros da equipa, sobretudo 

do capitão, tinham em fazer com que quem apresentava menos aptidão para a 

modalidade pudesse aprender e posteriormente ajudar a equipa. Ficou patente 

uma enorme cooperação intraequipa ao longo das aulas, como o próprio líder 

afirma na entrevista realizada: 

 

“O mais difícil foi conseguir fazer com que ela aprendesse as coisas. Não porque ela 

não quisesse mas porque de uma aula para a outra ela se esquecia. Então como 

sabíamos que era importante ela aprender porque era quem tinha mais dificuldades 

unimo-nos como uma equipa para tentar ensinar-lhe. Esta estratégia acabou por correr 

bem e para além de se notar que ela melhorou muito também conseguimos por todos 

juntos a lutar pelo objetivo” (Entrevista ao líder de pares positivo – Equipa C) 

 

Líder académico (Equipa D) 

 

 Webb (1982) refere que um aluno com um estatuto académico elevado 

participa e intervém com mais frequência, é mais influente, domina as 

interações e beneficia de mais oportunidades para liderar, uma vez que o seu 

conhecimento é aceite e reconhecido pelos pares. Esta afirmação assenta 

sobre o que foi o líder académico, apontado pelos colegas como o melhor 

aluno da turma, ao longo das 11 aulas. O capitão mostrou-se sempre 

empenhado, motivado, participativo e interventivo no desempenho das suas  

funções e responsabilidades, como espelha a sua afirmação na entrevista 

levada a cabo: 

  

“O que mais gostei foi ter sido capitão. Poder ensinar os meus colegas e dar 

oportunidade aos que sabem menos de melhorarem foi o melhor, sem dúvida. Recorri 

ao manual sempre que não sabia o que era para fazer ou como se tinha que fazer, 
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procurei puxar os meus colegas para conseguíssemos ganhar todos os jogos e tentei 

manter a equipa sempre unida e que todos se respeitassem uns aos outros. Foi a 

melhor experiência de sempre.” (Entrevista ao líder académico – Equipa D)  

 

 O capitão da equipa D desempenhou um papel solidário, encorajador e 

de cooperação junto da equipa, ajudando através da emissão de feedback´s 

corretivos e motivacionais. O que se refletiu na melhor média da turma no 

“encorajamento”. Este auxílio revelou-se fulcral para colmatar as dificuldades 

sentidas pelos membros da equipa, ajudando todos a progredirem. 

 A coesão e entreajuda que se verificou nesta equipa contribuiu para a 

obtenção da melhor média em todos os comportamentos específicos 

observados (respeito, participação, esforço, autodescoberta e encorajamento). 

A equipa D foi a que apresentou um comportamento mais uniforme no decurso 

das 11 aulas. Para além da “participação” e do “encorajamento”, importa 

destacar o “esforço” da equipa, remetendo para a ideia de que toda a equipa se 

esforçou para dominar todas as tarefas e centrar-se no seu aproveitamento, 

sem que fosse quase necessária a intervenção. O líder académico revelou-se, 

também, muito autónomo e democrático no desempenho das suas funções.  

 

Líder de liderança (Equipa E) 

 

 Apesar da vontade demonstrada pela capitã da equipa E em 

desempenhar as funções e responsabilidades inerentes ao cargo, a líder de 

liderança não evidenciou um comportamento condizente com o estatuto que 

lhe foi reconhecido. Sobretudo entre as aulas 1 e 4, nas quais a líder de 

liderança demonstrou desinteresse, desmotivação e displicência, resultando 

num decréscimo progressivo do comportamento geral da equipa. Esta postura 

esteve relacionada com o facto de um dos elementos da equipa possuir 

síndrome de Down, o que causou muitas dificuldades à líder em saber lidar 

com a situação. Na realidade, a capitã chegou a pedir para deixar de o ser, 

visto não estar a conseguir desempenhar as suas funções, como a própria 

afirma na entrevista: 
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“Uma das coisas que eu não gostei muito foi da minha equipa. Eu tentava ensinar-lhes 

mas eles não me ouviam, sobretudo o Nuno. É muito difícil fazer com que ele aprenda 

e eu tinha que estar constantemente a chamá-lo para a beira da equipa para fazer os 

exercícios. E ele ou não vinha ou fazia tudo mal. E nos jogos tínhamos sempre um 

jogador a menos porque ele ou se sentava ou andava a abraçar as pessoas que não 

estavam a jogar. Acabávamos a maior parte das vezes por perder e isso desmotivou-

me e foi quando pedi aos professores para que fosse outra pessoa o capitão.” 

(Entrevista à líder de liderança – Equipa E) 

  

 A equipa E foi a que obteve a segunda pior média em todos os 

comportamentos específicos observados (respeito, participação, esforço, 

autodescoberta e encorajamento). Para esta classificação, em muito 

contribuíram as dificuldades sentidas pela capitã nas aulas mencionadas. 

Nelas foram registadas muitas situações de conflito entre a líder e os restantes 

membros da equipa, expressas pela segunda pior média da turma no “respeito” 

(O1: 3,2±0,87 e O2: 3,2±0,98). O comportamento menos presente na equipa E 

foi a “autodescoberta”, uma vez que era constante a necessidade de 

supervisão e instrução do professor. Assim, a capitã revelou-se pouco 

autónoma no desempenho das suas funções. 

 A partir da aula 5 (com a exceção da aula 10), o comportamento da 

equipa evidenciou progressos, muito devido à estratégia encontrada pelo 

professor de descentrar a atuação da capitã sobre o aluno com síndrome de 

Down. A atenção na aprendizagem deste aluno também passou a ser tarefa 

dos restantes membros da equipa. A entreajuda e cooperação começaram 

assim a verificar-se, o que  permitiu à capitã ajudar e encorajar todos. O 

“encorajamento” passou, então, a ser um comportamento mais presente (no 

final sendo o comportamento mais presente a par da “participação”), uma vez 

que a capitã passou a preocupar-se mais com a emissão de feedback´s 

positivos e motivacionais a toda a equipa.  

 

Retenção da aprendizagem 

 

No que respeita aos resultados obtidos nos testes de avaliação de 

conhecimentos, face à não existência de diferenças com significado estatístico 

entre as classificações dos dois testes, pode inferir-se que os alunos retiveram 
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o conhecimento. Deste modo, a organização do processo de ensino 

aprendizagem sob a égide do MED parece contribuir para a melhoria dos 

conhecimentos dos alunos, pois um dos objetivos do modelo, segundo 

Siedentop (1987), é formar alunos desportivamente cultos.  

Independentemente dos líderes, os resultados foram positivos em todas 

as equipas. Deste modo, embora cada líder apresentasse caraterísticas 

distintas, todos conseguiram deixar a sua marca de liderança, contribuindo 

positivamente para a aprendizagem dos seus colegas, até mesmo nos líderes 

que apresentavam maiores dificuldades. 

No que respeita à retenção da aprendizagem do desempenho motor em 

jogo, verificou-se que houve melhoria na generalidade dos conteúdos 

abordados, porquanto os resultados foram significativamente superiores na 

avaliação de retenção nos comportamentos apropriados ou significativamente 

inferiores nos comportamentos inapropriados. De acordo com o que referem 

Godinho et al. (2002) existem vários fatores internos e externos ao aluno que 

condicionam diretamente aprendizagem dos alunos, como a instrução e a 

demonstração, o aquecimento prévio, a motivação para a prática, a emoção e 

ansiedade, as caraterísticas da tarefa ou fatores sociais e culturais, entre 

outros. Todos estes fatores tornam o processo de aprendizagem mais 

complexo, fazendo com que o professor tenha que atender às várias situações 

contextuais.  

Neste âmbito, Mesquita et al. (2005) a assimilação dos conteúdos técnico-

táticos pelos alunos, acontece devido à necessidade de compreender e atuar 

no jogo, dando à aprendizagem uma validade ecológica e renovável. Parece 

assim que o ensino através do jogo, como foi nesta UD, conferiu melhorias 

nítidas na aplicação dos conteúdos pelos alunos. 

 

3.5.1.3.7 – CONCLUSÕES 

 

Os resultados evidenciaram que o líder académico e líder pares 

(positivo) foram os que mais influência tiveram na dinâmica de cada grupo. A 

líder de pares (negativo) e a líder de liderança, em sentido contrário, foram os 

que menos influência tiveram na dinâmica de cada equipa. Estas influências 
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também se manifestaram nos ganhos ao nível da aprendizagem de cada 

elemento das equipas acima mencionadas, sendo maior nas equipas D (líder 

académico) e C (líder de pares positivo) e menores na equipa B (líder de pares 

negativo) e E (líder de liderança). Deste modo, a liderança centrada no aluno 

com mais conhecimento aportou ganhos aos colegas que ficaram sob a sua 

responsabilidade. Ficou evidente a criação de uma boa dinâmica de grupo. 

Relativamente ao capitão da equipa C, votado como o aluno com quem mais 

os colegas gostariam de trabalhar, conseguiu que a sua popularidade e 

influência aportasse ganhos aos colegas que ficaram sob a sua 

responsabilidade. Conseguiu criar uma boa dinâmica de grupo que, no final, 

resultou em ganhos significativos.  

No que diz respeito à equipa B, a líder destacou-se pela negativa. 

Votada pela maioria da turma como o elemento com quem menos gostariam de 

trabalhar, a capitã fez jus a essa votação, uma vez que a dinâmica de grupo 

criada não foi a melhor. Não conseguiu reverter a ideia que os colegas têm de 

si, mostrando que a popularidade e a influência da aluna só teriam efeitos 

positivos se a sua personalidade o permitisse, o que não foi o caso.  

 A capitã da equipa E, mais votada na questão referente ao líder da 

turma, demonstrou incapacidade em liderar uma equipa com problemas 

constantes. A integração do aluno com síndrome de Down na equipa parece ter 

contribuido para as diversas situações de conflito e para um menor ganho na 

aprendizagem dos colegas, que ficaram sob a tutoria desta líder.   

Mediante o exposto, a dinâmica criada nos grupos formados em 

ambiente escolar está assente sobre a inconstância inerente ao meio 

envolvente e às características particulares de cada membro do grupo. Na 

escola, é evidente a existência de uma distribuição de diferentes papéis a cada 

aluno. De acordo com o tipo de papel que cada aluno assume no seio de um 

grupo, a sua ação revela-se estereotipada. É possível que isso esteja 

relacionado com o reconhecimento conferido pelos pares, acerca do estatuto 

dentro de um determinado grupo de trabalho. Estas evidências demonstram a 

necessidade do professor investir a sua atenção na formação de grupos de 

trabalho.  

 Neste estudo em concreto, foi utilizada a estratégia de heterogeneidade 

intragrupos, procurando potencializar a diminuição da distância física e social 
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entre os alunos e a criação de mais oportunidades de interação, cooperação, 

partilha e aprendizagem.  

 O MED dá a oportunidade aos alunos de se integrarem e sentirem-se 

parte de uma equipa, providencia autonomia nas decisões e permite aumentar 

a responsabilidade dos capitães, para com os alunos que têm sob a sua tutoria. 

Partindo destes pressupostos, podemos considerar que todos os alunos 

contribuíram para o resultado final e a organização da aula por equipas ajudou 

a minimizar as diferenças sociais, sobretudo nas equipas lideradas pelo líder 

académico e líder de pares positivo. 

 Relativamente aos níveis de retenção, foi possível verificar que 

passadas duas semanas do último contacto escolar com a modalidade, os 

alunos reteram o que tinham aprendido. De evidenciar ainda que nos alunos 

com menos aptidão para a prática e em algumas raparigas, houve uma maior 

subida percentual nas classificações obtidas, evidenciando-se principalmente a 

nível teórico. No caso particular do aluno com NEE, este não foi tido em conta 

nesta análise, devido às dificuldades ao nível interpretativo que não lhe 

permitiram realizar o teste.   
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3.6 – OBSERVAÇÃO: PASSAR DO OLHAR PARA O VER 

 

O professor tem como principal preocupação a otimização do processo 

de ensino-aprendizagem. A capacidade de avaliar as suas ações, e o que elas 

acrescentam na aprendizagem dos alunos, contribui na sua plenitude para a 

sua tarefa. Ao ser capaz de desenvolver esta capacidade, o caminho para a 

otimização do processo torna-se mais claro. Para que o desenvolvimento seja 

notório, é fundamental que analise o seu desempenho, sendo que a sua 

capacidade de observação ganha destaque neste processo. De facto, através 

da observação, é possível recolher informação que será alvo de interpretação. 

A partir da respetiva reflexão poderão retirar-se conclusões importantes sobre o 

desempenho do professor. Mas não se trata de observar por observar, há que 

o fazer de uma forma correta. De acordo Rink (1985), para que tal aconteça, é 

necessário que o professor siga as diversas etapas, em que as primeiras o 

conduzirão à identificação dos objetos e definição dos objetivos, métodos e 

instrumentos. 
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 Face à importância deste contexto, este foi um ponto sobre o qual refleti. 

A minha capacidade de observar foi um dos aspetos que maior 

desenvolvimento senti ao longo do EP, auxiliando-me a aprender a ser 

professor. Face às diversas oportunidades de observar, tanto o meu 

desempenho, como o das minhas colegas de estágio e de outros professores 

da ESAG, esta capacidade foi ganhando consistência. O que antes via, passou 

a ser observado com um olhar crítico.  

 Em relação ao meu ato educativo, uma das tarefas de cariz obrigatório 

era observar 10 aulas de cada colega estagiário e 6 aulas do professor 

cooperante ou outro professor da escola. Para tal, a professora orientadora e o 

professor cooperante aconselharam a elaboração de um plano de observação 

para cada período letivo (ANEXO 12), com o objetivo de cada estudante-

estagiário definir os seus próprios objetivos, mediante as suas necessidades. 

Os objetivos teriam que ser subjacentes a duas categorias definidas pelo 

Núcleo de Estágio: professores e alunos. Para estes momentos de observação, 

foram construídos instrumentos (ANEXO 13), onde estão identificados o mês, o 

dia, a hora da observação, bem como os objetivos e os indicadores delineados 

– como constava no plano de observações. Estes instrumentos possibilitavam 

ao observador guiar o seu olhar sobre os observados, mediante os objetivos 

por si definidos. Também ficou estabelecido que, sempre que nos 

deparássemos com uma “lacuna” no desempenho docente - que não constasse 

como objetivo de observação -, se deveria registar. Efetivamente, seriam 

importantes elementos para posterior análise. Porém, no 2º e 3º períodos 

letivos, os parâmetros a observar foram redefinidos para as aulas assistidas 

pela professora orientadora, mediante a sua indicação e orientação. Assim 

sendo, no 2º período letivo o meu foco transferiu-se para a análise do tempo de 

aula que contemplava o registo do tempo de empenhamento motor dos alunos, 

o tempo de espera e o tempo em que os alunos se encontravam fora da tarefa. 

Na última aula observada pela professora orientadora, o objetivo passou por 

estudar o comportamento do professor e analisar o seu tempo dedicado à 

instrução e à organização. O instrumento de observação destes aspetos foi 

elaborado com as minhas colegas de estágio (ANEXO 14). Paralelamente, foi 

solicitado que cada estudante-estagiário se fizesse acompanhar, na sua aula, 

por um gravador portátil, para que posteriormente pudesse realizar uma análise 
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mais pormenorizada da sua intervenção. Todas as informações transmitidas 

durante as aulas foram gravadas, transcritas e analisadas na reunião com a 

professora orientadora, complementando com o registo efetuado pelas colegas. 

Com a gravação tornou-se mais fácil analisar a qualidade e pertinência da 

informação transmitida aos alunos, na apresentação das tarefas instrucionais e 

a direção, objetivo e efetividade do feedback. Enquanto observador, uma das 

dificuldades foi decifrar quando as minhas colegas estagiárias forneciam 

feedback´s ou o que estavam a instruir os seus alunos, face à posição em que 

me encontrava. Por isso era importante que estas usassem o gravador, cuja 

posterior transcrição permitiu uma análise mais objetiva da sua intervenção. 

 Um dos aspetos de maior importância no EP, mais precisamente na 

minha capacidade de observar, foi a exigência do professor cooperante em que 

estivéssemos todos presentes em todas as aulas dos colegas estagiários e não 

apenas nos momentos de observação definidos no plano de observação. No 

início não conseguia perceber a importância desta exigência e sentia-me 

revoltado por não vislumbrar igualdade entre todos os núcleos de estágio 

nesse aspeto.  

 

“Qual o objetivo de estar presente em todas as aulas das minhas colegas? Que 

ganharei eu com isso? Porque temos que reger-nos por esta “regra”, se há núcleos de 

estágio de outras escolas que não o fazem? Na minha opinião, a justificação dada pelo 

professor cooperante é plausível apesar de achar que seria proveitoso para todos os 

estudantes-estagiários e que deveria assumir um cariz obrigatório nos anos vindouros 

e constar do documento das normas orientadoras do estágio profissional.” (Reflexão 

1ª reunião com o professor cooperante, 3 de setembro de 2014) 

  

 Aula após aula, comecei a aperceber-me da real importância que aquela 

imposição tinha e o quanto ajudava a melhorar a minha intervenção e o meu 

desempenho docente, na medida em que, como refere Sarmento (2004, p. 

214), “o treino da observação advém das inúmeras oportunidades que as 

situações de ensino proporcionam”. Aquele momento posterior às aulas de 

cada estudante-estagiário, em que se desenvolvia a respetiva reflexão e em 

que cada um transmitia o que pensava ter corrido mal e que soluções melhor 

se enquadravam para resolver os problemas, em tudo enriqueceu e ajudou o 
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meu desenvolvimento profissional. Consegui, progressivamente, ir constatando 

o quão diferente estava a minha capacidade de observar, de detetar erros, 

tanto no meu ato educativo, como no das minhas colegas de estágio. 

Conseguia observar para além de mero ver, “ver quées lo que se pide que vea” 

Anguera (cit. por Sarmento, 2004, p. 56). Conseguia vislumbrar as possíveis 

causas dos meus ou dos erros das minhas colegas. Consegui, no fundo, 

passar a olhar criticamente para os acontecimentos. Assim, em conjunto com o 

núcleo de estágio, foi possível que estes momentos sustentassem a minha 

evolução. A identificação e supressão de dificuldades evidenciou-se com mais 

facilidade. Aquilo que uns faziam de bom ou de mal servia para os outros. 

Neste processo, os vastos conselhos do professor cooperante ocuparam um 

lugar fundamental. 

 A observação das aulas das minhas colegas estagiárias, tanto nos 

momentos obrigatórios definidos no plano de observações, como nas restantes 

aulas do ano letivo e dos professores mais experientes da escola, contribuíram 

inequivocamente para o meu desenvolvimento como docente, como atrás 

proferi. Proporcionaram-me um acompanhamento, e consequente reflexão, 

mais distanciado sobre vários aspetos do processo ensino-aprendizagem. 

Consegui acompanhar a progressão da minha atuação, assim como as minhas 

colegas puderam acompanhar a sua resolução. Todos contribuíram para isto. 

As observações assumiram, portanto, uma importância indiscutível no nosso 

desenvolvimento profissional e pessoal. A visão crítica sobre vários 

acontecimentos permitiu repensar as práticas de ensino desenvolvidas, 

tornando-se excelentes momentos de aprendizagem.  

 Relativamente às observações formais realizadas aos professores mais 

experientes da Escola, tive alguma desilusão face às suas intervenções. Ficou 

largamente evidente a escassez de preocupação para com o estado em que a 

disciplina se encontra na sociedade. Muitas dificuldades que eu tinha eram 

visíveis nos professores mais experientes. Este aspeto deverá ser revisto pela 

maior parte dos professores experientes e a possibilidade de partilharem o 

mesmo departamento com o nosso professor cooperante devia criar neles a 

vontade de se desenvolverem cada vez mais. Das 10 primeiras aulas 

lecionadas pelo professor cooperante, apesar de não serem alvo de 

observação obrigatória, foi possível verificar a paixão que este sente pela 
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Educação Física e pela arte de ensinar, o que poderia despoletar nos restantes 

membros do departamento um exemplo a seguir. 

 Foi relevante todo o processo de observação ao longo do ano de 

estágio, sendo fundamental as observações das aulas por parte da professora 

orientadora, pelo professor cooperante e pelas minhas colegas de estágio, bem 

como as reflexões realizadas. Foram-me possibilitados instantes de real 

partilha e verdadeira aprendizagem, perante os feedback´s construtivos e 

formativos.  

 

3.7 – A DIFICULDADE DE AVALIAR 

 

A análise e avaliação do ensino constam, juntamente com a planificação 

e realização, como tarefas inerentes à ação do professor (Bento, 2003). 

Através da avaliação, mediante o mesmo autor (p.174), “determina-se o grau 

de realização dos objetivos, das intenções educativas e metodológicas, e 

inventariam-se os resultados mensuráveis da ação de aprendizagem dos 

alunos”. Esta foi a tarefa em que senti mais dificuldades ao longo do ano de 

estágio, cuja complexidade, sobretudo na fase inicial, me colocou grandes 

desafios.  

 O primeiro contacto com a avaliação foi precisamente nas avaliações 

diagnósticas das habilidades motoras técnicas e táticas, que decorreu nas 

primeiras aulas de cada modalidade. Apesar de ser o professor cooperante a 

lecionar as 10 primeiras aulas e de contar com a ajuda das minhas colegas 

estagiárias para esta tarefa, a liberdade de poder focar a minha atenção na 

avaliação dos alunos não foi conseguida de forma plena. Isto sucedeu-se 

devido ao modo como a avaliação foi planeada.  

 O professor cooperante deu-nos liberdade neste aspeto e, em conjunto 

com as minhas colegas de estágio, começámos por pensar no instrumento a 

utilizar para a AD de todas as modalidades e quais os critérios a contemplar. 

Optámos por recorrer a uma check-list e, para cada conteúdo, definimos os 

critérios para cada habilidade motora técnica e tática. O resultado foi uma 

tabela, na qual se registaria segundo uma escala de 1 a 3, em que 1 - o aluno 

executa, 2 - executa com dificuldade e 3 - não executa. Aqui residiu o principal 

constrangimento. Na prática, a infindável lista de conteúdos e critérios 
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resultaram na inviabilidade da sua aplicação, uma vez que muitos deles não 

foram alvo de avaliação. Como disse o professor cooperante, “Quem muito 

quer ver nada vê”. Para contrariar esta dificuldade, era importante distinguir 

aquilo que é fundamental do que é acessório nas restantes avaliações. Era 

imprescindível tornar mais prática a avaliação. 

 Como as Avaliações Diagnósticas (AD) às quatro modalidades foram 

realizadas de forma seguida ao longo de duas semanas, não houve espaço 

para uma verdadeira mudança. As reflexões realizadas mostravam que a 

operacionalização das AD estavam a ser inconsequentes, mas a proximidade 

entre as aulas não dava espaço à sua verdadeira alteração, para as tornar 

mais viáveis. Ainda assim, apesar de não terem viabilidade suficiente, a recolha 

de dados permitiu conhecer o nível de competência dos alunos, verificar se 

estes detinham ou não os pré-requisitos para o ensino de determinada matéria 

e identificar as matérias críticas. Os resultados das AD permitiram, não só 

verificar o que os alunos já sabiam (pré-requisitos), mas também realizar o 

prognóstico do que podiam aprender. Possibilitaram, igualmente, reajustar os 

módulos dos MEC, atendendo às necessidades e particularidades dos alunos 

da minha turma, no sentido de dar resposta a uma aprendizagem por níveis de 

desempenho e à prática de ensino o mais individualizada possível. 

 Foi também utilizada, ao longo do ano letivo, a Avaliação Formativa 

(AF), realizada de forma contínua. Nesta, debrucei-me sobre a qualidade do 

processo ensino-aprendizagem, controlando-o e ajustando-o sempre que 

necessário. Com isso também consegui adaptar e adequar as tarefas de 

aprendizagem. Esta modalidade de avaliação permite que sejam ajustados os 

objetivos pedagógicos específicos de cada unidade de ensino, sendo que a sua 

importância não está apenas ligada ao professor, mas também ao aluno. Ao 

longo do ano letivo, sempre que se verificava um momento de AF, as 

informações recolhidas eram transmitidas aos alunos, para que estes se 

consciencializassem da sua progressão e do que poderiam vir a alcançar. Para 

acrescentar aos benefícios descritos, a AF foi complementada com as 

Avaliações Sumativas (AS), quando o que era constatado ou observado nestas 

aulas não era suficiente para avaliar os alunos.  

 A AS apresentou-se, também, como um grande desafio ao longo do ano 

letivo. Como nos restantes tipos de avaliação, surgiu uma grande dificuldade: 
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classificar os alunos. Atribuir-lhes uma classificação foi uma tarefa que, no 

início, me suscitou alguma insegurança. Não sabia se estava preparado para 

essa responsabilidade de quantificar o desempenho dos alunos e se 

conseguiria garantir a justiça face a todos os alunos. Foram realizadas três AS 

(uma por período) nas quatro modalidades. Não foi fácil observar todos os 

conteúdos e critérios em todos os alunos, mas senti uma melhoria progressiva, 

com o auxílio das interações entre o núcleo de estágio. Houve necessidade de 

ir reformulando o instrumento de avaliação, tornando-o mais prático. Eram 

apenas inseridos os conteúdos a avaliar e registadas as falhas dos alunos. De 

seguida, era atribuída uma classificação qualitativa, que posteriormente 

passava a quantitativa. 

Em todas as AS pude contar com o precioso auxílio das minhas colegas 

de estágio. Cada uma ficava responsável por avaliar um determinado número 

de alunos. Se, por um lado, este aspeto conferiu maior fiabilidade aos dados 

recolhidos e à própria avaliação, por serem observadores diferentes, por outro 

lado, levantavam-se questões: 

 

“Ficarei eu preparado para avaliar os alunos de uma turma minha no futuro? É que ao 

longo do ano de estágio, os momentos de avaliação foram sempre suportados pela 

preciosa ajuda das minhas colegas de estágio. Senti-me, de certa forma protegido, pois 

o que eu não era capaz de observar elas faziam-no e davam margem para conseguir 

avaliar os alunos e os critérios estabelecidos. Mas e depois? Que faço quando estiver 

sozinho a avaliar?” (Reflexão aula nº 65, Voleibol, 4 de junho de 2015)  

 

 As questões apresentadas serão apenas passíveis de resposta quando 

o meu sonho de ser professor de Educação Física se concretizar.  

Para classificar, foi necessário transferir para uma escala de valores as 

informações resultantes da AS. Desta forma, ficou estabelecido no início do 

ano letivo, pelo grupo de Educação Física, que cada domínio de aprendizagem 

teria os seguintes pesos percentuais na classificação final de cada aluno: 

domínio psicomotor (80%); domínio cognitivo (10%); domínio socioafetivo 

(10%). De acordo com a estratégia de lecionação adotada, as quatro 

modalidades eram ensinadas e avaliadas durante o ano letivo completo, o que 

no caso da AS se repercutia na divisão do domínio motor pelas modalidades 
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(20% para cada uma). No caso dos alunos impedidos de realizar as aulas 

práticas, devidamente justificados com atestado médico, apenas era avaliado o 

domínio cognitivo e socioafetivo, com 90% e 10% respetivamente. A avaliação 

do domínio cognitivo era feita por meio de um teste escrito, no 1º e 2º períodos 

e, no 3º período, era resultado da média dos dois testes anteriores.  

Atendendo ao facto de o modelo de planeamento que utilizei – o MEC – 

considerar categorias transdisciplinares e não os domínios, efetuei a 

transposição de uma terminologia para a outra. Assim, as habilidades motoras 

e a condição física tinham o peso de 80%, a cultura desportiva 10% e os 

conceitos psicossociais 10%. Isto assume a importância de valorizar a 

aprendizagem dos alunos no saber-fazer, no saber e no saber-ser. Ao longo do 

ano, foi importante consciencializar os alunos para este aspeto, uma vez que 

para a maioria deles o importante residia no saber-fazer. Em vários momentos 

houve necessidade de apelar ao comportamento dos alunos nos restantes 

domínios, sobretudo no saber-ser. Ao longo de todo o ano letivo não se deu um 

registo relativo aos conceitos psicossociais. A classificação final dos alunos era 

discutida em reunião com o professor cooperante, perante a evidência de 

postura participativa, empenhada, cooperativa, responsável e respeitadora dos 

alunos. 

 

“Uma das questões que levantei ao Professor Cooperante foi a forma como iriam 

atribuir uma classificação aos alunos relativamente aos conceitos psicossociais. Sabia 

de anos anteriores que normalmente é feito um registo, aula a aula, do comportamento 

dos alunos. Mas isso nunca foi evidenciado pelo professor. Então coloquei a minha 

dúvida e o professor mais uma vez apelou à necessidade de sermos práticos. Ele disse 

que quem está atento às aulas sabe quem teve um excelente comportamento, um 

muito bom, um bom, um comportamento mediano ou um mau comportamento. Depois 

é mais fácil diferenciar. Então, as classificações ao nível dos conceitos psicossociais 

foram discutidas no seio do núcleo de estágio, onde foram ouvidas as opiniões de cada 

um sobre todos os alunos. Apesar disto, acho que esta forma de avaliar cria algumas 

injustiças para com alguns alunos. Registando aula a aula conseguir-se-ia ter uma 

classificação mais real do comportamento do aluno.” (Reflexão reunião do núcleo 

de estágio, Voleibol, 18 de dezembro de 2014)  
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  No que concerne ao domínio do saber, nos dois primeiros períodos 

letivos foi aplicado um teste escrito, a fim de avaliar os conhecimentos teóricos 

dos alunos nas quatro modalidades abordadas. No último período, a avaliação 

de conhecimento foi levada a cabo através da média da classificação obtida 

nos dois testes mencionados. Por fim, a avaliação das habilidades motoras foi 

feita com base nos objetivos e critérios delineados no MEC de cada 

modalidade. Como eram modalidades cujo ensino se prolongava pelo ano 

letivo completo, foram definidos objetivos e critérios por período, mediante os 

conteúdos ensinados. 

 As três modalidades avaliativas foram concretizadas com referência a 

critérios – avaliação criterial. De acordo com Meirieu (1992), os critérios são 

elementos que permitem verificar se o aluno realizou bem a tarefa proposta. 

Assim, é possível avaliar o desempenho dos alunos mediante critérios pré-

estabelecidos, ou seja constatar se o comportamento do aluno estava correto 

em determinada tarefa e se aquilo que era conseguido fazia parte do 

pretendido. Foi assim operacionalizada a avaliação por uma relação entre o 

que era efetivo e o que era visado (Rosado & Silva, 2010). 

Apesar de se realçarem as características inerentes à avaliação criterial, 

não deixarão de ser evidenciados os apanágios relativos à avaliação 

normativa. 

  

“(…) no caso particular da aluna, para além de ser feita uma avaliação referenciada aos 

critérios, ela serviu de norma para as colegas, visto que era a aluna que se destacava 

largamente dentro da turma, na modalidade de Ginástica.” (Reflexão aula nº 27, 

Ginástica, 4 de dezembro de 2014)   

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 – PARTICIPAÇÃO NA ESCOLA E RELAÇÃO COM A 

COMUNIDADE 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



115 
 

4 – PARTICIPAÇÃO NA ESCOLA E RELAÇÃO COM A 

COMUNIDADE 

 

4.1 – O DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

O profissional da docência agrega uma multiplicidade de funções, pois 

para “além de gestor da aula, este tem que ser um gestor de relações pessoais 

e de conflitos, um gestor administrativo, um gestor de tarefas de interação com 

a comunidade” (Silva, 2009, p. 9). Esta multiplicidade de funções foi possível 

constatar pelo contacto direto com o contexto real do EP. Com a participação 

em reuniões gerais de professores, do grupo disciplinar e conselhos de turma, 

compreendi que as tarefas do professor de EF não se cingem às aulas. Existe 

um conjunto de tarefas que o professor só é capaz de resolver, se 

compreender a envolvência – interação com os diferentes membros da 

comunidade escolar -, bem como o que é ser professor no contexto global 

(Silva, 2009). 

 Paulatinamente, e sem sentir muitas dificuldades, fui criando o meu 

percurso em direção à completa integração na comunidade escolar. Contudo, 

no início sentia alguma estranheza e constrangimento. Tal decorria da 

inexperiência e receio de ser visto apenas como o professor-estagiário. Essas 

barreiras foram sendo ultrapassadas, sobretudo pela forma acolhedora e 

hospitaleira com que fui recebido. Prontamente, toda a comunidade escolar se 

disponibilizou e o sentimento de pertença a um grupo foi crescendo. É de 

destacar o papel do professor cooperante que, desde o início, tudo fez para 

facilitar a minha integração, nomeadamente criando oportunidades que 

favorecessem aquele sentimento. Progressivamente, o Diretor da Escola, os 

professores do Grupo Disciplinar e os funcionários dos pavilhões tornaram-se 

parte importante no processo de integração, por todo o apoio prestado e pela 

boa relação criada.  

 Os momentos de preparação das atividades letivas criavam um 

ambiente positivo, facilitando a proximidade com grande parte dos restantes 

professores de EF. Como forma de desenvolver ainda mais a relação entre 

todos, proporcionavam-se oportunidades de confraternização, através dos 
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convívios organizados pelo Grupo Disciplinar. Apesar de sentir uma grande 

proximidade entre todos os professores do Grupo Disciplinar, existiam 

diferenças na minha relação com alguns docentes. Tal era motivado pela sua 

pouca participação na organização das atividades letivas, o que provocava 

algum desconforto intra-grupo. Um ponto menos positivo, mas ultrapassado 

pelos referidos convívios, onde a participação era total.  

 Desde o início que tentei assumir uma postura ativa e interventiva. 

Desejava mostrar que não me limitaria a escutar. Assim, na primeira reunião 

quis intervir, dando a minha opinião acerca dos assuntos debatidos, bem como 

sugerindo ideias que considerava oportunas. Senti que não fui ouvido, o que, 

em retrospetiva, considero normal. Mas na altura provocou-me grande 

frustração, tal como o seguinte excerto indica: 

  

“Foi a primeira reunião do Grupo Disciplinar e fui com a ideia clara que me queria 

destacar e mostrar que estavam perante um futuro professor de Educação Física com 

ideias e com uma enorme vontade de ajudar com as suas opiniões. À medida que a 

reunião decorria, foram várias as minhas intervenções que, infelizmente, não tiveram 

sucesso. Perante tamanha confusão, onde todos queriam opinar e ninguém ouvia 

ninguém, dei por mim a comentar com a professora ao meu lado aquilo que queria 

expor para todos. Ela mostrou agrado na minha ideia, mas nem eu nem ela 

conseguimos passar a mensagem ao grupo. Queria intervir, correta ou incorretamente. 

Só assim iria aprender. Fiquei com a sensação de que nesta reunião o estudante-

estagiário apenas serviu para escrever a ata. É frustrante quando temos vontade de 

dar a nossa opinião e contribuir com ideias e não nos é possível, só porque acabámos 

de chegar à escola e somos vistos como “os estagiários”. No final, incomodado com a 

situação, conversei com o professor cooperante expondo o que me incomodou e tentei 

fazer-lhe chegar as ideias e opiniões que fui tendo ao longo da reunião e que não me 

deixaram partilhar”. (Reflexão da 1ª reunião do Grupo Disciplinar, 9 de 

setembro de 2014) 

 

 Com o tempo, e sobretudo com a proximidade criada com os 

professores do grupo, fui conquistando o meu lugar. Consegui que me 

possibilitassem a intervenção quando considerei oportuno, fornecendo as 

minhas opiniões e sugestões. Com esta “intervenção contextualizada, 



117 
 

cooperativa, responsável e inovadora”7, consegui perceber o papel do 

professor de EF na escola, o que contribuiu para o meu desenvolvimento 

profissional. Com efeito, ser professor é um processo de partilha, que exige 

capacidade de trabalho com e para os outros. Pode mesmo afirmar-se que a 

competência do professor não é apenas individual, mas também coletiva 

(Batista, 2008). 

 

4.2 – O NÚCLEO DE ESTÁGIO: O ABRIGO NECESSÁRIO 

 

O EP proporcionou-me a experiência prática de ensino em contexto real, 

sendo em grande parte enriquecida pelas minhas duas colegas de estágio. Na 

candidatura às escolas, desejava que o meu núcleo de estágio fosse 

constituído por amigos de longa data e/ou que tivessem acompanhado o meu 

percurso académico, o que acabou por não acontecer. Porém, na interação 

com duas novas colegas que partilham do meu sonho – ser professor -, 

criaram-se laços e desenvolveu-se um ambiente de partilha. O que foi 

fundamental para a aceitação mútua de opiniões e sugestões, ainda que por 

vezes divergissem. Tal contribuiu para a parceria e a união entre o núcleo de 

estágio, que em muito favoreceu o ultrapassar das dificuldades individuais. A 

partilha de experiências, de conhecimentos, de preocupações e de saberes foi 

contínua ao longo do ano. Todos os momentos foram de aprendizagem e o 

ambiente criado, de grande entreajuda, cooperação, partilha e união, foi 

fundamental no meu crescimento como professor de EF.  

 De igual forma, importa destacar a intervenção e orientação do 

Professor Cooperante, uma figura marcante na minha formação. Inicialmente, 

ocorreram divergências entre ambos, motivadas pelas suas estratégias nas 

aulas, assim como pela sua desvalorização da minha opinião e colaboração. 

Isso defraudou as minhas expetativas e causou algum desconforto no núcleo 

de estágio. Todavia, esta situação foi ultrapassada, dando lugar à adaptação e 

confiança no desempenho e papel de cada um. Na verdade, tinha a expetativa 

de me ser dada alguma autonomia. Como defende Batista (2014), isso faz 

                                                           
7
 Normas Orientadoras do Estágio Profissional do ciclo de estudos conducente ao grau de Mestre em Ensino da 

Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário, para o ano letivo 2014/2015. Porto: FADEUP. Matos, Z. 
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parte do papel do Professor Cooperante na condução dos estagiários. Ciente 

de que “os processos de orientação têm mais probabilidade de sucesso se o 

estudante estagiário estiver em sintonia com o professor cooperante” Ingersoll 

e Smith (cit. por Batista, 2014, p. 34), coube-me perceber a intenção do 

Professor Cooperante e adaptar-me. Ao mesmo tempo, buscando mais 

autonomia, nomeadamente através da minha entrega pessoal e atitude 

responsável em termos profissionais.   

 No meu entendimento, estas circunstâncias reforçaram e beneficiaram o 

objetivo último de confronto prático com as diversas realidades e respeito pelas 

individualidades que subjazem ao ambiente pedagógico e relacional. No final, 

isso favoreceu o processo ensino-aprendizagem. Neste sentido, a supervisão 

do Professor Cooperante, com base na reflexão, no questionamento e na 

partilha de experiências, foi primordial no desenvolvimento da minha identidade 

pessoal e profissional. O processo de compreensão dos caminhos traçados 

pelo Professor Cooperante foram, pouco a pouco, tornando-se mais claros: 

 

“Já percebi que não adianta entrar em choque com o professor cooperante. Só 

prejudico o ambiente do núcleo de estágio. Tenho que procurar uma solução para 

encontrar o meu espaço e ganhar autonomia, sempre com base nas opiniões e 

sugestões do professor. Há que encontrar o equilíbrio entre as ideias do professor e as 

minhas. Há que perceber a mensagem do professor e aproveitar ao máximo tudo o que 

ele transmite, tentando adaptar aos meus pensamentos. Poderia ser mais fácil aplicar 

apenas o que o professor cooperante diz. Mas que traria isso de aprendizagem? Que 

erros iria cometer? Não se aprende com os erros? Há que conseguir ir conquistando o 

direito à autonomia e encontrar uma coerência entre as ideias do professor e as 

minhas.” (Reflexão reunião núcleo de estágio, 12 de novembro de 2014) 

 

É de salientar, ainda, a imposição do Professor Cooperante face à 

presença de todos os estudantes-estagiários nas aulas uns dos outros. 

Considero que foi positiva, pois fomentou as interações dentro do núcleo de 

estágio. As oportunidades de partilha e de discussão aumentaram, sendo que 

as críticas construtivas de cada um auxiliavam os outros na autoavaliação face 

à atuação e intervenção, estimulando a busca de novas metodologias e 

estratégias. 
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 Todos os elementos do Núcleo de Estágio - Professora Orientadora, 

Professor Cooperante e colegas estagiárias – fizeram parte de uma 

comunidade de prática que, segundo Wenger (2006), partilha preocupações e 

interesses comuns, com base numa interação regular e contínua. Estas 

interações, onde o diálogo e a partilha assumiam o papel principal, originavam 

um ambiente de constante aprendizagem e aquisição de novos conhecimentos 

e competências. A relação positiva que se foi criando revelou-se fundamental 

para ultrapassar as minhas preocupações, incertezas e anseios.  

 Em suma, a construção da minha identidade profissional foi um processo 

de colaboração. Foi fulcral o envolvimento ativo na prática da comunidade, sem 

nunca esquecer a ideia defendida por Batista et al. (2012). Isto é, cada 

elemento do núcleo assumiu um papel definido e responsabilidades no e para 

com o grupo, sem colocar de parte a individualidade. Cada docente deve ser 

promotor e construtor do seu próprio conhecimento, onde a interação e 

socialização com a comunidade prática assume especial importância. Com isto, 

a sua participação revelar-se-á mais interna, ativa e autónoma. 

Este foi o processo que procuramos criar no contexto do núcleo de 

estágio a que pertenci. 

 

4.3 – DESPORTO ESCOLAR: O GRUPO DE VOLEIBOL 

 

O Desporto Escolar (DE) é “o conjunto de práticas lúdico-desportivas e 

de formação com objeto desportivo, desenvolvidas como complemento 

curricular e ocupação dos tempos livres, num regime de liberdade de 

participação e de escolha, integradas no plano de atividades da escola e 

coordenadas no âmbito do sistema educativo.8” (p. 5). Entende-se, por isso, 

que se promova a cultura desportiva dos alunos, não apenas através das aulas 

de Educação Física, mas também com recurso às atividades de complemento 

da ação educativa, onde se insere o DE (Marques, 2006). Por conseguinte, o 

DE deve incidir sobre atividades que integrem o plano de atividades e contribuir 

para alcançar os objetivos mencionados no PEE.  

                                                           
8

 Decreto-lei nº 95/91 de 26 de fevereiro, secção II, artigo 5º do Regime Jurídico da Educação Física e do Desporto 

Escolar 
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O DE, na Escola onde estagiei, é visto como um grande oportunidade de 

incutir nos alunos a prática do exercício físico. É pensada pelo Grupo de EF 

como a maneira de fazer chegar aos alunos a oportunidade que muitas vezes 

não lhes é possível ter. Destaco a envolvência da maioria dos professores de 

EF para com o DE na escola. 

 As modalidades de DE existentes na escola onde estagiei eram as 

seguintes: Voleibol, Esgrima e Ginástica. Em reunião com o Professor 

Cooperante, ficou estabelecido que os estudantes-estagiários escolheriam uma 

das modalidades para acompanhar interna e ativamente, todavia não de forma 

autónoma. Ou seja, cada um de nós auxiliaria o professor responsável, para 

desta forma perceber melhor tudo o que envolve o DE. Inicialmente, era 

pretendido que cada estudante-estagiário acompanhasse uma das três 

modalidades por período letivo. Contudo, isso não foi possível devido aos 

horários da Ginástica. Assim, restavam o Voleibol e a Esgrima. Uma vez que 

nenhum de nós havia contactado anteriormente com a Esgrima, todos 

passaríamos dois períodos letivos com essa modalidade. Assim sendo, 

ficariam dois estudantes-estagiários na Esgrima e um no Voleibol, trocando no 

final de cada período letivo. De imediato coloquei-me à disposição para 

acompanhar o grupo/equipa de Voleibol no 1º período. A minha decisão teve 

por base a dificuldade que estava a ter em ensinar a modalidade à minha 

turma. Acreditava que com os conselhos do professor responsável pela 

modalidade e pela experiência que viveria teria mais facilidade em superar 

aquela dificuldade.  

 Não obstante, a participação periférica a que estava limitado defraudava 

as minhas expetativas, como se pode ler no seguinte excerto: 

 

“A forma como o Professor Cooperante encarou a nossa participação no DE ficou 

aquém do que eu esperava. A ideia desta se resumir a um mero acompanhamento 

desanimou-me. Queria mais. Queria intervir, treinar, ensinar. Queria, por exemplo, 

colocar em ação ideias de exercícios que fossem ao encontro dos objetivos traçados 

pelo professor responsável, para depois poder fazer o transfer para as minhas aulas. 

Queria passar pela experiência de treinar e não apenas ficar sentado a observar a 

intervenção do professor responsável” (Reflexão reunião núcleo de estágio, 15 

de outubro de 2014) 
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 Com o primeiro treino da equipa, o desânimo dissipou-se. O professor 

responsável estimulou-me a participar ativamente nos treinos. Tive liberdade 

para desenvolver situações de aprendizagem que permitissem alcançar os 

objetivos delineados para cada sessão e intervir sempre que necessário. A 

confiança e autonomia demonstradas pelo professor responsável da 

modalidade, ajudaram-me a aumentar progressivamente a segurança no meu 

desempenho como professor. 

 A equipa de Voleibol que acompanhei era feminina e era composta por 

14 elementos. Como não estive presente no início dos treinos, as tarefas de 

divulgação e preparação estiveram a cargo do professor responsável. Quando 

comecei o acompanhamento já existia um grupo definido, cuja maioria dos 

elementos transitara do ano anterior. Isso não era impedimento para que novos 

elementos integrassem o grupo/equipa. Com efeito, o DE é uma oportunidade 

enquadrada de prática desportiva para as crianças/jovens (com frequência, a 

única a que têm acesso), de forma orientada num ambiente pedagógico e 

didático; a sua gratuitidade é, naturalmente, uma mais-valia. Pelo exposto, 

apesar de nem todas as alunas poderem competir, a participação nos treinos 

era aberta a quem o desejasse. Apesar dessa impossibilidade, foi interessante 

e gratificante observar o empenho, envolvimento, entusiasmo e dedicação ao 

longo de todos os treinos.  

 Um dos aspetos menos positivos da minha participação no DE foi a 

impossibilidade, por motivos profissionais, de marcar presença na maior parte 

dos encontros competitivos. Não obstante, tentei motivar as alunas para as 

conquistas e os triunfos, fazendo-as crer no seu valor. Sempre que os êxitos 

batiam à porta, felicitava-as e encorajava-as a trabalhar para conquistarem 

mais e mais. Quando as derrotas aconteciam, sobressaía a necessidade de as 

confortar e incentivar a continuarem a treinar com empenho. Ademais, recolhi 

muita informação sobre o regulamento e organização inerente à competição. 

 À medida que o ano letivo avançava, foi perceptível que a troca de 

modalidades prevista não se concretizaria. Por conseguinte, não tive 

oportunidade de contactar, como desejava, com a Esgrima. Se por um lado, 

sentia estar a perder uma grande oportunidade, por outro, a minha envolvência 

com o Voleibol aumentava, motivando-me ao acompanhamento contínuo do 
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grupo/equipa. Como os treinos das duas modalidades decorriam à mesma 

hora, era necessário optar.  

 A participação no DE foi de extrema importância para o meu 

desenvolvimento pessoal e profissional. Como mencionado, aprendi muito 

sobre a modalidade, aproveitando esta circunstância para o ensino do Voleibol 

na minha turma. A autonomia providenciada estimulou as minhas 

aprendizagens e suplantou as minhas inseguranças. Os êxitos conquistados 

pela equipa não podem ser esquecidos, uma vez que nunca tinham atingido o 

patamar que atingiram na competição.  

 

4.4 – DOCENTE PARA LÁ DAS AULAS 

 

O papel do professor ultrapassa a lecionação das aulas. Detém muitas 

responsabilidades de participação e dinamização de inúmeras atividades. 

Como estudante-estagiário, compreendo que estas atividades contribuíram 

para o sentimento de pertença à comunidade escolar.   

Procurei rentabilizar as possibilidades que a escola me ofereceu em 

fazer parte da dinâmica da escola, mais incisivamente, do plano de atividades 

do grupo de EF. Assim, o longo do ano letivo participei na organização do 

Torneio de Basquetebol, no Corta-mato, no Dia de Almeida Garrett: Torneio de 

Voleibol e Circuito de Treino Funcional, no Torneio de Futebol e, por último, na 

ExpoESAG.  

 

 Torneio de Basquetebol 

 

 A preparação e organização do Torneio de Basquetebol decorreu numa 

reunião com o Professor Cooperante e com a professora responsável pela 

dinamização das atividades. De acordo com os testemunhos dos anos 

antecedentes, os dois professores reiteraram a importância do apoio dos 

estudantes-estagiários na preparação das atividades, uma vez que o restante 

grupo de EF não tinha por hábito aderir a esta tarefa. Por conseguinte, 

disponibilizá-mo-nos prontamente para auxiliar a professora, pois tratava-se de 

uma tarefa complexa.  
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 Para além de divulgarmos a atividade, através da elaboração e afixação 

de um cartaz, coube-nos preparar duas aulas, a fim de transmitir informações 

aos alunos inscritos para a função de árbitro e secretário. Como estava 

familiarizado com a modalidade, ofereci-me para ser eu a preparar um power-

point e lecionar a aula aos candidatos a árbitro. Esta oportunidade constituiu 

mais um momento de aprendizagem.  

 A atividade decorreu em dois dias, um para os atletas do sexo feminino 

e o outro para os do sexo masculino. Nos dois dias, eu e as minhas colegas 

ficámos encarregues das tarefas organizativas.  

 Relativamente à minha turma e com o objetivo de melhor preparar os 

alunos, nas duas semanas que antecederam o evento, lecionei mais aulas da 

modalidade. Insisti várias vezes para que toda a turma participasse, o que não 

veio a acontecer. Apesar disto, consegui inscrever uma equipa feminina e outra 

masculina no torneio, o que muito me satisfez. O cariz competitivo da atividade  

provocou nos alunos uma atitude de seriedade e responsabilidade, o que 

resultou num segundo lugar para ambos os sexos. Restou-me felicitar os 

alunos pela postura que adotaram e pela sua prestação, motivando-os para 

atividades vindouras.  

 O torneio permitiu que compreendesse como se planeia uma atividade 

desta natureza. A participação na organização em muito contribuiu para que 

estes dois dias fossem autênticos momentos de aprendizagem e formação 

integral. Creio que também para os alunos, sobretudo por estimular a 

socialização e interação. De facto, a participação foi muito elevada - com 

discentes do 7º ao 12º ano de escolaridade - e, juntamente com a presença 

dos professores do Grupo de EF nos dias do torneio, fortaleceu-se o 

sentimento de pertença à comunidade educativa.  

 

 Corta-mato 

 

 A preparação e organização do corta-mato foi a que se revelou a mais 

complexa. Para além da elaboração do cartaz que divulgasse a atividade, foi 

necessário encontrar patrocínios, planear o percurso, separar as pulseiras por 

cor – cada uma correspondia ao número de voltas –, preparar os prémios e as 

cartolinas para afixar a ordem de chegada. Perante a complexidade da 
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preparação da atividade, salvaguardada apenas pelos estudantes-estagiários e 

professora responsável, sobressaiu o sentimento de frustração, como se pode 

verificar no excerto que se segue: 

 

“Com tantos professores que fazem parte do Grupo de Educação Física, é frustrante 

constatar que a responsabilidade de preparação ficou a cargo apenas de uma 

professora. O discurso adotado pelos restantes professores em tudo indicava como 

obrigação dos estudantes-estagiários o auxílio à professora responsável pela 

organização. Demarcando-se desta tarefa, o recurso àquele discurso em nada ajudou. 

Não se preocuparam minimamente com as tarefas que os estagiários têm diariamente, 

nem tão pouco em deixar toda a preparação nos ombros de uma professora. Sempre 

que era solicitada a sua ajuda, os restantes professores invocavam ter assuntos extra-

escola para tratar.” (Reflexão preparação do corta-mato, 26 de novembro 

de 2014) 

 

 Não obstante este sentimento, é de salientar que os estudantes-

estagiários mantiveram a total disponibilidade para auxiliar a professora 

organizadora e fazer com que a atividade tivesse sucesso.  

 Aquando da prova, que decorreu no último dia do 1º período letivo e já 

com todos os docentes do Grupo de EF, cada elemento ficou encarregue de 

tarefas específicas, sendo que eu e as minhas colegas ficámos responsáveis 

por controlar e auxiliar a entrega das pulseiras, na linha da meta. No que me 

diz respeito e, como neste dia se facilitava a presença nas aulas, incitei os 

meus alunos a comparecerem no pavilhão, a fim de ajudarem nas tarefas 

organizativas. 

 Nas duas semanas anteriores à prova, entendi pertinente simular o 

corta-mato na ativação geral de todas as modalidades lecionadas, dando-lhes 

a possibilidade de correrem o percurso destinado à prova e, assim, procurando 

motivar os alunos.. Procurei incentivar toda a turma a participar na atividade, o 

que só aconteceu com três alunos (um do sexo feminino e dois do sexo 

masculino). Solicitei que encarassem a prova com a maior seriedade e 

responsabilidade. Todavia, isso apenas sucedeu com a aluna, que alcançou o 

segundo lugar da classificação geral, garantindo-lhe presença no campeonato 

regional. Apesar de desapontado com a prestação dos rapazes, manifestei o 
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meu apoio e felicitação, promovendo assim o mérito da participação neste tipo 

de eventos.  

 Em síntese, a manhã desportiva revelou-se um momento formativo 

significativo, sobretudo pelo ambiente positivo criado e pela adesão de um 

grande número de alunos, de faixas etárias muito dispares, entre o 7º e o 12º 

ano de escolaridade. 

 

 Dia de Almeida Garrett: Torneio de Voleibol e Circuito de Treino 

Funcional 

 

 É tradição da escola que o dia 4 de fevereiro seja destinado à 

celebração do dia de Almeida Garrett. Neste sentido, os diversos grupos 

disciplinares têm a responsabilidade de preparar e  organizar atividades, 

dinamizando a comunidade escolar.  

 O Grupo de EF decidiu organizar o Torneio de Voleibol, 2x2, e um 

circuito de treino funcional. As atividades estendiam-se a todos os alunos, 

tendo sido novamente divulgadas pelos estudantes-estagiários, com recurso a 

cartazes. A divisão do Torneio de Voleibol por sexos permitiu a participação no 

circuito àqueles que não estivessem a jogar. 

 Para além da preparação das atividades, ajudei na planificação do 

circuito, de acordo com o que aprendi na Unidade Curricular Tópicos da 

Educação Física e do Desporto I. Também me foi solicitado que integrasse 

uma equipa de quatro professores, que ficou encarregue de exemplificar o 

circuito aos alunos, no dia do evento. Posteriormente, e mediante a 

organização da professora responsável, cada elemento do Grupo de EF ficou 

responsável por uma função, nos dois eventos. No meu caso, a minha 

intervenção foi no circuito de treino funcional, explicando aos alunos o objetivo 

de cada exercício e dando feedback´s para a sua correta execução.  

 No que à minha turma diz respeito, a adesão à atividade do circuito de 

treino funcional foi nula, ao contrário do que sucedeu com o Torneio de 

Voleibol, onde estiveram presentes 6 equipas (três do sexo feminino e três do 

masculino). Tal como aconteceu com o torneio de Basquetebol, aproveitei as 

duas semanas anteriores para incidir as aulas sobre a modalidade de Voleibol, 

com vista a motivar os alunos. A forma como a turma encarou o Torneio de 
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Voleibol foi distinta das restantes. Foi notória a vontade e responsabilidade das 

equipas para a competição, o que muito me satisfez. Essa postura resultou 

num primeiro lugar, para uma das duplas masculinas, e um segundo lugar, 

para uma das duplas femininas. Os resultados obtidos foram inteiramente 

merecidos, pela dedicação demonstrada. Foi com orgulho e entusiasmo que 

lhes reconheci o esforço e os felicitei pela sua prestação.  

 Este dia festivo revelou-se mais um momento de formação com grande 

significado, a partir do qual apreendi como se organizam atividades desta 

natureza, bem como o desenrolar das interações entre o grupo disciplinar e 

entre alunos, que em muito são estimuladas. Tudo isto resulta num maior 

sentimento de pertença nesta comunidade educativa. 

 

Torneio de Futebol 

 

 O Torneio de Futebol foi outro evento, cuja preparação e organização foi 

da responsabilidade da mesma professora, juntamente com os estudantes-

estagiários. A divulgação do evento foi operacionalizada de forma diferente das 

restantes, pois em vez da elaboração de um cartaz, optámos por solicitar que 

cada professor desse a conhecer o evento às suas turmas.  

 Contrariamente às outras atividades, foi impossível marcar presença no 

dia do torneio, por motivos profissionais. De qualquer modo, fiz questão de me 

informar sobre como decorreu o evento. De acordo com as minhas colegas 

estagiárias, a adesão foi menor do que em eventos anteriores, pois algumas 

equipas não compareceram. As duas equipas da minha turma incluem-se nas 

ausentes, alegando que a data do evento coincidia com a véspera de um teste, 

para o qual tinham de estudar. Apesar de compreender, demonstrei o meu 

descontentamento, argumentando que o teste já estava marcado aquando da 

sua inscrição. A sua desistência desanimou-me.  

  

ExpoESAG 

 

 A ExpoESAG tinha como principal objetivo coroar o ano letivo, 

simbolizando mesmo a festa de final do ano. O Grupo de EF pretendeu dar a 

conhecer, tanto a toda a comunidade educativa, como aos pais e familiares dos 
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alunos, todo o trabalho desenvolvido durante o ano, ao nível desportivo. 

Adicionalmente, homenagearam-se os alunos que obtiveram êxitos 

desportivos, representando a Escola. 

 A minha participação no evento passou pelo auxílio na sua preparação e 

organização. Todos os docentes do Grupo de EF ajudaram na organização do 

evento e foi a primeira vez, ao longo de todo o ano letivo, que vi o grupo a 

trabalhar como uma verdadeira equipa, lutando por um objetivo comum. Cada 

elemento desempenhou tarefas específicas, sendo que eu e as minhas colegas 

de estágio ficámos responsáveis pela filmagem da ExpoESAG. 

 O evento contou com exibições de todas as modalidades do DE na 

Escola, bem como atuações e prestações de Escolas convidadas. Foi 

gratificante ver todo o ambiente positivo criado à volta do evento, onde o DE 

saiu claramente beneficiado.  

 Em termos gerais, gostava de destacar o facto da modalidade de 

Ginástica ser aquela onde mais prémios se ganharam em nome da Escola 

tanto nas prestações individuais como em grupo. A nível específico, destaco o 

terceiro lugar conquistado pela equipa de Voleibol, da qual fiz parte, ajudando a 

atingir um patamar nunca antes conseguido. 

 À semelhança dos eventos anteriores, este foi mais um momento de 

aprendizagem, que em tudo contribuiu para a minha formação. A organização 

de uma atividade desta natureza permitiu-me compreender ainda mais como se 

processa o seu planeamento. Foi potencializada a socialização e interação, 

tanto entre professores do Grupo de EF como com os alunos, reforçando o 

sentimento de pertença a esta comunidade. Foi com muito agrado que 

constatei a realidade do DE, ficando com a sensação que deveria ser mais 

valorizado, assim como deveria ser sujeito a um investimento superior. Com 

efeito, para muitas crianças é a única oportunidade de prática do exercício 

físico regular pedagogicamente orientado. 

 

4.5 – AS AULAS DE SUBSTITUIÇÃO 

 

No início do ano letivo, o Professor Cooperante comunicou ao núcleo de 

estágio a eventualidade dos estudantes-estagiários terem de lecionar as aulas 
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de outros professores, na impossibilidade destes estarem presentes para o 

efeito. Seriam, pois, mais oportunidades para melhorar o nosso desempenho 

docente. 

 A primeira vez que houve necessidade de substituir uma professora, o 

Professor Cooperante solicitou que fossem todos os estudantes-estagiários a 

lecionar a aula. Pedimos que a professora nos informasse qual a modalidade a 

lecionar e respetivos conteúdos e objetivos. Como se tratava de uma aula de 

Futebol, modalidade com a qual estava familiarizado, e o horário não era 

conciliável com os horários das minhas colegas, propus que fosse só eu a 

lecionar a aula.  

 Apesar de ser no segundo período letivo e já ter lecionado 

aproximadamente 30 aulas à minha turma, senti alguma ansiedade por estar à 

frente de uma turma que não conhecia. Planeei uma aula em conformidade 

com os objetivos definidos pela professora, procurando situações de 

aprendizagem que contemplassem os conteúdos previstos e conduzissem à 

concretização dos respetivos objetivos. 

  

“Hoje fui lecionar a primeira aula de substituição. No início, como era uma turma que 

não conhecia, senti alguma ansiedade. Que alunos iria encontrar? Como iria correr a 

aula? Eram as perguntas que fazia antes da aula. Planeei a aula em conformidade com 

as informações que a professora da turma me tinha dado. No final, a aula correu bem, 

sobretudo pela postura empenhada e motivada que os alunos adotaram. A única 

dificuldade sentida relacionou-se com a explicação das tarefas instrucionais, uma vez 

que a professora deixou ao meu critério a sua seleção. Como não eram exercícios que 

os alunos conhecessem, houve dificuldade em perceber como funcionava o exercício,  

apesar do recurso à demonstração. Com isto, o tempo de exercitação ficou aquém do 

previsto.” (Reflexão aula de substituição, 28 de fevereiro de 2014) 

 

 No final da aula senti que foi uma oportunidade rica para poder 

desenvolver as minhas competências docentes. Em conversa com os 

professores do Grupo de EF, mostrei-me disponível para os substituir sempre 

que necessário, uma vez que estes momentos seriam benéficos para a minha 

formação. 

 No terceiro período letivo, registaram-se várias ausências de 

professores. Como se tratava de ausências com aviso prévio, em reunião de 
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núcleo de estágio, definimos qual o estudante-estagiário que ficaria 

responsável por substituir cada professor. Assim, cada um de nós reuniu com 

cada professor, para que este providenciasse informações úteis para as aulas. 

Sentia-me motivado com o aumento de oportunidades de lecionação que iria 

ter. Estava ciente da importância que estes momentos extra teriam na minha 

formação enquanto professor. 

 Em síntese, as aulas de substituição ofereceram aprendizagens 

significativas e de formação integral.  

 

4.6 – O DIRETOR DE TURMA 

 

As Normas Orientadoras do EP9 indicam que o estudante-estagiário tem 

que desenvolver competências relativas à função de Diretor de Turma (DT). No 

início do ano letivo ficou definido, com o Professor Cooperante, que iria 

acompanhar um professor responsável pela direção de uma turma, por forma a 

vivenciar e compreender a função. Apesar do estabelecido, o 

acompanhamento só começou a ser efetivado a meio do ano letivo, uma vez 

que as restantes responsabilidades que assumi e a disponibilidade do 

professor não permitiram o meu envolvimento nesta tarefa mais cedo. A partir 

da altura mencionada, e após uma reunião agendada por mim com o professor 

que iria acompanhar, ficou estabelecido que o envolvimento de ambas as 

partes seria maior. 

Comecei logo por ficar com uma visão mais contextualizada das 

responsabilidades e funções inerentes ao DT, tanto pelos diálogos 

preconizados com o Professor Cooperante, como com o professor que iria 

acompanhar. Procurei, de seguida, e como forma de incrementar o meu 

conhecimento, rever alguns documentos de apoio fornecidos durante a 

formação. De acordo com o artigo 7º do Decreto Regulamentar nº 10/99, 

compete ao DT: “a) assegurar a articulação entre os professores da turma e 

com os alunos, pais e encarregados de educação; b) promover a comunicação 

e formas de trabalho cooperativo entre professores e alunos; c) coordenar, em 

                                                           
9
 Normas orientadoras do Estágio Profissional do ciclo de estudos conducentes ao grau de Mestre em Ensino da 

Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário, em vigor no ano letivo 2014/2015. Porto: FADEUP. Matos, Z. 
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colaboração com os docentes da turma, a adequação de atividades, 

conteúdos, estratégias e métodos de trabalho à situação concreta do grupo e à 

especificidade de cada aluno; d) articular as atividades da turma com os pais e 

encarregados de educação promovendo a sua participação; e) coordenar o 

processo de avaliação dos alunos garantindo o seu carácter globalizante e 

integrador; f) apresentar à direção executiva um relatório crítico, anual, do 

trabalho desenvolvido.” Constatei, então, que o DT é o elo entre docência e 

gestão, escola e família e professor e aluno. A cada uma destas ligações estão 

associadas determinadas responsabilidades. 

 No que diz respeito à docência e gestão, Roldão (1995) refere que o DT 

é um elemento integrante do sistema de gestão da escola responsável por 

mediar, coordenar e liderar um grupo de professores. De acordo com a mesma 

autora, a este elemento são incumbidas as tarefas de gestão do conselho de 

turma que preside. Compete, portanto, ao DT interligar os professores do 

conselho de turma, os alunos e os encarregados de educação, sempre com a 

finalidade de desenvolver um trabalho cooperativo que contribua para o 

desenvolvimento social e pessoal do aluno.  

 Relativamente à ligação escola-família, o Regulamento Interno da 

Escola na alínea e) do artigo 67º indica que o DT deve “garantir uma 

informação atualizada junto dos pais e encarregados de educação acerca da 

integração dos alunos na comunidade escolar, do aproveitamento escolar, do 

comportamento, da assiduidade e das atividades escolares.” De facto, 

aproximar a escola dos encarregados de educação é uma função do DT. Como 

refere Zenhas (2006), o DT deve incentivar os encarregados de educação a 

colaborarem e a envolverem-se ativamente, tanto no processo de 

aprendizagem, como nas distintas atividades propostas pela escola. A mesma 

autora menciona que esta proximidade, alicerçada na confiança, trará 

benefícios para a educação dos alunos, resultando, segundo o ponto 2 do 

artigo 5º do Decreto-Lei nº30/2002, numa “melhoria das condições de 

aprendizagem e promoção de um bom ambiente educativo”. Ainda segundo 

este documento, compete ao DT “articular a intervenção dos professores da 

turma e dos pais e encarregados de educação e colaborar com estes no 

sentido de prevenir e resolver problemas comportamentais e de 

aprendizagem”. 
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 No que diz respeito à ligação professor-aluno, de acordo com o 

acompanhamento efetivado com o professor, constatei que o DT deve sempre 

possuir um conhecimento aprofundado de cada aluno, para que possa centrar-

se nas necessidades de cada um, resultando num acompanhamento mais 

individualizado. Aprendi, também, que analisar e organizar o Dossier da Turma 

é uma competência do DT, pois este aglomera todos os registos referentes ao 

percurso dentro e fora da escola dos alunos. O professor transmitiu-me a ideia 

de que as informações que constam do Dossier devem ser transmitidas aos 

restantes docentes da turma em Conselho de Turma.  

 Ficou evidente que a função de DT não se deve basear apenas em 

competência pedagógica, pois como lembra Zenhas (2006), as competências 

de comunicação e de relacionamento interpessoal ajudam o DT a exercer 

todas as suas funções.  
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5 – O CAMINHO PARA O PROFESSOR REFLEXIVO 

 

Neste capítulo será dado ênfase à evolução do processo reflexivo que 

guiou a minha prática. Um processo que me proporcionou crescimento pessoal 

e profissional. Permitiu-me desenvolver competências pedagógicas, didáticas e 

científicas. Ao mesmo tempo, alertou-me para a necessidade de assumir uma 

postura sempre crítica face às questões e problemas que iam surgindo.  

 Senti dificuldades no início desse processo. Era difícil expressar as 

inquietações e problemas. Nessa fase, as reflexões eram apenas de carácter  

expositivo e factual, descrevendo e justificando os acontecimentos. Todavia, 

através do estímulo constante da professora orientadora para que a minha 

prática fosse consciente e fundamentada, para que a análise, o 

questionamento e a avaliação estivessem sempre presentes, comecei a 

desenvolver reflexões mais construtivas, que me ajudaram a ir além do que 

acontecia nas aulas. De forma progressiva, esta postura começou e espelhar-

se nas reflexões que escrevia. Passei a justificar, fundamentar e interpretar o 

que ia vivenciando, tentando perspetivar uma ação futura, procurando 

estratégias que me ajudassem a melhorar a prática educativa e contribuíssem 

favoravelmente para o processo de ensino-aprendizagem. Não bastava 

centrar-me no que acontecia durante as aulas, tinha que ir mais além e passar 

a ser um crítico acerca da EF, do Ensino, dos fatores sociais e institucionais 

reguladores da minha prática educativa. Só assim poderia  verdadeiramente 

conhecer-me como professor. 

 Pelo exposto, foi possível verificar que o conteúdo e o foco das minhas 

reflexões se foram alterando no decurso do ano letivo. Zeichner (1993) 

corrobora esta evidência ao referir que o processo reflexivo se alterna 

consoante o momento em que é realizado, mediante o seu conteúdo e 

entendimento e conforme o seu nível. O mesmo autor (1994) definiu três níveis 

de reflexão: o técnico, onde o cuidado reside na eficácia e eficiência dos meios 

usados para alcançar determinados objetivos; o prático, onde há uma reflexão 

das implicações e efeitos das ações, perante uma análise dos princípios, 

conceções e práticas implícitas a uma determinada atividade de ensino; e o 

crítico, onde são avaliadas as questões éticas, sociais, políticas e institucionais 



136 
 

na análise da ação prática. Destes níveis, e apesar da constante insistência da 

professora orientadora, raras vezes consegui atingir o nível crítico nas minhas 

reflexões. Inicialmente prevaleceu o nível técnico e, com o passar do ano letivo, 

fui conseguindo alterar as minhas reflexões para o nível prático. Apesar de, por 

vezes, atingir o nível crítico, não consegui que este prevalecesse. A maioria 

das minhas reflexões foram, assim, de nível prático. Esta foi uma batalha que 

não superarei, na sua plenitude. Contudo, as melhorias que foram sendo 

conquistadas  abriram caminho para o meu desenvolvimento profissional. 

 A postura interventiva e questionadora que adotei permitiu-me um 

confronto entre os conhecimentos e perspetivas que possuía com os 

conhecimentos profissionais ambicionados e a imprevisibilidade inerente à 

prática. Segundo Alarcão (1996), este confronto gera uma reestruturação ou 

aprofundamento do saber com consequências ao nível da ação. É neste 

entendimento que o EP, como refere Costa (2003), fornece uma relevância ao 

conhecimento e ao agir, permitindo a criação de interação entre a prática e a 

reflexão na e sobre a prática.  

 Desta ideia, importa referir os três momentos de reflexão definidos por 

(Schon (1992)): a reflexão na ação, a reflexão sobre a ação e a reflexão sobre 

a reflexão na ação. A primeira remete para a reflexão de situações imprevistas 

que ocorrem na ação. A segunda aponta para uma reflexão depois da ação, 

mediante uma consciencialização do que aconteceu. Com a última é possível 

desenvolver uma retrospeção que atribua significado ao ocorrido. Ao conseguir 

relacionar os três níveis, desenvolvi a minha capacidade para identificar 

problemas e encontrar as respetivas soluções.    

 Em síntese, o processo reflexivo levou à superação de lacunas e 

dificuldades com que me fui deparando ao longo do estágio. Mesmo que o 

processo reflexivo não se tenha consolidado, no seu todo, o que aprendi e 

desenvolvi permitiu-me renovar aprendizagens e a adquirir novos saberes.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 – CONSIDERAÇÕES FINAIS E PERSPETIVAS FUTURAS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



139 
 

6 – CONSIDERAÇÕES FINAIS E PERSPETIVAS FUTURAS 

 

Ao fim desta tão importante etapa da minha formação em contexto real 

de ensino, é essencial uma retrospeção sobre o que vivi, sintetizando as 

experiências vivenciadas e as aprendizagens adquiridas. 

 O EP foi um momento formativo de extrema riqueza, na medida em que 

me proporcionou o contacto direto com a prática profissional, com todas as 

suas responsabilidades e exigências. Foram muitas as aprendizagens 

conseguidas ao longo deste ano e que se propagarão no futuro.  

 No decorrer do processo, tive oportunidade de confrontar o que aprendi 

em anos transatos com as exigências, por vezes inesperadas, que a prática 

coloca. Assim, os saberes emergidos potenciaram o desenvolvimento de uma 

prática ciente, alicerçada e contextualizada. Desta forma, os erros cometidos, 

as questões colocadas e as reflexões levantadas, durante esta prática, 

contribuíram para a (re)construção dos meus saberes, crenças e conceções.  

  Para o desenvolvimento das minhas capacidades de docência em muito 

contribuiu o Núcleo de Estágio. De facto, tive oportunidade experimentar o 

diálogo e partilhar experiências com duas pessoas com muita experiência na 

área do Ensino e com duas colegas estagiárias com o mesmo sonho que eu. 

Desta interação de conhecimentos, preocupações e desencantos adicionei 

valor e sentido às experiências vivenciadas e superei as dificuldades com que 

me fui deparando. Assim, realço a cooperação como a chave para o meu 

desenvolvimento profissional. Destaco, também, os contributos do professor 

cooperante e da orientadora de estágio, que através de um olhar experiente me 

guiaram rumo à melhoria da minha prática educativa, em que o 

questionamento e a constante reflexão ajudaram nessa caminhada.  

 A participação na escola e a relação com a comunidade, mais evidente 

na relação de proximidade criada com os professores do grupo de EF, trouxe-

me a oportunidade de entender mais sobre a profissão docente. A intervenção 

do professor não se centra apenas no espaço e tempo da aula. Há que assumir 

uma atitude proativa na comunidade escolar onde se está inserido, pois ser 

professor é bem mais do que dar aulas.  



140 
 

  Chegado este momento e olhando para trás, vislumbro a importância 

que teve o EP na minha formação. Não obstante a riqueza proporcionada por 

esta etapa, as minhas aprendizagens não cessam aqui. Existe uma longa 

caminhada pela frente e há muito para descobrir, muito para aprender. As 

exigências da profissão assim o indicam, na medida em que será necessária 

uma persistente atualização dos conhecimentos para estar à altura dos 

desafios. Quero fazer de cada meta alcançada um momento de aprendizagem. 

 Agora chega o momento de enfrentar o mundo do trabalho, num país 

onde as oportunidades são cada vez mais reduzidas. Regressar a esta 

realidade profissional parece ser tarefa árdua, nos dias que correm. Eu prefiro 

pensar que a minha oportunidade irá aparecer. Se não for num futuro próximo, 

será num mais longínquo, mas a vontade de lutar pela oportunidade e agarrá-la 

com unhas e dentes será constante. Quero começar, a partir de agora, a 

construir o meu futuro profissional e não me vou cingir à área de Ensino. Quero 

abrir horizontes até conseguir um dia exercer a minha profissão. De uma forma 

geral, o desporto oferece um leque mais alargado de oportunidades de 

emprego. Saberei usufruir dessa mais-valia até encontrar o espaço para viver o 

meu sonho. 

 Em diversos momentos deste ano letivo, confidenciei a vontade de 

continuar a estudar, sobretudo por querer fazer o doutoramento ou o mestrado 

em Treino Desportivo. Agora, e porque existem outras prioridades no momento, 

essa vontade está de lado, sem contudo descurar a possibilidade de um dia a 

concretizar.  
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ANEXO 1 – Programa de Condição Física aplicado à minha turma. 

PROGRAMA CONDIÇÃO FÍSICA – 1º PERÍODO  

 

GRUPO A 

Nº2 

Nº8 

Nº12 

Nº16 

Nº17 

Nº21 

Nº28 

 

GRUPO B 

Nº5 

Nº7 

Nº9 

Nº11 

Nº12 

Nº14 

Nº23 

 

GRUPO C 

Nº1 

Nº4 

Nº15 

Nº18 

Nº22 

Nº26 

  



IV 
 

GRUPO D 

Nº6 

Nº13 

Nº19 

Nº20 

Nº22 

Nº25 

Nº27 

 

 

 

GRUPO A 

1 - Flexões de braços num plano 

inclinado (banco sueco) – 3 séries/10 

repetições 

 

 

OBS.: Nº17 e Nº21 executam as flexões de braços sem recurso ao plano inclinado. 

 

2 - Abdominais – 3 séries/15 repetições 

 

 

 

 

 

 

 

3 – Agachamentos com salto – 2 séries/20 repetições 



V 
 

 

 

 

4 - Flexibilidade – 30´´/30´´ 

 

 

                

GRUPO B 

 

1 - Flexões de braços num plano inclinado 

(banco sueco) – 3 séries/10 repetições 

 

 

 

 

 

2 - Abdominais – 3 séries/20 repetições 

 

 

 

 

 

3 - Agachamentos com salto – 2 séries/20 repetições 

 

 

 

 

 

4 - Flexibilidade – 30´´/30´´ 



VI 
 

                 

GRUPO C 

1 - Flexões de braços (Rapazes) – 3 

séries/15 repetições 

     Flexões de braços (Raparigas) – 3 

séries/10 repetições 

 

 

 

 

2 - Abdominais – 3 séries/25 repetições 

 

 

 

 

 

 

3 – Agachamentos com saltos – 2 séries/25 repetições 

 

 

 

 

 

 

4 - Flexibilidade – 30´´/30´´ 

 

                                        

 



VII 
 

GRUPO D 

 

1 - Flexões de braços num plano declinado 

(banco sueco) – 3 séries/15 repetições 

 

 

OBS.: Nº6 e Nº20 executam as flexões de braços sem 

recurso ao plano declinado – 3 séries de 12 repetições. 

 

 

 

2 - Abdominais – 3 séries/25 repetições 

 

 

 

 

 

3 – Agachamentos com saltos – 2 séries/25 repetições 

 

 

 

 

 

 

4 - Flexibilidade – 30´´/30´´                

     

 

 

 

 



VIII 
 

PROGRAMA CONDIÇÃO FÍSICA – 2º PERÍODO 

 

GRUPO A 

Nº2 

Nº8 

Nº12 

Nº16 

Nº17 

Nº21 

Nº28 

 

GRUPO B 

Nº5 

Nº7 

Nº9 

Nº11 

Nº12 

Nº14 

Nº23 

 

GRUPO C 

Nº1 

Nº4 

Nº15 

Nº18 

Nº22 

Nº26 

 



IX 
 

GRUPO D 

Nº6 

Nº13 

Nº19 

Nº20 

Nº22 

Nº25 

Nº27 

 

 

 

GRUPO A 

1 - Flexões de braços num plano 

inclinado (banco sueco) – 3 séries/15 

repetições 

 

 

OBS.: José Mourão e Miguel Garrido executam as flexões de braços sem recurso ao plano inclinado. 

 

2 - Abdominais – 3 séries/20 repetições 

 

 

 

 

 

 

 

3 – Agachamentos com salto – 3 séries/20 

repetições 



X 
 

 

 

 

4 - Flexibilidade – 30´´/30´´ 

 

 

    

GRUPO B 

 

1 - Flexões de braços num plano (Rapazes) – 

3 séries/15 repetições 

Flexões de braços (Raparigas) – 3 

séries/10 repetições 

 

 

 

 

2 - Abdominais – 3 séries/25 repetições 

 

 

 

 

 

3 - Agachamentos com salto – 3 séries/20 repetições 

 

 

 

 

 

4 - Flexibilidade – 30´´/30´´ 



XI 
 

                 

GRUPO C 

1 - Flexões de braços (Rapazes) – 3 

séries/20 repetições 

     Flexões de braços (Raparigas) – 3 

séries/12 repetições 

 

 

 

 

2 - Abdominais – 3 séries/25 repetições 

 

 

 

 

 

 

3 – Agachamentos com saltos – 3 séries/25 repetições 

 

 

 

 

 

 

4 - Flexibilidade – 30´´/30´´ 

 

             

                           



XII 
 

GRUPO D 

 

1 - Flexões de braços num plano declinado 

(banco sueco) – 3 séries/20 repetições 

 

 

OBS.: Débora Henriques e Maria Martins executam as 

flexões de braços sem recurso ao plano declinado – 3 séries 

de 12 repetições. 

 

 

 

2 - Abdominais – 3 séries/25 repetições 

 

 

 

 

 

3 – Agachamentos com saltos – 3 séries/25 repetições 

 

 

 

 

 

 

4 - Flexibilidade – 30´´/30´´                   
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ANEXO 2 – Módulo 8 do MEC – Aplicação da unidade didática de Basquetebol. 

   

 

Local Escola Secundária Almeida Garrett 

O
b

je
ti

vo
 f

in
al

 

   Material Bolas (5 – 28); Cestos (3-6); Sinalizadores (28 – 50); Coletes (14-18). 

   Espaço da aula Gn1 G3 G1 G2 Gn1 G1 Gn1 Gn1 G2 Gn1 Gn1 Gn1 Gn1 Pav. Gn1 

   
Data 18/09 

02/1

0 
16/10 06/11 20/11 02/12 08/01 22/01 05/02 19/02 12/03 23/04 05/05 14/05 04/06 

   Tempo de aula 90´ 90´ 90´ 90´ 90´ 90´ 90´ 90´ 90´ 90´ 90´ 90´ 90´ 90´ 90´ 

           Nº de aulas 

 

Conteúdos 

2 6 10 16 20 23 28 32 36 39 45 53 56 59 65 

N
ív

el
 In

tr
o

d
u

tó
ri

o
 

Objetivo geral da aula                

D
o

m
in

ar
 e

 a
p

lic
ar

 a
s 

h
ab

ili
d

ad
es

 m
o

to
ra

s 
té

cn
ic

as
 e

 t
át

ic
as

 (
O

fe
n

si
va

s 
e 

D
ef

en
si

va
s)

 d
o

 

B
as

q
u

et
eb

o
l, 

em
 s

it
u

aç
ão

 d
e 

jo
go

 4
X

4
 

H
ab

ili
d

ad
e

s 
m

o
to

ra
s 

Té
cn

ic
a 

Passe e receção   I/E 

(10 

P) 

E (10 P) 
AF (10 

P) 

E (10 

P) 

AS (10 

P) 

E (3x3 em 

½ campo) 

C (3x3 em 

½ campo) 

       

Paragens e rotações         

Drible Progressão        I/E (SA) E (SA) C (SA) AS (SA)     

Lança

mento 

Em apoio 
AD 

(SA) 
      I/E (SA) E (SA) AS (SA) E (SA) C (SA) 

AS 

(SA) 

Na passada após 

drible (sem 

oposição) 

AD 

(SA) 
      I/E (SA) E (SA) AS (SA) E (SA) C (SA) 

AS 

(SA) 

Tá
ti

ca
 

O
fe

n
si

va
 Organi

zação 

do 

ataque 

Manter a posse 

da bola 

AD 

(1/2 

Camp

o 

I/E ((2+1)x2 em 

½ campo) 

E (3x3 em ½ 

campo) 

AS (3x3 

em ½ 

campo) 

E (3x3 em 

½ campo) 

AF (3x3 em 

1/2 campo) 

E (3x3 em ½ 

campo) 

AS (3x3 

em ½ 

campo) 

E (3x3 em ½ campo e 

4x4 campo inteiro) 

C (3x3 

em ½ 

campo

e 4x4 

campo 

inteiro) 

AS 

(4x4 

cam

po 

inteir

o) 

Posicionamento 

no ataque 
    I/E (SA) E (SA) 

E (3x3 em ½ 

campo) 

AS (3x3 

em ½ 

campo) 

E (3x3 em ½ campo e 

4x4 campo inteiro) 

C (3x3 

em ½ 

campo 

e 4x4 

campo  

AS 

(4x4 

cam

po 

inteir 
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Local Escola Secundária Almeida Garrett 

O
b

je
ti

vo
 f

in
al

 

   Material Bolas (5 – 28); Cesto (3-6); Sinalizadores (28 – 50); Coletes (14-18). 

   Espaço da aula Gn1 G3 G1 G2 Gn1 G1 Gn1 Gn1 G2 Gn1 Gn1 Gn1 Gn1 Pav. Gn1 

   
Data 18/09 02/10 16/10 06/11 

20/1

1 
02/12 08/01 22/01 05/02 19/02 12/03 23/04 05/05 14/05 04/06 

   Tempo de aula 90´ 90´ 90´ 90´ 90´ 90´ 90´ 90´ 90´ 90´ 90´ 90´ 90´ 90´ 90´ 

           Nº de aulas 

 

Conteúdos 

2 6 10 16 20 23 28 32 36 39 45 53 56 59 65 

N
ív

el
 In

tr
o

d
u

tó
ri

o
 

Objetivo geral da aula                

D
o

m
in

ar
 

e 
ap

lic
ar

 
as

 
h

ab
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d
ad

es
 

m
o

to
ra

s 
té

cn
ic

as
 

e 
tá

ti
ca

s 
(O

fe
n

si
va

s 
e 

D
ef

en
si

va
s)

 d
o

 B
as

q
u

e
te

b
o

l, 
em

 s
it

u
aç

ão
 d

e 
jo

go
 4

X
4

 

H
ab

ili
d

ad
es

 M
o

to
ra

s 

Tá
ti

ca
 

O
fe

n
si

va
 

Organi

zação 

do 

ataque 

Desmarcação  
I/E 

(2x1) 
E (3x2) 

E (3x3 em ½ 

campo) 

AS (3x3 

em ½ 

campo) 

E (3x3 em 

½ campo) 

AF (3x3 em 

1/2 campo) 
E (1/2 campo) 

AS (3x3 

em ½ 

campo) 

E (3x3 em ½ 

campo e 4x4 

campo inteiro) 

C (3x3 

em ½ 

campo 

4x4 

campo 

inteiro) 

AS (4x4 

campo 

inteiro) 

Finalização        
I/E (3X2 em 

1/2campo) 

E (3X2 

em 

1/2ca

mpo) 

E (3x3 

em ½ 

campo

) 

AS (3x3 

em ½ 

campo) 

E (3x3 em ½ 

campo e 4x4 

campo inteiro) 

C (3x3 

em ½ 

campo 

4x4 

campo 

inteiro) 

AS (4x4 

campo 

inteiro) 

D
ef

en
si

va
 

Ação defensiva 

       

I/E (3X2 em 

1/2campo) 

E (3X2 

em 

1/2ca

mpo) 

E (3x3 

em ½ 

campo

) 

AS (3x3 

em ½ 

campo) 

E (3x3 em ½ 

campo e 4x4 

campo inteiro) 

C (3x3 

em ½ 

campo 

4x4 

campo 

inteiro) 

AS (4x4 

campo 

inteiro)        

Formas jogadas 3x3 
AD 

(1/2 

cam

  
I/E (1/2 

campo) 

E 

(1/2 

cam

AS (1/2 

campo) 

E (1/2 

campo) 

AF (1/2 

campo) 
E (1/2 campo) 

AS (1/2 

campo) 
E (1/2 campo) 

C (1/2 

campo) 
 



XV 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

po) po) 

4x4 (jogo holandês)            

I/E 

(campo 

inteiro) 

E 

(campo 

inteiro) 

E 

(campo 

inteiro) 

AS 

(campo 

inteiro) 
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Local Escola Secundária Almeida Garrett 

O
b

je
ti

vo
 f

in
al

 

   Material Bolas (5 – 28); Cestos (3-6); Sinalizadores (28 – 50); Coletes (14-18). 

   
Espaço da aula Gn1 G3 G1 G2 Gn1 G1 Gn1 Gn1 G2 Gn1 Gn1 Gn1 Gn1 Pav. 

Gn

1 

   
Data 18/09 02/10 16/10 06/11 

20/1

1 
02/12 08/01 22/01 05/02 19/02 12/03 23/04 05/05 14/05 

04/

06 

   Tempo de aula 90´ 90´ 90´ 90´ 90´ 90´ 90´ 90´ 90´ 90´ 90´ 90´ 90´ 90´ 90´ 

           Nº de aulas 

 

Conteúdos 

2 6 10 16 20 23 28 32 36 39 45 53 56 59 65 

N
ív

el
 E

le
m

en
ta

r 

Objetivo geral da aula                

D
o

m
in

ar
 e

 a
p

lic
ar

 a
s 

h
ab

ili
d

ad
es

 m
o

to
ra

s 
té

cn
ic

as
 e

 t
át

ic
as

 (
O

fe
n

si
va

s 
e 

D
ef

en
si

va
s)

 d
o

 

B
as

q
u

et
eb

o
l, 

em
 s

it
u

aç
ão

 d
e 

jo
go

 4
X

4
 

H
ab

ili
d

ad
e

s 
m

o
to

ra
s 

Té
cn

ic
a 

Passe e receção   
I/E 

(10 P) 

E (10 

P) 

AF 

(3x3) 

C 

(3x3

) 

AS 

(3x3) 

         

Paragens e rotações           

Drible 
Progressão       I/E (SA) E (SA) C (SA) AS (SA)     

Proteção       I/E (SA) E (1x1) C (1x1) AS (1x1)     

Lança

mento 

Em apoio 
AD 

(SA) 
      I/E (SA) E (SA) AS (SA) E (SA) C (SA) 

AS 

(S

A) 

Na passada após 

drible  

AD 

(SA) 
      I/E (1x0) E (1x0) AS (1x0) E (1x1) C (1x1) 

AS 

(1x

1) 

Tá
ti

ca
 

O
fe

n
si

va
 Organi

zação 

do 

ataque 

Manter a posse 

da bola 

AD 

(1/2 

Camp

o 

I/E 

(3x2 

em ½ 

camp

o) 

E (3x2 

em ½ 

campo) 

E (3x3 em ½ 

campo) 

) 

AS (3x3 

em ½ 

campo) 

E (3x3 em 

campo 

inteiro) 

AF (3x3 em 

campo 

inteiro) 

E (4x4 em campo 

inteiro) 

AS (4x4 

em 

campo 

inteiro) 

E (4x4 campo 

inteiro) 

C (4x4 

campo 

inteiro) 

AS 

(4x

4 

ca

m

po 

int

eir

o) 
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Posicionamento 

no ataque 
 

I/E 

(SA) 
E (SA) 

E (3x3 em ½ 

campo) 

AS (3x3 

em ½ 

campo) 

E (3x3 em 

campo 

inteiro) 

AF (3x3 em 

campo 

inteiro) 

E (4x4 em campo 

inteiro) 

AS (4x4 

em 

campo 

inteiro) 

E (4x4 campo 

inteiro) 

C (4x4 

campo 

inteiro) 

AS 

(4x

4 

ca

m

po 

int

eir

o) 
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Local Escola Secundária Almeida Garrett 

O
b

je
ti

vo
 f

in
al

 

   Material Bolas (5 – 28); Cestos (3-6); Sinalizadores (28 – 50); Coletes (14-18). 

   Espaço da aula Gn1 G3 G1 G2 Gn1 G1 Gn1 Gn1 G2 Gn1 Gn1 Gn1 Gn1 Pav. Gn1 

   
Data 18/09 02/10 16/10 06/11 

20/1

1 
02/12 08/01 22/01 05/02 19/02 12/03 23/04 05/05 14/05 04/06 

   Tempo de aula 90´ 90´ 90´ 90´ 90´ 90´ 90´ 90´ 90´ 90´ 90´ 90´ 90´ 90´ 90´ 

           Nº de aulas 

 

Conteúdos 

2 6 10 16 20 23 28 32 36 39 45 53 56 59 65 

N
ív

el
 E

le
m

en
ta

r 

Objetivo geral da aula                

D
o

m
in

ar
 e

 a
p

lic
ar

 a
s 

h
ab

ili
d

ad
es

 m
o

to
ra

s 
té

cn
ic

as
 e

 t
át

ic
as

 (
O

fe
n

si
va

s 
e 

D
ef

en
si

va
s)

 d
o

 

B
as

q
u

et
eb

o
l, 

em
 s

it
u

aç
ão

 d
e 

jo
go

 4
X

4
 

H
ab

ili
d

ad
es

 M
o

to
ra

s 

Tá
ti

ca
 

O
fe

n
si

va
 

Organi

zação 

do 

ataque 

Desmarcação  

I/E 

(3x2 

em ½ 

camp

o) 

E (3x2 

em ½ 

campo) 

E (3x3 em ½ 

campo) 

AS (3x3 

em ½ 

campo) 

E (3x3 em 

campo 

inteiro) 

AF (3x3 em 

campo 

inteiro) 

E (4x4 em campo 

inteiro) 

AS (4x4 

em 

campo 

inteiro) 

E (4x4 campo 

inteiro) 

C (4x4 

campo 

inteiro) 

AS 

(4x4 

cam

po 

inteir

o) 

Finalização        
I/E (3X3 em 

1/2campo) 

E (4x4 em campo 

inteiro) 

AS (4x4 

em 

campo 

inteiro) 

E (4x4 campo 

inteiro) 

C (4x4 

campo 

inteiro) 

AS 

(4x4 

cam

po 

inteir

o) 

D
ef

en
si

va
 

Ação defensiva 

       

I/E (3X3 em 

1/2campo) 

E (4x4 em campo 

inteiro) 

AS (4x4 

em 

campo 

inteiro) 

E (4x4 campo 

inteiro) 

C (4x4 

campo 

inteiro) 

AS 

(4x4 

cam

po 

inteir

o) 

       

Formas jogadas 3x3 

AD 

(1/2 

cam

po) 

  
I/E (1/2 

campo) 

E 

(1/2 

cam

po) 

AS (1/2 

campo) 

E (3x3 em 

campo 

inteiro) 

C (3x3 em 

campo 

inteiro) 
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4x4 (jogo holandês)         

I/E 

(campo 

inteiro) 

E 

(camp

o 

inteiro

) 

AS 

(campo 

inteiro) 

E (campo 

inteiro) 

C (4x4 

campo 

inteiro) 

AS 

(4x4 

cam

po 

inteir

o) 
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Local Escola Secundária Almeida Garrett 

Material Pesos 2,5 Kg (6); Cordas (7). Pesos 2,5 Kg (6).  

Espaço da aula Gn1 G3 G1 G2 Gn1 G1 Gn1 Gn1 G2 Gn1 Gn1 Gn1 Gn1 Pav. Gn1 

Data 18/09 02/10 16/10 06/11 20/11 02/12 08/01 22/01 05/02 19/02 12/03 23/04 05/05 14/05 04/06 

Tempo de aula 90´ 90´ 90´ 90´ 90´ 90´ 90´ 90´ 90´ 90´ 90´ 90´ 90´ 90´ 90´ 

        Nº de aulas 

 

Conteúdos 

2 6 10 16 20 23 28 32 36 39 45 53 56 59 65 

 Cultura Desportiva 

 Regras 
- Objetivo do jogo e o modo de execução das principais ações técnicas e táticas; 

- Conhecer e aplicar as regras do jogo. 

 Condição Física e Fisiologia – Capacidades condicionais 

 Força 

Consultar o plano de condição física (1º Período) 
Consultar o plano de condição 

física (2º Período) 

M: 

- MS: 2x20; 

- Abd: 2x25; 

- MI: 2x30. 

F: 

- MS: 2x12; 

- Abd: 2x20; 

- MI: 2x25. 

M: 

- MS: 2x20; 

- Abd: 2x25; 

- MI: 2x30. 

F: 

- MS: 2x12; 

- Abd: 2x20; 

- MI: 2x25. 

M: 

- MS: 2x20; 

- Abd: 2x25; 

- MI: 2x30. 

F: 

- MS: 2x12; 

- Abd: 2x20; 

- MI: 2x25. 

M: 

- MS: 4x10; 

- Abd: 4x15; 

- MI: 4x10. 

F: 

- MS: 4x5; 

- Abd: 4x10; 

- MI: 4x10. 

M: 

- MS: 4x10; 

- Abd: 4x15; 

- MI: 4x10. 

F: 

- MS: 4x5; 

- Abd: 4x10; 

- MI: 4x10. 

M: 

- MS: 4x10; 

- Abd: 4x15; 

- MI: 4x10. 

F: 

- MS: 4x5; 

- Abd: 4x10; 

- MI: 4x10. 

M: 

- MS: 4x10; 

- Abd: 4x15; 

- MI: 4x10. 

F: 

- MS: 4x5; 

- Abd: 4x10; 

- MI: 4x10. 

 Flexibilidade 

Ombros: 

30´´/30´´ (2x) 

Isquiotibiais: 

30´´/30´´ (2x) 

Ombros: 

30´´/30´´ (2x) 

Isquiotibiais: 

30´´/30´´ (2x) 

Ombros: 

30´´/30´´ (2x) 

Isquiotibiais: 

30´´/30´´ (2x) 

Ombros: 

30´´/30´´ 

(2x) 

Isquiotibiais

: 

30´´/30´´ 

Ombros: 

30´´/30´´ (2x) 

Isquiotibiais: 

30´´/30´´ (2x) 

Ombros: 

30´´/30´´ (2x) 

Isquiotibiais: 

30´´/30´´ (2x) 

Ombros: 

30´´/30´´ (2x) 

Isquiotibiais: 

30´´/30´´ (2x) 
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(2x) 

 Resistência 

Inerente a todas as aulas (foco maior na parte inicial da aula) 
 Velocidade 

 Condição Física e Fisiologia – Capacidades coordenativas 

 
Diferenciação 

cinestésica 

Inerente a todas as aulas  

 

 
Orientação óculo-

manual 

 
Orientação 

espacial 

 
Capacidade de 

reação 

 Equilíbrio 

 Ritmo 
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Legenda: 

AD – Avaliação Diagnóstica;          I – Introdução;          E – Exercitação;          C – Consolidação;          AF – Avaliação Formativa          AS – Avaliação Sumativa; 
**Abarca a perseverança e o espírito de sacrifício; 
***Abarca, sobretudo, situações de aprendizagem em grupo; 
****Abarca respeito às regras de conduta.  Respeito pelos outros e pelo material; 
*****Abarca pontualidade. 
1 - Avaliar o nível inicial das habilidades motoras técnicas dos alunos, através de situações critério. 
2 - Avaliar o nível técnico dos alunos, através de situações critério. 
3 - Avaliar tática e tecnicamente o nível dos alunos, através da situação de jogo 1x1. 

 

Local Escola Secundária Almeida Garrett 

Espaço da aula Gn1 G3 G1 G2 Gn1 G1 Gn1 Gn1 G2 Gn1 Gn1 Gn1 Gn1 Pav. Gn1 

Data 18/09 02/10 16/10 06/11 20/11 02/12 08/01 22/01 05/02 19/02 12/03 23/04 05/05 14/05 04/06 

Tempo de aula 90´ 90´ 90´ 90´ 90´ 90´ 90´ 90´ 90´ 90´ 90´ 90´ 90´ 90´ 90´ 

        Nº de aulas 

 

Conteúdos 

2 6 10 16 20 23 28 32 36 39 45 53 56 59 65 

 Conceitos Psicossociais 

 
Assiduidade e 

pontualidade 

Inerente a todas as aulas. 

 Autonomia 

 Concentração 

 Disciplina 

 Iniciativa própria 

 Empenho (**) 

 
Responsabilidade 

(*****) 

 Cooperação (***) 

 Respeito (****) 

 Espírito de equipa 

 Fair-play 
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4 - Desenvolver a componente técnica da modalidade, através de situação critério. 
5 - Desenvolver a componente técnica da modalidade, através de situação critério. 
6 - Desenvolver a componente técnica da modalidade, através de situação de jogo 1x1 cooperação. 
7 - Desenvolver a componente técnica da modalidade, através de situação de jogo 1x1.  
8 - Desenvolver as ações táticas sem bola, através da situação de jogo 1x1. 
10 - Desenvolver as ações táticas com e sem bola, através da situação de jogo 1x1. 
11 – Aprimorar a habilidade motora técnica, em situação de jogo 1x1. 
12 – Aprimorar as habilidades motoras táticas, em situação de jogo 1x1. 
13 - Desenvolver a componente técnica da modalidade, através de situação de jogo 1x1. 
M – Alunos do sexo masculino 
F – Alunos do sexo feminino 
MS – Membros superiores 
Abd. – Abdominal 
MI – Membros inferiores 
I – alunos do nível introdutório 
II – Alunos do nível elementar 
III – Alunos do nível avançado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XXIV 
 

 

ANEXO 3 – Ficha de caracterização individual 

Nome: _____________________________________________________________________ 

Ano: ____  Turma: ___  Nº: ___  

Idade: ___  Data de Nascimento: ___/___/____ 

 

1 - Encarregado de Educação 

 

Nome: _____________________________________________________________________ 

Idade: ___ 

Profissão: ___________________________ 

Ano de escolaridade: ___________________________ 

 

2 – Dados Escolares 

 

Disciplinas preferidas: _______________________________________________________ 

Disciplinas onde tens maiores dificuldades: ______________________________________ 

 

3 – Dados Médicos 

 

Apresentas alguma doença? Sim         Não 

Se sim, indica qual: __________________________________________________________ 
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4 – Interesses 

 

Desporto(s) preferido(s): _____________________________________________________ 

Praticas alguma modalidade desportiva? Sim         Não 

Se sim, indica qual: __________________________________________________________ 

O que mais gostas de fazer nos tempos livres? 

___________________________________________________________________________ 

5 – Hábitos 

 

A que horas vais dormir?_______________ A que horas acordas? ___________________ 

 

Qual o teu meio de transporte até à escola? Carro       Transportes públicos       Bicicleta 

 

A pé       Outro        Qual? _____________________________________________________ 

 

 

Quanto tempo demoras no percurso de casa para a escola? Até 5 min       Entre 5 e 10 min        

 

Entre 10 e 20 min       Entre 20 e 30 min        Mais de 30 min         

 

Num dia normal, quantas refeições fazes? ___ Quais? Pequeno-almoço        Lanche da  

 

manhã       Almoço       Lanche da tarde        Jantar        Ceia 
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ANEXO 4 – Questionário sociométrico aplicado no estudo 

Questionário Sociométrico a aplicar no estudo 

  

Caros estudantes, tendo como objetivo a formação de grupos para a abordagem do Futebol, que decorrerá 

no 2º período, gostaríamos que refletissem acerca das relações sociais (convívio, amizade), que têm com 

os vários elementos da turma e que respondessem com toda a sinceridade às questões que se seguem. 

Dado o carácter confidencial do questionário, em caso algum, os vossos colegas terão conhecimento das 

vossas respostas.  

Procurem então ler com atenção o que vos é solicitado e respondam sem quaisquer comentários. 

 

1 – Se nas aulas de Educação Física pudesses escolher os elementos da tua equipa (grupo), quais os colegas 

da turma que escolherias? Indica quantos quiseres, escrevendo os seus nomes por ordem de preferência, 

começando por aquele(a) com quem gostarias mais de trabalhar.  

 

 

2 – Se nas aulas de Educação Física pudesses escolher os elementos da tua equipa (grupo), quais os colegas 

da turma que não escolherias? Indica quantos quiseres, escrevendo os seus nomes por ordem de 

preferência, começando por aquele(a) com quem gostarias menos de trabalhar.  

 

 

3 - O teu lado competitivo (ganhar todos os jogos) leva-te a excluir um colega com necessidades educativas 

especiais? 

 

4 - Escreve o nome dos (as) colegas que pensas que te escolheram para integrar a sua equipa na pergunta 

1.  

  

  

5 - Escreve o nome dos (as) colegas que pensas que não te escolheriam para integrar a sua equipa na 

pergunta 2.  

  

  

6 – Nos tempos livres, quais são os (as) teus colegas de turma com quem mais gostas de conviver. Indica 

quantos quiseres, escrevendo os seus nomes por ordem de preferência, começando por aquele(a) com 

quem gostas mais de conviver.  
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7 – Nos tempos livres, quais são os (as) teus colegas de turma com quem menos gostas de conviver. Indica 

quantos quiseres, escrevendo os seus nomes por ordem de preferência, começando por aquele(a) com 

quem gostas menos de conviver.  

  

  

8 - Escreve o nome dos (as) colegas que pensas que referiram o teu nome na pergunta 5 como alguém com 

quem gostam de conviver e de passar os seus tempos livres.  

  

  

9 - Escreve o nome dos (as) colegas que pensas não terem referido o teu nome na pergunta 5 como 

alguém com quem não gostam de conviver e de passar os seus tempos livres.  

  

  

10- Para ti quem é o líder da turma?  

  

  

11- Para ti quem é o melhor aluno da turma?  

  

 

12 – Para ti quem é o aluno mais competente do ponto de vista motor, na disciplina de Educação Física? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Obrigada pela colaboração.   
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ANEXO 5 – Resultados do questionário sociométrico 

Pergunta 1 

 

 

 

 

 

 

      Aluno mais indicado – Bruno                                       Aluno mais indicado - Fernanda 

 

Pergunta 2 

 

 

 

 

 

 

  Aluno mais indicado – Fernanda                            Aluno menos indicado – Bruno, Dário e Carlos 

 

Pergunta 6 

 

 

 

 

 

 

 

      Aluno mais indicado – Bruno                                        Aluno menos indicado – Fernanda  
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Pergunta 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Aluno mais indicado – Fernanda                                     Aluno menos indicado – Bruno e Hugo 

 

             Pergunta 10 Pergunta 11 

 

 

 

 

 

 

       Líder da turma – Armanda                                               Melhor aluno da turma – Gaspar                                      

 

Pergunta 12 

 

 

 

 

 

 

Aluno mais competente a nível motor – Afonso                                    
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ANEXO 6 – Pedido de autorização, à Escola e aos Encarregados de Educação, para a utilização dos meios audiovisuais 

 

 

 

AUTORIZAÇÃO 

 

Eu _________________________________________, Encarregado de Educação 

do(a) aluno(a) _______________________________________, autorizo o núcleo de 

estágio da Escola Secundária Almeida Garrett a filmar e fotografar as aulas do 6º D da 

Escola Básica Dr. Costa Matos, assim como o uso posterior destes materiais para a 

confeção de um estudo académico (uso exclusivo para o meio académico).  

 

 

 Gaia, 23 de janeiro de 2015 

O Diretor, 

______________________ 
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ANEXO 7 – Ficha de observação TARE 

 

 FICHA DE OBSERVAÇÃO TARE – AULA Nº 

Respeito Participação Esforço Autodescoberta Encorajamento 

Equipa A      

Equipa B      

Equipa C      

Equipa D      

Equipa E      

 

 

Comportamentos: 

1 - Medíocre 2 - Insuficiente 3 - Suficiente 4 - Bom 5 – Muito Bom 

Poucos ou nenhuns 

alunos do grupo 

evidenciaram o 

comportamento, o 

que condicionou a 

eficácia da aula 

Alguns alunos do 

grupo evidenciaram 

o comportamento 

mas muitos não o 

fizeram. Estas 

exceções foram 

frequentes e/ou 

graves o suficiente 

para impedir a 

aprendizagem. 

Muitos alunos do 

grupo evidenciaram 

o comportamento 

mas muitos não o 

fizeram. Foram 

observadas algumas 

exceções. 

A maioria dos alunos 

do grupo exibiu o 

comportamento 

salvo raras 

exceções. 

Todos os alunos do 

grupo exibiram o 

comportamento 

durante a aula, sem 

exceções 

observadas. 

 

 

 Respeito: resolvem conflitos emergentes de forma pacífica e sabem trabalhar em 

equipa, respeitando todos os elementos; 

 Participação: participam em todas as atividades e assumem os papéis solicitados; 

 Esforço: esforçam-se para dominar todas as tarefas e centram-se no seu 

aprimoramento; 

 Autodescoberta: participam nas tarefas de forma autónoma sem necessitarem de 

supervisão ou instrução; renegam os maus exemplos e não se deixam influenciar 

pela pressão dos pares; 

 Encorajamento: ajudam e encorajam os outros, emitindo feedback´s positivos e 

motivacionais.
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ANEXO 8 – GPAI de Futebol 

Avaliação - GPAI 

Modalidade: Futebol Escola:  Tempo de aula -  

Data:  

Hora:  
Ano: 6º Turma: D Espaço disponível:  

Professores estagiários: 

 

 

Equipa observada:  

Tomada de decisão 

Conteúdo Critérios 
1 2 3 4 

A I A I A I A I 

P
ri

n
cí

p
io

s 
O

fe
n

si
v

o
s 

P
e

n
et

ra
çã

o
 Ataca diretamente o adversário ou 

a baliza. 
        

Cria situações vantajosas para o 

ataque em termos numéricos e 

espaciais. 

        

C
o

b
e

rt
u

ra
 O

fe
n

si
va

 Dá apoio ao portador da bola, 

oferecendo-lhe opções para dar 

sequência ao jogo. 

        

Diminui a pressão adversária ao 

portador da bola (abre linha de 

passe). 
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Tomada de decisão 

Conteúdo Critérios 
1 2 3 4 

A I A I A I A I 

P
ri

n
cí

p
io

s 
D

e
fe

n
si

v
o

s 

C
o

n
te

n
çã

o
 

Pára ou atrasa o ataque 

adversário. 
        

Diminui o espaço de ação do 

portador da bola. 
        

C
o

b
e

rt
u

ra
 

d
e

fe
n

si
va

 

Serve de novo obstáculo ao 

portador da bola, caso este 

ultrapasse o jogador que fazia 

contenção. 

        

 

Legenda:  

A – Apropriada 

 I – Inapropriada 
 

Observações: 
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Execução das habilidades técnicas 

Conteúdo Critérios 
1 2 3 4 

E I E I E I E I 

P
as

se
 

Coloca o pé de apoio ao lado da 

bola. 
        

Direciona o passe para o alvo.         

C
o

n
d

u
çã

o
 Mantem a bola junto ao pé, 

controlada. 
        

Mantém a cabeça levantada.         

 

Legenda:  

E – Eficiente 

 I – Ineficiente 
 

Observações: 
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Medidas da performance no jogo 

 

 

TD = nº de tomadas de decisão apropriadas/nº de tomadas de decisão total (apropriadas + inapropriadas) 

EH = nº execuções de habilidades eficientes/nº execuções de habilidades total (ineficientes + eficientes) 

PGJ = ITD + IEH/2 

Observações/considerações finais: 

(foque no grau de envolvimento e a qualidade de desempenho dos alunos nas tarefas de aprendizagem e na avaliação das dificuldades e incompreensões mais salientes) 

 

 

Obs.: Cada equipa será constituída por 4 elementos e avaliada em situação de jogo GR+3x3+GR. Os números (de 1 a 4) que constam na tabela dizem respeito ao número de jogadores por equipa (identificada com coletes numerados de 1 a 4). 

 

 

Índice de Tomada de Decisão (TD) Índice de Execução de Habilidades (EH)  Performance Global no Jogo (PGJ) 
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ANEXO 9 – Guião da entrevista aplicada no estudo 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista 

 

1 – Como foi a experiência de abordar o futebol utilizando o Modelo de Educação Desportiva? 

1.2 - O que mais gostaste nestas aulas?   

1.3 – E o que é que gostaste menos?  

2 – Relativamente ao papel de líder (capitão) que desempenhaste, o que é que significou para ti?  

2.1 – Que problemas/dificuldades enfrentaste para gerir a tua equipa? 

2.2 - O que é que mais gostaste no desempenho do papel?  

2.3 - E o que é que gostaste menos?  

3 – Como foi a cooperação entre os elementos da tua equipa? 

3.1 - E a cooperação contigo, enquanto líder/capitão?  

4 – E relativamente às outras funções que desempenhaste ao longo das aulas. Como foi a experiência 

(aspetos negativos e positivos) 

5 – Quais foram as aprendizagens mais significativas que tiveste em resultado do MED? 
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ANEXO 10 – Estruturação da época desportiva do estudo 

 

 

 

Aula/Horário Fase da Época Espaço Tarefas 

4ªf Aula nº 1:14.01.2015 

Duração: 90 minutos 

Estruturação da 

época desportiva 

4 Avaliação Diagnóstica, aplicação das 

matrizes sociométricas e 

enquadramento do MED 

6ªf Aula nº 2: 16.01.2015 

Duração: 45 minutos 

Estruturação da 

época desportiva  

1 Enquadramento do MED, entrega dos 

manuais de capitão e equipa, 

anunciação das equipas 

4ªf Aula nº 3: 21.01.2015 

Duração: 90 minutos 

Pré Época - Treino 3 Introdução de conteúdos e situações 

novas de aprendizagem, baseadas 

em progressões pedagógicas que 

visam a exercitação/refinamento dos 

conteúdos lecionados. 

6ªf Aula nº 4: 23.01.2015 

Duração: 45 minutos 

Pré Época - Treino 3 

4ªf Aula nº 5: 28.01.2015 

Duração: 90 minutos 

Pré Época - Treino 4 

6ªf Aula nº 6: 30.01.2015 

Duração: 45 minutos 

Competição 1  

4ªf Aula nº 7: 4.02.2015 

Duração: 90 minutos 

Competição 3  

6ªf Aula nº 8: 6.02.2015 

Duração: 45 minutos 

Treino 2  

4ªf Aula nº 9: 11.02.2015 

Duração: 90 minutos 

Competição 3  

6ªf Aula nº 10: 13.02.2015 

Duração: 45 minutos 

Treino 1  

6ªf Aula nº 11: 20.02.2015 

Duração: 45 minutos 

Treino 3  

4ªf Aula nº 12: 25.02.2015 

Duração:90 minutos 

Competição 4  

6ªf Aula nº 13: 27.02.2015 

Duração: 45 minutos 

Treino 1  

4ªf Aula nº 14: 4.03.2015 

Duração: 90 minutos 

Competição 3  

6ªf Aula nº 15: 6.03.2015 

Duração: 45 minutos 

Treino 1  

4ªf Aula nº 16: 11.03.2015 

Duração: 90 minutos 

Competição 2 Entrevistas aos líderes 

6ªf Aula nº 17: 13.03.2015 

Duração: 45 minutos 

Treino 1 Avaliação Sumativa motora e 

cognitiva 

4ªf Aula nº 18: 18.03.2015 

Duração: 90 minutos 

Evento culminante 4 Organização de atividades lúdico-

desportivas, classificação final e 

entrega de prémios 
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ANEXO 11 – Teste de conhecimentos aplicado no estudo 

Teste teórico 

6º Ano  

 

Disciplina: Educação Física                                              Classificação: _______________________ 

 

Duração da Prova: 20 minutos                                        Professor: ________________________ 

 

Ano letivo: 2014/2015                                                       Encarregado de Educação: 

 

Data: __/__/_____                                                                 _________________________________ 

 

 

1 – Indica, na coluna da direita, quais das seguintes afirmações são verdadeiras (V) e falsas (F). (50 

pontos) 

 

As equipas, nas aulas de Futebol, foram constituídas por 5 elementos.  

No pontapé de saída a bola deve ser sempre jogada para a frente (campo do adversário).  

Só é considerado golo se a bola ultrapassar completamente a linha de baliza.  

Quando a bola sai pela linha lateral deverá ser assinalado pontapé de canto.  

Nas aulas, o estatístico ficava encarregue de mostrar os cartões (amarelo e vermelho).  

Na marcação de grande penalidade, todos os jogadores devem estar colocados fora da área.  

Na marcação de um livre indireto, o golo só é válido se a bola tocar num jogador para além do 

executante. 
 

Na habilidade motora tática ofensiva Penetração, o aluno só deve atacar diretamente a baliza.  

Criar superioridade numérica é um dos objetivos da equipa quando se encontra a atacar.  

Na cobertura ofensiva, é importante que o jogador abra linha de passe, aproximando-se do 

portador da bola. 
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A contenção é uma competência tática ofensiva.  

Para realizar corretamente o passe, o jogador deve colocar o pé de apoio ao lado da bola.  

Na condução de bola deve-se olhar para a bola.  

Nos dias de treino, a penetração e a cobertura ofensiva foram trabalhadas em exercícios a pares 

(dois a dois). 
 

No jogo de Futebol, é mais importante jogares individualmente do que em equipa.  

 

2 – Das seguintes afirmações, apenas uma está completamente correta. Indica-a. (30 pontos)  

 

2.1 – O objetivo do jogo de Futebol é: 

A) Marcar golos na baliza adversária; 

B) Não sofrer golos; 

C) Marcar golos na própria baliza; 

D) Marcar golos na baliza adversária e não sofrer golos. 

 

2.2 – Se a bola tocar por último num jogador que está a defender e sair pela linha final, deve ser 

assinalado: 

  A) Pontapé de baliza; 

  B) Pontapé de canto; 

  C) Lançamento de linha lateral; 

  D) Golo. 

 

2.3 – É considerada falta se o jogador: 

  A) Tocar a bola com as mãos, à exceção do guarda-redes; 

  B) Rasteirar o adversário; 

  C) Agarrar ou empurrar o adversário; 
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  D) Todas as opções estão corretas. 

 

2.4 – Após realizar o passe para um colega de equipa devo: 

  A) Ficar parado no lugar; 

  B) Desmarcar-me, aproximando-me do portador da bola; 

  C) Procurar um adversário para realizar marcação individual; 

  D) Todas as opções estão incorretas. 

 

2.5 – Na competência tática Penetração, o aluno deve: 

  A) Atacar o adversário direto; 

  B) Atacar o adversário direto e a baliza, caso não esteja ninguém à sua frente; 

  C) Atacar a baliza; 

  D) Atacar a baliza, através do remate. 

2.6 – No passe, o aluno deve: 

  A) Colocar o pé de apoio à frente da bola; 

  B) Direcionar a bola para a baliza; 

  C) Contactar a bola com o calcanhar; 

  D) Direcionar a bola para o colega e colocar o pé de apoio ao lado da bola. 

 

3 – Comenta a seguinte afirmação “Com a competição não aprendemos só a jogar”. (20 pontos)  
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ANEXO 12 – Exemplo do plano de observações (2º Período) 

 

 

 

Estagiário Dia(s) Indicadores de Observação 

João Soares 

 27 e 29 de janeiro 

de 2015 (3ª e 5ªf)  

 10 e 12 fevereiro de 

2015 (3ª e 5ªf) 

 24 fevereiro de 

2015 (3ªf) 

1. Instrução e comunicação; 

2. Gestão do tempo dos exercícios; 

3. Disciplina/Controlo dos alunos 

4. Emissão de feedbacks em palavras-

chave; 

5. Adaptação dos exercícios face a 

situações controversas 
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ANEXO 13 – Instrumento de observação (2º Período) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores NF RF F FS Nota(s): 

Economiza o tempo de 

instrução em função de um 

maior tempo de prática motora 

dos alunos. 

     

Apresenta uma linguagem clara 

e precisa na fase de instrução 

relativa à matéria de ensino. 

     

Recorre a instruções não 

verbais. 

     

Aplica regras de conduta. 
     

Atua mediante 

comportamentos não 

apropriados. 

     

Utiliza palavras-chave na 

emissão de feedback´s 
     

Adapta os exercícios face a 

situações controversas. 

     

 

Observações: 
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ANEXO 14 – Instrumento de observação (3º Período) 

FICHA DE OBSERVAÇÃO – COMPORTAMENTO DO PROFESSOR 

 

  UNIDADES DE TEMPO 

 0´´- 5´´ 5´´- 10´´ 
10´´- 

15´´ 

15´´- 

20´´ 

20´´- 

25´´ 

25´´- 

30´´ 

30´´- 

35´´ 

35´´- 

40´´ 

40´´- 

45´´ 

45´´- 

50´´ 

50´´- 

55´´ 

55´´- 

60´´ 

M
IN

U
TO

S 

0             

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

11             

12             

13             

14             

15             

16             

17             

18             

19             

20             
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21             

22             

23             

24             

25             

26             

27             

28             

29             

30             

31             

32             

33             

 

  UNIDADES DE TEMPO 

 0´´- 5´´ 5´´- 10´´ 
10´´- 

15´´ 

15´´- 

20´´ 

20´´- 

25´´ 

25´´- 

30´´ 

30´´- 

35´´ 

35´´- 

40´´ 

40´´- 

45´´ 

45´´- 

50´´ 

50´´- 

55´´ 

55´´- 

60´´ 

M
IN

U
TO

S 

34             

35             

36             

37             

38             

39             

40             

41             

42             

43             
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44             

45             

46             

47             

48             

49             

50             

51             

52             

53             

54             

55             

56             

57             

58             

59             

60             

61             

62             

63             

64             

65             

66             

67             
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  UNIDADES DE TEMPO 

 0´´- 5´´ 5´´- 10´´ 
10´´- 

15´´ 

15´´- 

20´´ 

20´´- 

25´´ 

25´´- 

30´´ 

30´´- 

35´´ 

35´´- 

40´´ 

40´´- 

45´´ 

45´´- 

50´´ 

50´´- 

55´´ 

55´´- 

60´´ 

M
IN

U
TO

S 

68             

69             

70             

71             

72             

73             

74             

 

Objetivo: Estudar o comportamento do Professor traçando um perfil das suas 

características mais frequentes. 
 

Categorias: 

 Instrução (I); 

 Feedback (Fb); 

 Organização (O); 

 

Instrução: Intervenções do Prof relativas à matéria de ensino ou à forma de realização 

do exercício;  
 

Feedback: Toda a reacção verbal ou não verbal do Prof à prestação motora dos alunos. 
 

Organização: Intervenções do Prof que regulam as condições materiais da vida da 

classe. 
 

 

 

 

 


