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Resumo 
 

O estágio profissional, através da prática de ensino supervisionada na escola é 

parte integrante da formação do estudante estagiário. Insere-se no plano de 

estudo do 2º ano do Mestrado em Ensino de Educação Física nos Ensino Básico 

e Secundário da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. Assim, o 

presente relatório de estágio foi realizado sob a orientação do Professor 

Orientador da faculdade e do Professor Cooperante da escola. Este, relata as 

experiências, aprendizagens e interações vivenciadas pela Estudante-Estagiária 

numa escola do concelho de Paredes. O presente documento encontra-se 

dividido em cinco capítulos: a Introdução onde se efetua um breve 

enquadramento do estágio profissional; o Enquadramento Pessoal exibe relatos 

autobiográficos e expetativas iniciais aquando do confronto com o estágio assim 

como da formação de professores; Enquadramento da Prática Profissional 

reporta-se à caraterização do contexto do estágio profissional, tendo em conta 

referências legais, institucionais e funcionais; a Realização da Prática 

Profissional, que engloba as áreas 1, 2 e 3, incluindo os subtemas do 

planeamento, realização e avaliação do ensino e a exposição das diversas 

atividades escolares desenvolvidas. A área 3 inclui um estudo de investigação-

ação, onde foi realizada a implementação do Modelo de Educação Desportiva 

com o intuito de promover a cooperação, o trabalho em equipa, a entreajuda, o 

fair-play, o respeito e atribuir mais responsabilidade e autonomia. A escolha do 

tema surgiu da dificuldade na lecionação das modalidades coletivas assim como 

da observação de comportamentos menos apropriados dos alunos. Por último a 

Conclusão e Perspetivas para o Futuro apresenta uma síntese final do ano de 

estágio, principais aprendizagens e aspirações para o futuro. Concluindo, o ano 

de estágio foi uma etapa fundamental para a aquisição de novos conhecimentos 

e competências, tornando-se num momento enriquecedor para a preparação de 

uma futura vida profissional. 

PALAVRAS-CHAVE: ESTÁGIO PROFISSIONAL, EDUCAÇÃO FÍSICA, 

ENSINO-APRENDIZAGEM, MODELO DE EDUCAÇÃO DESPORTIVA
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Abstract 
The practicum as a supervised teaching practice in schools is an integral part of 

the training of a student-teacher. It´s part of the second year of the study plan of 

the Master in Teaching Physical Education in the Elementary and Secondary 

school within the Faculty of Sport, University of Porto. Therefore, the present 

work-based placement report was conducted under the supervision of the 

Faculty’s supervisor and the cooperative teacher in the school of placement. This 

work portrays the experiences, learning and interactions lived by the student-

teacher in a school within the council of Paredes. This report is divided in five 

chapters: the introduction, where a brief resume of the internship is presented; 

the personal background, displaying autobiographical stories and initial 

expectations during the confrontation between the arrival to the school context 

and what was learned during the course; the professional practice relates to the 

characterization of the internship context, taking into account legal, institutional 

and functional references; the realization of the professional practice, which 

includes the areas 1, 2 and 3, including the sub-themes of planning, 

implementation and evaluation of education and exposure of the  various school 

activities developed. The area 3 includes an action-research study where it was 

carried out the implementation of the Sport Education model in order to promote 

cooperation, teamwork, mutual trust, fair- play, respect and allocate more 

responsibility and autonomy to students. The study’s theme arose from the 

difficulty in teaching team sports as well as from the observation of disruptive and 

conflicting behaviours amongst students. Finally, it is presented a final synthesis 

stage of the year, major learning and aspirations for the future in the area 

completion and perspectives for the future presents. In a summary, this one year 

professional and learning experience was a critical stage which allowed to 

acquire new knowledge and skills, which are key skills for embracing successfully 

this profession in a near future. 

KEYWORDS: PRACTICUM, PHYSICAL EDUCATION, TEACHING/LEARNING, 

SPORT EDUCATION
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1. Introdução 

 

O presente documento, de nome Relatório de Estágio (RE), foi elaborado no 

âmbito da Unidade Curricular do Estágio Profissional (EP) presente no 2º ciclo 

de estudos a grau de mestre em ensino de Educação Física (EF) nos Ensinos 

Básico e Secundário. Pretende-se ao longo deste documento expressar, na 

primeira pessoa, as experiências, aprendizagens, dificuldades e superações 

vivenciadas por esta Estudante-Estagiária (EE) durante a Prática de Ensino 

Supervisionada (PES) na escola que me foi destinada de acordo com o 

protocolado com a Faculdade de Desporto da Universidade do Porto (FADEUP).  

De acordo com as normas orientadoras do EP, ser-se profissionalmente 

competente abrange o desenvolvimento das nossas competências pedagógicas, 

didáticas e científicas, desafiando as nossas capacidades críticas e reflexivas 

apoiadas numa ética profissional onde se destaca o trabalho em equipa, 

responsabilidade, assiduidade, pontualidade, apresentação e condutas na 

Escola1.  

A integração e cumprimento destas normas são de capital importância para 

a construção e formação do EE de forma mais abrangente. Em concordância, o 

presente RE tem como objetivo partilhar todos os momentos fundamentais da 

minha formação enquanto EE e professora. E, segundo Nóvoa (1992), a 

formação do EE deve ser estimulada através de uma perspetiva crítico-reflexiva 

permitindo o desenvolvimento do pensamento autónomo aos professores. O 

desenvolvimento desta visão crítica do mundo implica um investimento pessoal 

na busca constante de conhecimento que permita preencher as lacunas sentidas 

pelo EE ao longo do seu trajeto. Este processo necessita de ser sustentado 

numa reflexão constante acerca dos problemas diários que emergem ao longo 

da PES. Envolve igualmente um investimento do ponto de vista pessoal e 

profissional no sentido de se realizar um trabalho pensado e criativo. Implica ter-

se em conta os percursos e projetos traçados que visam a construção de uma 

                                                           
1 “Normas Orientadoras do Estágio Profissional” é um documento interno elaborado pela Doutora Zélia 
Matos para a unidade curricular Estágio Profissional da FADEUP, ano letivo 2014-15. 
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identidade enquanto professora, a construção de uma identidade profissional. 

Corroborando esta ideia, Giddens (1994) menciona que a identidade profissional 

está ligada à prática profissional, à aprendizagem contínua e ao 

desenvolvimento profissional. Batista (2014), refere que “a identidade do 

professor, é um conceito complexo que inclui: a legítima participação de pessoas 

da profissão, a ocupação de papéis profissionais e a capacidade de controlar as 

suas práticas, a linguagem, as ferramentas, (…) os ideais, valores e crenças que 

conduzem os professores a seguir a profissão” (p.15). Quer isto dizer que, um 

professor é capaz de assumir diversos papéis ao longo da sua formação e 

profissão. Neste enquadramento, o EP adquire um papel fundamental para o 

desenvolvimento dos futuros professores, não menos importante é a integração 

no contexto real da prática, ou seja, o palco onde se torna possível a 

transformação e aplicação dos conhecimentos e saberes teóricos em função 

com os contornos da prática. A verdade é que, ser-se professor foi bem mais 

difícil do que o inicialmente perspetivado por esta EE. Exigiu responsabilidade, 

conhecimento, disciplina, capacidade de liderar um grupo de crianças e jovens 

dependentes do nosso contributo para o seu crescimento e formação no contexto 

escolar e social. 

Desta forma, o ano de Estágio representa o culminar de uma progressão 

de aprendizagens resultantes do confronto entre o aprendido durante o percurso 

académico superior e a realidade da atividade profissional. O Estágio permite ao 

EE a oportunidade de integrar a cultura escolar, assim como reestruturar as sua 

normas, valores, hábitos, costumes e práticas de acordo com o contexto em que 

se está inserido. Assim, a Escola é o local onde a “magia” acontece, onde o EE 

tem que responder às situações que lhe são colocadas e dar continuidade à sua 

formação para que consiga responder a esses mesmos desafios com 

competência. Por isso, falar de formação de professores é falar de um 

investimento educativo da escola (Nóvoa, 1992). 

Neste contexto, o presente documento assume um papel reflexivo, com o 

intuito de retratar as minhas aprendizagens e vivências enquanto EE no presente 

ano letivo 2014/2015. O RE representa uma sequência de todo um processo de 

formação enquanto professora, relatando a minha evolução desde o começo até 

à conclusão da etapa mais importante de um EE, o EP. 
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Este RE encontra-se estruturado em 5 capítulos. O capítulo 1 diz respeito 

à “Introdução”, onde é contextualizado este documento, e onde constam também 

breve enquadramento institucional e legal e a descrição da estrutura do 

documento. O capítulo 2, “Enquadramento pessoal”, apresenta um relato sobre 

o percurso pessoal, a nível académico, familiar e desportivo, e como isso 

antecipou e influenciou na escolha do presente curso, contendo igualmente as 

expectativas iniciais do EE acerca do EP. O capítulo 3, “Contexto da Prática 

Profissional”, comporta a importância do papel da escola na formação e 

construção do indivíduo, a importância da EF assim como uma análise aos 

programas Nacionais, uma referência às normas legais do EP e uma 

contextualização do enquadramento funcional onde retrato a escola, Professor 

Cooperante (PC), Professor Orientador (Ponte et al.), ao grupo de EF, ao núcleo 

de estágio (NE) e a turma que me foi atribuída.  

Relativamente ao capítulo 4, “Realização da Prática Profissional”, engloba 

a área 1, “Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem”, a área 2, 

“Participação na Escola e Relações com a Comunidade” e a área 3, 

“Desenvolvimento Profissional”, em concordância com o que consta no 

Regulamento da Unidade Curricular EP2. Este é o capítulo onde são relatadas 

as vivências e reflexões detalhadas sobre a minha PP. A conceção, o 

planeamento, realização e a avaliação são as orientações do meu percurso. 

Mas, parte essencial da escola e do crescimento dos alunos, as atividades 

escolares inerentes à área 2 também assume um papel fundamental na 

formação do EE. O meu estudo de investigação-ação é inserido na área 3, uma 

vez que, foi parte determinante no meu desenvolvimento profissional. Por último, 

no capítulo 5, são apresentadas as considerações finais, realizando uma análise 

relativamente às perspetivas para o futuro. 

                                                           
2 “Normas Orientadoras do Estágio Profissional” é um documento interno elaborado pela Doutora Zélia 
Matos para a unidade curricular Estágio Profissional da FADEUP, ano letivo 2014-15. 
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2.1. Dimensão Pessoal 

 

a) Sonho do Passado, Presente e Futuro… 

 

Dentro de um passado cheio de sonhos, o que sempre me despertou a 

atenção foram determinadas questões que me foram sendo colocadas tais como 

“ o que queres ser quando fores grande?” ou então os longos debates interiores 

à volta da questão “vais fazer do ensino a tua vida?”. Para todas essas perguntas 

a minha resposta sempre foi a mesma com igual determinação e ambição, “quero 

ser professora de EF”, “quero ajudar os mais novos e transmitir-lhes que as 

palavras ‘desporto’ e ‘educação’ são ricas em conhecimento, emoções, desafios, 

motivação, responsabilidade para connosco próprios e para com os outros”. 

b) O papel da família e do passado desportivo no delineamento do 

meu percurso  

 

Se atualmente sou uma pessoa confiante, capaz, lutadora e determinada, 

esse crescimento deve-se aos meus pais e à minha família. Desde muito 

pequena, fizeram questão de me transmitir valores e regras fundamentais para 

a inserção na comunidade e sociedade. O facto de ter sido criada no seio de 

uma família humilde, trabalhadora e unida, fez com que me tornasse numa 

pessoa sonhadora e capaz de lutar para alcançar os meus objetivos. A minha 

família sempre foi o alicerce de todo o caminho que percorri enquanto estudante, 

apoiando-me em todas as fases boas e menos boas da minha vida. Esforço, 

dedicação e trabalho foram as palavras que mais usavam para me transmitir o 

verdadeiro sentido de tudo o que conseguia obter. Os meus pais sempre 

aceitaram as minhas escolhas, por vezes contestadas mas sempre com muita 

firmeza da minha parte. Quando lhes transmiti que o meu futuro passaria por ser 

Professora de EF, foi um dos momentos da minha vida onde senti a maior 

aprovação e apoio por parte dos dois. Inicialmente senti um pouco de receio mas 

depois da reação deles obtive a certeza que seriam a minha base e o meu topo. 

Forneceram-me toda a estrutura necessária para conseguir lutar pelos meus 

sonhos e objetivos.  



2. Enquadramento Pessoal 

10 
 

Caminhámos lado a lado em direção ao meu sonho, eu estudando e 

procurando a minha formação e eles, pelo seu trabalho, esforço e luta, a 

tornarem possível que eu percorresse esse caminho. Mas hoje, mesmo com 

muitas dificuldades, dirigimo-nos para um final de uma etapa sabendo que toda 

esta minha luta foi deles também, todas as minhas conquistas são as deles e 

tudo o que sou se deve aos meus Pais. 

c) Desporto: A minha fonte de inspiração 

 

Chega assim, vindo de um passado e de uma meninice pojada de sonhos, 

os alicerces para a construção de um presente e um futuro. Contudo, embora 

dominante, a par da aspiração fascinante e motivadora de um dia vir a ensinar, 

a prática do futebol foi possivelmente a minha maior fonte mobilizadora e de 

inspiração. Embora com a consciência plena de que não poderia fazer do futebol 

a minha vida, pois na nossa sociedade o futebol feminino nunca foi visto 

verdadeiramente como um meio sobre o qual construir um futuro profissional, 

essa prática foi determinante nas minhas escolhas de vida. Acredito que todos 

os momentos, desafios, emoções e oportunidades que a minha adolescência me 

proporcionou foram essenciais para que a vontade de pertencer ao mundo do 

desporto fosse crescendo cada vez mais.  

A minha infância foi a meu ver tão normal como a de outra qualquer 

adolescente. Desde muito nova brincava na rua com os amigos e os primos e o 

facto de ter uma ótima relação com rapazes, algo nem sempre comum nesta 

fase da vida da maioria das raparigas, despoletou em mim um gosto maior pelo 

desporto e por todas as atividades que englobassem o espírito competitivo. Foi 

no futebol de rua que surgiu a paixão pela modalidade que hoje pratico. Ademais, 

o facto de o meu pai ser também um adepto ferrenho da prática da modalidade 

despertou em mim um gosto e um fascínio ainda maior por ter acompanhado a 

sua prática até bem tarde.  

A importância do desporto e da disciplina de EF sempre foi vista por mim 

como fundamental para o meu crescimento e para o meu processo educativo por 

todo o esforço e dedicação que eu colocava nessa atividades. Era visível o 

sentimento de bem-estar e de felicidade que o desporto me proporcionava 
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transformando-me uma pessoa emocionalmente, psicologicamente e 

fisicamente melhor.  

d) A Escola: O caminho certo 

 

Enquanto menina, o meu percurso escolar foi classificado como sendo 

Bom, não existindo muitas alterações no meu caminho tanto a nível da escola 

primária como no 2º e 3º Ciclo. Fui sempre uma aluna calma, não muito 

participativa mas competente, tanto a nível cognitivo como motor. Foi então que, 

entre os 15 e 16 anos que a minha vida sofreu as mudanças mais significativas 

no se refere às tomadas de decisão acerca do meu futuro. Na altura de escolher 

o curso o meu olhar e a minha direção era para o ciclo de estudos que me 

permitisse mais tarde conseguir os requisitos para seguir desporto, decidindo 

então optar pelo Curso de Ciências e Tecnologias pois era aquele estava mais 

próximo e que me permitia alcançar o que eu mais desejava. Mas com o tempo 

percebi que talvez não tivesse sido a melhor escolha uma vez que cresciam as 

dificuldades em algumas disciplinas de nível teórico, levando-me a desanimar 

porque o desejo de alcançar o meu sonho poderia estar perdido.  

Apesar de sentir que os primeiros momentos tinham sido difíceis, acabei 

por continuar a lutar e após um ano letivo menos conseguido a nível académico 

tive a oportunidade de mudar de escola e inclusive de curso estando assim 

perante o meu grande sonho e desafio, o Curso Tecnológico de Desporto. Com 

esta mudança surgiu também a possibilidade e a ânsia de ingressar numa equipa 

de futebol feminino estando assim prestes a concretizar uma das maiores 

motivações da minha infância. Naquele ano percebi que estava no caminho certo 

e que o meu rumo era precisamente o que estava a seguir.  

O facto de lutar pelo meu futuro e por o que mais gostava e gosto de fazer 

não deixou que os momentos menos bons que passei por ser o primeiro ano 

numa escola nova e praticamente desconhecida me fizessem desistir ou 

desanimar. Ao mesmo tempo sentia emoções divergentes, um dia conseguia 

sentir que fazia parte daquela escola, noutro, certas vivências levavam-me a 

questionar se realmente conseguiria levar o meu sonho até ao fim. Mas apesar 

de passar por uma fase inicial menos conseguida consegui ultrapassar as 
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diversidades com a ajuda da minha família e dos meus amigos que se mostraram 

sempre disponíveis para me ajudar e me incentivar a continuar a lutar e a 

desafiar os constrangimentos do dia-a-dia. 

Ao longo do ensino secundário fui adquirindo conhecimentos e vivências 

fundamentais e essenciais para dar continuidade à construção do meu Eu 

enquanto futura professora de EF. Sim, professora de EF, o destino e o sonho 

com que sempre imaginei, estava tomada a minha decisão quanto à minha 

profissão futura. Mas um dos momentos que mais me marcou e me ajudou no 

meu crescimento pessoal e académico foi aquando da realização de um 

pequeno estágio no infantário na escola onde estava inserida, lidando e 

aprendendo com meninos de 3 e 4 anos. Tínhamos a tarefa de trabalhar com os 

mais pequenos tentando desenvolver alguns dos aspetos motores mais 

importantes para alunos desta faixa etária, tais como a própria manipulação dos 

objetos e conhecimentos sobre o meio envolvente. Sem dúvida que ao longo do 

12º ano foram vivências especiais uma vez que estávamos perante um público 

desconhecido. 

Terminada uma etapa essencial estava prestes a entrar na que seria uma 

das mais importantes fases da minha vida, tanto a nível do desenvolvimento do 

conhecimento como a nível de vivências e crescer da responsabilidade. O ensino 

superior era visto como uma etapa de elevada importância, exigência e 

responsabilidade. Sem nunca esquecer o adquirir de novos conhecimentos e 

reestruturação de alguns que anteriormente tinham sido adquiridos. Aqui estava 

uma boa palavra para definir os 3 anos de licenciatura que passei, estudei em 

maior profundidade o que só ao de leve tinha sido aprendido nos anos de ensino 

secundário.  

Ao longo da minha licenciatura construí bases que me permitiram 

continuar a minha caminhada em direção ao sonho. Dei continuidade ao estudo 

das modalidades que me eram conhecidas e abri o meu livro para aquelas que 

me eram totalmente desconhecidas. Sim, porque esta caminhada foi como um 

livro, algumas páginas tinham sido escritas e outras encontravam-se à espera, 

aguardando novos acontecimentos.  
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Até que, mais uma vez tinha chegado a hora de voltar a tomar decisões 

cruciais para o meu futuro. Mais uma vez algumas incertezas voltaram mas 

nunca a de voltar costas ao meu sonho. O facto de o nosso país obrigar os jovens 

a terem que abandonar as suas famílias à procura de um futuro melhor para as 

suas vidas contribuíram para as minhas dúvidas. Contudo a minha decisão final 

foi tomada graças ao apoio dos meus pais. Estes foram o meu alicerce no que 

tinha vindo a construir, e voltariam a sê-lo no que estaria para construir no futuro. 

Assim, decidi ir em frente, caminhar mais longe à procura da “cereja no topo do 

bolo”, o meu grande sonho, aquilo que sempre me fez lutar e acreditar que seria 

o melhor para mim no qual eu me identificaria estava ali á minha frente.  

Fui aceite enquanto aluna do Mestrado em Ensino naquela que sempre 

considerei e considero ser a melhor Faculdade do país, a Faculdade de Desporto 

da Universidade do Porto. Ali estava eu completamente identificada e consciente 

daquilo que teria pela frente e das dificuldades a enfrentar assim como das 

conquistas que iria conseguir juntamente com aqueles que sempre me deram a 

mão e me apoiaram, pois sem eles não conseguiria chegar tão longe.  

A realização do EP foi um dos passos mais importantes do meu percurso 

académico: Foi também o continuar de um dos meus desejos de criança, jogar 

e ensinar o futebol.  

e) Espectativas Iniciais: A Descoberta da Realidade… 

 

 Ponte et al. (2002) referem que, atualmente, na nossa sociedade, o 

conhecimento, quer seja de senso comum, académico ou profissional afere 

papéis e formas diferentes de acordo com a prática e contexto social em que 

estão inseridos. Sendo a escola um local onde várias comunidades se 

congregam através de pessoas pertencentes a diferentes espaços e contextos, 

toda a comunidade escolar deve contudo convergir para dar resposta às 

necessidades dos alunos.  

Assim, com o meu pensamento na escola e nos alunos vi chegada a altura 

de enfrentar o EP, uma experiência prática em contexto real. As minhas 

expetativas para o ano de EP consistiam nas seguintes: Iniciar este novo ciclo 

adquirindo uma formação proporcionando novas aprendizagens; integrar um 
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núcleo de estágio onde o trabalho em equipa sempre foi o ponto-chave; tornar-

me numa profissional capaz de pertencer a um grupo de trabalho (Grupo EF) 

onde a experiência e o conhecimento obtinham níveis elevados e vivenciar 

juntamente com toda a comunidade escolar. A minha função seria encarar esta 

nova etapa assumindo todos os papéis, normas e valores essenciais para 

dignificar da melhor maneira a minha profissão e aquela pela qual lutei até à 

data.  

Segundo Queirós (2014) os profissionais devem possuir um conjunto de 

conhecimentos e de técnicas sendo estes qualificados da atividade docente que 

regem não apenas o quotidiano educativo. De facto um bom profissional 

distingue-se dos restantes na forma como enfrenta e dignifica a sua profissão. 

Torna-se um ser autónomo e autorreflexivo capaz de expor e justificar as 

decisões tomadas ao longo do processo de ensino-aprendizagem. Quanto a 

mim, pretendia adquirir e melhorar algumas das capacidades descritas 

anteriormente. Porque para ser uma boa professora não bastava a vontade. 

Partia do princípio que teria que adotar uma personalidade diferente daquela a 

que estava habituada, pois não estaria sentada a ouvir e a assimilar a informação 

vinda do meu professor(a), mas seria eu mesma a estar do outro lado a instruir 

e a demonstrar tudo o que tinha aprendido enquanto estudante e aluna 

esperando transmitir aos meus alunos o conhecimento e responsabilidade a que 

anteriormente tinha sido sujeita.  

O estágio é o ponto alto do desenvolvimento de conhecimentos, 

aprendizagens e do assumir de responsabilidade. Adquirimos novas 

informações essenciais e as espetativas encontram-se ao mais alto nível. 

Enquanto estagiária adquiri novos conhecimentos, novas vivências e tornei-me 

mais autónoma e reflexiva sobre a minha própria prática. Com empenho, 

dedicação e ambição fui subindo degrau a degrau até chegar ao ‘topo’ da minha 

identidade e profissão; o ano em que transitei de um papel enquanto EE para o 

desempenho de um papel mais em pleno, o de professora de EF.
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3.1. Contexto da Prática Profissional 

 

3.1.1. A importância da EF  

 

Se nos reportarmos aos tempos antigos, o valor atribuído à educação e 

consequentemente à escola, estava longe daquilo que é a realidade atual. Era 

na família e nos seus ideais que a criança era educada através dos 

conhecimentos de todos aqueles que os rodeavam. A minha infância, sempre foi 

percetível o papel dos familiares que interagiam comigo de muito perto. 

Transmitiam-me os seus valores e ideais, as crenças em que acreditavam. Hoje 

em dia, e face ao crescimento acentuado e às alterações sofridas pela escola e 

pela comunidade escolar torna-se um local onde os conhecimentos são 

transmitidos mas também um local com responsabilidade social, transmitindo 

regras, valores, princípios e ideais. A escola assume-se como uma referência 

complementando as ideias que os nossos pais e avós acreditavam. É portanto o 

contexto escolar o principal veículo pelo qual os alunos se desenvolvem por 

forma a serem integrados na nossa sociedade e a saberem viver numa 

comunidade onde as necessidades de sobrevivência e desenvolvimento são 

elevadas. 

Quando evocado o contexto Escola, o meu pensamento viaja de imediato 

para a EF. O ensino e aprendizagem da EF configuram, por excelência, um 

momento privilegiado de formação e aprendizagem para os agentes do sistema 

educativo.  

Porque se na nossa sociedade as conquistas e os fracassos são 

valorizadas e reconhecidos o aluno também deve possuir essa cultura e essa 

literacia. Saber reconhecer o profissionalismo, a seriedade, o entusiamo e a 

importância que ela nos transmite. A EF assenta num significado de educação 

onde os objetivos não são exteriores ao indivíduo e com um valor próprio no 

conjunto da formação integral e harmoniosa do ser humano, reforçando a 

integração da EF na educação escolar formal. Abrange valores, princípios, o 

conhecer e obedecer às regras, superação e uma cultura desportiva. Segundo 

Cidade e Freitas (1997), a EF na escola constitui-se como uma grande área de 

participação de crianças e jovens em atividades físicas, proporcionando-lhes 
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uma valorização pessoal, a integração e partilhas em determinado contexto. De 

facto, se os estudantes não aprenderem a trabalhar em equipa e em cooperação, 

como poderão ser integrados na sociedade enquanto futuros profissionais de 

uma qualquer aérea? A EF presencia de forma fascinante e educativa o trabalho 

em equipa, o saber cooperar com o colega do lado, saber ajudar aqueles que, 

por sentirem maiores dificuldades ou terem determinadas limitações não 

conseguem atingir determinados objetivos por si mesmos, ajudando-os a 

terminar as tarefas até ao fim (Graça & Mesquita, 2007). 

Mas quando se trata de objetivos, valores e principalmente de educação, 

aprendizagem e conhecimento, como é que os alunos podem aprender e 

conhecer a EF se os conteúdos que se pretendem que eles adquiram estão 

desajustados aos seus conhecimentos e à sua prática? Na sua maioria os 

programas curriculares nacionais para o ensino da EF deixam a desejar uma vez 

que não traduzem a realidade vivida na escola e da educação. Isto é, ao longo 

do ano letivo são inúmeras as modalidades propostas aos alunos, resultando 

daqui escassas oportunidades de vivência e aprendizagem em cada uma delas. 

Isto implica igualmente que os alunos percorram muitas vezes todo o seu 

percurso escolar num nível de proficiência motora considerado elementar. 

Relativamente ao ensino propriamente dito este também possui falhas uma vez 

que apresenta uma descontextualização, isto é, no ensino tradicional trabalha-

se mais analiticamente. É muito frequente ver-se ser ensinado um conjunto de 

técnicas em situações e estruturas de tarefas que nada têm a ver com o contexto 

de jogo. Complementando o que foi descrito anteriormente, um dos aspetos mais 

importantes baseia-se no tipo de ensino que o professor utiliza. Está ainda muito 

presente a utilização de estilos mais diretivos, de comando, esperando que os 

alunos assimilem por reprodução e repetição e não por compreensão dos 

conceitos. Isto pode ter um impacto negativo no desenvolvimento do clima 

motivacional e sentido de compromisso e responsabilidade dos alunos. Segundo 

Rosado e Mesquita (2009), a responsabilização no cumprimento das tarefas 

motoras expressa elevados níveis de empenhamento. 

Relativamente aos programas referentes à área da EF, estes articulam-

se de forma horizontal ao longo dos vários anos que constituem casa ciclo de 

ensino, através de uma estratificação das atividades relativos aos níveis de 
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ensino (Introdutório, Elementar e Avançado). Aquando o contacto do EE com a 

realidade das escolas e dos contextos de EF é percetível que os programas não 

se adequam às necessidades de todos os alunos. Conferem à escola e ao 

professor uma base sólida sobre a qual estrutura a sua planificação. É portanto 

exigível uma constante adaptação face aos obreiros principais da aprendizagem, 

os próprios alunos.  

É importante referir ainda que estas adaptações não se devem cingir 

apenas à turma que o professor tem à sua frente, mas também as características 

de cada aluno, dada a heterogeneidade da turma em causa, bem como os 

materiais que cada apresenta e as suas condições.  

Com isto, é de salientar que para a EF ser importante no crescimento e 

formação dos jovens, surge uma carência de se ajustar as matérias e os 

conhecimentos práticos às suas necessidades e capacidades. Promove o seu 

trabalho físico mas também cognitivo e social, tornando-se essencial o trabalho 

em equipa e a cooperação com os colegas. 

3.1.2. Enquadramento Legislativo 

 

O EP é um complemento integrado no Mestrado em Ensino da EF nos 

Ensinos Básico e Secundário da FADEUP, unidade curricular sobre a forma de 

PES. Esta rege-se sob o funcionamento das normas orientadoras da instituição 

assim como pela legislação correspondente, nomeadamente as diretrizes 

constantes do Decreto-lei nº 74/2006 de 24 de março e o Decreto-lei nº 43/2007 

de 22 de fevereiro3. 

O EP integra uma parte fundamental do desenvolvimento profissional do 

aluno-estagiário, uma vez que permite desenvolver as competências 

profissionais do ensino da EF. Promove o exercício pessoal e profissional de 

forma progressiva e orientada através da PES. O EP organiza-se nas seguintes 

áreas de desempenho: Área 1, Organização e Gestão do Ensino e da 

Aprendizagem contemplando a conceção, o planeamento, a realização e a 

                                                           
3 “Normas Orientadoras do Estágio Profissional” é um documento interno elaborado pela Doutora Zélia 
Matos para a unidade curricular Estágio Profissional da FADEUP, ano letivo 2014-15.   
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avaliação do ensino, objetivando a criação de estratégias de intervenção por 

forma a visar um Ensino eficaz, formação e educação do aluno em EF.  

Relativamente à área 2, Participação na Escola e Relações com a 

comunidade, insere todas as atividades não letivas do EE e como o próprio nome 

indica permite a integração com a comunidade escolar enquanto professor de 

EF assumindo um papel cooperativo com a comunidade escolar. Por fim a área 

3, o desenvolvimento profissional, trata das vivências e atividades essenciais na 

construção da nossa competência profissional através de uma reflexão da 

prática das atividades. Esta área abrange a uma reflexão e análise do estudante 

estagiário, de modo a identificar as suas necessidades enquanto professor, 

permitindo adquirir a informação essencial, no sentido, de ultrapassar as maiores 

dificuldades.  

3.2. Enquadramento Funcional 

 

3.2.1. A Escola 

 

Finalmente se aproximou a hora que tanto esperava e a escola onde teria 

que estagiar foi conhecida. O EP seria conduzido numa escola pertencente ao 

concelho de Paredes. 

O Agrupamento de Escolas onde fui colocada encontra-se situado no 

concelho de Paredes. É uma instituição de ensino público que se caracteriza por 

uma significativa familiaridade comunitária, verificável na relação entre os 

diversos constituintes da comunidade educativa. A escola procura um 

incremento muito significativo do serviço educativo do Agrupamento, refletido na 

qualidade do ensino e no sucesso escolar dos nossos alunos. 

Os alunos que frequentam este Agrupamento são maioritariamente oriundos 

das freguesias da sua área de influência, constituindo-se como o 

estabelecimento de ensino principal de resposta às necessidades locais.  

A localização num meio ainda rural e a proximidade dos grandes centros 

urbanos com o seu tecido industrial permitem um aproveitamento e uma 

exploração das melhores características de cada um dos ambientes. Se, por um 
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lado, se pode valorizar a preservação de tradições e culturas locais e a 

preservação da natureza, por outro lado, pode fomentar-se o contacto com a 

cultura urbana, as novas tendências e hábitos mais cosmopolitas, que facilitam 

o respeito pela diversidade cultural. 

O facto de ficar situada mesmo ao lado da estação de comboios permite um 

fácil acesso a todas as pessoas que a frequentam mas também a quem é 

desconhecida, tornando-se um ponto de referência. 

Não tendo sofrido qualquer alteração com a reorganização da rede escolar, 

levada a cabo pelo Ministério da Educação e Ciência nos últimos anos, não 

agrupando com qualquer estabelecimento com ensino secundário, o 

Agrupamento de Escolas de Sobreira é constituído por cinco estabelecimentos 

de ensino, três escolas básicas e dois jardins-de-infância. 

A escola-sede, construída a 1987, apresenta características arquitetónicas 

que, consideradas convenientes à época, mostrando-se ineficientes no que 

concerne a condições térmicas, acústicas, de conforto e de circulação de 

utentes. 

O pavilhão principal, onde se encontram todos os serviços para a 

comunidade educativa, situa-se distante dos dois pavilhões de aulas, 

encontrando-se num plano mais elevado. As salas de aula, apesar de bem 

equipadas (com computador com ligação à internet e projetor; algumas delas 

com quadro interativo), são, na sua maioria, pequenas e apresentam condições 

mínimas de conforto.  

A reorganização do parque escolar do concelho, orientada pela Carta 

Educativa Municipal, de 2006, conduziu à construção de duas estruturas 

modernas e bem equipadas que dão resposta às crianças/alunos de Educação 

Pré-Escolar e 1.º Ciclo. Estes estabelecimentos entraram em funcionamento no 

ano letivo 2012/2013. São estabelecimentos educativos novos e com condições 

físicas adequadas. 

Relativamente às instalações desportivas, a escola proporciona aos seus 

alunos um pavilhão com as dimensões mínimas mas que permite uma boa 

prática a nível das suas condições. Possui ainda uma sala pequena para os 
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professores, onde diariamente se reúnem fora das aulas e convivem. Mas, 

contém tambem uma sala à parte que normalmente é utilizada para a lecionação 

da modalidade de ginástica por ter todos os aparelhos gímnicos que a escola 

possibilita. Está assim, adequada a todas as modalidades à exceção do 

basquetebol pois não possui cestos. Possui também uma arrecadação com todo 

o material desportivo para as aulas e uma sala de arrumos normalmente utilizada 

pelos funcionários. Os alunos têm à sua disposição dois balneários, com 

repartição dupla, ou seja, dividido em dois. No exterior o espaço oferece uma 

pista de atletismo com caixa de areia, dois campos de basquetebol, dois de futsal 

e andebol. 

3.2.2. Grupo de Trabalho (Núcleo de estágio e de EF) 

  

 O facto de já conhecer os meus colegas de estágio do primeiro ano do 

mestrado facilitou a primeira abordagem ao contexto do NE. Apesar de nunca 

termos trabalhado juntos no mesmo local, as primeiras impressões já tinham sido 

trocadas, por força de nos cruzarmos nos primeiros tempos do ano inicial de 

mestrado. Contudo, o meu NE não foi só constituído por mim e pelo meus dois 

colegas EE. Foi constituído igualmente pelo PC e o PO Juntos, integramos uma 

equipa que trabalhou enquanto comunidade buscando interesses e objetivos 

comuns, a formação integral do EE. Segundo De Souza-Silva e Davel (2007), 

uma comunidade de prática é designada como um ambiente positivo sustentado 

pelas pessoas que trabalham com o objetivo de partilhar recursos e 

conhecimentos comuns de aprendizagem. Seguindo as ideias dos autores, para 

uma comunidade de prática funcionar é preciso compartilhar ideias e 

compromissos. No meu caso, sem dúvida que isso facilitou bastante o nosso 

trabalho, ajudando-nos no processo de ensino-aprendizagem.  

Mas se o NE é fundamental para um bom trabalho, o PC e o PO tornaram-

se um importante pilar na construção da base do nosso processo de crescimento 

enquanto professores de EF. As primeiras impressões foram muito positivas, e 

com o passar do tempo as minhas espetativas foram correspondidas. Segundo 

Rolim (2013), o PO trabalha com o intuito de abrir uma janela para o futuro, no 

sentido de nos ajudar, realizando uma breve antevisão sobre aquilo que os 

espera. De facto sempre nos permitiu ter uma visão sobre a resolução dos 
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problemas/dúvidas. Mostrou toda a sua competência e conhecimentos ao longo 

dos nossos encontros e momentos. Foi também um guia neste nosso processo 

de crescimento tornando-se essencial na nossa formação. 

  Em conjunto e com toda a experiência que falta a um aluno estagiário o 

PC mostrou ser uma mais-valia no nosso crescimento e aprendizagem, guiando-

nos para um patamar diferente permitindo-nos alcançar um nível de 

conhecimentos mais elevado relativamente ao nosso ponto de partida. O 

desenvolvimento do nosso EP, requereu, por isso, da parte do PC e do PO o 

exercício permanente de uma magistratura de influência e de vigilância atentas, 

de modo a alcançarmos condições de conforto e confiança, um transferir de 

responsabilidades (Rolim, 2013). De realçar toda a aprendizagem obtida ao 

longo desta caminhada conjunta, aumentando o meu leque de soluções quer no 

planeamento das aulas e a sua lecionação, quer em toda a experiencia que atrás 

do palco é passada e vivida. Todos os comentários e conhecimentos partilhados 

contribuíram para a minha evolução, quer a nível pessoal como profissional.  

Toda essa partilha foi fundamental entre o grupo de EF, sendo um ponto-

chave para o desenvolvimento do meu Eu pessoal e profissional. Todas as 

vivências e convivências possibilitaram-me uma maior aprendizagem e uma 

relação de trabalho com pessoas da mesma área mas com feitios e 

aprendizagens diferentes daquelas que eu tinha adquirido.  

O facto de, todos os dias presenciarmos o trabalho dos nossos colegas 

de profissão e equipa é um ponto fundamental para o nosso crescimento. A 

experiência e a organização que colocam naquilo que fazem, permite que os 

resultados sejam visíveis facilmente. Foi visível o trabalho cooperativo que ao 

longo do ano letivo desenvolverem com atividades escolares mas também 

através do desporto escolar. Esta cooperação e intervenção por parte do grupo 

de EF permite o adquirir de novos conhecimentos mas também uma partilha 

essencial para o bom funcionamento de uma equipa de trabalho. 

Assim, o ano de estágio torna-se essencial pois sem estas pessoas não 

seria possível crescer que a nível pessoal e profissional, possibilitando adquirir 

novos conhecimentos e vivências importantes para a aprendizagem e 

desenvolvimento do aluno-estagiário. 
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3.2.3. A Minha turma 

 

A turma pela qual fui responsável foi um 7º ano de escolaridade. Foi 

constituída por 20 alunos, 12 rapazes e 8 raparigas. Aquando do primeiro 

contacto com os alunos, percebi que provinham de meios muito diferentes, isto 

é, as suas personalidades e visão sobre a escola eram distintas. No início fui 

informada que poderia ter uma preocupação mais acentuada com duas meninas, 

uma com necessidades educativas especiais (NEE) e outra com problemas de 

sua saúde, uma vez que possui diabetes tipo 1, tendo que tomar insulina 

diariamente. Instantaneamente a minha primeira reação foi de preocupação uma 

vez que seria um grande desafio, permitindo-me um primeiro contacto com dois 

problemas aos quais não tinha a perfeita noção do que iria enfrentar. Então, 

realizei rapidamente uma pesquisa acerca dos cuidados que deveríamos ter com 

a doença e se iria afetar de algum modo a sua prática nas aulas. Outra estratégia 

foi dirigir-me à aluna e conversar sobre as necessidades que deveria ter e 

rapidamente ela me informou que não implicaria relativamente nada a não ser 

ter ausentar-se algumas vezes para se alimentar ou tomar a insulina. Quanto à 

menina com NEE, tentei inteirar-me da situação e fui informada que as suas 

limitações para a prática da EF eram na verdade praticamente inexistentes.  

Após uma análise retirada da primeira aula onde conheci pessoalmente 

cada um dos meus alunos, foi possível perceber que estes se encontravam numa 

média de idades entre os 12 e 15 anos, revelando níveis diferentes quer de 

maturidade quer de desenvolvimento motor. A turma não apresenta dificuldades 

ou problemas específicos que impeçam os alunos de realizarem EF, tendo 

constantemente a turma completa à minha disposição. A maior parte dos alunos 

praticavam semanalmente uma modalidade desportiva, assumindo um gosto 

acentuado pela prática. 

Desde muito cedo percebi que dentro da turma existiam vários grupos, 

desde alunos que já se conheciam anteriormente a outros mais introvertidos nas 

relações sociais. Percebi que isso poderia trazer-me alguns problemas no 

referente ao controlo das turmas e gestão das relações entre os alunos. De facto 

isso aconteceu, ao longo das aulas fui tentando lutar contra alguns hábitos 

menos positivos evidenciados nas atitudes dos alunos. Por exemplo, alguns 
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alunos não conseguiam trabalhar em conjunto ou realizar simples tarefas de 

cooperação. Outros maltratavam verbalmente os colegas. Os alunos chegavam 

atrasados a todas as aulas e algumas alunas sentiam vergonha de realizar os 

exercícios não se empenhando no que lhes era pedido. Ao longo das aulas 

intervim junto deles, maioritariamente através de diálogos fazendo-os refletir 

sobre as consequências das suas ações. As minhas conversas baseavam-se 

fundamentalmente no questionamento, tentando perceber se atrás dos 

comportamentos existiria uma razão de ser e tentando chegar até à causa 

primária das situações. Neste momento, olhando para trás posso constatar com 

orgulho que sinto que consegui resolver muitos desses problemas, pelo menos 

a grande maioria. Algumas das intervenções resultaram, outras nem tanto mas 

serviam sempre pelo menos para os colocar a pensar e a tentar refletir. 

Em suma, ao longo do ano letivo fui conquistando algumas vitórias. Uma das 

mais importantes foi o ter conseguido motivar estes alunos para a prática 

desportiva dado que se tornaram empenhados, assíduos e com um 

comportamento muito melhor. Mas a verdade é que nem tudo foi um mar de 

rosas, nem sempre as coisas correram da forma que previa ou desejava, ou da 

maneira como eu perspetivava que fosse acontecer de acordo com o planificado. 

Foi então necessário adaptar-me constantemente para poder responder às 

necessidades de aprendizagem dos alunos e dos diferentes contextos 

presenciados. No computo geral, no final do EP senti que era respeitada pelos 

alunos enquanto professora de EF, o que possivelmente a maior vitória. 
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4.1. Área 1: Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem 
 

4.1.1. Planeamento 

 

4.1.1.1. Análise crítica aos programas nacionais 

 

A primeira função enquanto EE, em conjunto com o PC, baseou-se numa 

pequena análise crítica ao Programa de EF, referente ao 3º ciclo de ensino 

básico. Os Programas são vistos como um guia para a orientação do EE ao longo 

do seu processo de ensino-aprendizagem por forma a concretizar e adaptar as 

exigências às condições da escola e da turma. Mas, quando se trata da 

formulação de objetivos, valores, trabalho, dinamismo, aprendizagem, 

conhecimento e principalmente de educação, surgem questões relativamente à 

forma como os alunos podem aprender e conhecer a EF, se os conteúdos que 

se pretendem que eles adquiram estão desajustados aos seus conhecimentos e 

à sua prática. 

Na sua maioria os programas curriculares nacionais para o ensino da EF 

deixam a desejar, uma vez que não traduzem a realidade da escola e da 

educação. Isto é, ao longo do ano letivo são inúmeras as modalidades propostas 

para os alunos. Resultam assim escassas oportunidades de aprendizagem em 

cada uma das unidades didáticas. Isso implica que os alunos percorram, muitas 

vezes, todo o percurso escolar, situados no nível elementar de proficiência 

motora e conhecimento das diferentes atividades. Na minha opinião, em relação 

às estratégias de ensino tradicionalmente utilizadas, possui igualmente falhas. 

Por exemplo, no ensino das modalidades coletivas de alguma complexidade 

tática, os conteúdos do programa são mais focados em aspetos técnicos 

descurando a compreensão do jogo. Contrariamente, Metzler (2000), por 

exemplo coloca os objetivos de ensino relacionados com o domínio cognitivo 

enquanto meios percursores do desenvolvimento dos domínios psicomotor e 

afetivo. 

Face a esta compreensão, em conjunto com o PC e os restantes elementos 

do NE, decidimos alterar e reformular alguns dos princípios dos quais 

discordávamos e pensar em soluções possíveis mais favoráveis aos alunos. A 
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principal alteração realizada assumiu-se na redução do número de aulas da 

modalidade de andebol, uma vez que está presente na comunidade escolar, 

mais especificamente no DE, e aumentar o número de aulas de voleibol de dez 

para vinte aulas, visto ser a modalidade eleita para a utilização do Modelo de 

Educação Desportiva (MED).  

Complementando o que foi descrito anteriormente, um dos aspetos mais 

importantes baseia-se no tipo de estratégias de instrução e conceção do 

processo de ensino-aprendizagem o professor adota e operacionaliza na prática. 

Ao longo das seções seguintes, é mostrado como esse processo foi evoluindo 

de acordo com o desenvolvimento do conhecimento desta EE e tendo em conta 

as características de cada aluno, a heterogeneidade da turma em causa, bem 

como os materiais que cada escola apresentava e as suas infraestruturas para 

a prática desportiva.   

4.1.1.2. O Planeamento Anual 
 

Segundo Bento (2003) “A planificação é o elo de ligação entre o pretendido, 

imanentes ao sistema de ensino e aos programas das respetivas disciplinas e a 

sua realização prática” (p. 15 e 16). Por este motivo é importante que no 

momento de planear, o professor tenha em consideração algumas das 

condicionantes que o programa ou a escola lhe possam colocar. 

Neste sentido, o grupo de EF programou o ano letivo tendo em conta o que 

estava proposto pelo programa de EF e as condições que a escola apresentava, 

nomeadamente, os recursos mateiras, espaciais e os horários das turmas. Por 

exemplo, na nossa escola, quando no mesmo horário para a prática existia a 

presença de 2 turmas do mesmo ano letivo, o plano estipulava que cada uma 

delas abordasse matérias de ensino distintas para que a utilização dos espaços 

e do material próprio à modalidade em causa fossem rentabilizados em ambas 

as turmas. 

É importante referir que o processo de elaboração do planeamento anual 

não é estanque, podendo ser alterado ou reajustado em conformidade com a 

prática. Bento (2003) refere-se a este aspetos nos seguintes termos: “É uma 

atividade prospetiva, diretamente situada e empenhada na realização do ensino, 
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que se consuma na sequência: elaboração do plano - realização do plano – 

controlo do plano – confirmação ou alteração do plano” (Bento, 2003, p. 15 e 16). 

Deste modo, o planeamento anual é uma das tarefas primárias fundamentais 

presentes na orientação de todo o processo de ensino-aprendizagem, tal como 

como refere Bento (1987) “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 desenvolvimento da personalidade, bem 

como reflexões e noções acerca da organização correspondente do ensino no 

decurso do ano letivo” (p. 58). Assim, na sua elaboração o professor deve ter em 

consideração a seleção das matérias, onde é necessário realizar uma sequência 

das aulas em volta dos conteúdos. Neste sentido a planificação deve conter as 

matérias prioritárias, os conteúdos devem ser selecionados de acordo com a 

aprendizagem dos alunos e o número de conteúdos não deve ser extenso.  

Relativamente às modalidades que foram abordadas, no primeiro período 

lecionei Ginástica, Futebol e Orientação. No segundo período Andebol, Voleibol 

e Atletismo, sendo determinado que neste período o número de aulas de andebol 

sofreria uma diminuição para que pudesse ser aumentando o número de aulas 

assignadas ao voleibol de modo a viabilizar a aplicação do MED. No terceiro 

período ficou estipulado que seria abordado o basquetebol, badmínton e Judo. 

De salientar que a modalidade de judo apenas foi selecionada como modalidade 

a ensinar durante o final do segundo período, diferenciando assim dos restantes 

planeamentos dos professores.  

Contudo, esta planificação foi sofrendo algumas alterações consoante a 

resposta motora dos alunos, face a alguns problemas como as condições 

climatéricas. Ao longo do ano letivo, foi uma das batalhas essenciais em todo o 

processo de ensino aprendizagem, ter a capacidade de definir novos objetivos 

se a resposta motora dos alunos exigisse ou redefinir esses mesmos objetivos 

se não alcançassem o pretendido.  

Segundo Bento (2003) “a planificação significa também ligar a própria 

qualificação e formação permanente do professor ao processo de ensino, à 

procura de melhores resultados no ensino como resultante confronto diário com 

problemas teóricos e práticos” (p. 16). Paralelamente, o professor deve ao longo 

da planificação conjugar os seus conhecimentos ao que a prática está a ‘pedir’. 
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Quer isto dizer que, para que aconteçam os resultados esperados ao nível das 

aprendizagens dos alunos, é fundamental existir uma estruturação inicial, bem 

como uma constante restruturação do planeamento anual, tendo em conta os 

objetivos traçados mas também o desenrolar do próprio processo de ensino-

aprendizagem. Um exemplo reviu-se na modalidade de voleibol, com a 

introdução da manchete planeada para ser introduzida a meio da Unidade 

Didática (UD). Contudo, a resposta motora dos alunos permitiu-me identificar 

que não era o momento certo para a nova habilidade, levando-me a reformular 

o planeamento e alterar o momento de introdução.    

Por último, considero que o documento de planeamento foi ajustado aos 

objetivos que pretendia. Isso reflete o referido por Bento (2003), “se pretendemos 

ensinar com eficácia, se queremos formar nos alunos conhecimentos e 

capacidades sólidas, aproveitando o escasso tempo disponível, então temos que 

definir o essencial do ensino e concentrar nisso a nossa atividade e a dos alunos” 

(p. 27). 

4.1.1.3. Unidade Didática 
 

Após a elaboração de um planeamento inicial, segue-se um dos mais 

importantes passos a tomar na condução do processo de ensino aprendizagem. 

Segundo Bento (2003), “as unidades temáticas ou didáticas, ou ainda de 

matérias, são partes essenciais do programa de uma disciplina. Constituem 

unidades fundamentais e integrais do processo pedagógico e apresentam aos 

professores e alunos etapas claras e bem distintas de ensino e aprendizagem” 

(p. 75). De facto, é aqui onde se desenrola uma parte fundamental do 

planeamento, definindo-se todos os conteúdos de ensino a serem ensinados aos 

alunos. 

Contudo, a elaboração das Unidades Didáticas (UD) tiveram como base o 

Modelo de Estrutura e Conhecimento (MEC), proposto por Vickers (1990). A 

função deste modelo passa por organizar a matéria de ensino, dividindo-se em 

três grandes fases: fase da análise, das decisões e da aplicação. Relativamente 

à primeira fase, em cada uma das unidades abordadas, foi desenvolvido um 

organograma da matéria de lecionação com o objetivo de sintetizar as principais 

ideias e pontos chaves. Na elaboração deste organograma tive o cuidado de 
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analisar toda a informação recolhida da turma e adequar a estrutura e natureza 

das tarefas às caraterísticas dos alunos. Na fase das decisões foi necessário 

determinar a extensão e sequência da matéria sendo uma das fases mais 

importantes. É importante que ao longo de todo este processo o “planeamento 

procure garantir, sobretudo, a sequência lógico-especifica e metodológica da 

matéria, e organizar as atividades do professor e dos alunos por meio de 

regulação e orientação da ação pedagógica, enderençando às diferentes aulas 

um contributo visível e sensível para o desenvolvimento dos alunos” (Bento, 

2003, p. 60). Nesta medida, estipulei objetivos e criei progressões de ensino de 

acordo com as capacidades dos alunos. Nesta fase, o processo de avaliação foi 

igualmente planeado, tenda em conta os objetivos anteriormente definidos. 

Quanto à última fase, a aplicação correspondeu à lecionação e posterior reflexão 

das aulas bem como dos documentos de todo o processo.   

Criar documentos completos mas principalmente de consulta fácil contendo 

a informação essencial à lecionação da matéria foi um dos principais dilemas 

sentidos inicialmente. Com o decorrer do tempo e com a análise dos 

conteúdos/matérias surgiu o fluir da confiança e um maior à vontade na 

condução das aulas. A tomada de decisão e a definição de melhores estratégias 

de ensino foram os pontos fundamentais de desenvolvimento. Por serem 

extremamente importantes ao longo do processo de ensino requereram um 

maior dispêndio de tempo para melhorar a minha prática.  

Com o passar do tempo muitas destas questões e dificuldades foram sendo 

resolvidas e todo o processo de planeamento, e processo de o operacionalizar 

na prática, se tornaram mais fáceis. Nos momentos em que foi possível perceber 

que a turma não evoluía em termos de aprendizagem, reajustei os planos 

dedicando mais tempo à exercitação dos conteúdos mais complexos de 

aprender pelos alunos. Na sua maioria as decisões mostraram ser as mais 

adequadas mas em outros instantes percebia que ainda faltava algo. Por 

exemplo, na modalidade de basquetebol, os alunos mostraram grandes 

dificuldades na tomada de decisão em jogo e no lançamento ao cesto. Então, 

procurei desenvolver tarefas mais simplificadas e progressivas, para dedicar 

mais tempo à exercitação desses conceitos e habilidades. Todo esse processo 
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foi fundamental para perceber a essência do planeamento assim como conseguir 

identificar e perceber os problemas, saber ajustar e intervir corretamente.  

 4.1.1.4. Plano de Aula 
 

Porque todo o processo requer uma lógica, um dos passos seguintes ao 

planeamento, e também ele muito importante, foi a elaboração do plano de aula. 

Assim, o plano de aula colocou em prática todos os conteúdos e matérias 

planeadas na UD em forma de exercícios e progressões de acordo com o 

conhecimento dos alunos e as suas dificuldades.  

Segundo Bento (2003), “cada aula fornece um contributo totalmente 

específico” (p. 102), e na realização do plano de aula é importante que o 

professor atenda a algumas decisões sobre os objetivos, a escolha das matérias 

e as principais tarefas a realizar. Atendendo às tarefas e aos comportamento do 

professor, o autor Januário (1996) defende que “os contextos educativos nos 

quais ocorrem as tarefas de aprendizagem, representam um fator largamente 

condicionador da natureza do comportamento do professor e dos alunos e, 

consequentemente, dos efeitos desse processo” (p. 114). Aqui se constitui 

“realmente o verdadeiro ponto de convergência do pensamento e da ação do 

professor” (Bento, 2003, p. 101). 

O plano utilizado dividia-se em três partes. Parte inicial, fundamental e final, 

englobando igualmente o(s) objetivo(s) geral(is) e específico(s) 

comportamentais. À medida que o tempo ia passando surgiam algumas 

preocupações como por exemplo a construção de um plano cada vez mais 

ajustado aos alunos e à turma. A seleção dos exercícios e organização da aula 

foram também pontos fundamentais a serem trabalhados e desenvolvidos. 

Procurei criar algumas rotinas juntamente com os alunos que me permitisse 

facilitar a construção e organização da aula. Aumentar a autonomia foi uma das 

principais batalhas, que lhes permitiu alguma liberdade de criatividade e 

aprendizagem.  

Após cada aula, conduzia uma reflexão sobre a mesma. Após essa 

reflexão, procurava selecionar os exercícios que melhor dariam resposta aos 

objetivos de aprendizagem de acordo com as respostas dos alunos. O facto de 
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ter apenas um ou dois conteúdos nos objetivos da aula permitia-me não me 

alongar em demasia nem alterar drasticamente a sua organização. Por esta 

razão, na maioria das transições os alunos não se dispersavam e continuavam 

no mesmo local. Isto alinha-se com o defendido por Bento (2003), “a organização 

da aula deve possibilitar um curso fluente e sem perturbações do ensino, 

primando por uma boa ordem e disciplina de trabalho” (p. 109). Isso levava a que 

a própria organização dos exercícios não sofresse alterações, um aspeto 

positivo pois não dispensava muito tempo nas rotações e transições.  

No final de cada aula havia lugar a pequenas reflexões em conjunto com 

os alunos para debatermos as principais dificuldades e a informação que tinham 

adquirido. De facto, com o passar do tempo e a redução e seleção dos conteúdos 

percebi que os alunos conseguiam reter mais informação do que aquando da 

lecionação de demasiada matéria. Como refere Bento (2003) “A redução do 

volume e as regulações do grau de dificuldade da matéria, a favor da repetição, 

da exercitação intensiva e da consolidação, correspondem às exigências do 

processo de aprendizagem motora, sobretudo em movimentos de difícil 

aprendizagem” (p. 117). No início da aula seguinte questionava aos alunos 

tentando criar elos de ligação entre o que tinham adquirido e praticado 

anteriormente como o que seria realizado nessa aula. Como refere Bento (2003) 

“toda a aula tem um «antes» e um «depois». A ligação a estes dois polos confere-

lhes tarefas conclusivas e preparatórias, ou introdutórias” (p. 109).   

O papel do professor, torna-se fundamental junto do aluno e tendo essa noção 

presente não procurei apenas transmitir informação para que esta fosse 

adquirida e simplesmente absorvida pelos alunos. Ajudar na formação do aluno 

foi um dos objetivos traçados aumentando o seu leque de conhecimentos. Isto 

porque acredito que “o professor deve orientar-se, no dia-a-dia pedagógico, 

sempre pelo objetivo do desenvolvimento global da personalidade do aluno. Isto 

quer dizer que todo o professor deve contribuir o mais objetivamente possível, 

em cada uma dos milhares de aulas que um aluno tem na sua vida escolar, para 

a formação de conhecimentos e habilidades” (Bento, 2003, p. 104). 
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4.1.2. Realização 

 

4.1.2.1. O contexto de aprendizagem  
 

Conforme retratam McCaughtry et al. (2008), o ambiente de aprendizagem 

resulta de um encontro entre dois vetores, os professores (enquanto primeiro 

vetor) e os alunos (segundo vetor). De igual forma, referem ainda que tanto os 

professores como os alunos são detentores de pensamentos e emoções, e que 

são as motivações daí emanantes que despoletam o nível de empenhamento. 

De facto, os professores e alunos são os principais atores no processo de 

ensino-aprendizagem. Ambos os intervenientes têm responsabilidades na 

promoção de um ambiente propiciador a todo o processo.  

Ao longo do EP, corroborando a ideia de Hastie e Siedentop (1999), foi 

notória a existência de três sistemas de tarefas inter-relacionados, “sistema de 

gestão”, “sistema instrucional” e o “sistema social dos estudantes”. 

Relativamente ao sistema de gestão do ambiente e das tarefas de instrução, os 

comportamentos dos professores e alunos dizem respeito à gestão da 

organização das matérias, mais concretamente às progressões de ensino (Rink, 

1993a). Neste sentido, o meu papel passou pelo ajustamento do nível das tarefas 

de acordo com o nível dos meus alunos, de maneira a que não fossem nem 

demasiado difíceis nem demasiado fáceis. Relativamente ao sistema de gestão 

das tarefas, esteve sempre ligado a condutas e disciplina, dois pontos 

fundamentais na criação de ambientes positivos. Como tal, pode dizer-se que 

uma boa gestão do estabelecimento de regras, rotinas, expectativas foram 

essenciais para o bom funcionamento da aula. Como referem Rosado e Ferreira 

(2011), “o sistema de gestão das tarefas corresponde a um plano de ação do 

professor/aluno que tem, ainda, por objetivo a gestão do tempo, dos espaços, 

dos materiais e dos alunos/praticantes, visando obter elevados índices de 

envolvimento, através da redução da indisciplina e fazendo uso eficaz do tempo” 

(p. 189).   

Durante a PP, foi necessário, inúmeras vezes, recorrer ao estabelecimento 

de regras e condutas que me permitisse ajudar no controlo da turma. Mas, como 

refere Rosado cit. por Rosado e Ferreira (2011) essencialmente garantir 
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segurança, física e emocional, responsáveis para uma maior participação e 

atenção dos meus alunos. Com tudo, o meu intuito era aumentar o tempo de 

atividade motora. 

4.1.2.1.1. A importância de criar um clima motivacional 
 

 O entusiasmo e a motivação são dois fatores fundamentais para o sucesso 

da aprendizagem. Tal é reforçado nas ideias de Rosado e Ferreira (2011), 

quando referem que “uma dimensão de paixão, de motivação, associada ao 

plano de ação dos professores, pode ser fundamental no processo de 

negociação” (p. 192). Assim, os alunos sentindo-se entusiasmados e motivados 

fazem prevalecer positivamente a sua atuação durante as aulas. Isto é, se o 

professor for capaz de transmitir entusiasmo e motivação aos seus alunos, os 

objetivos, sentimentos e emoções podem ser alterados de modo a que os 

discentes se comprometam afetivamente e cognitivamente como as 

aprendizagens e demais atividades. Pelas palavras de Rosado e Ferreira (2011) 

quer isto dizer que “o entusiasmo dos professores e dos alunos, como uma boa 

gestão das emoções e dos afetos em geral, merece uma particular atenção na 

compreensão da ecologia da sala de aula ou treino” (Rosado & Ferreira, 2011, 

p. 192). 

Durante a minha intervenção enquanto professora tentava transmitir os 

objetivos ou tarefas de forma entusiasta de modo a estabelecer desde cedo uma 

dinâmica de exercícios e de participação dos alunos. Pretendia assim, não só 

criar e manter elos de ligação com os meus alunos mas também estimular as 

suas emoções e sentimentos na hora da prática. Isto, por cedo ter percebido 

que, tal como defendem Rosado e Ferreira (2011), o entusiasmo dos professores 

e dos alunos é mutuamente influenciável e traz consigo benefícios cognitivos 

acrescidos, nomeadamente no domínio socio-afetivo e relacional. Outro autor, 

Gage (cit. por Rosado e Ferreira (2011) revelou que o entusiasmo mostrou ser 

uma das caraterísticas do ensino fundamentais para o êxito na aprendizagem 

dos alunos. De facto, pude perceber ao longo da minha prática pedagógica, que 

o empenho dos estudantes estava associada de maneira positiva ou negativa 

aos seus níveis de entusiasmo e motivação. Na sua maioria os alunos motivados 
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e entusiasmados encaravam as aulas com maior empenhamento quando 

comparados com os alunos menos entusiasmados e motivados. 

Segundo Rosado e Ferreira (2011), é fundamental que os professores sejam 

responsáveis e capazes de criarem condições para que os alunos desenvolvam 

comportamentos positivos na participação das atividades. Contudo, com o 

desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem pude perceber que a 

criação de contextos de aprendizagem motivadores, necessitam de algo mais do 

que somente o entusiasmo do professor. Foi necessário, no decorrer do ano, 

alterar o processo e estabelecer medidas pedagógicas concretas para favorecer 

a criação desse clima motivacional. Foi necessário recorrer a modelos de ensino 

desenhados especificamente para atender a esses aspetos em particular. 

 

4.1.2.2. Do Modelo de Instrução Direta (MID) ao Modelo de Educação 

Desportiva (MED): A mudança 

 

a) A necessidade de recorrer a estratégias de ensino mais diretivas 
 

Segundo Mesquita e Graça (2011), “da investigação centrada na eficácia 

pedagógica decorre o postulado de que os professores mais eficazes se 

diferenciam porquanto atuam segundo o pressuposto de que o propósito do 

ensino é promover a aprendizagem dos praticantes, ao acreditarem que estes 

conseguem aprender, e ao assumirem que a sua grande responsabilidade é 

ajudá-los a aprender” (p. 39). Na verdade, antes do ingresso na prática 

pedagógica é importante que o professor prepare o ensino, porque os 

professores eficazes são aqueles capazes de criar um contexto mais propício à 

aprendizagem. Segundo Hastie e Siedentop (cit. por Mesquita & Graça, 2011) 

“trata-se aqui de estabelecer a coordenação entre os sistemas operantes na 

ecologia da aula, o sistema de instrução, o sistema de gestão e o sistema de 

socialização dos alunos” (p.43). Para a existência de um ensino mais eficaz o 

professor tem a tarefa de assegurar um bom funcionamento de todos os 

sistemas anteriormente referidos por forma a manter o fluxo de atividades da 

aula. 
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Por conseguinte, ao longo do ano, fruto das minhas vivências diárias e em 

linha com as respostas dos alunos fui alterando a minha conceção de ensino. 

Inicialmente foi necessário adotar um estilo de ensino mais diretivo, permitindo-

me assumir assim um maior controlo da turma, uma vez que a falta de 

experiência era notória bem como a insegurança gerada pelo estar perante a 

turma. Com o passar do tempo e com o adquirir de uma maior capacidade em 

frente à turma, optei abdicar de manter um estilo mais diretivo para adotar 

estratégias onde imperassem a descoberta, o desenvolvimento da autonomia e 

a responsabilização dos alunos. Tentei no entanto, atender sempre à situação 

de aprendizagem presente e não aplicar cegamente determinadas estratégias 

de ensino em detrimento do exclusão radical de outras. Isto revê-se no defendido 

por Mesquita e Graça (2011) quando alegam que “Entre modelos de instrução 

mais centrados na direção do professor e modelos que concedem mais espaço 

à descoberta e à iniciativa dos alunos há que encontrar o justo equilíbrio entre 

as necessidades de direção e apoio e as necessidades de exercitar a autonomia, 

de modo a criar as condições favoráveis pra uma vinculação duradoura à prática 

desportiva” (p. 45). 

Como referido acima foi necessário numa fase inicial deter um maior 

controlo sobre os acontecimentos pelo exercício de um estilo de ensino mais 

diretivo. Segundo Mesquita e Graça (2011), o modelo de instrução direta (MID), 

“carateriza-se por centrar no professor a tomada de praticamente todas as 

decisões acerca do processo de ensino-aprendizagem” (p. 48). A utilização 

deste modelo cingiu-se nas primeiras três modalidades lecionadas no ano letivo, 

Ginástica, Futebol e Andebol. Assim, inicialmente era eu quem tomava todas as 

decisões acerca do processo de ensino. Assumia o “controlo administrativo, 

determinando as regras e rotinas de gestão e ação dos alunos, por forma a obter 

a máxima eficácia nas atividades desenvolvidas pelos alunos” (Mesquita & 

Graça, 2011, p. 48). O facto de estar perante um modelo onde eu demonstrava 

e os alunos executavam levou-me a ter em consideração algumas estratégias 

durante as aulas de EF que o próprio modelo defende: “revisão da matéria 

previamente aprendida, apresentação de novas habilidades ou do conteúdo em 

geral, monitorização elevada da atividade motora dos alunos e 
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avaliações/correções sistemáticas em referência aos objetivos delineados” 

(Mesquita & Graça, 2011, p. 48). 

Relativamente à estratégia de realizar sempre uma revisão da matéria 

previamente aprendida, procurava realizar uma revisão da aula ou aulas 

anteriores onde os questionava acerca de conceitos e habilidades previamente 

abordadas. Através desta tarefa, possibilitava que os alunos se recordassem da 

matéria abordada anteriormente com o intuito de estabelecer uma ligação entre 

o que tinham aprendido e o que iriam aprender, tal como refere o seguinte trecho:  

“A aula começou com uma pequena revisão dos conteúdos abordados na última aula, uma 

vez que o circuito do exercício de aquecimento foi parecido.” (Aula nº 6 e 7, U.D. futebol, 

Novembro) 

Quanto à apresentação de uma nova habilidade ou conteúdo em geral, é 

antes da prática motora que a nova habilidade é explicada e demonstrada aos 

alunos pelo professor (Rink, 1994). Em congruência com estas premissas, tentei 

focar-me sempre em apresentar novos conteúdos no início das aulas, para, tal 

como aconselham cit. Mesquita e Graça (2011) “esclarecer o alunos acerca do 

significado e da importância do que vai ser aprendido, dos objetivos a alcançar 

e ainda da organização da própria prática, nomeadamente da formação de 

grupos e na gestão de espaços, equipamentos e tempo de prática concedido” 

(p. 49) tal como refere o seguinte trecho: 

“…Optei também por introduzir o remate nos instantes iniciais da aula de maneira a focar a 

atenção dos alunos e organizar mais rapidamente o exercício.” (Aula nº 6 e 7, U.D. futebol, 

Novembro) 

Através da monitorização elevada da atividade motora dos alunos procurei 

conduzir a prática dos meus alunos guiando-os a um objetivo previamente 

estabelecido por mim. Inicialmente pretendi “assegurar-me de que os alunos 

possuíam competências básicas” (Mesquita & Graça, 2011, p. 49) para executar 

a habilidade tal como refere o seguinte trecho: 

“…No exercício do remate algumas meninas executavam o mesmo com a bica do pé, então 

vi-me forçada a parar o exercício e corrigir o mesmo, uma vez que o objetivo pretendido era que 

rematassem com a parte interior do pé.” (Aula nº 6 e 7, U.D. futebol, Novembro) 
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 Outra estratégia implementada foi a manutenção do controlo total da 

atividade motora dos alunos, decidindo o tempo de prática ou até mesmo o 

número de repetições, supervisionando permanentemente as tarefas 

desenvolvidas pelos alunos. 

Por fim, relativamente a “avaliação e correções sistemáticas em referência 

aos objetivos traçados” tentei sempre planear as aulas por forma a conduzir os 

alunos ao desempenho desejado. Como refere Mesquita e Graça (2011, p. 50) “ 

o professor imite um elevado numero de feedbacks e correções aos alunos 

durante a prática e/ou entre cada tarefa. Quase todas as interações são iniciadas 

pelo professor, porquanto ele é a maior fonte de emissão de informação ao dirigir 

e monitorizar, nomeadamente, as perguntas e respostas aos alunos (p. 50).” 

Procurei sempre acompanhar os alunos e corrigir os aspetos mais importantes 

na execução das tarefas e exercícios por forma a obter maior rendimento por 

parte deles, utilizando maioritariamente feedbacks corretivos e o questionamento 

tal como refere o seguinte trecho: 

“…No exercício referente ao jogo Gr+4x4+Gr a maior parte dos alunos não criaram linhas 

de passe, fazendo com que parasse o exercício por forma a explicar e questionar os alunos sobre 

a importância do movimento. Alguns dos alunos responderam corretamente às minhas questões 

e melhoraram o seu desempenho após retomar o exercício.” (Aula nº 8 e 9, U.D. futebol, 

Novembro) 

O MID mostrou-se vantajoso no ensino de conteúdos com uma abordagem 

passo a passo, permitindo-me também um maior à vontade na lecionação das 

aulas, uma vez que estava a iniciar a etapa do EP. Facilitou-me no controlo da 

turma, na abordagem dos conteúdos e na gestão da aula, uma vez que foi 

efetuada totalmente por mim. No entanto, a certa altura senti necessidade de 

alterar a configuração das minhas aulas por perceber que os alunos estavam 

demasiado dependentes das minhas diretrizes e que eram pouco autónomos. 

Assim, passei de uma utilização de estratégias mais centradas no professor 

(MID), para estratégias de ensino mais centradas nos alunos e na descoberta 

(MED). (Mesquita e Graça (2011, p. 45) 
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b) O recurso a estratégias de ensino menos diretivas e com 

maior espaço de autonomia para os alunos 
 

Com o desenrolar do tempo e com o intuito de resolver alguns problemas 

encontrados na turma, percebi que seria necessário alterar as minhas práticas. 

Isto por a minha conceção de ensino se ter igualmente alterado. Percebi que 

manter um estilo de ensino onde os alunos eram simples reprodutores de 

conteúdos me impedia de elevar as suas aprendizagens a outros patamares. 

Sentia-me portanto mais confiante e capaz de abordar um modelo que vai ao 

encontro da “necessidade de aferir um cunho afetivo e social às aprendizagens” 

(Mesquita & Graça, 2011, p. 59). O MED foi o modelo escolhido para “oferecer 

um plano compreensivo e coerente para o ensino do desporto na escola, 

preservando e reavivando o seu potencial educativo (Mesquita & Graça, 2011, 

p. 59). 

O MED define-se como uma forma de educação centrada na prática 

prolongada e constante de formas jogadas, procurando estabelecer um 

ambiente e experiências desportivas mais autênticas, através da criação de um 

contexto desportivo fundamental para os alunos, por forma a resolver alguns 

equívocos e mal-entendidos na relação da escola com o desporto e a 

competição. Pela importância que o modelo atribui à educação desportiva, e 

consequente formação dos alunos, o MED foi um dos veículos usado pela EF 

para tentar a mudança de um paradigma centrado no professor para uma 

conceção mais centrado nos alunos e nas suas necessidades individuais de 

aprendizagem.  

Então, a utilização do modelo foi realizado a partir do segundo e terceiro 

período, nas modalidades de Voleibol e Basquetebol com o objetivo de 

reformular as aprendizagens dos meus alunos. Com o objetivo destes se 

desenvolverem nos três eixos educativos evocados pelo MED. Competência 

desportiva conhecendo as habilidades de forma a participar na competição 

satisfatoriamente, conhecendo, compreendendo e adotando um comportamento 

apropriado ao nível da prática. Competentes na literacia desportiva, conhecendo 

e valorizando as tradições e rituais associados ao desporto, destituindo a boa de 

uma má prática desportiva. E entusiastas, o que significa que a prática desportiva 
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atrai os alunos sendo promotores da qualidade e um defensor da prática 

desportiva.  

Nesta medida, o planeamento teve como base algumas das caraterísticas 

do modelo, nomeadamente, época desportiva, a filiação, a competição formal, 

registo estatístico, festividade e evento culminante. A U.D. foi substituída pela 

ideia de época desportiva sendo assim estendida para 21 aulas. Isto deriva, tal 

como revelam Mesquita e Graça (2011) “da necessidade de se aumentar o 

tempo de contacto do aluno com o conteúdo de ensino surge como contraponto 

à tradicional preferência de currículos salpicados de múltiplas atividades de 

reduzida duração e de efeitos improváveis” (p. 61). Com isto, foi proporcionado 

aos alunos mais tempo para aprender e dedicar a um conteúdo ou matéria, 

possibilitando melhorar o seu conhecimento teórico e prático.  

Após a planificação da época desportiva, seguiu-se a filiação, ou seja, a 

integração dos alunos em equipas com o objetivo de trabalharem em conjunto 

mas também desenvolverem um sentimento de pertença a um grupo. Uma das 

primeiras tarefas que lhes foi proposta foi a escolha do nome da equipa, símbolo, 

grito. O Treinador-Capitão foi escolhido por mim face à observação efetuada de 

quem seria o aluno capaz de assumir a liderança das respetivas equipas. Um 

dos fatores fundamentais da filiação utilizado nas minhas aulas foi o facto de os 

alunos assumirem variados papéis dentro da própria equipa, passando por 

jogadores, árbitros e estatísticos. Outro objetivo que se pretendi atingir com a 

implementação do modelo foi o combater a exclusão dos alunos fisicamente 

menos dotados por forma a igualar as oportunidades de participação entre os 

alunos. Tentei que não existisse apenas um equilíbrio competitivo dentro de cada 

equipa mas também que os alunos desenvolvessem relações de cooperação e 

trabalho em equipa. Este tipo de interações na aprendizagem, foram 

fundamentais na medida em que o aluno é valorizado no seu todo por forma a 

aumentar o seu nível de confiança assim como o seu desempenho nas aulas e 

consequente gosto pela prática desportiva (Mesquita, 2014).  

Para além desta caraterística anteriormente descrita, foi elaborada uma 

tabela referente à competição formal, onde se definiram regras e pontuações 

que valorizaram o desempenho e papel dos alunos. Por exemplo na modalidade 

de voleibol e jogo 2x2, sempre que os alunos comunicavam ao primeiro toque 
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obtinham um ponto a mais no final da competição. Ao longo do ano, com a 

implementação do MED, foi colocado um enorme enfoque nas atividades de 

cooperação, trabalho em equipa, entreajuda e fair-play. Estes aspetos foram 

cruciais para resolverem interações negativas entre os alunos (por exemplo: falta 

de respeito, incapacidade de cooperarem uns com os outros) observadas no 

primeiro período. Assim, a pontuação de cada equipa fruto do objetivo de cada 

exercícios e do cumprimento das regras sendo atualizada aula a aula, 

valorizando especialmente os alunos e as equipas cumpridoras das regras. A 

existência de momentos de competição formal exerceu igualmente um papel 

fundamental de autoavaliação, sendo valorizada através de “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). 

Como toda a época desportiva tem um início e um fim, no final das 

unidades, o evento culminante surgiu como término de uma etapa e revestido de 

carácter festivo.   

4.1.2.3. Instrução: A importância de saber comunicar  

 

“É inquestionável o papel exercido pela comunicação na orientação do 

processo de ensino-aprendizagem, qualquer que seja o contexto em que se 

estabelece. A transmissão de informação é uma das competências fundamentais 

dos professores e treinadores, sendo evidente a sua importância na 

aprendizagem” (Rosado & Mesquita, 2011, p. 70). 

Tal como explanado acima, ao longo do estágio dei conta que a 

comunicação professor-alunos era fundamental para despoletar a aprendizagem 

dos conteúdos de ensino pelos alunos. Não bastava ter o conhecimento 

específico sobre a matéria, mas necessitava de possuir estratégias que 

permitissem captar e focar a atenção dos alunos no momento de transmitir 

informação. Na verdade, segundo Siedentop (1991), a instrução diz respeito a 

certos comportamentos de ensino usados pelo professor para transmitir 

informação relacionada com os conteúdos e objetivos de ensino. Rink (1993b), 

salienta a clareza da apresentação como um dos fatores que ajuda a melhorar a 

atenção e a comunicação entre os agentes de ensino e os praticantes. O nível 
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de clareza com que o professor transmite a informação deve apoiar-se nas 

seguintes premissas: 

 Orientar o praticante para o objetivo da tarefa; 

 Dispor a informação numa sequência lógica; 

 Apresentar exemplos corretos e errados; 

 Personalizar a apresentação; 

 Repetir assuntos difíceis de compreender; 

 Recorrer às experiências pessoais dos atletas (transfer); 

 Utilizar o questionamento; 

 Apresentar a tarefa de forma dinâmica.”  

 

Não obstante, inicialmente, a minha instrução não atendia a todas estas 

linhas-mestras. Na realidade, nessa altura, a instrução constituía-se como uma 

das principais lacunas enquanto professora iniciante. A comunicação dos 

conteúdos era longa, desfocada e isso representava percas preciosas de tempo 

de prática. Os alunos, na sua maioria encontravam-se desatentos, a 

conversarem, sem interesse, dificultando a minha tarefa enquanto transmissora. 

O facto de a minha instrução não ser concreta e concisa assim como a minha 

postura ser talvez demasiado descontraída contribuiu para a existência de 

alguma desatenção e falta concentração por parte de alguns alunos.  

Face a este problema, senti necessidade de alterar a minha maneira de 

comunicar perante a turma esperando uma resposta positiva por parte dos 

alunos. Comecei por alterar a apresentação das tarefas com o intuito de focar a 

atenção do aluno, selecionando apenas a informação mais relevante e definindo 

objetivos. 

No seguimento da minha prática, e continuando a melhorar e diminuir o 

tempo de instrução, adotei três momentos chave para a emissão de informação, 

tal como referido por Siedentop (1991). Imediatamente antes do início da prática, 

exemplifiquei a matéria de ensino através de explicações, apresentação das 

tarefas, e demonstrações. Durante a prática. Monitorizei a atividade dos alunos 

com a emissão de feedbacks. Após a prática elaborei uma análise em grupo com 

a turma, refletindo sobre os acontecimentos da aula. Consoante o 

desenvolvimento da prática foi notória a evolução sentida nos momentos de 
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instrução. Os alunos mostraram-se mais atentos, envolvidos com as tarefas e 

consequentemente existiu um contexto onde imperava a disciplina não imposta 

mas regulada pelos próprios alunos. A ajuda surgiu também através de duas 

estratégias utilizadas na maioria do tempo de prática, auxiliei a aprendizagem 

dos meus alunos através da demonstração e do questionamento.  

Segundo Temprado (cit. por Rosado e Mesquita (2011) “a apresentação 

do modelo do movimento pretendido permite diminuir o tempo de prática 

necessária para atingir determinado nível de performance em relação à prática 

efetuada na ausência da utilização prévia desta estratégia de apresentação” (p. 

96). Na verdade, rapidamente percebi que através da visualização do movimento 

os alunos compreendiam melhor e pareciam reter mais rápido a informação 

necessária assim como os objetivos que eu pretendia para a tarefa. 

 Questionar os alunos foi um dos métodos mais utilizados durante as aulas 

enquanto estratégia de ensino uma vez que a interrogação pode auxiliar 

diferentes objetivos educativos sendo a chave para a compreensão. Como 

referem Rosado e Mesquita (2011) “Após um período de informação, de 

apresentação de matéria nova, de apresentação das tarefas motoras, de uma 

demonstração, de organização de grupos, etc., é muitas vezes necessário 

verificar o grau de compreensão da informação transmitida” (p. 101).  

O pretendido era retirar dúvidas e proporcionar aos alunos pequenos 

debates onde conseguissem interagir uns com os outros e trocar informações. 

Assim, “essa estratégia concretiza-se, habitualmente, reservando tempo para 

retirar dúvidas e para instalar o debate entre praticantes e o agente de ensino 

por via do questionamento” (Rosado & Mesquita, 2011, p. 101).  

 

4.1.2.4. Avaliação 

 

“Conjuntamente com a planificação e realização do ensino, a análise e 

avaliação são apresentadas como tarefas centrais de cada professor. O 

professor está no centro destas reflexões, é o sujeito da análise e avaliação do 

seu ensino.” (Bento, 2003, p. 174). 
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A avaliação deve ser entendida como uma análise, capaz de guiar o 

professor na atividade pedagógica, constituindo um ponto delicado da 

preparação do ensino. Bento (2003) vai mais longe quando atesta que “Através 

desta análise 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.” (p. 174) 

A avaliação no campo da EF e do meu EP em particular, manifestou-se 

pela necessidade de aferir o nível dos alunos antes, durante e após a prática. 

Com isto, o pretendido foi verificar a qualidade de ensino por forma a existir 

eficácia na prática pedagógica dado que as melhorias na prática dos alunos são 

o melhor barómetro para aferir a qualidade da prática de ensino. Contudo, a este 

respeito. Bento (2003), refere que “sem um trabalho de reflexão suficientemente 

aprofundado não é possível a avaliação dos alunos e da atividade pedagógica 

do professor” (p. 175). Ainda assim, é preciso referir que para um professor 

iniciante a tarefa de avaliar não é fácil pois o número de conteúdos a abordar é 

elevado. Isso não só dificulta a monitorização diária das práticas através da 

nossa instrução e feedback mas também momentos mais formais de avaliação.  

A função da avaliação compreende diversas finalidades, como classificar o 

nível dos alunos, diagnosticar problemas e a sua evolução, promover a reflexão 

sobre os seus próprios erros, fornecer feedbacks ao professor e pode 

desempenhar um papel motivador no ensino (Gonçalves et al., 2010). Seguindo 

este entendimento, a avaliação feita aos meus alunos permitiu-me, 

posteriormente, uma reflexão e uma procura de respostas para a resolução dos 

problemas encontrados, nomeadamente referentes às habilidades executadas 

incorretamente.  

O meu objetivo no momento de avaliar, era reunir o maior número de 

informação sobre as competências, o desempenho e os conhecimentos 

adquiridos. Mas todo este processo de avaliação foi construído tendo como base 

critérios definidos para determinados conteúdos, Domínio do Saber Fazer 

(competências específicas da disciplina e respetivos instrumentos de avaliação) 

- 60%; Domínio do Saber Ser (atitudes e valores) – 30%; Domínio do Saber 

(Conhecimentos específicos da disciplina) – 10%. De salientar ainda, que todos 

este domínios foram avaliados através de indicadores como por exemplo: 
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domínio motor (Conhece os fundamentos das Unidades Didáticas abordadas 

(regulamentos/regras, linguagem específica, componentes críticas, adaptações 

do organismo ao esforço, etc.), sócio afetivo (Assiduidade, Pontualidade, 

Interesse / Empenho, Participação, Relação Sócio- afetiva, Fair-play e 

Responsabilidade) e Cognitivo (Conhece e identifica os elementos técnico-

táticos, Conhece o regulamento das diversas modalidades e Expõe os 

conhecimentos de forma objetiva). Por fim, a classificação atribuída a cada aluno 

resultou da avaliação de cada um dos domínios, transformando-se no final numa 

nota compreendida entre 1 e 5 valores. 

 Contudo, avaliar não se resume a um instante, momento ou ação, envolve 

todo um ciclo, tal como refere Bento (2003) “ o processo de aprendizagem do 

ensino é planificado, organizado e conduzido pelo professor” (p. 176). Neste 

sentido, a tarefa de avaliar é distribuída por três momentos, inicial, intermédio e 

final. Como forma de verificar/situar o nível dos alunos, a avaliação inicial 

desempenha um carácter diagnóstico possibilitando a posterior definição de 

metas e estratégias de ensino a adotar nas diversas modalidades e consoante 

as necessidades dos alunos. Foi realizada uma avaliação diagnóstica (AD) e 

como refere Gonçalves et al. (2010) “a avaliação diagnóstica, como o próprio 

nome indica, não é formular um juízo mas recolher informação para estabelecer 

prioridades e ajustar a atividade dos alunos ao sentido do seu desenvolvimento” 

(p. 47). A AD foi geralmente realizada na introdução de uma modalidade e 

consecutiva U.D. Para a sua realização, foi utilizada uma grelha com os 

conteúdos selecionados e respetivas componentes críticas com valores de 1 a 5 

em que o primeiro valor corresponde a não executa e o ultimo executa 

corretamente. Inicialmente e face ao elevado inúmeros conteúdos as avaliações 

não foram muito percetíveis. Contudo, com o correr do tempo e o 

desenvolvimento de pequenas estratégias como a redução de conteúdos e das 

grelhas de avaliação, todo o processo tornou-se mais acessível e eficaz. 

O segundo momento de avaliação, avaliação formativa permite ao 

professor uma perceção sobre os seus efeitos do processo de ensino-

aprendizagem no desempenho dos seus alunos. Assume um caráter mais 

contínuo, permitindo analisar e observar disparidades entre o nível inicial e o 

nível conseguido após algum tempo de prática. Este tipo de avaliação não tem 
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um momento de exato mas isso não lhe retira a importante em todo o processo, 

principalmente para o professor, pois regula o desempenho dos alunos como do 

professor através de observações e recolha de informação. Permitiu-me 

também, orientar individualmente alguns alunos onde detetei algumas falhas a 

nível de comportamento e atitudes e desenvolver um trabalho mais 

responsabilizado a outros. Esta avaliação foi fundamental na preparação e 

organização das aulas posteriores, melhorando e acrescentando algumas ideias 

inovadoras no processo de ensino-aprendizagem. É importante porém, na 

reformulação dos objetivos e metas estipuladas inicialmente conduzindo os 

alunos à aprendizagem estipulada pelo professor.  

Concluindo, e porque todos os processos de análise, reflexão e avaliação 

têm um final, o terceiro momento é referente à avaliação Final. Segundo Bento 

(1987) a avaliação final é o momento em que se determina o grau de realização 

dos objetivos, das intenções educativas e metodológicas, da ação e da 

aprendizagem dos nossos alunos. Já Arends (2008) refere que a avaliação final 

é realizada após a instrução para determinar a eficácia do programa ou o valor 

do trabalho dos alunos. A avaliação final assume-se com um caráter de avaliação 

sumativa, convertendo-se num valor numérico para o desempenho do aluno ao 

longo do ano letivo. Na sua realização foi utilizada uma grelha de avaliação, 

idêntica à de AD ou adaptada consoante a evolução dos alunos. À exceção das 

modalidades de Ginástica, orientação, atletismo e judo com um caráter individual 

avaliadas através dos movimentos que cada uma arrecada, em todas as 

restantes, a avaliação sumativa (AS) desenvolveu-se em situação de jogo 

analisando as habilidades técnicas mas também fundamentalmente as táticas 

de acordo com a sua ação. Analisando do primeiro ao último momento, algumas 

das dificuldades sentidas inicialmente não se fizeram sentir na AS, apesar de 

continuar presente uma complexidade de observar, analisar e registar.  
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4.2. Área 2: Participação na escola e Relações com a Comunidade 

 

Segundo Cunha (2008), na sociedade atual o papel do professor mudou 

de uma mera função de “transmissão de valores aceites socialmente, de 

representação de um modelo de virtudes morais e religiosas (missionário, agente 

de coesão social)” para um papel onde é crucial também que consiga 

“orientar/preparar as crianças e os jovens para funções e ocupações do mundo 

industrializado” (p. 52 e 53). Contudo, a função do professor na escola não se 

reduz somente a lecionar as aulas e a interagir com os alunos. Para que o futuro 

professor possa desenvolver o seu papel, ele tem primeiramente que estar 

integrado no contexto onde exerce a sua profissão. Isto é, é de capital 

importância a integração do EE na comunidade enquanto agente ‘legitimado’ da 

comunidade escolar.  

No meu caso pessoal, o iniciar esta aventura enquanto membro de uma 

comunidade escolar significou integrar verdadeiramente e viver o novo desafio 

que tinha pela frente. Para isso, procurei participar e ajudar na dinamização de 

algumas atividades organizadas pelo NE, pelo grupo de EF e até mesmo 

atividades extra grupo, relacionados com o projeto educativo da Escola. 

Contudo, perante as primeiras vivências, percebi que a responsabilidade 

inerente a essa organização e a magnitude da tarefa que iria encontrar eram 

muito maiores do que tinha imaginado. Percebi que iria, nesse processo 

percorrer o caminho de me tornar uma professora. Conhecer e conviver com os 

professores, os alunos, funcionários, participar em reuniões e atividades foram 

tarefas realizadas, que me ajudaram a sentir incluída na comunidade escolar. 

4.2.1. As Reuniões 

 

 As reuniões foram as primeiras tarefas do reportório dos EE revelando-

se fundamentais enquanto ferramentas de trabalho na escola. Serviam para 

informar, analisar e sobretudo para discutir algumas decisões cruciais para o 

funcionamento da disciplina de EF em particular e também da própria escola. Ao 

longo do ano foram inúmeras as reuniões presenciadas. Nomeadamente, 

reuniões de departamento de expressões motoras, do departamento de EF e de 

NE, sempre com a companhia do PC. O funcionamento da escola, o 
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departamento de EF, a escolha da turma, foram os primeiros assuntos tratados 

e discutidos pelo PC e o núcleo de estágio em reunião.  

Cada grupo disciplinar tinha a sua própria reunião, onde discutiam as 

principais ideias para serem apresentadas posteriormente nas reuniões de 

departamento. Eram enunciadas as ordens de trabalho e depois debatidas em 

conjunto, sempre no cumprimento do que estava estipulado. O meu papel 

nessas reunião cingia-se a escutar as diversas opiniões e se fosse o caso 

partilhar ou ajudar no tratamento das ideias. Relativamente às reuniões do grupo 

de EF, maioritariamente eram tratados assuntos relativos às atividades 

escolares e extraescolar. Nestas reuniões, a minha participação tornou-se um 

pouco diferente, participando mais ativamente em conjunto com os restantes EE, 

eram questionadas as nossas opiniões assim como a distribuição de possíveis 

tarefas a realizar. 

Queirós (2014a) refere que “dos saberes profissionais que as situações 

de trabalho colocam na presença uns dos outros, seres humanos que devem 

compreender juntos, o significado de seu trabalho coletivo” (p. 58). De acordo 

com a autora, sem dúvida, que os momentos de reflexão, partilha de informação 

e compromisso com a comunidade escolar foram pontos cruciais no meu 

desenvolvimento profissional. 

 

4.2.2. Pano Anual de Atividades 

 

4.2.2.1. Dia de São Martinho  

 

 O dia de São Martinho é comemorado anualmente por toda a comunidade 

escolar. Mais uma vez, a atividade foi realizada com a ajuda e participação do 

departamento de EF e do NE. No dia anterior à atividade tivemos a 

responsabilidade de organizar o espaço e posteriormente algumas atividades 

enriquecedoras para os alunos.  

Em conjunto com o PC foi tomada a iniciativa de realizar a atividade de 

Paintball, tendo como tarefa tratar das armas, munições e alvos. Outra 

responsabilidade do núcleo foi a montagem e arrumação das barracas nos locais 
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destinados à atividade. Essas barracas tinham como objetivo integrar as turmas 

e alguns dos seus trabalhos. 

No dia da atividade a minha função foi recolher o dinheiro e organizar os 

alunos para experimentarem o paintball. O facto de ser uma tarefa de enorme 

responsabilidade tornou-se fundamental e com ganhos muito positivos na sua 

elaboração. Além do que foi referido anteriormente, a possibilidade de organizar 

e ajudar na realização deste tipo de eventos veio aumentar o meu leque de 

conhecimentos e experiências para futuramente dar respostas a atividades de 

carácter idêntico. 

 

4.2.2.2. Dia da Dança 

 

O dia da dança foi mais um evento organizado anualmente, captando a 

atenção de toda a comunidade. Algumas das atividades letivas pararam para 

que os alunos pudessem participar e estarem presentes a vivenciar momentos 

de pura alegria, diversão e principalmente estarem ativos, dançando. Na sua 

preparação, fiquei responsável por contactar um monitor disponível para vir à 

escola mostrar algumas das suas coreografias. Ao mesmo tempo possibilitou 

aos alunos praticarem a aprenderem uma das atividades físicas que mais 

gostavam. Outra tarefa que ficou a meu encargo no dia foi tirar fotografias e 

registar alguns dos momentos principais desta atividade. Sendo uma atividade 

do departamento de EF, o NE juntamente com as professoras organizamos o 

espaço e toda a decoração.  

 Por fim, é de salientar o impacto causado nos alunos e em mim, a 

existência de muita felicidade, muito companheirismo, alegria e principalmente 

muita dança e muita atividade física. Os alunos não se contiverem do início ao 

fim sempre em constante movimento tentando acompanhar os passos do 

monitor que foi vital para este dia. 
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4.2.2.3. Corta-Mato na Escola 

 

O corta-mato escolar é uma das provas desportivas mais importantes na 

escola e para os alunos e mais uma vez com a organização a cargo do 

departamento de EF. Por ser um evento organizado há vários anos, a maioria 

dos procedimentos já estavam definidos à partida. Faltava apenas definir as 

funções de cada professor e dos alunos voluntários disponíveis para ajudar na 

sua realização. 

No que concerne ao percurso e à sua escolha, o mais importante foi 

realizar um conjunto de diligências de modo a garantir a segurança dos alunos. 

Outra das preocupações teve a ver com as capacidades físicas de alguns alunos, 

respetivamente os de escalões mais baixos, restringindo-se um número de 

voltas inferiores aos restantes. Contrariamente, os mais velhos tinham um 

percurso onde foram delineadas 5 voltas à escola Um dos aspetos importante e 

positivos a salientar foi o facto de a partida e a chegada serem em locais 

diferentes, não causando assim confusões. Outra estratégia adotada com 

resultados também positivos foi a contagem do número de voltas. Foi feita com 

elásticos de diversas cores onde cada cor correspondia a uma determinada 

volta.  

A minha função nesta prova além de ajudar na marcação do percurso, 

fiquei responsável por distribuir os elásticos assim que os alunos passassem na 

minha zona. Ao meu dispor tinha o grupo de alunos voluntários e através de uma 

pequena conversa determinei que cada um teria que ajudar na distribuição. No 

que diz respeito à entrega dos prémios, estes foram feitos no pátio da escola 

com a presença de todos aqueles que não vencerem mas também com os 

restantes alunos da escola. O objetivo foi o de focar e destacar os vencedores 

com as respetivas medalhas mas também valorizar algumas das turmas 

desportivamente exemplares. Isto é, foram valorizados os alunos 

desportivamente exemplares, a turma com mais alunos a participar na atividade 

e algumas individualidades como motivação para o período que se aproximava. 

O facto de ser uma prova importante para a escola e para os alunos permitiu 

desenvolver um trabalho em equipa não somente entre o NE mas com as 



4. Realização da Prática 

54 
 

respetivas professoras do departamento, uma vez que cada estagiário estava 

colocado em locais e com funções diferentes.  

 

4.2.2.4. Corta-Mato Regional: Um prémio 

 

Esta prova surgiu como um prémio a todos os alunos que se classificaram 

no pódio da atividade realizada na escola. Esses alunos ganharam um 

passaporte por uma participação por todo o esforço, dedicação e mérito dos 

alunos motivados em atividades deste género. 

Como todos os anos, a prova foi realizada na zona do Tâmega e Sousa, 

agrupando as várias cidades e localidades situadas ao seu redor. O facto de ser 

uma prova regional a organização e as tarefas não foram da nossa 

responsabilidade. Limitamo-nos a transportar todos os alunos, a acompanha-los 

antes e depois das respetivas provas e distribuindo o lanche.  

A nível de organização da prova não tenho qualquer reparo a fazer uma 

vez que não houve contratempos nem situações problemáticas. Relativamente 

à prova propriamente dita, pelo facto dos nossos alunos não terem uma 

preparação específica das modalidades presentes na atividade dificultou as suas 

participações. Era notório em alguns alunos oriundos de várias escolas da zona 

e com a modalidade de Atletismo presente no DE mas também como desporto 

extra escola uma capacidade física e de superação muito superior à maioria dos 

jovens. Esses conseguiram os melhores resultados e inteiramente justos. 

Quanto aos resultados dos nossos alunos, uns foram bastante positivos, 

outros menos bons mas sempre com o essencial presente em todos eles. O 

espírito de grupo, de sacrifício e mais importante a alegria e a felicidade de 

participar numa prova de grau elevado por mérito próprio estavam presentes. 

Esses sentimentos transmitidos pelos alunos, para nós professores deixou-nos 

bastante felizes e motivados. Foram experiências únicas partilhadas com todos 

aqueles que fizeram parte da atividade, aumentando o leque de conhecimento 

no que diz respeito à participação e organização da mesma.    
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4.2.2.5. Raid BTT: A nossa atividade 

 

Ao contrário de todas as outras atividades, o raid BTT assumiu-se 

especial, uma vez que foi a atividade organizada pelo NE em cooperação com o 

PC. O facto de ser uma atividade planificada anteriormente por antigos 

estagiários facilitou algum trabalho, nomeadamente o desenho do percurso, a 

realização das autorizações, assim como de todas as regras incutidas na prova.  

 Relativamente ao percurso, apesar se estar previamente elaborado, 

sofreu algumas alterações realizadas pelo NE e pelo PC, sendo feito 

posteriormente o reconhecimento e marcação para a sua organização. Além da 

marcação do terreno ficamos responsáveis pela realização de um cartaz e das 

fichas de inscrição.  

Esta atividade foi dirigida a todos os alunos interessados mas saliento a 

participação da turma de CEV´s. Uma turma muito problemática onde entre 

outros problemas, os alunos foram acusados pela maioria dos professores de 

serem mal-educados, irresponsáveis e de mostrarem mau comportamento. 

Contudo, contrariamente, no dia da prova tiveram atitudes de louvar, desde 

acompanhar os mais jovens, guiar todos aqueles que não conheciam o percurso 

e, acima de tudo, mostrando que estes alunos tinham este conjunto de 

competências desconhecidas da maioria. Essa foi umas das vivências mais 

marcantes nas atividades, a alteração de comportamentos dos alunos 

problemáticos assumindo responsabilidades que lhes eram desconhecidas. 

A prova decorreu sem qualquer problema mostrando ser motivadora para 

os alunos participantes mas também para nós professores. Serviu para conhecer 

e conviver diferenciadamente com aqueles jovens menos bem comportados e 

tirar ilações positivas de socialização entre todos sendo uma ótima experiência.  

 

 

4.2.2.6. Mega Atleta 
 

O Mega Atleta caraterizou-se por ser uma atividade cuja participação se 

estendeu a todas as turmas. Em cada uma das três modalidades (salto em 
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comprimento, milha e corrida de velocidade) foram selecionados os dois 

melhores atletas (femininos e masculinos). Esta era uma atividade com tradição 

na escola e muita apreciada pelos alunos da escola, pelo que se sabia que a 

maioria deles se esforçava ao máximo durante a sua participação.  

Por ser uma das atividades realizadas anualmente, a sua estrutura já 

estava organizada, faltando apenas limar alguns pontos essenciais e distribuir 

cada professor de EF pelas diversas tarefas. À semelhança do corta-mato, a 

participação dos alunos foi organizada por escalões. Os mais jovens 

participaram antes dos mais velhos. O facto de estarem várias pessoas 

responsáveis distribuídas pelos diversos pontos, as provas de salto em 

comprimento e corrida de velocidade decorreram ao mesmo tempo. A prova da 

milha decorreu posteriormente. No final desta atividade, os atletas selecionados 

em cada modalidade e por escalão representaram mais tarde a escola no Mega 

Atleta regional.   

Nesta atividade reinou a cooperação, a entreajuda, a boa disposição, 

muita animação mas principalmente a boa relação entre professores e alunos. 

Sentia-me feliz por fazer o que mais gosto mas ao mesmo tempo por estar a 

interagir e partilhar momentos únicos de convívio com os alunos. Em 

comparação com os outros professores, o grupo de EF teve a capacidade de se 

relacionar mais facilmente com os alunos, sentimento retribuído pelos alunos. É 

dos valores essenciais que o professor de EF possui, saber relacionar-se com 

todos. O facto de ser um evento outrora desconhecido para mim, permitiu-me 

obter uma maior responsabilidade na organização e gestão desta atividade. Do 

primeiro ao último momento existiu aprendizagem e um aumento do 

conhecimento. 

 

4.2.2.7. Parque Aquático, Surf Solidário e Caminhada: A semana 

de mérito 
 

 A penúltima semana foi especial, tanto para nós como para alguns alunos, 

vendo reconhecido todo o seu trabalho e mérito desportivo mostrado ao longo 

do ano letivo. Atividades como a caminhada, o surf solidário e o parque aquático 
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tiveram como objetivo a valorização e motivação do percurso académico dos 

alunos. 

 Quando me remeto a esta semana em especial, foco-me em dois pontos. 

Primeiro, a participação em atividades nunca realizadas anteriormente. Segundo 

na própria experiência, vivência e momentos passados de pura partilha e 

convivência que enche qualquer professor envolvente de orgulho e pura 

felicidade. Foi uma semana cheia de emoções e uma mistura de sentimentos 

agradáveis.  

 Em todas as atividades o NE teve como função e responsabilidade 

acompanhar os alunos na realização das tarefas. Por exemplo no parque 

aquático a supervisão foi realizada através do acompanhamento dos alunos de 

perto ao longo das diversas diversões. Relativamente ao surf solidário, tornou-

se numa atividade de carácter diferente, uma vez que estavam presentes 

instrutores qualificados a acompanhar os alunos. Relativamente à caminhada, 

cada estagiário ficou responsável por acompanhar um grupo de alunos 

orientando-os de forma a zelar pela sua segurança durante o percurso. 

 De salientar que na caminhada, o meu grupo responsável possuía 

algumas das alunas participantes no dia do futebol feminino. O facto de as 

conhecer melhor em comparação aos restantes possibilitou um à vontade entre 

nós tornando a caminhada muito mais ativa, divertida com partilhas de 

informação entre todos. 

 Sem dúvida que atividades deste género aumentam não só a motivação 

para o desempenho da profissão com afinco mas também enriquece a relação 

entre o aluno e o professor. Os ganhos obtidos nestes eventos são inexplicáveis, 

tanto a nível profissional como pessoal. Relativamente à relação que é possível 

construir com os alunos posso afirmar que foi uma das grandes vitórias deste 

ano de estágio. Não conhecia nem sabia que era possível criar laços com os 

alunos ao ponto de ouvirmos dizer “professora, vou sentir a sua falta”. 
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4.2.3. O Desporto Escolar 

 

4.2.3.1. Captações para o Desporto Escolar  

 

O programa do DE tem como principal objetivo proporcionar aos alunos o 

acesso à prática desportiva regular e de qualidade, contribuindo para a 

promoção do sucesso escolar dos alunos, de estilos de vida saudáveis, de 

valores e princípios associados a uma sociedade ativa. Desta forma, as 

captações do DE proporcionam aos novos alunos da escola (5º ano) um primeiro 

contacto com o desporto e aos alunos do 6º ano em reviver da prática desportiva.  

As modalidades de DE abertas a captações foram o badmínton, andebol 

e orientação. Uma vez que o PC era o orientador da modalidade de orientação, 

ficamos responsáveis por montar e desmontar as balizas/pontos assim como de 

orientar os alunos no ponto de partida. A nossa função era entregar os mapas e 

respetivos cartões de controlo mas também servir como pontos de referência 

para qualquer dúvida ou problema com algum aluno.  

No meu caso, os 2 dias atribuídos para as captações serviram para adquirir 

experiência e conhecimentos acerca do DE mas também perceber mais acerca 

do modo mais adequado para nos relacionarmos com os alunos. Serviu também 

para melhorar a minha capacidade de organização, gestão e trabalho de equipa. 

 

4.2.3.2. Orientação 

 

O sistema Educativo e desportivo assumem um papel decisivo no 

desenvolvimento pessoal, social e de competências morais (Rosado, 2011). A 

escola e o desporto são essenciais no crescimento e desenvolvimento dos 

alunos. Neste sentido o DE ajuda o aluno a desenvolver e a adquirir 

competências importantes para a sua formação enquanto pessoa, aluno e atleta. 

Fomenta hábitos de vida saudáveis, valores morais e sociais para além dos 

valores desportivos. 

Na escola onde realizei o EP, o DE desde o início assumiu um impacto 

significativo junto dos alunos. Assim, a modalidade que acompanhei foi a 
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Orientação, sendo para mim uma modalidade praticamente desconhecida, pois 

não foi abordada durante a minha formação inicial. Contudo, desde muito cedo 

se tornou uma descoberta extraordinária, desde conhecer os mapas da escola, 

o modo como o PC orientava os alunos, a resposta e as dificuldades destes. A 

cada EE foi lhe atribuída uma hora de treino semanal, onde assumíamos os 

treinos dos alunos e lhes possibilitávamos a oportunidade de praticar e melhorar 

a sua performance para as provas fora escola. Inicialmente, o PC acompanhava 

os treinos transmitindo alguns feedbacks e informações novas, mas 

posteriormente face a um maior à vontade com a modalidade, e principalmente 

no desenvolver do relacionamento com os alunos, assumimos gradualmente o 

papel de orientadores principais. 

 Contudo, uma coisa era liderar os alunos dentro do habitat conhecido, a 

escola, outra coisa era assumir a responsabilidade em atividades fora da escola, 

onde a competição estava em evidência. O facto de estar perante jovens de 

todas as idades, onde todos mostravam ter capacidade de entreajuda e de 

competitividade fez-me perceber a importância deste tipo de atividade para os 

alunos mas também para nós enquanto futuros professores. Todas essas 

atividades de DE, tanto de competição como de caráter mais lúdico (treino) 

contribuíram para que adquirisse cada vez mais novos conhecimentos tanto da 

própria modalidade em sim como da própria atividade docente e gestão de 

eventos e das relações com os alunos. No entanto, a maior aprendizagem que 

o DE me proporcionou teve como base o convívio com os alunos. 

Estabelecíamos uma relação mais próxima em comparação com os restantes, 

partilhando connosco alguns dos seus dilemas e conquistas. Mas, 

principalmente vivíamos e partilhávamos em conjunto as suas emoções.  

 

 

4.2.3.3. Dia do Futebol Feminino: Da ideia e da vontade à 

formação de uma Equipa 
 

Começo por revelar que o dia do futebol feminino foi possivelmente uma 

das atividades mais marcantes para mim nesta passagem pela escola. Tudo 

começou com a receção de um e-mail, convidando a escola a participar. Então, 
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o dia do futebol feminino tinha como objetivo promover o futebol feminino, a 

formação e principalmente o DE. A Federação Portuguesa de Futebol 

juntamente com o DE foram os organizadores, delineando o dia e o local 

convergente a todas as escolas e possíveis clubes da região do vale do Tâmega. 

Cada escola ou equipa podiam formar duas equipas, sub-13 e sub-15. A nossa 

participação contou apenas com o escalão sub-15, uma vez que não tínhamos 

alunas suficientes para o escalão inferior. Consoante o número de participações 

a organização definiu dois grupos para cada escalão. Numa primeira fase, os 

jogos realizavam-se entre as equipas de cada grupo e posteriormente conforme 

os resultados as duas primeiras equipas passavam à fase seguinte e assim 

sucessivamente. O prémio para as equipas vencedoras era a participação na 

festa do futebol feminino que se realizou no dia da final da taça de Portugal no 

Jamor.  

Porém, surgiu a oportunidade de participar neste dia. Tomada a decisão 

de avançar com o projeto, este revelou-se num dos maiores desafios da minha 

prática pedagógica enquanto EE.O PC depositou total confiança em mim para a 

condução deste projeto e motivou-me a apostar numa atividade completamente 

diferente nunca antes implementada na escola. Na sua preparação, fiquei 

responsável pela formação da equipa, começando do “zero” uma vez que na 

escola não existiam equipas de futebol nem futsal feminino. Através de 

conversas com algumas alunas, desde cedo percebi que o projeto tinha tudo 

para dar certo. Seria uma questão de agendar os treinos para realizar 

observação e captação das possíveis alunas interessadas. Após agendar os 

treinos, selecionar as jogadoras, inscrever a equipa, foi hora de colocar os meus 

conhecimentos sobre a modalidade em prática e transmitir às alunas alguma 

informação para uma boa participação. Face à escassez do tempo, não foi 

permitido passar tudo o que pretendia mas, senti que o essencial, 

nomeadamente, alguns conhecimentos básicos sobre as habilidades motoras, o 

próprio jogo em si mas principalmente a tática (as suas posições em campo) 

tinha sido alcançado pelas alunas/jogadoras.  

No dia do futebol feminino, juntamente com outro estagiário assumimos 

de novo o controlo total das funções. Desde organizar os equipamentos, lanches, 

transportar as alunas da escola ao local da atividade e, acima de tudo, ter a 
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responsabilidade de liderar uma equipa, mas especialmente um grupo de alunas 

fora da escola e sem a presença do PC. Se, a própria ideia da atividade se 

mostrou motivadora e enriquecedora, no seu decorrer atingiu patamares 

emocionais elevados. O grupo de alunas era fantástico, sempre animadas mas 

mais importante que o estado emocional foram o os ganhos obtidos ao longo do 

dia.  

Esta atividade foi uma das minhas maiores conquistas outrora imaginável, 

criou uma relação com as alunas de pura amizade, de carinho, algo que promove 

e nos orgulha da profissão que escolhemos. Ter o controlo total da atividade, 

passando pela responsabilidade de liderar uma equipa mas essencialmente um 

grupo de alunas e presenciar dois dos maiores gostos da minha vida, o futebol 

e a profissão. 

 A partir desse dia eram raros os dias em que algumas alunas não me 

viessem cumprimentar ou simplesmente conversar. Os pedidos para continuar 

com os treinos e com a equipa causou em mim uma extrema satisfação e alegria 

por todo o esforço feito para que participassem na atividade mas também pela 

atitude que mostraram, foi de louvar. 
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4.3. Desenvolvimento Profissional – “Estórias de uma estudante-estagiária 

no estágio profissional- Implementação do MED nas aulas de EF como 

meio de fomentar a cooperação, trabalho em equipa, entreajuda e o 

respeito mútuo”. 

 

4.3.1. Resumo 

 

Ao longo do primeiro período, aquando o início da minha prática 

profissional, deparei-me com alguns problemas relacionais no seio da turma. 

Durante a realização das tarefas foram visíveis lacunas relacionadas com o 

respeito, a cooperação e o trabalho em equipa.  

Como tal, foi necessário recorrer a estratégias de ensino mais 

sistematizadas e desenhadas expressamente para trabalhar estes tipos de 

questões, nomeadamente, o Modelo de Educação Desportiva (MED). Mesquita 

(2014) refere que o MED é uma ferramenta pedagógica fundamental na criação 

de condições de inclusão em detrimento da exclusão, tornando a cooperação e 

entreajuda entre os alunos na realização das atividades. uma dinâmica 

preferencial em relação ao individualismo. O MED permite aos alunos assumirem 

uma responsabilidade acrescida pelas suas aprendizagens, estabelecer um 

compromisso pedagógico entre inclusão, competição e aprendizagem 

(Mesquita, 2014). Neste sentido, o objetivo deste estudo foi o de implementar o 

MED para promover a cooperação, o trabalho em equipa, a entreajuda, o 

respeito e a participação. 

 Foram participantes neste estudo 20 alunos do 7º ano do 3º ciclo (12 

elementos do sexo Masculino e 8 do sexo Feminino). A recolha de dados 

envolveu a aplicação de um questionário com perguntas englobando cinco 

categorias: “Respeito”, “participação”, “esforço”, “autodescoberta” e 

“encorajamento”. Nas respostas, o nível de concordância variou entre 1 (nunca) 

e 4 (sempre). As reflexões realizadas no diário de bordo ao longo do processo 

de ensino-aprendizagem foram analisadas de forma a recolher informação que 

pudesse contextualizar e melhor compreender a informação decorrente dos 

questionários. A análise de dados dos questionários foi elaborada através de 

uma folha de cálculo Excel, onde se calcularam a média e o desvio padrão. 

Tendo como lente de análise os conceitos incluídos em cada categoria do 
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questionário, foi realizada uma análise às reflexões constantes no diário de 

bordo. 

Os resultados dos dados quantitativos mostraram um aumento dos 

valores de média da turma no seu global do 1.º para o 2.º momento em todas as 

categorias. Relativamente aos resultados por equipa, os dados revelaram 

igualmente um aumento em todas as categorias. Os aumentos foram mais 

pronunciados na equipa laranja. Pela análise análise contextual foi possível 

constatar que o MED, pelas suas características pedagógicas que apelam à 

cooperação e maior responsabilização e compromisso dos alunos pela conduta 

das atividades, foi fundamental para o desenvolvimento de atitudes mais 

cooperativas entre os alunos. Verificou-se um crescendo no respeito mútuo entre 

os estudantes bem como nos comportamentos de entreajuda e afiliação. A 

alteração de determinadas regras no dia-a-dia no ambiente de prática bem como 

a intervenção ativa da professora foram igualmente aspetos fundamentais. A 

participação e a prestação dos alunos nas aulas de Educação Física foram 

elevadas. 

Palavras-chave: EDUCAÇÃO FÍSICA, COOPERAÇÃO, ENTREAJUDA, 

TRABALHO EM EQUIPA, MED 

 

4.3.2. Introdução 

 

O EP, inserido no âmbito do 2º ano de Mestrado em Ensino de EF nos 

Ensinos Básicos e Secundário da FADEUP é o primeiro contacto do EE com a 

realidade da prática do ensino. O presente estudo de investigação-ação 

enquadra-se na área 3 do EP e teve como objetivo adotar uma nova metodologia 

de ensino (MED), desconhecida para os alunos, como meio de inovar e melhorar 

as dinâmicas relacionais e cooperativas na turma. Pretendeu-se, por inerência, 

abordar uma nova conceção de ensino por parte da EE e assim contribuir para 

uma renovação do processo de ensino-aprendizagem com o intuito de 

proporcionar à EE uma base para a construção da sua identidade pessoal e 

profissional em contexto de EP. De igual modo, pretendeu-se estimular nos 

alunos a aquisição de competências, tais como como a capacidade de participar 
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em interações positivas num quadro de responsabilidade acrescida, desenvolver 

o sentido de entreajuda e adotar atitudes cooperativas. 

Este estudo nasceu das observações realizadas ainda no primeiro 

período que detetaram o surgimento de problemas relacionados com dinâmicas 

relacionais negativas vigentes entre os alunos que geraram momentos de 

perturbação, discussão e falta de empenho com impacto no normal desenrolar 

do processo de ensino-aprendizagem. Essas questões resultaram em grande 

parte da incapacidade dos alunos de unirem esforços e trabalharem em equipa 

naqueles momentos em que as aulas contemplavam atividades colaborativas a 

serem desenvolvidas em grupo. Esse tipo de problemas, traduziram-se em 

situações tais como se pode observar no exemplo: 

  “Alguns alunos desistiam das tarefas porque os colegas não lhe passavam a bola, 

acabando por raramente participar no exercício.” (Aula nº 4 e 5, U.D. futebol, Novembro)  

Os alunos mostravam uma clara falta de hábitos cooperativos. Isso teve 

implicações nomeadamente ao nível da competição entre equipas gerando um 

comportamento desportivo pouco saudável: 

“…Na realização do jogo GR+3X3+GR a maior parte das equipas mostrou falta de cooperação e 

consecutivamente um mau estar em torno de alguns colegas de equipa onde individualizavam 

muito em ações técnicas.” (Aula nº 6 e 7, U.D. futebol, Novembro) 

Da perceção desta problemática nasceu a necessidade de implementar 

estratégias pedagógicas direcionadas especificamente para a fomentação de 

comportamentos relacionais saudáveis tais como a cooperação, respeito mútuo 

e entreajuda entre os alunos. O MED centra-se nas ideias construtivistas e como 

tal é inspirado pelo Modelo de Aprendizagem Cooperativa de Johnson e Johnson 

(1998) que privilegia a adoção de estratégias mais implícitas e menos diretivas 

no processo de ensino-aprendizagem e a cooperação entre os alunos para o 

alcance de objetivos comuns (Mesquita & Graça, 2011). O MED define-se como 

uma forma de educação lúdica, procurando estabelecer um ambiente único de 

uma experiência desportiva autêntica dado que “comporta a inclusão de três 

eixos fundamentais que se revêm nos objetivos da reforma educativa da EF 

atual: o da competência desportiva, o da literacia desportiva e o do entusiasmo 

pelo desporto, com o objetivo de formar a pessoa desportivamente competente, 

desportivamente culta e desportivamente entusiasta” (Mesquita & Graça, 2011, 
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p. 59). Este modelo agrega determinadas caraterísticas estruturais que buscam 

garantir a autenticidade das experiências desportivas: A época desportiva, a 

filiação, a competição formal, o registo estatístico, a festividade e os eventos 

culminantes. Siedentop (1994) explica que este modelo promove uma 

interligação entre o desporto e a Educação Física no sentido de almejar o 

desenvolvimento nos alunos de uma cultura desportiva saudável e de 

excelência. Aqui, os alunos assumem uma maior responsabilidade pela 

organização e gestão das suas práticas desportivas. Os alunos são envolvidos 

na aprendizagem de habilidades e compreensão do jogo, mas também na 

adoção de posições de liderança, tal como o assumir de responsabilidade pela 

organização das atividades e instrução nas tarefas. Durante a gestão dos 

campeonatos os alunos são convidados a cooperar durante o desempenho de 

papéis tais como estatísticos, árbitros, cronometristas ou secretários.  

Em consonância, através da implementação do MED, este estudo 

pretendeu, estimular nos alunos a adoção de valores tais como a entreajuda, a 

cooperação e o espírito de equipa. Simultaneamente, pretendeu-se desenvolver 

e aprofundar no EE a compreensão e inovação da sua própria prática no sentido 

de melhorar a sua formação pessoal e profissional. 

  

4.3.3. Metodologia 

 

4.3.3.1. Participantes 

Os participantes deste estudo foram os alunos da turma do 7º ano, do 3º 

ciclo de escolaridade (média de idades 12 anos). A maior parte dos alunos tinha 

hábitos desportivos anteriores, onde a modalidade “mãe” praticada pela maioria 

era o futebol, seguindo-se o andebol e o polo aquático. Anteriormente, os alunos 

nunca tiveram contacto com o MED. De salientar que todos os nomes utlizados 

no estudo são pseudónimos. 
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4.3.3.2. A (s) unidade (s) didática (s) 

Ainda que o enfoque deste estudo seja na U.D. de voleibol (segunda U.D. 

abordada no segundo período) é pertinente deixar uma imagem global da 

organização das várias U.D. ao longo do ano no sentido de se perceber as 

mudanças de facto operadas durante a ‘intervenção’. 

O primeiro período envolveu as U.D. de ginástica, orientação e futebol. 

Aqui a instrução do professor foi mais diretiva, não tendo os alunos grande 

autonomia. Os alunos participavam ocasionalmente em atividades de grupo 

durante os exercícios de ativação geral (por exemplo as caçadinhas ou nos 

momentos dedicados ao jogo) mas nunca em grupos persistentes ao longo das 

unidades. 

O segundo período envolveu as U.D. de andebol, atletismo e voleibol. Na 

primeira dessas U.D. a instrução direta ainda esteve presente, mas com algumas 

alterações, assim como na organização. Aos alunos foi lhes dada alguma 

autonomia, assim como pequenas tarefas de responsabilização (organização do 

espaço, arrumar o material). A segunda U.D. do segundo período abordou a U.D. 

de voleibol na qual se realizou o estudo.  

A tabela 1 mostra de forma detalhada a estrutura e os conteúdos 

abordados durante a unidade de Voleibol. A tabela divide-se em 3 colunas. A 

primeira coluna refere-se ao número de aulas e a sua duração; a segunda coluna 

mostra os conteúdos lecionados nessas mesmas aulas; a terceira coluna explica 

os processos MED, isto é o tipo de responsabilidade facultada aos alunos pela 

condução das atividades, as tarefas que lhes eram propostas e os diferentes 

papéis que assumiam ao longo das diversas aulas. 

O terceiro período englobou as modalidades de basquetebol, badmínton 

e judo. Para a modalidade de Basquetebol foram mantidas as características 

aplicadas na UD de voleibol. Isto deveu-se ao impacto positivo do MED 

encontrado durante o estudo. 
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Aula Nº Conteúdos  Modelo de Educação Desportiva  

(MED) 

1/2 

90 min. 

Avaliação Diagnóstica 

P
ré

-É
p

o
ca

 

1. Definição das equipas; Definição dos papéis: 
Estudantes-Treinadores, estatísticos, 
cronometristas, secretários e árbitros 

3 

45 min. 

Toque de dedos; Passe 1. Instrução dirigida a toda a turma; Monotorização da 
Prática pelo professor; 

2. Práticas intra-equipas: Instrução dirigida ao ET; 
Prática dos papéis (exceto estatísticos e 
secretários) 

4/5 

90 min. 

Passe;  

Jogo 1x1 e 2x2. 

1. Prática intra-equipas: Instrução dirigida ao ET; 
2. Instrução dirigida a toda a turma e Monotorização 

pelo professor; Prática dos papéis (exceto 
estatísticos e secretários) 

6/7 

90 min. 

Passe; Deslocamentos; 

Jogo 1x1 e 2x2 

1. Prática intra-equipas: Instrução dirigida ao ET; 
2. Instrução dirigida a toda a turma; Monotorização 

pelo professor; Prática dos papéis (exceto 
estatísticos e secretários) 

8/9 

90 min. 

Jogo 1x1 e 2x2 1. Prática intra-equipas: Instrução dirigida ao ET; 
Monotorização pelo professor  

2.  Instrução dirigida ao ET; Prática dos papéis. 
 

10 

45 min. 

Toque de dedos; Passe; 
Jogo 1x1 cooperação. 

1. Prática intra-equipas: Instrução dirigida ao ET; 
2. Instrução dirigida a toda a turma; Monotorização 

pelo professor; Prática dos papéis (exceto 
estatísticos e secretários) 

11/12 

90 min. 

Toque de dedos; 

Serviço por baixo; 

Diferenciação de Papeis  

É
p

o
ca

 D
es

p
o

rt
iv

a-
C

o
m

p
et

iç
ão

 

1. Prática intra-equipas: Instrução dirigida ao ET; 
2. Instrução dirigida a toda a turma; Monotorização 

pelo professor; Prática dos papéis (exceto 
estatísticos e secretários) 

13 

45 min. 

Toque de dedos; Serviço 
por baixo e Diferenciação 

de papeis jogo 2x2 

1. Instrução dirigida a toda a turma; Monotorização da 
Prática pelo professor; 

2. Prática intra-equipas: Instrução dirigida ao ET; 
Prática dos papéis (exceto estatísticos e 
secretários) 

14/15 

90 min. 

Passe;  Serviço por baixo e 
Diferenciação de papeis 

jogo 2x2 

1. Prática intra-equipas: Instrução dirigida ao ET; 
2. Instrução dirigida a toda a turma; Prática dos 

papéis. 

16 

45 min. 

Diferenciação de papeis 
jogo 2x2 

1. Prática intra-equipas: Instrução dirigida ao ET; 
Prática dos papéis. 

 

17/18 

90 min. 

Manchete;  Diferenciação de 
papeis jogo 2x2 

1. Instrução dirigida a toda a turma; Monotorização da 
Prática pelo professor; 

2. Prática intra-equipas: Instrução dirigida ao ET; 
Prática dos papéis (exceto estatísticos e 
secretários) 

19 

45 min. 

Manchete; 

Diferenciação de papeis 
jogo 2x2 

1. Instrução dirigida a toda a turma; Monotorização da 
Prática pelo professor; 

2. Prática intra-equipas: Instrução dirigida ao ET; 
Prática dos papéis (exceto estatísticos e 
secretários) 

20/21 

90 min. 

Avaliação Sumativa 1. Evento Culminante: Final do Campeonato 

Tabela 1- Sistematização da U.D. de Voleibol 
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4.3.3.3. Instrumentos e Recolha de Dados 

 

O corpus deste estudo baseou-se na realização de um questionário adaptado de 

Sidónio Serpa & António Rosado (FMH - Laboratório de Psicologia do Desporto 

e do Exercício); Li, Wright, Rukavina e Pickering, 2008; Wilson, Rogers, et al., 

2006 (Psychologi-cal Need Satisfaction in Exercise; Green, Adams and Turner 

1988 com cinco categorias (ver anexo 1) e nos relatos escritos em forma de 

reflexões das aulas de Educação Física de uma aluna estagiária do 2º ciclo em 

ensino em Educação Física, da FADEUP. A implementação do questionário 

reporta-se a dois momentos, um 1º momento na fase inicial do 2º Período no dia 

5 de Fevereiro (aula 3 e 4) no início da U.D. de voleibol. O 2º momento de recolha 

dos dados ocorreu na última semana de aulas e parte final da UD de Voleibol, 

mais concretamente no dia 19 de Março (aula 20 e 21). 

Relativamente à categoria Respeito, o conteúdo analisado incorpora a 

análise da relação entre aluno-aluno e aluno-professor no seio da prática 

cooperativa. No inquérito isso foi representado por 21 perguntas tais como 

“respeito todos os meus colegas” e “respeito a(o) professor(a)” e “sou educado(a) 

com todos os meus colegas”. 

  Quanto à categoria Participação, diz respeito à análise da participação 

dos alunos na aula mas também na sua participação enquanto elementos de 

uma equipa. No inquérito isso foi representado por 12 perguntas tais como 

“Tentas ajudar os colegas com mais dificuldades numa tarefa”, “A tua prestação 

melhora com a ajuda da tua equipa” e “A tua equipa trabalha melhor em 

conjunto”. 

A categoria Esforço reporta-se ao sentido da dedicação dos alunos na 

prática desportiva durante as aulas, individualmente e perante a sua equipa. No 

inquérito isso foi representado por 9 perguntas como “Terminas todos os 

exercícios propostos”, “Dedicas-te em todas as tarefas que participas” e “A tua 

equipa desiste durante a realização das tarefas”. 

A categoria Autodescoberta remeteu para o desenvolvimento das 

capacidades dos alunos decidirem e tomarem decisões em função da tarefa mas 

também da sua equipa. No inquérito isso foi representado por 7 perguntas tais 
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como “Consegues realizar as tarefas à tua maneira” e “Dás feedbacks na 

realização das tarefas/exercícios)”. 

Por fim, a categoria encorajamento incorporou a capacidade do aluno 

ajudar, motivar e cooperar com os seus colegas da mesma equipa ou das 

equipas opostas. No inquérito isso foi representado por 8 perguntas tais como 

“És capaz de corrigir os teus colegas de equipa nas tarefas” e “Todos os 

elementos da equipa se unem na realização das tarefas”.  

As reflexões realizadas no diário de bordo ao longo do processo de 

ensino-aprendizagem foram analisadas de forma a recolher informação que 

pudesse contextualizar e melhor compreender a informação decorrente dos 

questionários. Nelas surgiam todos os apontamentos recolhidos sobre as 

respostas dos alunos face às intervenções e implementações de estratégias 

para desenvolver o trabalho em equipa, cooperação e entreajuda.  

 

4.3.3.4. Procedimento de análise 

 

O tratamento e análise de dados obtidos nos questionários foram 

elaborados numa folha Excel com a apresentação dos valores de médias e 

desvio padrão. 

A análise das reflexões constantes no DB acerca dos problemas 

observados durante a prática, relacionados com os conceitos abordados no 

questionário permitiu colher uma perspetiva do professor desenrolar do processo 

de ensino e aprendizagem.  

 

4.3.3.5. Resultados e Discussão 

 

A apresentação dos resultados divide-se em duas seções. A primeira 

inclui a apresentação dos resultados quantitativos provenientes dos inquéritos 

(resultados globais e por equipa). A segunda parte refere-se a uma análise 

reflexiva onde a EE confronta as suas perceções acerca dos conceitos 

analisados nos inquéritos colhidas ao longo do desenrolar do próprio processo 

de ensino-aprendizagem com os próprios resultados quantitativos emanadas 

desse inquérito. Os resultados quantitativos estão organizados e apresentados 
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de acordo com dois indicadores temporais, o primeiro no início da unidade 

didática de Voleibol onde se implementou as pedagogias do MED (momento 

inicial – aula 3 e 4) e o segundo momento no final dessa mesma unidade didática 

(momento final - aula 20 e 21).  

 

A) Análise quantitativa 

a) Resultados Globais (Turma) 

 

 A tabela 1 apresenta os valores de média e desvio padrão da turma das 

categorias respeito, participação, esforço, autodescoberta e encorajamento nos 

dois momentos aferidos (Momento inicial - aula 3 e 4, momento final - aula 20 e 

21 da unidade didática de voleibol).  

Tabela 2 – Valores de média e desvio padrão da turma no seu global nas Categorias Respeito, Participação, 

Esforço, Autodescoberta e Encorajamento, no 1.º e no 2.º momento. 

 

Na categoria respeito existiu um aumento do 1º (𝑥 =  3,48; 𝑑𝑝 = 0,13) para 

o 2º momento, (𝑥 =  3,58; 𝑑𝑝 = 0,12). Na percepção da participação dos alunos 

verificou-se uma ligeira subida do primeiro (𝑥 =  3,65; 𝑑𝑝 = 0,04) para o segundo 

momento (𝑥 =  3,72; 𝑑𝑝 = 0,11). Esta tendência repetiu-se na categoria esforço 

aumentando do 1º momento (𝑥 =  3,59; 𝑑𝑝 = 0,26) para o 2º momento (𝑥 =

 3,67; 𝑑𝑣 = 0,32). Na categoria autodescoberta foram visíveis incrementos ligeiros 

do 1º momento (𝑥 =  3,64; 𝑑𝑝 = 0,05) para o segundo momento (𝑥 3,75; 𝑑𝑝 = 0,10), 

Turma 1º Momento 2º Momento 

Categoria �̅� dp �̅� dp 

Respeito 3,48 0,13 3,58 0,12 

Participação 3,65 0,04 3,72 0,11 

Esforço 3,59 0,26 3,67 0,32 

Autodescoberta 3,64 0,05 3,75 0,10 

Encorajamento 3,68 0,06 3,75 0,09 
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tal como sucedido na categoria encorajamento do 1º momento (𝑥 =  3,68; 𝑑𝑝 =

0,06) para o 2º momento (𝑥 =  3,75; 𝑑𝑝 = 0,09). 

b) Resultados discriminados por equipa 

 

A análise dos resultados detalhada por equipa mostrou diferenças nas 

respostas dos alunos. Pela análise dos resultados por equipa (Tabela 2), é 

percetível verificar que no global a equipa laranja apresentou valores de média 

mais elevados nas diversas categorias em relação à equipa azul e cinzenta. 

Na categoria respeito verificaram-se incrementos nos valores de média 

do 1º momento de (𝑥 =  3,67; 𝑑𝑝 = 0,47) para o 2º momento de (𝑥 =  3,69; 𝑑𝑝 = 0,52) 

para a equipa laranja. Quanto à equipa azul, existiu uma ligeira subida do 1º 

momento (𝑥 =  3,48; 𝑑𝑝 = 0,68) para o 2º momento (𝑥 =  3,54; 𝑑𝑝 = 0,55). A equipa 

cinzenta registou uma ligeira subida do 1º momento (𝑥 =  3,45; 𝑑𝑝 = 0,70) para o 

2º momento (𝑥 =  3,51; 𝑑𝑝 = 0,63). 

Esta tendência manteve-se na categoria participação, onde a média nas 

perceções quanto à participação no 1º momento (𝑥 =  3,75; 𝑑𝑝 = 0,46) e no 2º 

momento (𝑥 =  3,83; 𝑑𝑝 = 0,41) relativamente à equipa laranja. Para a equipa 

azul, verificou-se uma ligeira subida do 1º momento (𝑥 =  3,54; 𝑑𝑝 = 0,50) para o 

2º momento (𝑥 =  3,63; 𝑑𝑝 = 0,51). Quanto à equipa cinzenta, manteve-se 

praticamente igual no 1º momento (𝑥 =  3,67; 𝑑𝑝 = 0,47) e no 2º momento (𝑥 =

 3,69; 𝑑𝑝 = 0,52).  

Quanto à categoria esforço, a equipa laranja mostrou uma ligeira subida 

do 1º momento (𝑥 =  3,65; 𝑑𝑝 = 0,68) para o 2º momento (𝑥 =  3,76; 𝑑𝑝 = 0,67). A 

equipa azul manteve-se praticamente igual no 1º momento (𝑥 =  3,64; 𝑑𝑝 = 0,66) 

e no 2º momento (𝑥 =  3,67; 𝑑𝑝 = 0,74). Relativamente à equipa cinzenta verificou-

se uma ligeira subida do 1º momento (𝑥 =  3,48; 𝑑𝑝 = 0,72) para o 2º 

momento (𝑥 =  3,57; 𝑑𝑝 = 0,81).  

Na categoria autodescoberta, a equipa laranja apresentou um aumento 

do 1º momento (𝑥 =  3,69;  𝑑𝑝 = 0,47) para o 2º momento (𝑥 =  3,88; 𝑑𝑝 = 0,33). A 

equipa azul mostrou um ligeiro aumento do 1º momento (𝑥 =  3,71; 𝑑𝑝 = 0,46) para 

o 2º momento (𝑥 =  3,76; 𝑑𝑝 = 0,43). Relativamente à equipa cinzenta, os valores 
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de média aumentaram ligeiramente do 1º momento (𝑥 =  3,50; 𝑑𝑝 = 0,55) para o 

2º momento (𝑥 =  3,60; 𝑑𝑝 = 0,63).  

Na categoria encorajamento, a equipa laranja teve um incremento do 1º 

momento (𝑥 =  3,75; 𝑑𝑝 = 0,44) para o 2º momento (𝑥 =  3,95; 𝑑𝑝 = 0,23). A equipa 

azul teve um ligeiro aumento do 1º momento (𝑥 =  3,73; 𝑑𝑝 = 0,45) para o 2º 

momento de (𝑥 =  3,80; 𝑑𝑝 = 0,44). Quanto à equipa cinzenta os valores 

verificados no 1º momento (𝑥 =  3,54; 𝑑𝑝 = 0,54) aumentaram ligeiramente no 2º 

momento (𝑥 =  3,60; 𝑑𝑝 = 0,54). 

Tabela 3 - Valores de média e desvio padrão das equipas nas Categorias Respeito, Participação, Esforço, 

Autodescoberta e Encorajamento, no 1.º e no 2.º momento. 

Equipa Laranja 1º Momento 2º Momento 

Categoria �̅� dp �̅� dp 

Respeito 3,67 0,47 3,69 0,52 

Participação 3,75 0,46 3,83 0,41 

Esforço 3,65 0,68 3,76 0,67 

Autodescoberta 3,69 0,47 3,88 0,33 

Encorajamento 3,75 0,44 3,95 0,23 

Equipa Azul 1º Momento 2º Momento 

Categoria �̅� dp �̅� dp 

Respeito 3,48 0,68 3,54 0,55 

Participação 3,54 0,50 3,63 0,51 

Esforço 3,64 0,66 3,67 0,74 

Autodescoberta 3,71 0,46 3,76 0,43 

Encorajamento 3,73 0,45 3,80 0,44 

Equipa Cinzenta 1º Momento 2º Momento 

Categoria 𝒙 dp 𝒙 dp 
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B) Análise reflexiva acerca do alinhamento entre os dados 

quantitativos e o experienciado pela EE durante o processo 

 
Nesta seção realiza-se uma análise dos resultados dos inquéritos à luz do 

observado e refletido no decorrer da UD onde ocorreu o estudo.  

A evolução pouco expressiva encontrada neste estudo aquando a análise 

quantitativa das perceções dos alunos, vem reforçar a necessidade de, em 

análises realizadas no contexto do ensino e aprendizagem, se prestar uma 

particular atenção às complexidades contidas no desenrolar do próprio processo. 

Contudo é de realçar que, apesar de ténue em algumas equipas, verificou-se um 

aumento dos valores de média em todas as questões abordadas. Isto significa 

que ao longo do processo os comportamentos dos alunos foram melhorando. De 

acordo com as perceções dos alunos, a experiência em relação aos conceitos 

analisados tornou-se mais positiva. Mais se acrescenta, no geral, os resultados 

foram promissores dado que, a média da turma em todas as categorias esteve 

maioritariamente acima do valor 3,5 perto do valor positivo máximo de 4 

(‘sempre’).  

Embora tendo sido verificados problemas relacionais antes da 

intervenção, a média dos valores à entrada para a UD de ‘intervenção’ já se 

mostrava alta. Isto pode querer dizer que, teoricamente, os alunos eram 

conhecedores da importância de aderir a conceitos tais como a participação, 

respeito e cooperação, mas, na prática nem sempre os expressavam nas aulas. 

Existiu portanto algum desfasamento entre o que os ‘números’ mostraram e 

aquilo que foi a evolução nos vários domínios da cooperação e entreajuda entre 

os estudantes percebida pela professora e transmitida em contexto de aula pelas 

Respeito 3,45 0,70 3,51 0,63 

Participação 3,67 0,47 3,69 0,52 

Esforço 3,48 0,72 3,57 0,81 

Autodescoberta 3,50 0,55 3,60 0,63 

Encorajamento 3,54 0,54 3,60 0,54 
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reações e verbalizações dos alunos. Ainda que quantitativamente não se tenham 

verificado aumentos marcantes, pelas minhas perceções acerca do dia-a-dia nas 

aulas, as melhorias nos comportamentos dos alunos foram evidentes. 

O cultivar do respeito pelo próximo constituiu uma das principais batalhas 

pela qual me debati durante o primeiro período, com algum sucesso. Os 

principais problemas observados nessas aulas estiveram relacionados com 

atitudes e interações menos apropriadas entre colegas da turma. As respostas 

dos alunos perante a tentativa de regulação dessas atitudes por parte da 

professora foram igualmente mal recebidas. Decorrente das reflexões realizadas 

no decorrer do primeiro período, decidi implementar o MED pelo seu enfoque no 

trabalho cooperativo, autonomia entregue aos alunos em busca da sua 

autorregulação, e pela sua responsabilização por uma parte da organização das 

atividades letivas e no próprio processo de instrução entregue ao estudante-

treinador (ensino de pares) (Siedentop, 1994). 

 

a) Análise global (turma) 

 

Embora nos resultados dos questionários não tenham sido muito vincados 

os aumentos nos valores de média, pela análise das observações da prática dos 

alunos foram claras as melhorias verificadas nos aspetos relacionais ligados ao 

respeito pelo próximo. Um exemplo concreto sucedeu na aula 14 e 15 da U.D. 

de voleibol durante a instrução e demonstração dirigido por um ET na tarefa de 

jogo 2x2:  

Foi possível verificar aquando da instrução e demonstração do capitão que a maioria dos 

alunos aceitam e respeitam tanto a opinião como os próprios colegas, isto é, aceitam e partilham 

ideias, ajudando-se mutuamente na compreensão e realização de algumas tarefas interagindo uns 

com os outros. Inicialmente, no 1º período era um cenário impossível de ser observado). (Reflexão 

da aula, U.D. voleibol, Março) 

Este tipo de respeito para com os colegas nem sempre foi observado nas U.D. 

anteriores quando as atividades eram essencialmente individuais. Duas 

estratégias específicas implementadas durante a unidade MED podem ter tido 
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reflexos positivos nesta mudança. Por um lado, dado que uma parte da 

organização das tarefas passou a ser responsabilidade dos alunos permitiu-me 

libertar de algumas dessas tarefas anteriormente centradas em mim. Pelo 

contrário, com o MED consegui dar um enfoque maior e haver uma 

predisposição da minha parte para intervir em momentos críticos e solicitar os 

alunos para refletirem acerca de situações onde alguns alunos excediam os seus 

comportamentos e regras da aula: 

 “Após o “Manuel” trocar a bola dele com a da “Rafaela”, esta deu um pontapé na bola e faltou 

ao respeito da professora e dos colegas tratando-o mal com um palavrão. Depois desta 

atitude, mandei-a sentar um bocadinho e após dois minutos conversei com ela tendo que 

pedir desculpa não só ao colega como à professora e aos restantes colegas.” (Reflexão da 

aula 14 e 15, U.D. voleibol, Janeiro) 

A tentativa dos alunos modificarem as tarefas, nas condições de 

realização e critérios para avaliar o êxito denomina-se de negociação (Doyle, 

1979,1983; Doyle & Carter, 1984; Siedentop, 1994). De facto, nestas situações 

eu promovia um breve debate onde os questionava acerca das suas atitudes 

tentando encontrar uma ponte de ligação entre o que pensavam e realizavam. 

Tentava também estimular os alunos a perceberem o impacto das suas ações 

nos outros, refletindo com eles sobre possíveis problemas que poderiam causar 

na aula como nos próprios colegas. A título de exemplo, no decorrer da aula 13 

após observar que os alunos não estavam concentrados na aula, estando 

constantemente a falar, brincar, provocando-se uns aos outros, interrompi e 

reuni com os alunos para lhes falar sobre as suas atitudes e comportamentos. 

Esta intervenção mostrou ter efeitos imediatos dado que os alunos em alternativa 

à confrontação de modos menos próprios optaram por pedir desculpa e salientar 

que iriam mudar as suas atitudes na aula e nas restantes. Por momentos 

consegui mexer com alguns alunos inconstantes: 

 “Após uma pequena conversa com os alunos sobre serem violentos uns com os outros, fiz-

me entender e perceber relativamente aos seus comportamentos, inclusive recebi alguns 

pedidos de desculpas da parte dos alunos pelo seu comportamento na aula, para comigo e 

com os seus colegas…” (reflexão da aula 13, U.D. voleibol, Março). 
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“Uma vez que tinham surgido problemas em algumas equipas nas aulas anteriores tive que 

intervir junto às meninas que estavam a causar alguns problemas na realização das tarefas 

da sua equipa e ter uma pequena conversa sobre o seu desempenho nas aulas e para com 

os seus colegas. Contrariamente ao que esperava, elas reagiram bem e admitiram que nas 

próximas aulas iriam mudar os seus comportamentos para melhor…” (Reflexão da aula 16, 

U.D. voleibol, Março). 

Por outro lado, a introdução de algumas características organizacionais 

vigentes no MED foi importante não só no cultivar do respeito mútuo mas 

igualmente no aumento da participação, do esforço e atitudes de encorajamento 

entre colegas. Segundo Mesquita (2014), o modelo coloca os alunos a 

desempenhar tarefas de ensino e gestão, normalmente desempenhados pelo 

professor, exigindo um maior compromisso com o desenvolvimento das 

atividade e resultados obtidos. Nomeadamente, a introdução sistemática da 

possibilidade de os alunos terem interações em grupo para tomarem decisões 

em equipa relacionadas como a organização da sua equipa, dos exercícios e 

distribuição de vários papéis pareceu ser importante no desenvolvimento de 

afinidades entre alunos onde antes eram pouco ligados entre si. Estas situações 

foram implementadas na unidade didática de voleibol, a partir da aula 2, e 

prolongaram-se ao longo da mesma. Nomeadamente, tarefas de ensino de 

pares em que o ET dava instrução à equipa, na transição entre tarefas assim 

como em jogos e torneios realizados durante as aulas.  

O sentido de equipa desenvolvido no seio dos grupos teve um impacto 

forte no incremento das suas atitudes cooperativas. De facto a formação das 

equipas tem como objetivo criar oportunidades de igualdade de oportunidades 

de participação, nomeadamente premiar da colaboração na aprendizagem e 

treino dentro de cada equipa mas também o desenvolvimento de relações de 

cooperação e entreajuda (Mesquita, 2014). No início do ano letivo foi possível 

verificar algumas lacunas dos alunos nas raras situações que pediam 

cooperação como por exemplo na unidade didática de futebol nas tarefas de jogo 

3x3 e 4x4. Quando se esperava que os alunos apresentassem comportamentos 

relacionados com o trabalhar em equipa, cooperando e trabalhando em conjunto, 

partilhando ideias em tarefas dirigidas pelo professor, uma vez que ainda não 

estava em prática a implementação do MED, as suas respostas eram 
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completamente contrárias, inexistência de cooperação, trabalho em equipa e 

partilha como é possível verificar nos exemplos: 

“Na realização do jogo do “meio” alguns alunos com mais habilidade dificultaram a prática 

dos outros dirigindo os passes com demasiada força e “reclamando” aquando da perdida de 

bola…”; 

“Consequentemente, em vez de motivar e tentarem ajudar os alunos com mais dificuldade, 

existia punição verbalmente e muitas das vezes não lhes passavam a bola…” (Reflexão da 

aula nº 3 e 4, U.D. Futebol, Novembro). 

Este tipo de situações, não são novas em investigação realizada no MED. 

Nomeadamente, no estudo de Parker e Curtner-Smith (2012), foram 

encontradas situações de iniquidade na participação e exclusão de algumas 

raparigas despoletadas pela dominância dos rapazes. De facto, Farias et al. 

(2015), mostraram que é necessário usar as estratégias do MED de modo 

proactivo de maneira a se combaterem esse tipo de situações. Segundo os 

autores, os alunos são muitas vezes socializados nos desportos de modo 

extremamente competitivo onde aprendem que só há lugar para os melhores, os 

vencedores. Por outro lado, frequentemente chegam às aulas MED sem 

vivências cooperativas anteriores nem hábitos de partilha pelo que, esses 

conceitos devem ser explicitamente trabalhados nas aulas. 

Contudo, com o decorrer das aulas e através da implementação do MED, 

alterou-se nos jovens a preocupação pelo próximo e a vontade de ajudar os 

colegas. Em consequência, o aumento no compromisso global dos alunos para 

com as tarefas e o preservar do espírito de equipa pareceu exercer uma pressão 

nos jovens no sentido de se comprometerem com as dinâmicas cooperativas e 

encorajadoras exigidas nas aulas. Numa dessas aulas foi possível ver o “Rui”, 

um aluno nas unidades anteriores extremamente individualista e punitivo a 

encorajar uma colega:  

 “Após perder a bola, o “Rui” incentivou a “Sara” em vez de reclamar com ela”. (Reflexão 

aula nº 16, U.D. voleibol, Março) 
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Por outro lado, este espírito de empenho e entreajuda parece ter ocorrido 

nos alunos em geral, uma vez que, visivelmente outro dos alunos menos 

cooperativo assumiu um papel fundamental na alteração desta categoria: 

“Relativamente ao problema que surgiu na aula anterior “ a Anabela e o Salvador” 

praticamente não participaram na aula ” foi notável a melhora no empenho e participação dos 

alunos, esforçando-se mais e levando-os a tocarem mais vezes na bola.” (Reflexão aula nº 

13, U.D. voleibol, Março). 

Carlson e Hastie (1997) referem que os alunos menos proficientes sentem 

que trabalham mais e dão um contributo importante para a equipa com os 

programas de educação desportiva. Continuando a ideia anteriormente descrita, 

surtiu um impacto também em alguns daqueles alunos que, geralmente, por se 

sentirem num patamar de habilidade inferior, se ‘escondiam’ na participação nas 

atividades:  

“ O Tiago mesmo com todas as dificuldades é o primeiro a realizar as tarefas e esforça-se 

para as conseguir concluir”. (Reflexão aula nº 17 e 18, U.D. voleibol, Março) 

 

b) Análise por equipa  

 

A análise dos resultados diferenciada por equipa mostrou que a Equipa 

Laranja apresentou valores de média mais elevados. Nesta equipa existiu um 

conjunto de particularidades interrelacionais entre os alunos que pode justificar 

os resultados. Isto reforça a importância de se conhecer as diferentes dinâmicas 

imperantes entre os jovens para a compreensão do contexto de ensino. 

Aparentemente dois fatores foram determinantes neste sentido. Por um 

lado aspetos relacionados com diferentes estilos de liderança assumidos pelos 

ET e por outro, o processo de mediação desempenhado pela professora no 

sentido de os preparar melhor para a tarefa como líderes da instrução. 

O facto de o ET da equipa laranja ser um elemento mais consensual na 

turma levou-o a adotar uma liderança menos agressiva e imposta e de acordo 

com a sua personalidade afável. De acordo com as reflexões acerca das 
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dinâmicas relacionais no interior desta equipa desde cedo foi possível perceber-

se que se tratava de uma equipa organizada, com alunos bastante empenhados 

sempre dispostos a ouvir e partilhar ideias uns com os outros. Mesquita (2014) 

refere que o a função de capitão-treinador deverá sem desempenhada pela 

pessoa reconhecida pelos pares e o facto de o seu líder ser um aluno bem 

relacionado, empenhado e motivado para a prática facilitou bastante todo este 

processo. Conseguia instruir e demonstrar para toda a sua equipa sem que estes 

causassem algum tipo de problema conseguindo assumir o seu papel de 

liderança e manter a sua equipa em constante trabalho tal como: 

 “A equipa laranja mostrou ser sempre mais coordenada, mais aceitável na explicação e 

resolução das tarefas propostas pelo seu líder sobre todos os elementos onde o respeitam 

aceitam as suas indicações sem contestar…” (reflexão aula 14 e 15, U.D. voleibol, Março). 

Quanto aos restantes ET, a alocação e responsabilização de alunos 

específicos (alguns dos alunos geralmente associados a condutas menos 

próprias nos períodos anteriores, como por exemplo agressivos e conflituosos) 

pela conduta das atividades enquanto ET foi crucial. Estes alunos 

aparentemente desenvolveram um compromisso maior com o decorrer das aulas 

no momento em que assumiram um papel de liderança, passando a ser o ponto 

de referência da sua equipa. Tinham como objetivo instruir as tarefas aos 

colegas recorrendo também à demonstração, assim como motivar e ajudar todos 

os seus colegas de equipa, principalmente os menos hábeis. Contudo este 

trajeto foi sinuoso, por exemplo, nas aulas iniciais (aula 3 e 4) onde o líder 

‘Salvador’ da equipa cinzenta mostrou ser ríspido impondo o poder e sendo 

arrogante. A par disto, a sua instrução não era perceptível para os colegas 

instruindo informação com lacunas como por exemplo: (não mencionava 

critérios, objetivos, organização e falta de demonstração). Estes aspetos tiveram 

repercussões e muito dos colegas revelaram-se contra essa autoridade 

provocando discussões internas nas equipas. Este empenho verificado por parte 

dos ET vai encontro dos resultados verificados noutros estudos Wallhead e 

O'Sullivan (2007) onde se verificou que, tanto os ET se sentem valorizados e 

assumem a responsabilidade pelos seus papéis, como os restantes colegas de 

equipa pareciam ser treinados por um dos seus pares. Hastie (2000) explica que, 

o ‘sistema social’ dos alunos é muito forte no MED dado que, eles respondem 
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uns aos outros pelo seu empenho e performance e cumprimento de atitudes 

cooperativas e não somente ao professor. Isto gera uma certa ‘pressão’ para que 

adiram às rotinas da equipa. No caso do presente estudo, tal como verificado no 

estudo de Farias et al. (2015), algumas estratégias de monitorização de 

comportamentos, tais como as pontuações diárias no fair-play e cooperação 

parecem ter tido um papel importante no estimular dos comportamentos 

cooperativos. 

Neste aspeto foi igualmente importante o meu papel enquanto mediadora 

de interações. A instrução inicial dada aos ET antes de estes tomarem a cargo 

as tarefas de ensino entre pares pareceu ser um aspeto positivo. E na realidade 

vai ao encontro do que refere Mesquita (2014), onde o recurso a diferentes 

estratégias instrucionais de acordo com o conteúdo, a prática e os objetivos de 

aprendizagem são fundamentais para a eficácia pedagógica. Nos minutos 

iniciais de cada aula, enquanto os alunos tinham alguns minutos livres 

relacionando-se com bola, reunia-me com os ET e focava-me na instrução, 

apelando que esta fosse mais dirigida ao objetivo das tarefas, mas também com 

vista na motivação dos seus colegas.  

Através das várias intervenções, foi possível observar que durante as aulas de 

voleibol o próprio capitão da equipa cinzenta mudou o seu tipo de interação com 

os colegas. Alterou o seu estilo de liderança e de discurso usado anteriormente 

nas interações com os colegas. Em função do tempo e do aumento do 

conhecimento dos conteúdos e das organizações, estes ET sentiram maior 

liberdade e legitimidade para intervir junto das equipas abandonando um estilo 

imposto de liderança. Estes alunos tomaram a cargo com uma maior 

responsabilidade a sua tarefa de líderes, aquando comparado com o início do 

segundo período:  

”O “Salvador” e o “Carlos” trabalharam bastante em equipa, motivando e cooperando com a 

“Jacinta”, a “Mariana” e a “Anabela”. (reflexão da aula nº 20 e 21, U.D. voleibol, Março). 

 

4.3.4. Conclusões 
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Da análise desta investigação é possível verificar uma mudança e uma 

evolução alcançada pelos alunos envolvidos na prática. Foi notória em alguns 

elementos e no próprio decorrer da aula sendo esta intervenção bastante positiva 

através da implementação do MED. A maioria dos problemas observados 

inicialmente, tais como falta de empenho no processo de ensino-aprendizagem 

e algumas discussões foram resolvidos ou pelo menos atenuados. Por outro 

lado, a aplicação do MED teve impacto positivo ao nível do desenvolvimento de 

comportamentos tais como o trabalho em equipa, a cooperação e entreajuda. O 

facto do modelo ser propício a uma maior responsabilização dos alunos que 

tomam a seu cargo grande parte da organização e instrução nos exercícios, 

assim como o trabalho regular em equipa, revelou-se fundamental para melhorar 

o desenvolvimento do processo de Ensino-Aprendizagem, e por inerência 

apropria prática da EE.  

Relativamente às categorias presentes no questionário, todas elas 

sofreram um aumento desde o momento inicial até ao momento final. Algumas 

dessas categorias não são muito visíveis nos resultados, mas na prática 

assumiram-se fundamentais para que os alunos alterassem os seus 

comportamentos e melhorassem tanto a sua prática desportiva assim como o 

empenho/dedicação e até mesmo as suas atitudes. A categoria com mais 

evolução a nível de dados e na pratica foi a do esforço.  

Na verdade, sendo o modelo essencial no trabalho em equipa e na 

cooperação levou os alunos a esforçarem-se mais e a trabalhar em conjunto em 

prol da sua equipa. Este foi um dos aspetos mais observados pela professora, 

alterando assim a maioria dos comportamentos dos alunos para com os colegas 

e professora.  

Por último, e se realçar a responsabilização conseguida pela maioria dos 

alunos, mas principalmente dos líderes. O seu trabalho ao longo do período foi 

recompensado no final, mostrando-se à vontade na instrução, demonstração e 

até mesmo na organização dos exercícios. Quando, inicialmente era quase 

impossível deduzir que estes alunos conseguissem assumir este papel e 

trabalhar em função de uma equipa e de todos os seus colegas.  
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5. Conclusão e Perspetivas para o Futuro 
 

“Sou professor porque, diz a publicidade da Reebok, há um atleta dentro 

de cada um de nós. Há um esboço e um projeto de homem à espera de 

concretização. Sei que nem todos podem ser campeões, mas todos podem 

desdobrar-se e superar-se, dar e revelar o melhor de si mesmo.” 

(Bento, 2008, p. 43) 

Seguindo Bento ser-se professor é concretizar projetos, superar-se e dar 

sempre o melhor de nós próprios. Assim, chega ao fim, a concretização de uma 

das etapas mais importantes da minha formação enquanto professora, o EP. 

Esta formação profissional, de caráter mais prático complementou a formação 

teórica e técnica adquirida anteriormente, tornando-se na base onde assentará 

o meu futuro profissional. Todas as minhas expetativas foram superadas, 

particularmente porque permitiu identificar-me com a profissão que escolhi e 

entender o verdadeiro papel do professor de EF na escola e na sociedade. Dotar 

os alunos não só fisicamente mas garantir que haja um crescimento dos 

comportamentos promotores para a sua integração na comunidade. 

  Nos primeiros dias, fui envolvida por sentimentos de medo e receio de 

errar no momento de estar perante os alunos. Sentia que um pequeno descuido, 

uma decisão mal tomada, um erro na leitura da situação poderia levar-me ao 

insucesso. Mas, foi reconhecendo e investindo no meu conhecimento que ajudou 

a que todos esses receios desapareceram. O contacto com os alunos, a relação 

de proximidade estabelecida com todos, as conversas e desabafos marcaram-

me e incentivaram-me para a continuação nesta digna profissão. Contudo, nem 

todos os momentos vividos e partilhados foram positivos. Alguns mostraram-se 

desapontados pela incapacidade de corrigir certos comportamentos 

inapropriados dos alunos, assim como situações de indisciplina e falta de 

respeito de certos alunos perante os seus colegas e professor.  

Relativamente ao processo de ensino-aprendizagem e à minha atuação 

enquanto docente houve uma evolução significativa em todos os aspetos. 
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Apesar desta evolução todo o processo conteve altos e baixos, momentos muito 

positivos e outros menos bons. Todavia, nem sempre foi fácil desempenhar o 

papel de professor, porém batalhei procurando soluções para os problemas 

encontrados. Na verdade, e perante as dificuldades encontradas, os meus 

maiores desafios foram incentivar os alunos mais problemáticos para a prática 

desportiva, inclusive melhorar os seus comportamentos e guiá-los à 

aprendizagem. Assim, a busca por soluções levou-me ao encontro de 

estratégias que me permitisse dar resposta problemas. Dessas estratégias 

acabou por surgir o estudo de investigação realizado que se destinou, muito 

concretamente em tentar desenvolver nos alunos comportamentos cooperativos 

e de respeito mútuo. Isso teve um impacto significativo uma vez que, tal como 

explicado na área 3, os alunos conseguiram mudar comportamentos como a falta 

de respeito entre eles, a falta de cooperação na execução dos exercicios, o 

empenhamento, trabalho de equipa etc., o que me preencheu enquanto 

professora.  

Entrando na reta final e terminado o EP, reconheço que algumas das 

lacunas encontradas (tais como: focar totalmente a atenção dos alunos e 

aprimorar mais o processo de instrução) não ficaram completamente resolvidas. 

Contudo, sei também que não existem experiências em ensino perfeitas. 

Satisfaz-me reconhecer que os alunos estiveram perante novas aprendizagens, 

novas rotinas, novas tarefas e essencialmente conhecerem e adquiriram novas 

competências prevalecentes ao MED.  

Atualmente, se me fosse dada uma nova oportunidade no EP, repensaria 

em algumas decisões sobre os alunos mais problemáticas, estabelecendo 

regras e modificando a minha maneira de estar e atuar em determinadas 

situações relacionais complexas que vivenciei. Em determinadas alturas, não fui 

capaz de dar resposta a essas lacunas. Isso no entanto proporcionou-me 

diversos momentos de reflexão e análises das aulas que foram fundamentais 

para repensar as aulas, modifica-las em consonância e crescer enquanto 

professora. 

Para terminar, saliento a importância que o EP teve na reconstrução da 

minha formação, adquirindo novos conhecimentos e aprendizagens que me 
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possibilitarão uma prática mais completa. Existiu um desenvolvimento tanto a 

nível pessoal, como teórico, técnico, social mas essencialmente prático. Quanto 

às minhas perspetivas futuras, estando perante um contexto social difícil, são 

positivas.  

Olho para o mercado de trabalho no ensino difícil mas não impossível. No 

entanto, derivado da formação obtida novas oportunidades vão surgir e sei que 

nesse momento vou estar preparada para saber responder e enfrentar novos 

caminhos.  
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Anexo 1- Questionário aplicado no estudo 

 

“Questionário sobre Responsabilidade Pessoal e Social e as Dinâmicas de 

grupo” 

Adaptação de Sidónio Serpa & António Rosado (FMH - Laboratório de Psicologia do 

Desporto e do Exercício); Li, Wright, Rukavina e Pickering, 2008; Wilson, Rogers, et al., 

2006 (Psychologi-cal Need Satisfaction in Exercise; Green, Adams and Turner 1988.  

   

Este questionário foi elaborado para perceber as tuas opiniões em relação à tua equipa e à tua 

participação nas aulas de Educação Física (EF). Coloca uma cruz (X) sobre um número de 1 a 4 

para indicar o teu nível de concordância acerca das seguintes afirmações, em que 1 (Nunca) e 4 

(Sempre). Lê as perguntas até ao fim mesmo que sejam iguais ou parecidas. As tuas respostas 

são de carater individual e confidencial. 

Nível de Concordância 

1 

Nunca 

2  

Poucas 

vezes 

3. 

Quase 

sempre 

4 

Sempre 

 Respeito 
1. Respeito todos os meus colegas. Adaptação 

de Sidónio Serpa & António Rosado (FMH- Laboratório de 
Psicologia do Desporto e Exercício. 

 

    

2. Respeito a(o) professor(a). Adaptação de 

Sidónio Serpa & António Rosado (FMH- Laboratório de Psicologia 
do Desporto e Exercício. 

 

    

3.  Tento compreender os meus colegas. 
Green, Adams and Turner 1988. 

 

    

4.  Sou educado (a) com todos os meus 
colegas. Green, Adams and Turner 1988. 

 

    

5. Participo adequadamente em todas as 
atividades. Green, Adams and Turner 1988. 

 

    

6. Responsabilizo-me pelos meus 
comportamentos nas atividades. Adaptação de 
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Sidónio Serpa & António Rosado (FMH- Laboratório de Psicologia 
do Desporto e Exercício. 

 

7. Defino regras para mim mesmo. Adaptação 

de Sidónio Serpa & António Rosado (FMH- Laboratório de 
Psicologia do Desporto e Exercício. 

 

    

8. Tento sempre cumprir o que me pedem. 
Green, Adams and Turner 1988. 

 

    

9. A tua equipa preocupa-se com a 
aprendizagem de todos. Adaptação de Sidónio Serpa & 

António Rosado (FMH- Laboratório de Psicologia do Desporto e 
Exercício. 
 

    

10. Todos os elementos têm as mesmas 
oportunidades para aprender (Ex: Todos tocam 
o mesmo número de vezes na bola). Adaptação de 

Sidónio Serpa & António Rosado (FMH- Laboratório de Psicologia 
do Desporto e Exercício. 
 

    

11. O respeito pela equipa é importante. 
Adaptação de Sidónio Serpa & António Rosado (FMH- Laboratório 

de Psicologia do Desporto e Exercício. 
 

    

12. A equipa dá-se bem durante a realização 
dos exercícios (Ex: Quando alguém erra 
ninguém berra com ele). Adaptação de Sidónio Serpa & 

António Rosado (FMH- Laboratório de Psicologia do Desporto e 
Exercício. 
 

    

13. Os membros da tua equipa falam à 
vontade uns com os outros (partilham ideias, 
informações). Adaptação do Inquérito de David W. Jonhson, 

Roger Jonhson, and Douglas Anderson, 1983. 
 

    

14. Se respeitares as ideias de todos os 
jogadores a equipa terá mais sucesso. Adaptação 

de Sidónio Serpa & António Rosado (FMH- Laboratório de 
Psicologia do Desporto e Exercício. 
 

    

15. Se alguns membros da tua equipa têm 
problemas nas aulas, todos se unem para os 
resolver (Ex: Não conseguem realizar o que é 
pedido pelo capitão). Adaptação do Inquérito de David W. 

Jonhson, Roger Jonhson, and Douglas Anderson, 1983. 
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16. Todos os elementos da tua equipa se 
ajudam uns aos outros. Green, Adams and Turner 1988. 
 

    

17. Todos assumem a responsabilidade por 
qualquer mau resultado ou mau rendimento na 
tua equipa. Adaptação de Sidónio Serpa & António Rosado 

(FMH- Laboratório de Psicologia do Desporto e Exercício. 
 

    

18. A tua equipa é melhor quando trabalha 
em conjunto, do que quando trabalha cada um 
por si. Green, Adams and Turner 1988.  
 

    

19. Se a tua equipa não trabalha em 
cooperação são prejudicados (Ex: não 
cumprem o seu papel). Green, Adams and Turner 1988.  
 

    

20. Gostas de pertencer à tua equipa. 
Adaptação de Sidónio Serpa & António Rosado (FMH- Laboratório 

de Psicologia do Desporto e Exercício. 
 

    

21. Aprende-se muitas coisas importantes 
uns com os outros. Adaptação do Inquérito de David W. 

Jonhson, Roger Jonhson, and Douglas Anderson, 1983. 
 

    

 Participação 

22. Ajudas a tua equipa. Adaptação de Sidónio Serpa 

& António Rosado (FMH- Laboratório de Psicologia do Desporto e 
Exercício. 

 

    

23. Partilhas as tuas ideias com os teus 
colegas. Adaptação do Inquérito de David W. Jonhson, Roger 

Jonhson, and Douglas Anderson, 1983. 
 

    

24. Todos os alunos da equipa são 
importantes na realização das tarefas. Adaptação 

do Inquérito de David W. Jonhson, Roger Jonhson, and Douglas 
Anderson, 1983. 
 

    

25. A tua equipa trabalha bem em conjunto. 
Adaptação de Sidónio Serpa & António Rosado (FMH- Laboratório 

de Psicologia do Desporto e Exercício. 
 

    

26. A tua prestação melhora com a ajuda da 
tua equipa. 
Adaptação de Sidónio Serpa & António Rosado (FMH- Laboratório 

de Psicologia do Desporto e Exercício. 
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27. Esforças-te nos exercícios pela tua 
equipa. Adaptação do Inquérito de David W. Jonhson, Roger 

Jonhson, and Douglas Anderson, 1983. 
. 

    

28. Os alunos da tua equipa precisam uns 
dos outros. Green, Adams and Turner 1988.  
 

    

29. A tua equipa une-se para alcançar os 
objetivos propostos pela professora. Green, Adams 

and Turner 1988.  
 

    

30. Gostas de fazer parte da tua equipa. 
Adaptação de Sidónio Serpa & António Rosado (FMH- Laboratório 

de Psicologia do Desporto e Exercício. 
 

    

31. Estás satisfeito com a tua equipa. 
Adaptação de Sidónio Serpa & António Rosado (FMH- Laboratório 

de Psicologia do Desporto e Exercício. 
 

    

32. Estás satisfeito com o trabalho de grupo 
da tua equipa.  
Adaptação de Sidónio Serpa & António Rosado (FMH- Laboratório 

de Psicologia do Desporto e Exercício. 
 

    

33. Todos os elementos da equipa têm a 
mesma oportunidade para aprenderem. 
Adaptação do Inquérito de David W. Jonhson, Roger Jonhson, and 
Douglas Anderson, 1983. 
 

    

 Esforço 

34. Participas com empenho em todos os 
exercícios propostos. Adaptação do Inquérito de David W. 

Jonhson, Roger Jonhson, and Douglas Anderson, 1983.  
 

    

35. Sentes-te confiante a realizar os 
exercícios. Adaptação do Inquérito de David W. Jonhson, 

Roger Jonhson, and Douglas Anderson, 1983. 
 

    

36. Consegues aprender na realização dos 
exercícios. Green, Adams and Turner 1988.  
 

    

37. Quando não te sentes à vontade na 
realização de uma tarefa tentas pedir ajuda á 
tua equipa. Green, Adams and Turner 1988.  
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38. Dedicas-te em todas as tarefas que 
participas. Adaptação do Inquérito de David W. Jonhson, 

Roger Jonhson, and Douglas Anderson, 1983. 
 

    

39. A tua equipa desiste nas tarefas. Green, Adams 

and Turner 1988. 
 

    

40. É importante, todos participarem nas 
tarefas/exercícios (Ex: ninguém é excluído das 
tarefas por ter menos ‘jeito’). Adaptação do Inquérito 

de David W. Jonhson, Roger Jonhson, and Douglas Anderson, 
1983. 
 

    

41. Tentas ajudar os colegas com mais 
dificuldades numa tarefa (Ex. no passe de 
voleibol os dedos estão bem afastados). 
Adaptação do Inquérito de David W. Jonhson, Roger Jonhson, and 
Douglas Anderson, 1983. 
 

    

42. Se a equipa se unir e cooperarem são 
valorizados (Ex: A equipa ganha pontos extras). 
Adaptação de Sidónio Serpa & António Rosado (FMH- Laboratório 

de Psicologia do Desporto e Exercício. 
 

    

43. Se a equipar ganhar, tu também ganhas. 
Adaptação de Sidónio Serpa & António Rosado (FMH- Laboratório 

de Psicologia do Desporto e Exercício. 
 

    

 Autodescoberta 

44. Consegues realizar as tarefas á tua 
maneira. Green, Adams and Turner 1988.  

 

    

45. És capaz de tomar decisões para o bem 
da tua  da equipa. Adaptação de Sidónio Serpa & António 

Rosado (FMH- Laboratório de Psicologia do Desporto e Exercício. 
 

    

46. Consegues decidir/ajudar na realização 
das tarefas. Adaptação do Inquérito de Li, Wright, 

Rukavina e Pickering, 2008; Wilson, Rogers, et al., 2006 (Psy-
chological Need Satisfaction in Exercise.  
 

    

47. Sentes-te autónomo na realização das 
tarefas/exercícios. Adaptação do Inquérito de Li, Wright, 

Rukavina e Pickering, 2008; Wilson, Rogers, et al., 2006 (Psy-
chological Need Satisfaction in Exercise.  
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48. A equipa aceita a ajuda de todos os 
elementos. Adaptação de Sidónio Serpa & António Rosado 

(FMH- Laboratório de Psicologia do Desporto e Exercício. 
 

    

 

49. Dentro da equipa, todos assumem 
responsabilidades pelos resultados. Adaptação de 

Sidónio Serpa & António Rosado (FMH- Laboratório de Psicologia 
do Desporto e Exercício. 

 

    

50. Tentas sempre melhorar. Adaptação do 

Inquérito de David W. Jonhson, Roger Jonhson, and Douglas 
Anderson, 1983.  

 

    

 Encorajamento 

51. Ajudas todos os elementos da tua equipa. 
Adaptação do Inquérito de Li, Wright, Rukavina e Pickering, 2008; 

Wilson, Rogers, et al., 2006 (Psychologi-cal Need Satisfaction in 

Exercise. 

    

52. Comunicas com todos as tuas ideias (Ex: 
Podíamos trabalhar mais). Adaptação do Inquérito de 

Li, Wright, Rukavina e Pickering, 2008; Wilson, Rogers, et al., 2006 
(Psychologi-cal Need Satisfaction in Exercise.  
 

    

53.  Motivas a tua equipa. Adaptação do Inquérito de 

Li, Wright, Rukavina e Pickering, 2008; Wilson, Rogers, et al., 2006 
(Psychologi-cal Need Satisfaction in Exercise.  

    

54. Ajudam-se na realização das 
tarefas/exercícios. Adaptação do Inquérito de Li, Wright, 

Rukavina e Pickering, 2008; Wilson, Rogers, et al., 2006 
(Psychologi-cal Need Satisfaction in Exercise.  

 

    

55. És capaz de corrigir os teus colegas de 
equipa nas tarefas (Ex: Está melhor mas 
podemos conseguir mais). Adaptação do Inquérito de 

Li, Wright, Rukavina e Pickering, 2008; Wilson, Rogers, et al., 2006 
(Psychologi-cal Need Satisfaction in Exercise.  

 

    

56. Todos os elementos da equipa partilham 
informações. Adaptação do Inquérito de Li, Wright, Rukavina 

e Pickering, 2008; Wilson, Rogers, et al., 2006 (Psychologi-cal Need 
Satisfaction in Exercise.  
 

    

57. Todos os elementos da equipa se unem 
na realização das tarefas. Adaptação do Inquérito de Li, 

Wright, Rukavina e Pickering, 2008; Wilson, Rogers, et al., 2006 
(Psychologi-cal Need Satisfaction in Exercise. 
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58. Motivas a tua equipa para um maior 
trabalho em equipa e cooperação nas aulas. 
Adaptação do Inquérito de Li, Wright, Rukavina e Pickering, 2008; 
Wilson, Rogers, et al., 2006 (Psychologi-cal Need Satisfaction in 
Exercise.  

 

    


