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RESUMO 

 

O objetivo deste relatório, inserido na unidade curricular estágio profissional, 

inserida no mestrado em ensino da Educação Física nos ensinos básico e 

secundário, funda-se na tentativa de crescimento e especificação profissional 

no ensino da Educação Física. Da prática de ensino, desenvolvida em contexto 

real de trabalho, na Escola Secundária D. Dinis, em Santo Tirso, e 

supervisionada por profissionais experientes da área, coloca-se em relevo os 

determinantes momentos da experiência, por intermédio de um mapeamento 

anamórfico e topográfico, talvez por mares nunca de antes navegados, em 

perigos e guerras esforçados. O caráter especial da prática de ensino 

supervisionada é refletido pelo caráter especial do autor, no respetivo estilo 

diegético, autêntico e previdente, mas também crítico e eximido, que deambula 

sobretudo pela função letiva e pela competência pedagógico-didática. 

Apresentando-se algumas recomendações na ordem da organização e gestão 

do ensino e da aprendizagem, são os principais territórios o planeamento, a 

realização e a avaliação, contemplados numa perspetiva autónoma, dialética e 

transparente, numa evolução do estado sólido para o estado líquido e acerca 

das particularidades dos complexos contextos, acerca das particularidades da 

situação, acerca das particularidades da interpretação singular. Da viagem a 

bordo de um diário extraem-se duas importantes conclusões: uma muito feliz, o 

Desporto, o corpo e o movimento são o orbe inteiro e acima deles não há nada, 

nada; uma mais triste, a viagem segue incerta e não se vê terra e a imensidão 

marítima da ignorância é hoje maior que dantes. 

 

Palavras-chave: DESPORTO, EDUCAÇÃO FÍSICA, FUNÇÃO LETIVA, 

COMPETÊNCIA, ÁGUA. 
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ABSTRACT 

 

Inserted in professional traineeship, the purpose of this summary, included in 

master's degree in Physical Education teaching in elementary and secondary 

school, is based on the attempt of growing and specify professional of the 

Physical Education teaching. From the practice developed in real work context 

in Escola Secundária D. Dinis, in Santo Tirso, supervised by experienced 

professionals, it is emphasized particular experiment moments by anamorphic 

and topographic mapping. Like Camões would say: «through seas never before 

sailed… between dangers and wars». The special character of supervised 

teaching practice is reflected by the author’s special character, in their own 

diegetic, authentic, careful style but also critical and exempt that shared 

between the class organization and didactic competence skill. Presenting some 

recommendations in the classroom organization and management, planning, 

instructing and evaluating are the major territories, contemplated in an 

autonomous, dialectic and clear perspective, evolving from solid to the liquid 

state, concerning particularities of complex contexts, particularities of the 

situation and particularities of individual interpretation. From the journey logbook 

are drew two important conclusions: one very positive is that the Sport, body 

and movement are the entire orb and there is nothing else above. Other sadder 

and negative is that the journey follows uncertain and the land is not seen and 

the maritime immensity of ignorance is now bigger than ever before. 

 

Keywords: SPORT, PHYSICAL EDUCATION, LECTIVE FUNCTION, 

COMPETENCE, WATER. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

A Catarina, 

que nos mostrou a máquina do mundo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

Uniforme, perfeito, em si sustido, 

Qual enfim o Arquetipo que o criou. 

Vendo o Gama este globo, comovido 

De espanto e de desejo, ali ficou. 

Diz-lhe a deusa: – «O trasunto, reduzido 

Em pequeno volume, aqui te dou 

Do mundo aos olhos teus, pera que vejas 

Por onde vás e irás e o que desejas. 

 

Camões 

Lusíadas 

Canto X, 79  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. PÓRTICOS 
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1.1. PÓRTICO PRIMEIRO: «LER E ESCREVER» 

 

De tudo o que se escreve, apenas amo o que se escreve com o próprio 

sangue. Escreve com o teu sangue, e descobrirás que o sangue é o espírito. 

De modo algum é possível compreender o sangue de outrem; odeio todos os 

que lêem ociosamente. 

Quando se conhece o leitor já nada se faz pelo leitor. Um século ainda de 

leitores, e o próprio espírito será um mau-cheiro. 

Que toda a gente tenha o direito de aprender a ler, eis o que, com o tempo, nos 

desgostará não só de escrever, mas de pensar. 

Outrora o espírito era Deus, depois fez-se homem, agora torna-se gentalha. 

Aquele que escreve com o seu sangue e em máximas, não quer ser lido, mas 

aprendido de cor. 

Sobre as montanhas, o caminho mais curto vai de cume a cume; mas é preciso 

ter longas pernas. É preciso que as tuas máximas sejam cumes, e que aqueles a 

quem as destinas sejam esbeltos e ágeis. 

Um ar leve e puro, a proximidade do perigo e o espírito cheio de jovial malícia, 

eis a maravilhosa harmonia. 

Amo rodear-me de duendes maliciosos, porque sou corajoso. A coragem 

expulsa os fantasmas, mas cria duendes. A coragem ama o riso. 

Sinto todas as coisas de um modo diferente do vosso: esta nuvem que avisto 

acima de mim, negra e pesada, e de que me rio – é para vós uma nuvem de 

tempestade. 

Ergueis os olhos, pois tendes a aspiração de subir. E eu baixo o meu olhar, 

pois estou sobre o cume. 

Qual de entre vós sabe ainda rir, mesmo depois de ter atingido o cume? 

Aquele que escala as mais altas montanhas ri-se dos jogos trágicos da cena e 

da trágica gravidade da vida. 

Bravos, negligentes, zombeteiros, imperiosos, assim nos quer a sabedoria; ela 

é mulher e só a um guerreiro poderia amar. 

Dizeis-me: «A vida é pesada de levar.» Mas de que vos serviriam o vosso 

orgulho matinal e a vossa resignação vespertina? 

A vida é pesada de levar? Pois não sejais tão efeminados! Não passamos 

todos de burrinhos e burrinhas de carga. 

Que temos nós em comum com o botão de rosa que verga ao peso de uma 

gota de orvalho? 

É certo que se amamos a vida, é porque estamos menos acostumados a viver 

que a amar. 

Há sempre um pouco de loucura no amor. Mas há sempre um pouco de razão 

na loucura. 

E quanto a mim, que amo a vida, parece-me que os que melhor entendem a 

felicidade, são as borboletas e as bolas de sabão, e todos os que se lhes 

assemelham. 

Ao ver voejar essas pequenas almas leves e prazenteiras, graciosas e 

volúveis, Zaratustra sente tomá-lo uma vontade de chorar e de cantar. 
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Só posso acreditar num Deus que soubesse dançar. 

E quando encontrei o meu Diabo achei-o grave, meticuloso, profundo, solene; 

era o espírito da Gravidade. ele que faz cair todas as coisas. 

Não é a cólera, é o riso que mata. Eia, contra o espírito de Gravidade! 

Aprendi a andar: desde então corro sem esforço. Aprendi a voar: desde então 

já não espero que me empurrem para mudar de sítio. 

Vede como me sinto leve; vede, voo; vede, sobrevoo-me; vede, há em mim um 

Deus que dança. 

 

Assim Falava Zaratustra 

Friedrich Nietzsche 
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1.2. PÓRTICO SEGUNDO: «DOS DESPREZADORES DO CORPO» 

 

Tenho uma palavra para dizer àqueles que desprezam o corpo. Não lhes peço 

que mudem de opinião nem de doutrina, mas que se desfaçam do seu próprio corpo – 

o que os tornará mudos. 

«Sou corpo e alma» – assim fala a criança. E porque não falaremos como as 

crianças? 

Mas o homem desperto para a consciência e para o conhecimento diz: «Sou 

todo eu corpo, e nada mais; alma é uma palavra que designa uma parte do corpo». 

O corpo é uma grande razão, uma multidão unânime, um estado de paz e de 

guerra, um rebanho e o seu pastor. 

Essa pequena razão a que chamas teu espírito, ó meu irmão, não passa de um 

instrumento do teu corpo, e bem pequeno instrumento ele é, um brinquedo da tua 

grande razão. 

Tu dizes «eu», e orgulhas-te dessa palavra. Mas algo de mais vasto existe em 

que recusas crer, o teu corpo e a sua grande razão; esse não diz Eu, mas age como 

um Eu. 

O que a inteligência pressente, o que o espírito reconhece, jamais tem o seu 

fim em si. Mas a inteligência e o espírito desejariam convencer-te de que são o fim de 

todas as coisas; tão grande é a sua vaidade. 

Inteligência e espírito mais não são que instrumentos e brinquedos; o Si situa-

se para além. O Si informa-se também através dos olhos dos sentidos, escuta também 

através dos ouvidos do espírito. 

O Si está incessantemente de atalaia, incessantemente à espreita; compara, 

submete, conquista, destrói. Ele reina, e é também o senhor do Eu. 

Para além dos teus pensamentos e dos teus sentimentos, meu irmão, há um 

senhor poderoso, um desconhecido sábio, que se chama o Si. Ele habita o teu corpo, 

ele é o teu corpo. 

Há mais razão no teu corpo que na própria essência da tua sabedoria. E quem 

sabe para que necessita o teu corpo da essência da tua sabedoria? 

O teu Si ri do teu Eu e dos seus saltos pretensiosos. «Que me importam estes 

saltos e estes voos do pensamento? diz ele de si para si. Desviam-me do meu fim. 

Pois eu conduzo o Eu pela mão, e insuflo-lhe os seus pensamentos». 

O Si diz ao Eu: «Agora sofre.» E o Eu sofre e a si próprio pergunta o que fazer 

para não sofrer mais – para isso lhe deve servir o pensamento. 

O Si diz ao Eu: «Agora alegra-te.» E o Eu sente alegria e a si próprio pergunta 

o que fazer para gozar da alegria e muitas vezes ainda – para isso lhe deve servir o 

pensamento. 

Lançarei a verdade ao rosto dos que desprezam o corpo. O seu desprezo é a 

substância do seu respeito. Pois o que criou estima e desprezo, valor e querer? 

O Si criador criou para seu uso o respeito e o desprezo, criou para seu uso a 

alegria e a dor. O corpo criador para seu uso formou o espírito, para ser a mão do seu 

querer. 

Mesmo na vossa loucura e no vosso desprezo, desprezadores do corpo, servis 

o vosso Si. Eu vo-lo digo, é o vosso Si que quer morrer e se afasta da vida. 
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Não pode fazer já o que acima de tudo ama: criar o que ultrapassa; esse é o 

objecto do seu desejo supremo, de todo o seu fervor. 

Mas é já demasiado tarde – por isso quer o vosso Si morrer, ó desprezadores 

do corpo. 

O vosso Si quer parecer, e por isso vos tornásteis os desprezadores do corpo. 

Pois não estais já aptos a criar o que vos ultrapassa. 

Por isso vos irritais contra a vida e contra a terra. Há uma inveja inconsciente 

no olhar de esguelha do vosso desprezo. 

Não seguirei os vossos caminhos, desprezadores do corpo. Não sois vós as 

pontes que conduzem ao Super-homem. 

 

Assim Falava Zaratustra 

Friedrich Nietzsche 
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1.3. PÓRTICO TERCEIRO: DA ARQUITETURA DO ORBE 

 

Chega-se ao fim e, em concomitância com tal chegada, é altura de dar 

corpo, não fosse o prezador do corpo a escora de todos os sentidos, emoções 

e inteleções, ao relatório de estágio profissional. O estágio profissional, 

exigindo um leque de valências de múltiplos eixos por parte do estudante, 

mediante a natureza eclética e complexa dos processos de ensino-

aprendizagem, distingue dois momentos (Matos, 2013a): a prática de ensino 

supervisionada, desenvolvida em contexto real de ensino, na órbita das três 

áreas de desempenho, promovendo a integração no exercício da vida 

profissional docente; o respetivo relatório, que pretende documentar a 

experiência dessa prática, concorrendo para a eutrofia do processo de 

formação. Todas as experiências em contexto de prática foram importantes, 

sendo naturalmente delicado operar-se numa disposição exaustiva. Ainda 

assim, em duas partes distintas, vão-se representar os mapas, pretendendo-se 

colocar uma lupa sobre as duas macroquestões que perpassam as normas 

orientadoras (Matos, 2013b): a questão pedagógico-didática da Educação 

Física; a questão da formação da competência docente. Do primeiro mapa 

constam os pontos cardeais do nosso périplo, num esboço desigualmente 

deformado, representativo da sua intensidade idiossincrática; o segundo mapa 

é desenhado por referência à função letiva, a mais importante das funções (se 

com este ímpeto o podemos afirmar), congregando um olhar minucioso, por 

vezes mais ruborescido, revivificando-se as primaciais reflexões do diário de 

bordo e girando-se em redor das realísticas regiões terrestres do planeamento, 

da realização – instrução, clima/ disciplina, gestão – e da avaliação do ensino. 

Como difícil organizar pontos estanques de ataque, porque tudo muito 

interligado e dependente, desportivizaremos as palavras, conferindo-lhes 

independência e poder decisório para que, umas seguidas de outras, estas 

ocasionando aquelas, determinem a aparência final deste texto. O que se 

intenta, sobretudo, é uma narrativa assente na reflexão sobre a reflexão na 

ação, reforçando-se o valor epistémico da experiência e contribuindo-se de 
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forma decisiva para o desenvolvimento do conhecimento profissional do 

professor (Schon, 1987, 1992). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. O MAPA ANAMÓRFICO 

Uma Representação Imediata… 
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2. O MAPA ANAMÓRFICO 

 

Inicia-se o percurso com muita motivação, vontade de aprender e, 

principalmente, de ensinar. Acredita-se que se reúnem condições para 

corresponder às exigências que serão impostas pelo ano de estágio e acredita-

se, igualmente, que se conseguirá coadjuvar a Escola na sua missão 

educativa, fazendo-se uso de amplas competências e fundamentalmente 

através de um ensino de qualidade. 

O professor conquista uma boa entrada com a Turma, dominando 

bastante bem o pulsar das categorias didáticas e conseguindo uma agradável 

simbiose entre si e os alunos, o que resulta em dinâmicas adequadas nas 

primeiras aulas. Com o decorrer do ano letivo, porém, os alunos (alguns deles 

principalmente) tratam de dar conta dos seus défices de comportamento e de 

disponibilidade motora, influenciando tais fatores, obviamente de forma 

negativa, o clima instalado nalgumas das aulas, fazendo com que o professor 

denotasse dificuldades na solvência de indesejáveis condutas e em dar forma, 

na prática, aos objetivos e situações de aprendizagem que projetava nos seus 

planos de aula – o que porventura se justifica face à impreparação 

característica desta fase (Braga, 2001; Perrenoud, 2002), à dificuldade em lidar 

com a (in)disciplina, com turmas numerosas de alunos e, também, quanto à 

árdua empreitada que reside na tentativa de controlo, ao máximo grau, das 

propriedades contingenciais de cada aula (Doyle, 1986). 

O professor vai-se então apercebendo que se encontra perante uma 

Turma que requer cuidados redobrados do ponto de vista da inculcação de 

apropriadas atitudes, o que o obriga a agir em conformidade na projeção do 

seu ensino, o qual, progressivamente, se vai reconfigurando, não apenas pelo 

conjunto de situações sucedidas em sala de aula e respetivas reflexões, mas 

também pela partilha de convicções e ideias situada nos encontros 

pedagógicos do núcleo de estágio, pelas observações sistemáticas realizadas 

e pelas conversas mais informais com Professora e Colegas. De um ensino 

inicial essencialmente direcionado para a assertividade quanto à transmissão-

apropriação das habilidades motoras, da cultura desportiva e do treino da 
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condição física, o professor vê-se na obrigação de redistribuir os pesos pela 

balança das quatro categorias transdisciplinares (Vickers, 1990), passando os 

aspetos psicossociais a ocupar um lugar de maior destaque. As tomadas de 

decisão daí decorrentes tiveram implicações ao nível do planeamento das 

unidades temáticas, que sofreram uma filtragem dos conteúdos primitivamente 

selecionados, não se avançando, nalguns casos, para as habilidades 

desportivo-motoras e para as formas de jogo mais complexas – também como 

reflexo das respostas motoras dos alunos às situações de aprendizagem e das 

necessárias adaptações em função da relação matéria-tempo. De igual modo, 

e até mais marcadamente, registaram-se mudanças no planeamento das aulas, 

com modificações diretas na instrução, que viu o seu tempo de duração 

reduzido e passou a ser composta por mensagens muito dirigidas, na seleção 

das situações de aprendizagem, configuradas sempre com declaradas 

intenções de favorecerem a densidade motora e de promoverem uma 

autonomia (muito) controlada dos alunos, e nos múltiplos fenómenos de gestão 

da aula, obtendo-se o alinhamento de grupos segundo critérios 

comportamentais, potenciando-se a relação espacial professor-alunos, o 

respeito pela manipulação e preservação dos materiais/ equipamentos e o 

controlo do tempo, do tempo total, procurando-se a máxima fluidez da aula, e 

dos tempos parciais, que se dotaram com maior diversificação de situações e 

com maior volume de rotações, precavendo-se, desse modo, o surgimento de 

comportamentos inapropriados – característicos, e por vezes de considerável 

repetência, em Educação Física (Pieron, 1999; Rosado & Marques, 1999). 

Claro que planear a este nível, considerando a presença de tantos fatores, foi 

tarefa árdua, mas o professor nunca se demitiu de o procurar fazer da melhor 

maneira, conseguindo apresentar bons resultados em determinadas aulas, 

embora, em abono da verdade se admita, nem sempre com a dimensão que 

projetara. 

Centremo-nos por ora numa resumida análise aos módulos lecionados, 

respeitando a ordem de capitalização na distribuição anual das matérias. 

Jogos desportivos coletivos I – Voleibol. O trabalho nesta modalidade, 

desenvolvido essencialmente durante o primeiro período, envolveu importantes 
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ponderações, respeitando os conteúdos que se impunham ensinar aos alunos, 

encadeando o ensino de forma progressiva e dialética e articulando as ações 

de ataque e de defesa ao longo das aulas, sempre privilegiando a técnica 

através da tática (Mesquita, 2006, 2009). Após a avaliação inicial, o grande 

objetivo passou por fazer com que os alunos apresentassem um bom nível de 

jogo no 3x3, havendo no entanto a perspetiva de se poder chegar à forma de 

jogo 4x4. Com o avançar da unidade temática e dos seus respetivos 

ajustamentos decidiu-se que não se avançaria para o 4x4, preferindo-se 

consolidar, no 3x3, os processos táticos, com os corretos posicionamentos e 

deslocamentos e com os requisitos técnicos necessários para repulsão da bola. 

Facto é que as decisões tomadas lavraram uma satisfatória progressão nos 

alunos, pelo que se acredita ser hoje possível integrar a Turma no 4x4. O 

remate, todavia, apesar dos esforços concretizados, careceu de maior 

desconstrução por parte do professor, para que pudesse sofrer uma 

transferência mais bem conseguida para o jogo. 

Dança social I – Chá-chá-chá. Uma unidade temática bastante curta, 

constituída apenas por cinco tempos letivos, que contou com a colaboração de 

uma professora de Educação Física da Escola, perita em dança, na definição 

de uma coreografia composta pelo encadeamento e repetição de três 

sequências de passos/ figuras, que foram sucessivamente introduzidas. As 

preocupações do professor, que tratou de angariar o conhecimento que 

conseguiu sobre a matéria, prenderam-se com a formação dos alunos em 

pares, segundo critérios de comportamento e de estatura, e por proporcionar a 

necessária quantidade de exercitação da coreografia, com e sem música, 

relembrando e encadeando os passos aprendidos de forma progressiva. Não 

obstante a dificuldade revelada pela maioria quanto à entrada nos tempos da 

música e no acerto da coordenação com o par, alguns alunos cumpriram a 

coreografia de forma interessante e, em casos excecionais, com a qualidade de 

movimento apropriada, em temas como o espaço, o tempo, a relação e a 

energia (Ávila & Lebre, 2011). 

Ginástica de solo e aparelhos I. Das matérias lecionadas, a ginástica, 

causadora de muita indecisão, de avanços e recuos, é aquela que se avalia de 
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forma menos positiva. O professor, que, por vezes, não foi feliz nas decisões 

que tomou, enveredando por estratégias de ensino que se revelaram pouco 

ajustadas à relação da Turma com a modalidade e sendo-lhe difícil liderar 

eficazmente as dimensões da intervenção pedagógica, pensa que não tenha 

chegado a convencer os alunos da importância da modalidade no seu currículo 

desportivo, ficando a manifestação de conhecimentos e capacidades 

efetivamente longe do inicialmente perspetivado. Na mesma linha, o ensino das 

habilidades motoras mais complexas, como os rolamentos encarpados e, 

particularmente, do apoio facial invertido e da roda, requeria uma melhor 

projeção por parte do professor, concretamente uma melhor seleção e 

articulação das progressões de aprendizagem, concedendo-lhes igualmente 

um maior volume de exercitação. 

Atividades físicas/ Contextos e saúde I. Neste módulo pretendeu-se que 

os alunos realizassem um trabalho, em grupo, que poderia versar sobre um de 

três temas, selecionados em conformidade com o veiculado nos programas 

nacionais. Todos os grupos receberam, antecipadamente, um guião com a 

disponibilização de toda a informação necessária para a realização da tarefa, 

mas os resultados ficaram aquém do expectável. A maioria dos grupos revelou 

falta de exploração de conceitos, desviando-se sobretudo da centralidade dos 

temas. Fica a opinião de que talvez se conseguissem melhores desfechos caso 

se fizesse um tratamento mais metódico do disposto nos programas, 

estreitando-se e aguçando-se os temas apresentados e pedindo-se algo de 

ainda mais concreto aos alunos. Mas, claro como água, nem tudo se justifica 

por aqui, havendo nítida falta de pesquisa por parte de alguns grupos. 

Desportos de raquetes I – Ténis. Talvez fosse esta a matéria em que o 

professor conseguiu maior sucesso, denotando-se boas evoluções ao nível das 

aprendizagens dos alunos. A dinâmica própria do ténis garante uma grande 

adesão dos alunos, sendo, contudo, indispensável que o professor consiga 

criar as condições ideais para que consigam, o mais rapidamente possível, 

dominar minimamente os gestos técnicos que lhes permitam jogar uns com os 

outros. Foi exatamente isso que o professor buscou, aproveitando a formação 

e o conhecimento que detém quanto ao ensino da modalidade. Com a 
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utilização de bolas de menor pressão, facilitadoras do aumento da fluidez de 

jogo e do processo de ensino-aprendizagem, as habilidades motoras foram 

introduzidas e desenvolvidas na lógica da melhoria progressiva do jogo. As 

últimas aulas foram bem diferentes das primeiras (para melhor), relativamente 

à compreensão dos alunos acerca do jogo e às execuções tático-técnicas. 

Aptidão física1. Para que se analise a aptidão física é incontornável 

fazerem-se as devidas referências ao treino funcional. Através desta 

metodologia, que apela à função motora global e que se constitui por 

características bastante interessantes do ponto de vista pedagógico, os dois 

núcleos de estágio implementaram um programa de desenvolvimento das 

capacidades motoras (submetido a avaliação pela bateria de testes Fit-School), 

donde (julga-se) se obtiveram indicadores positivos (apresentados no nosso 

estudo de investigação-ação). Para além dos exercícios específicos da bateria 

Fit-School, que foram repetidos consistentemente, construíram-se inúmeros 

circuitos, com inúmeros movimentos e variantes, aproveitando-se o material 

existente na Escola e a inclusão de música durante o treino, o que cativou os 

alunos para o trabalho da aptidão física. Não nos é, nem científica nem 

eticamente, permissível a extração de inferências concludentes quanto ao que 

se promoveu no âmbito do treino funcional com as turmas, mas acreditamos 

estar em presença dalgo que merece ser analisado ao detalhe quanto à 

contribuição oferecida para o desenvolvimento da condição física nas aulas de 

Educação Física, também, nesta sequência, quanto à providência da 

aprendizagem e exponenciação de movimentos funcionais, a empregar no 

quotidiano, e quanto aos firmes contributos ao nível do relacionamento com o 

corpo; isto é, ter corpo e movimento disponíveis, em adaptação, modificação e 

fruição, num confronto e intercessão permanentes com o mundo (Bento, 1987; 

Matos, 2014). 

Claro que a organização e gestão do ensino e da aprendizagem 

pressupuseram uma articulação ótima entre conceção, planeamento, 

realização e avaliação, como é aliás condição nas normas orientadoras (Matos, 

                                                           
1 Seguindo em consentaneidade com o que se preconizou ao longo da prática de 
ensino supervisionada, não se faz neste relatório qualquer distinção entre os conceitos 
aptidão física e condição física. 
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2013b). Estando a Turma inserida num curso profissional, impôs-se analisar 

cuidadamente o elenco modular, os objetivos e competências a desenvolver, 

considerando atentamente o plasmado nos programas no âmbito dos cursos 

profissionais de nível secundário. Nessa decorrência, os conhecimentos 

concretos da Educação Física (de conteúdo, didáticos, metodológicos), bem 

como saberes docentes mais generalistas, informaram a planificação do ensino 

aos níveis anual, unidade temática e aula. Uma planificação que, naturalmente, 

não se edificou à revelia do contexto cultural e social dos alunos e da própria 

Escola, mas uma planificação que, reconheça-se, pecou, por parte do 

professor e em alguns momentos, por ser demasiado ambiciosa para os 

abreviados cem minutos de contacto semanais, que nunca chegaram 

verdadeiramente a ser cem e, principalmente, para o panorama da Turma. Na 

realização do ensino, que de algumas vezes se revestiu por uma atmosfera 

rarefeita, destaca-se resumida e positivamente a consistência quanto à 

preocupação pela utilização da terminologia específica da disciplina (leia-se, 

também, uma terminologia adequada à compreensão dos alunos), em 

potenciar a envolvência dos alunos nas aulas e o rendimento crescente da 

qualidade da instrução, do feedback pedagógico e, crê-se, do tempo potencial 

de aprendizagem. A avaliação assentou nas suas diferentes modalidades, 

construindo-se instrumentos de aferição de desempenho em função da 

matéria/ conteúdos e com referência a critérios, procurando-se, sobre os 

registos obtidos e o tratamento dos dados, o máximo de coerência e de 

eficácia. 

A labutação desenvolvida na alçada da primeira área de desempenho, 

pese embora tenha entroncado, por repetidas vezes, com infindas incertezas e 

indecisões, apoiou-se no objetivo manifesto de conduzir os alunos a 

aprendizagens significativas, na polivalência de domínios da Educação Física. 

A procura dessa eficácia pedagógica radicou-se numa substanciosa partilha 

estabelecida com a Professora orientadora, com a Professora cooperante e 

com os Colegas estagiários, nos encontros pedagógicos que se firmaram, por 

intermédio dos quais saíram robustecidas as funções de cooperação, 

investigação e organização, assim como, evidentemente, a função letiva. O 
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impulso desses encontros, fortemente imbuído de cogitação e entreajuda, 

abriu, declaradamente, espaço ao desenvolvimento profissional do professor, 

que procurou veicular a grande maioria dos ensinamentos aí aprendidos para a 

sua atividade diária. Na vereda do desenvolvimento profissional impõe-se 

analogamente dar conta da atenção dedicada ao diário de bordo, cujas 

reflexões, que se procuraram dotar de uma argumentação robusta, quer 

escrita, quer o mais possível sustentada na investigação, verteram sobre as 

dificuldades percecionadas no decurso do ano letivo; seguindo numa 

disposição voltada para a compreensão da realidade, de constante indagação 

e operando nas dimensões pragmática e formativa da reflexão (Alarcão, 1996) 

procurou-se a supressão ou atenuação dessas dificuldades, especialmente as 

advindas do processo de ensino-aprendizagem. 

A relação próxima e colaborativa celebrada com o corpo docente – de 

forma mais estreita com os professores de Educação Física – e com os demais 

intervenientes da Escola contribuiu sobremaneira para o conhecimento da 

cultura e das condições locais e para a adaptação ao modus faciendi da 

organização. A participação nas reuniões do Grupo de Educação Física e do 

conselho de turma permitiu testemunhar o trabalho de equipa em ação, 

destacando-se, nas primeiras, as decisões situadas ao nível do currículo dos 

alunos, dos recursos temporais, espaciais, materiais e, nas segundas, o 

enriquecimento do conhecimento acerca de cada aluno e as deliberações, 

concertadas, que implicaram a adoção de linhas de atuação comuns em função 

das especificidades da Turma. 

Na esteira das atividades não letivas convém sobrelevar a atividade Fit-

Games, desenvolvida pelos dois núcleos de estágio, que, procurando a 

sinergia entre a Escola e o meio envolvente, resultou numa aparência final que 

foi de encontro ao plural objetivo delineado: promover a adoção de estilos de 

vida ativos, a disciplina de Educação Física e a integração dos alunos na 

Escola, através da visibilidade concedida ao desenvolvimento da aptidão física 

segundo a metodologia inovadora do treino funcional. De ocorrência prévia, a 

conferência Exercício físico, performance, estética e saúde, também 

organizada por ambos os núcleos, que gozou do discurso de um professor 
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especialista no tema e se dignou a oferecer uma perspetiva centrada nas 

virtualidades do Desporto e da contribuição do exercício físico no plano de 

desempenho, estético e de saúde, consistiu numa adequada projeção (no 

levantar do véu) da atividade prática Fit-Games, que tratou de complementar 

aquilo que ficou deste primeiro momento. 

 

Assim se finda o mapeamento inicial, intencionalmente declinado para o 

processo de ensino-aprendizagem. Mas de uma anamorfose geográfica quer-

se isso mesmo: um desenho imperfeito que represente a intensidade de um 

tema, ou, o desejo projetado em cima de um tema. O propósito da anamorfose 

que se apresenta reside na eficiência de destaque ao tema cartografado – a 

prática de ensino supervisionada. Nem tudo está dito, nem este primeiro mapa 

representa uma síntese da integralidade do seguinte, nem se vislumbra, 

reforce-se, uma constância quanto à riqueza de detalhes nas três áreas de 

desempenho, dado que foi a primeira que se perfilhou como a mais 

proeminente e desafiante para o professor e razão por que, apesar da 

competência docente não se esgotar na função letiva, esta há de arrogar-se 

sempre como a principal função2. 

Este mapa consagra uma imagem genérica e relativamente simplificada 

da realidade, entremostrando-se os fenómenos a estudar. Tratar-se-á 

seguidamente de enfrentar aquele que se avoca como o grande problema, no 

que respeita à representação de um mapa: o relevo. 

 

 

 

 

 

                                                           
2 A este propósito, no Apêndice I pode ser visto o poster Nós e os laços da Educação 
Física, elaborado em parceria pelos dois núcleos de estágio, que contou com um 
contributo muito valioso da Professora orientadora e que viria, posteriormente, a afixar-
se na Escola. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. O MAPA TOPOGRÁFICO3 

A Representação do Relevo dos Principais Territórios… 

                                                           
3 Um mapa topográfico nem sempre o é. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

3.1. O PLANEAMENTO 

 

Abracemos, nas linhas que se seguem, uma breve e modesta 

interpretação das reflexões de Jorge Olímpio Bento (2003) acerca do 

planeamento. 

Do ponto de vista da educação e da formação, a planificação empenha-

se na prescrição das componentes do processo de ensino e aprendizagem, 

nos seus diferentes níveis de realização; pressupõe o desenvolvimento de 

meios que racionalizem e regulem esse processo; dedica-se ao alcance de 

resultados consecutivamente melhores em virtude da confrontação diária com 

problemas teóricos e práticos; significa aprender a essencialidade das tarefas e 

processos pedagógicos.  

Da planificação do processo educativo pode dizer-se que assenta nalgo 

de complexo, intrincado, porquanto abrange ou encerra várias coisas e ideias e 

depende de condições variadas. Todavia, avançam-se dois níveis 

fundamentais, que devem reger a programação e direção do planeamento: o 

nível das indicações generalistas, do foro central; o nível das indicações 

específicas, do foro local. O projeto de planeamento deve partir das 

coordenadas dos programas, designadamente da conceção de formação geral, 

do desenvolvimento eclético da personalidade e do grau de cientificidade e 

relevância socioprática do ensino, respeitando a preponderância dos alunos no 

seu próprio desenvolvimento e também as conexões lógicas professor-ensino e 

alunos-aprendizagem, devendo, num similar grau de alcance, comportar as 

condições locais (pessoais, sociais, materiais), a fim de que consiga 

representar um sólido impulso para a aprendizagem de conhecimentos e 

capacidades nos alunos. 

Em consonância, o planeamento em Educação Física reclama uma 

reflexão vigilante quanto à direção e controlo do processo de ensino, cabendo 

ao professor, à luz dos princípios específicos da disciplina, do seu 

instrumentário metodológico, veicular as orientações inscritas nos programas 

para o centro da sua programação, no qual devem conformemente habitar as 

condições concretas que balizam a sua atividade pedagógica. A planificação é, 
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assim, «o elo decisivo da ligação das exigências programáticas à situação 

concreta» (p. 58); é uma «antecipação mental» (ibidem) do professor sobre o 

seu ensino. 

Um nível elevado de planificação é conditio sine qua non para um ensino 

de qualidade, contudo não se quer, nem se pode, conglutinar, num único plano, 

a versatilidade de aspetos da Educação Física e a volubilidade de condições e 

contextos. Deste modo, a «definição do essencial» (p. 57) e a «concentração 

em pontos fulcrais» (ibidem) são predicados imprescindíveis em todos os níveis 

de planeamento, e que requerem: competência didática, o equivalente ao 

conhecimento específico dos elementos constitutivos do processo de 

planeamento; competência metodológica específica, isto é, o conhecimento 

particular do ato de ensino e aprendizagem numa determinada matéria e num 

determinado conteúdo. 

Como meio auxiliar de preparação da intervenção pedagógica, um 

instrumento de planificação deve funcionar, tanto quanto possa, como guia do 

comportamento de planificação e daquilo que é planificado, mostrando-se 

recomendável que clarifique os aspetos sobre os quais se decide e que deixe 

transparecer o como, o porquê e o quando dessas tomadas de decisão, isto é, 

as diferentes decisões acerca do processo pedagógico devem situar-se no 

tempo, na matéria de ensino-aprendizagem, no local e nos intervenientes do 

processo. Daí que as traves-mestras dos planos de preparação sejam: as 

categorias didáticas, objeto de decisão; o período de tempo e de ensino 

contemplado, onde emergem o plano anual, o plano de unidade didática e o 

plano de aula. Estes planos que, assentando numa estreita coerência e 

interdependência, viabilizam tanto a ideia de programação e preparação do 

ensino, como a melhoria da sua realização. São precisamente estes planos – 

anual, unidade temática e aula – que serão alvo de escrutínio seguidamente, 

respeitando-se o constante nas normas orientadoras, que aventam a 

planificação do ensino nestes três níveis, e o que se concretizou (e o que 

envolveu essa concretização) na escola, durante o ano letivo. 
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3.1.1. O PLANO ANUAL 

 

O plano anual confina uma perspetiva global, de primeira instância, que 

se presta à desconstrução das orientações programáticas, alocando-as ao seu 

espaço de concretização (Bento, 2003). De acordo com o mesmo autor, este 

nível de planeamento deve arquitetar-se no seio de ponderações estratégicas, 

de decisões exequíveis, que delimitem a ação no decurso do ano escolar, 

precisando os resultados a alcançar pelos alunos em termos de capacidades, 

habilidades, conhecimentos e atitudes. 

Na Escola Secundária D. Dinis, a planificação anual de Educação Física, 

erigida em harmonia com o que se preconiza na sémita delineada no parágrafo 

precedente, foi da responsabilidade do Grupo de recrutamento da disciplina, 

nela constando, para todos os anos de escolaridade, as matérias a lecionar, 

com os respetivos objetivos e conteúdos, com a metodologia e as modalidades 

de avaliação a equacionar, com os equipamentos e materiais à disposição e 

com o número de horas e de tempos letivos consagrados. Para a Turma, a 

planificação anual ficou a conhecer-se na reunião que antecedeu o início das 

sessões letivas. 

 

«A ordem de trabalhos da reunião atentou nos seguintes pontos: (1) 

informações; (2) planificações; (3) critérios gerais de avaliação e 

critérios reguladores de transição; (4) plano anual de atividades. A 

maioria da discussão incidiu nos primeiros dois pontos, com os 

professores a dirigirem muito do seu interesse e preocupação para a 

organização dos trimestres, atendendo ao calendário escolar, às 

matérias e aos espaços disponíveis. Ficou também a conhecer-se, mais 

em detalhe, a planificação para a turma, onde constam os módulos 1 a 

6, bem como a quantidade de tempos letivos propostos para cada um.» 

 

Diário de bordo (2013/ setembro/ 12) – reunião do 

Grupo de recrutamento 620 

 

Para um melhor entendimento do que recobriu este nível de 

planeamento, no caso concreto da Turma, avance-se para a explicitação da 

seleção das matérias, colocando a descoberto, em termos de composição 

curricular, o que se preceitua no âmbito dos cursos profissionais de nível 
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secundário, para a disciplina de Educação Física. Para um ciclo formativo de 

três anos, constituído por dezasseis módulos, os programas preveem, para o 

primeiro ano do curso, a seguinte estruturação (Programas de Educação 

Física, 2004): 

 

QUADRO 1 – CURSOS PROFISSIONAIS/ EDUCAÇÃO FÍSICA/ 1.ºANO 

MÓDULOS ESPECIFICAÇÃO 

Aptidão Física 
Resistência, força, velocidade, flexibilidade e 
destreza geral 

Atletismo/ Desportos de 
Raquetes/ Patinagem I 

O nível introdução numa matéria deste grupo 

Ginástica I 
O nível introdução na ginástica de solo e num 
aparelho de ginástica de aparelhos 

Jogos Desportivos Coletivos I 
O nível introdução no andebol, basquetebol, 
futebol ou voleibol 

Dança I 
O nível introdução numa Dança Social ou numa 
Dança Tradicional Portuguesa 

Atividades Físicas/ Contextos e 
Saúde I 

(Os objetivos 1, 2 e 3 especificados na parte II do 
programa) 

 

No Quadro 2 exprime-se a derradeira seleção das matérias para a 

Turma, reflexo das deliberações pedagógicas do Grupo, apreciado o constante 

no Quadro 1, bem como as limitações e possibilidades particulares ao nível da 

realidade educativa concreta. 

 

QUADRO 2 – TURMA/ SELEÇÃO DAS MATÉRIAS 

MÓDULOS MATÉRIAS 

1. Aptidão Física 
Resistência, força, velocidade, flexibilidade e 
destreza geral 

2. Desportos de Raquetes I Ténis 

3. Ginástica I Solo e Minitrampolim 

4. Jogos Desportivos Coletivos I Voleibol 

5. Dança Social I Chá-chá-chá 

6. Atividades Físicas/ Contextos 
e Saúde I 

(Os objetivos 1, 2 e 3 especificados na parte II do 
programa) 

 

Apesar do planeamento anual ter pertencido ao quadro de encargos do 

Grupo disciplinar, não se esteve completamente de parte, exercendo-se, pelo 

contrário, uma participação convicta no processo, procurando-se, dentro das 

tidas possibilidades, integrar o cálculo de decisões que, nunca descurando a 
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apreciação das melhores condições para a aprendizagem dos alunos, visou o 

balizamento, ainda que em linhas gerais, do ensino da Educação Física na 

Turma4. Pelo acompanhamento a este nível foi possível perceber, in loco, por 

que se estabelece esta fase da planificação, atestando-se das dificuldades e 

cuidados peculiares que reclama, o que consistiu, na fase inicial do roteiro que 

viria a traçar-se, num determinante fator de aprendizagem da profissão. 

 

«Dia de envio da distribuição anual das matérias para a turma, a qual foi 

pensada a partir dos módulos a lecionar e dos espaços disponíveis. 

Para um ano letivo com um total de cinquenta e seis tempos, de 

cinquenta minutos, com dois tempos consecutivos por sessão, e com 

rotação dos espaços de duas em duas semanas, a distribuição das 

matérias revelou-se das tarefas mais difíceis até então. Vai-se esperar 

pela informação de retorno da professora para saber se o que se fez 

pode vigorar como versão final.» 

 

Diário de bordo (2013/ setembro/ 30) – 

distribuição anual das matérias 

 

O que igualmente constitui uma tarefa impreterível do planeamento 

anual é a distribuição anual das matérias, esta, que exclusivamente 

elaboramos. É inicialmente proposto um dado número de unidades letivas para 

cada matéria, pelo que depois se impõe que cada professor, de acordo com o 

roulement de instalações, que, no caso da Escola, discrimina o espaço de aula 

para cada turma, evidenciando uma rotatividade de espaços de duas em duas 

semanas, proceda à sua ordenação ao longo dos três períodos. 

A falta de coincidência entre as matérias pretendidas para lecionar em 

determinados momentos do ano e os espaços consentidos pelo roulement fez 

com que a consecução desta tarefa envolvesse bastante perícia. Das 

contrariedades impostas, decorrentes do esforço de ligação dos espaços com 

os módulos, podem dar-se como exemplos a tentativa de capitalização das 

muitas aulas que se destinavam ao Ginásio Clube de Santo Tirso, a dificuldade 

                                                           
4 Por exemplo, foi aceite a sugestão que fizemos de, no módulo 2, substituir-se o 
badminton (matéria preliminarmente selecionada pelo Grupo) pelo ténis, logrando-se, 
dessa forma, da mais-valia residente no maior conhecimento da matéria de ensino por 
parte do professor. 
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de se incluir o ténis nas aulas terminais do ano (de modo a poder evitar-se a 

chuva), a incerteza quanto ao espaço a selecionar-se para as aulas de dança. 

Do exposto, quer na globalidade do que se argumentou sobre o tema, 

quer, especificamente, nas duas transcrições do diário de bordo recrutadas, 

coloca-se em evidência a delicadeza envolta nas decisões e tarefas deste nível 

de planeamento. Tanto é que algumas ou muitas dessas decisões, apesar de 

ocorridas no seu tempo ótimo, prévio à interação pedagógica, não deixaram, 

com o decorrer do ensino, de sofrer os seus (re)ajustes e reformulações. 

Reafirme-se que o que consta do planeamento anual não contém ainda todos 

os pormenores necessários de preparação e projeção do ensino, importando 

que, seguindo numa direção crescente de pormenor, nos desviemos para a 

unidade temática, que catapulta o processo de planificação para outro nível de 

detalhe. 

 

3.1.2. O PLANO DE UNIDADE TEMÁTICA 

 

A unidade temática, que consiste no planeamento de um agrupado de 

aulas relacionadas com uma mesma matéria, vê o seu conteúdo ser insuflado 

pelos objetivos e orientações metodológicas provenientes do programa e do 

plano anual e é de preponderância axial no processo pedagógico, pelo que se 

apresentam a professor e alunos, exatamente, a direção e etapas do ensino e 

aprendizagem (Bento, 2003). A importância da unidade temática é 

abundantemente aclamada e decifrada por todos os autores que se foram 

perscrutando, a respeito do planeamento. Se para Siedentop & Tannehill 

(2000) a eficácia do professor passa muito pelo planeamento integral desta 

unidade, voltando a Bento (2003), ela constitui o nível fundamental de 

planeamento do ensino, nela residindo «precisamente o cerne do trabalho 

criativo do professor» (p. 76). Apoiando-nos neste autor, se, no cômputo geral 

da sua importância, a planificação é «o elo decisivo da ligação das exigências 

programáticas à situação concreta» (ver 3.1.), apraz que agora também se 

diga, por meio de uma organização de raciocínio similar, que a unidade 

temática é o elo transformador dessas exigências e do plano anual em 
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indicações concretas para todas as aulas, fazendo assim com que, ao inverso 

de se sucederem desligadas umas das outras, cada uma se revista de sentido 

e intencionalidade, conferindo-se uma lógica sequencial ao seu conjunto e 

excitando-se, melodiosamente, o desenvolvimento dos alunos.  

A despeito de a unidade temática dever refletir o ecletismo do currículo, 

chamando a si os principais objetivos de desenvolvimento da personalidade 

dos alunos, e permitindo, a sua cuidada elaboração pelo professor, a 

organização das experiências de aprendizagem de forma integrada, vai 

persistindo a negligência no cumprimento desta etapa da planificação, 

preferindo-se a concentração ilhada nas aulas e desaproveitando-se, portanto, 

a oportunidade ali residente em fazer-se crescer o sentido e a robustez das 

aprendizagens (Bento, 2003; Rink, 2014). No nosso caso, engenhosamente 

conduzidos pela Professora cooperante, nunca se consentiu a desatenção pela 

unidade temática, sendo a sua imensa utilidade na projeção do ensino 

convenientemente transmitida e debatida. 

 

«…dá-se um pouco a ideia de que se continua a pensar aula a aula, 

não se considerando, como se impõe, todas as dimensões do 

planeamento… O que pretende a professora, com a insistência na 

unidade temática, é que sejamos capazes de construir uma sustentação 

forte para as nossas aulas.» 

 

Diário de bordo (2013/ novembro/ 12) – encontro 

pedagógico do núcleo de estágio 1 

 

 «…o professor tem de pensar a aula, pensando nas unidades 

temáticas que estão a ser desenvolvidas, sem o esquecimento para 

com a de aptidão física, e ir organizando, dessa forma, o seu ataque em 

várias frentes.» 

 

Diário de bordo (2013/ outubro/ 23) – encontro 

pedagógico do núcleo de estágio 1 

 

Se o principal do planeamento anual, como se mostrou, foi desenvolvido 

pelo Grupo de coordenação de Educação Física, tanto o plano de unidade 

temática como o plano de aula se ergueram da combinação entre o exercício 

produtivo de cada estudante e o intercâmbio de conceções e ideias instituído 
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nos encontros pedagógicos do núcleo de estágio. Na construção dos dois 

últimos níveis de planeamento apoiamo-nos no Modelo de estrutura do 

conhecimento, de Joan Vickers (1990), convindo que, sobre este mesmo 

modelo, avancemos com uma sumária exposição e expliquemos os 

procedimentos que tomamos. 

O Modelo de estrutura do conhecimento dedica-se à estruturação do 

processo de ensino, tendo por referência o conteúdo5. Parte-se do postulado 

de que o desenvolvimento das diferentes modalidades desportivas assenta, por 

um lado, num conhecimento de base comum a todas elas e, por outro, no 

conhecimento específico das particularidades de cada uma. É, portanto, 

colocada a ênfase no conhecimento da matéria, cabendo ao professor a sua 

investigação aprofundada e ligando esse conhecimento com a metodologia e 

as estratégias para o ensino. O modelo de Vickers é constituído por três 

grandes fases, que englobam oito diferentes módulos: fase de análise 

(módulos 1, 2 e 3), fase de decisões (módulos 4, 5, 6 e 7), fase de aplicação 

(módulo 8). 

Assim, e em congruência com este modelo, procedemos ao estudo e 

organização da matéria, elaborando uma síntese hierárquica dos seus 

conteúdos em quatro categorias transdisciplinares (habilidades motoras, 

fisiologia do treino e condição física, conceitos psicossociais, cultura 

desportiva) – módulo 1, estrutura do conhecimento; fizemos o levantamento 

das condições concretas para lecionar (recursos temporais, espaciais e 

materiais) – módulo 2, análise do envolvimento; caracterizamos os alunos 

(evidência de capacidades, nível de desenvolvimento, necessidades), 

realizando uma avaliação inicial, ou, como designa a autora, um «plano de 

descoberta» (p. 93) – módulo 3, análise dos alunos; decidimos acerca dos 

conteúdos a ensinar e organizamos temporalmente as funções didáticas para 

cada um – módulo 4, extensão e sequência da matéria; traçamos os objetivos 

essenciais a alcançar pelos alunos no final da unidade temática, em termos de 

                                                           
5 Este modelo surge, justamente, do reconhecimento da importância do conhecimento 
da matéria de ensino na eficácia do processo de instrução (ver nota 4). Identificando a 
mais-valia deste modelo como guião para o ensino, os normativos do estágio 
profissional sugerem, explicitamente, a sua utilização na realização do planeamento. 
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competências motoras, de conhecimento e de atitude – módulo 5, definição de 

objetivos; estruturamos a avaliação (critérios a observar, formato e cálculo do 

produto final) – módulo 6, configuração da avaliação; apresentamos as 

situações e progressões pedagógicas para os objetivos propostos – módulo 7, 

atividades de aprendizagem; por fim, o módulo 8 – aplicações – reflete o 

emergente do tratamento dos módulos anteriores e representa o culminar de 

todo o processo, respeitando à aplicação concreta das unidades temáticas e 

dos planos de aula. 

A adoção do Modelo de estrutura do conhecimento importa integridade e 

utilidade ao ato de planeamento e preparação do ensino, e por isso se 

procurou seguir-lhe os passos. Se o professor não quiser confecionar, à letra, 

este rigoroso Modelo, saberá, pelo menos, que se não pode dispensar de 

penetrante análise sobre o disposto em cada um dos seus módulos (em função 

das condições especiais do seu ensino), porque todos são extremamente 

importantes, nenhum se podendo omitir ou descurar, para que se não venham 

a infundir lacunas no processo de planificação, para que se alcancem 

patamares de qualidade na atividade letiva. Convém de resto referir, dentro do 

que se fez com este modelo, o espaço concedido às necessárias adaptações, 

conforme os dados procedentes do ensino real, que «tem naturalmente mais 

facetas do que aquelas que podem ser contempladas no seu planeamento e 

preparação» (Bento, 2003, p. 16). 

 

«Neste dia fizeram-se os ajustes finais na unidade temática de voleibol, 

a qual não se vai ainda introduzir no diário porque em primeiro se quer 

levar a debate as opções tomadas com a professora e em segundo, 

mas não secundário, porque lhe falta o enquadramento da categoria da 

condição física. As principais dificuldades sentidas residiram na seleção 

dos conteúdos, que foram cuidadosamente escolhidos em função das 

carências dos alunos emergidas na avaliação inicial, e na sua 

distribuição pelas dezassete aulas.» 

 

Diário de bordo (2013/ outubro/ 21) – unidade 

temática de voleibol 

 

De facto, foi difícil o planeamento de unidades de instrução tão distintas, 

nomeadamente quanto à articulação entre todas, à seleção dos seus 
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conteúdos e à atribuição das respetivas funções didáticas, atendendo, pois, 

forçosamente, às unidades letivas ao dispor. Mas intensifique-se os 

pormenores da dança, a partir da conexão matéria-tempo. 

Se se dá por adquirido que, na dança, alguns alunos conseguiram reter 

as aprendizagens transmitidas de forma satisfatória, muito possivelmente pela 

razão desta matéria ter sido a única (a par da aptidão física) que foi cumprida 

em aulas consecutivas, portanto de forma concentrada, havendo, desse modo, 

menor propensão para a alienação das habilidades e conhecimentos difundidos 

em cada sessão, que se admita, no mesmo grau de probidade, que não se foi 

capaz de chegar a uma considerável fasquia de alunos da forma que se 

pretendia, porque, naturalmente, os ritmos de aprendizagem são diferenciados 

e só se dispôs de cinco unidades letivas para a materialização desta unidade 

temática. 

Não se querendo contestar a atribuição de apenas cinco tempos letivos 

à dança por parte do Grupo disciplinar, que terá analisado e decidido a questão 

com a maior das acuidades e obviamente conhecedor de que a matéria em 

apreço constará dos dois anos supervenientes do curso, acautelando, 

eventualmente e para essa altura, uma aposta mais incisiva no módulo, e até 

aplaudindo, muito comedidamente, o engenho (pelas condicionantes do 

roulement) de, na distribuição anual das matérias, se ter emoldurado a dança 

em aulas sucessivas, porque quanto menor o tempo consagrado a uma matéria 

mais concentradas deverão ser as suas sessões (Programas de Educação 

Física, 2001), a absoluta verdade é que se sente que a quantidade de tempo 

aplicada nesta matéria foi reduzida, senão vejamos: o contacto semanal com a 

Turma equivaleu a uma sessão de cem minutos, o mesmo é dizer, a duas 

unidades letivas de cinquenta minutos, lecionadas de forma consecutiva; dos 

cem minutos, apenas foi possível aproveitar, efetivamente, oitenta e cinco 

(tempo total utilizado nos planos de aula); esses oitenta e cinco minutos não 

puderam, obviamente por causa do «efeito de afunilamento do tempo de 

prática» (Metzler, 1979, cit. por Piéron, 1999), ser convertidos em densidade 

motora, sequer em situações de aprendizagem específicas da dança. Em linha 

com isto, Bento (2003) alerta que tem de haver tempo para que a matéria seja 
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transmitida, exercitada, aplicada e consolidada, para o professor controlar o 

processo e o resultado dessa transmissão-apropriação e ainda para aspetos de 

gestão/ organização (ver 3.2.3.2.). 

A quantidade de tempo concedida a uma unidade temática é, 

consequentemente, uma decisão crítica, posto que, por um lado, se não for 

suficientemente extensa existe uma probabilidade menor de se consolidarem 

importantes aprendizagens, porém, por outro, quanto mais tempo é empregado 

numa matéria do programa menos o que sobra para as restantes (Rink, 2014), 

havendo por isso que reparti-lo, segundo um certo critério. O facto é que, de 

todos os módulos, a dança foi quem recebeu a menor fatia de tempo, razão por 

que se procurou assingelar a coreografia final, com vista ao sucesso da 

retenção das aprendizagens e, conjuntamente, porque cedo se conheceu a 

pouca empatia da generalidade dos alunos pela arte de compor bailados, 

sendo difícil, num curto período de contacto, influir na mudança de atitude e 

encetar as estratégias convenientes para que encarassem a atividade como 

algo de positivo, com um certo desafio e prazer. 

Há sobretudo a destacar, a propósito do itinerário pelas unidades 

temáticas, que se foi progressivamente conseguindo encará-las (e, até, 

relacioná-las) como um todo integrado, igualmente dinâmico, fazendo-se, em 

função da análise dos resultados da prática e com a frequência precisa, os 

convenientes acertos quanto à ordenação da matéria e às correspondentes 

funções didáticas, procurando-se, continuamente, a melhoria da intervenção 

pedagógica. Com o decorrer da prática de ensino foi-se ganhando competência 

metodológica, na medida em que se foi capaz de estruturar cada matéria, 

congregando-se o estímulo de capacidades e habilidades fundamentais com o 

desenvolvimento de demais aspetos da personalidade dos alunos. Melhorou-se 

no tratamento dos conteúdos a ensinar, na perspetiva da sua redução em 

termos de quantidade e complexidade, reservando-se, todavia, um núcleo 

sólido (à semelhança da camada mais íntima da Terra), formado pela 

combinação dos mais importantes e improrrogáveis elementos a ensinar. 

Reside aqui uma outra questão, não secundária, que está ligada ao facto de, 

com a diminuição dos aspetos a incluir na unidade, o professor poder conceder 
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mais tempo ao jogo, estabelecendo-o como sede central de aprendizagens e 

tornando a participação dos alunos mais significativa (Rink, 2014). Em 

concomitância, foi-se ganhando consciência, embora já o soubéssemos à 

partida, da necessidade de se planear para a repetição dos conteúdos 

escolhidos, variando as experiências de aprendizagem sobre esses mesmos 

conteúdos, para que melhor os apropriem os alunos6. 

Revivamos agora a dobragem do cabo das Tormentas, ou da Boa 

Esperança. Duas designações diferentes para o mesmo cabo; duas 

designações que servem na perfeição para cognominar o planeamento e 

preparação das sessões. 

 

3.1.3. O PLANO DE AULA 

 

Fazendo-se firme fé na premissa de que cada aula representa um 

contributo único e especial para a aprendizagem e o desenvolvimento dos 

jovens, quisemos, desde o início, passar a mensagem de que tal só se 

consegue pela partilha de responsabilidades e pela convergência de 

pensamentos e ações entre professor e alunos. 

 

«Procurou-se que percebessem a utilidade do desporto e da educação 

física no percurso de vida do professor, assim como a importância que a 

disciplina deveria assumir no percurso individual de cada um deles; 

incitamo-los a olharem-na de acordo com o valor e grandeza que 

merece e a trazerem toda a disponibilidade, motora e mental, para cada 

aula… Foi-se sintético, mas explícito, no ponto respeitante aos critérios 

de avaliação e fez-se-lhes perceber, com o devido rigor, da absoluta 

                                                           
6 Justifica-se que teçamos duas considerações sobre o que acabamos de escrever: 
quando dizemos «redução em termos de quantidade e complexidade» ou «diminuição 
dos aspetos a incluir na unidade» queremos dizer «definição do essencial» (ver 3.1.), 
ou, igualmente na linha de Bento (2003, p. 82), «simplificação didática da matéria»; 
depois, ao afirmarmos que com essa simplificação o professor pode atribuir mais 
tempo ao jogo, queremos alertar para o facto de que quanto mais carregada estiver a 
unidade ao nível dos conteúdos, mais há a necessidade de a aula contemplar 
«pequenas» habilidades e tarefas (que, embora baseadas no jogo, não o são), dada a 
sua importância para o sistema de apropriação dos alunos (e isto apesar de termos 
consciência da necessidade de um ensino dialético, que entrecruze conceitos). 
Portanto, recusa-se vivamente o galgar de etapas e o avançar a todo o custo. No 
Apêndice II dispõe-se um exemplar de uma unidade temática que construímos. 
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necessidade de cumprirem com as normas do regulamento… A prática 

irá permitir conhecê-los melhor e dar prosseguimento ao compromisso 

que se estabeleceu com todos acerca da valorização da disciplina e da 

necessidade de que cada aula seja encarada como a mais importante, 

nenhuma se podendo perder.» 

 

Diário de bordo (2013/ setembro/ 19) – reflexão 

das aulas 1ª e 2ª 

 

Se, em cada aula, professor e alunos devem mover-se em sintonia, 

aproximando forças que avivem a apropriada ambiência de interação e a 

realização do leque de objetivos proposto, é absolutamente curial que esses 

objetivos sejam plenamente claros para ambos e que cada aluno saiba para o 

que está a expender as suas energias. Daqui decorre que, para cada aula, o 

professor tenha de experimentar um labor de preparação que, atraindo a si as 

linhas-mestras dos documentos anteriores de planificação, especialmente o 

disposto no plano da unidade, vise determinar clara e equilibradamente 

objetivos e situações de aprendizagem, resultando a redação articulada entre 

ambos na constituição do plano de aula. 

Existem várias sugestões e estruturas conceptuais em que se pode 

inscrever a programação de uma aula. Ainda que apresentando ligeiras 

diferenças, todas versam sobre requisitos similares e não há um modelo fixo e 

imutável onde planear, muito dependendo do grau de especificidade da 

unidade temática, porque tem de partir-se do ponto em que está, havendo 

naturalmente unidades mais detalhadas que outras, havendo naturalmente de 

se fazer para a aula o que não se fez aquando da elaboração da unidade. O 

plano de aula adotado diverge ainda de acordo com as convicções e 

orientações metodológicas de cada professor. No seio do núcleo de estágio, o 

mesmo modelo se perfilhou para todos os estudantes7. 

 

«Não sem que antes a professora nos desafiasse a darmos a nossa 

perspetiva em relação à sua estruturação e do que dele deve constar, 

definiu-se o modelo de plano de aula a adotar. Então, no cabeçalho, as 

informações já conhecidas, que reportam aos objetivos gerais da aula, 

                                                           
7 No Apêndice III encontra-se um exemplar de um plano de aula, inscrito no modelo 
que seguimos. 
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para os quais devem ser consideradas as quatro categorias 

transdisciplinares, ao material, que deverá ser referenciado ao aluno, à 

duração da aula, ao seu número relativamente à unidade. No quadro 

inferior, a informação sobre o tempo destinado à tarefa, a parte da aula, 

se inicial, fundamental ou final, os objetivos comportamentais, os quais 

devem estar referenciados aos conteúdos e mencionar o que queremos 

que o aluno realize, a situação de aprendizagem e a organização 

didático-metodológica, que, nesta ordem, devem transmitir a descrição 

da tarefa e a forma pela qual se vão organizar alunos e professores, os 

critérios de êxito, componentes críticas ou palavras-chave, que, embora 

não sendo exatamente a mesma coisa, têm significados próximos, 

reportando-se, por regra, àquilo que vai dizer-se ao aluno, devendo ser 

sempre formulados pela positiva. Toda a redação do plano deve 

respeitar a terminologia específica da disciplina.» 

 

Diário de bordo (2013/ setembro/ 17) – encontro 

pedagógico do núcleo de estágio 1 

 

Planear-se cada aula traduziu-se, por um lado, na esperança obstinada 

de que a seleção pelo professor quanto a objetivos e experiências despertasse 

nos alunos os adequados comportamentos, que levassem a boas 

aprendizagens, equivalendo, por outro, a muitas horas de cabeça perdida; 

estamos a falar em algumas centenas, se contabilizarmos todas as aulas. E a 

absoluta verdade é que pouco ou nada disto mudou com o avançar da prática 

pedagógica. Embora possamos denominar de mais acessível o planeamento 

das aulas com uma componente fortemente avaliativa, ou naquelas em que o 

jogo estivera mais presente, quis-se, para a maioria, ir aos limites de 

exaustividade em todos os aspetos da sua preparação e vários foram os 

arranjos e modificações até à hora de início. A este respeito, Rink (2014) 

antecipa que é difícil a redação de bons planos de aula, porque quanto mais 

específicas forem as intenções do professor, mais cresce, em 

proporcionalidade, a dificuldade desse planeamento e é de esperar que 

professores iniciantes, que não dominam no espectro desejado determinadas 

matérias ou conteúdos, planeiem em maior detalhe comparativamente com 

professores experientes, mais confortáveis quanto ao ensino de uma matéria 

ou de um particular conteúdo. 
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Da planificação das aulas pode abertamente dizer-se que foi onde se 

despendeu mais tempo, não se podendo, contudo, expressar por aqui todas as 

inquietações e questões dilemáticas que se assenhoraram desse processo. 

Planear uma aula é de facto muito difícil, fundamentalmente por dois motivos 

primordiais. Em primeiro porque tem de erguer-se o plano, e o professor terá 

de fazê-lo por intermédio de ponderada análise sobre as últimas aulas 

lecionadas e sobre a trajetória que vai tomando a respetiva unidade, partindo 

depois para a decisão acerca das experiências de aprendizagem e dos 

métodos ou estratégias de ensino correspondentes, estando isto obviamente 

dependente dos objetivos educativos definidos, gerais e comportamentais, 

redigindo-se, então, efetivamente, o plano, que terá de evidenciar uma 

congruente articulação vertical e horizontal, deixando transparecer, tanto 

quanto possa, esses mesmos métodos e estratégias, a valência pedagógica de 

cada uma das suas propostas e partes, em que medida se fará o 

entrelaçamento das tarefas e funções didáticas previstas e de que forma se 

fará o aproveitamento do tempo destinado à sessão. Em segundo porque a 

conclusão do plano equivale a metade, ou seguramente menos que isso, da 

totalidade da preparação de uma aula. No plano não está tudo, nem pode 

estar. O próximo passo corresponde a criar-se a imagem da aula. Aqui se 

implica rever-se cuidadamente o que se escreveu e projetar-se a sua 

decorrência. Há que, exatamente, saber como proceder quanto à apresentação 

e decurso de cada tarefa, como comunicar, dizendo-se o essencial no menor 

tempo e garantindo-se a atenção e a compreensão dos alunos, como efetuar 

as transições intra e intertarefas, enfim, como liderar concretamente os 

múltiplos aspetos didático-metodológicos e como potenciar ao máximo o tempo 

potencial de aprendizagem, preocupação que sempre tem de estar. É ainda de 

todo recomendável que o professor se proveja de argumentos para a 

eventualidade da sua projeção não resultar, dado que uma aula de Educação 

Física, guarnecida por uma multitude de variáveis, que concorre para o 

acréscimo da sua complexidade e beleza, não se pode estritamente prever (ver 

3.2.2.). 
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Estamos, portanto, perante um processo que dá trabalho, que leva o seu 

tempo, mas se tem de produzir. Parece, todavia, que, mais na planificação que 

em outros campos da ação pedagógica, a diferença entre as recomendações 

teóricas e a realidade é ainda mais desfasada e que uma significativa parte dos 

professores renuncia à redação da programação das suas aulas, atendo-se 

mais na atividade que deve fazer praticar do que na determinação de objetivos 

específicos de aprendizagem (Pieron, 1999). Isto não será de todo 

surpreendente, não porque se acredite que os professores não sejam, de facto, 

conhecedores dos amplos argumentos que justificam a necessidade da 

planificação, mas porque saibam, exatamente, naquilo em que se vão meter. 

 

«Pensou-se, então, para amanhã, em proceder à divisão dos alunos por 

estações, com os mais e os menos capazes em cada uma, para que 

aqueles pudessem auxiliar estes, ora servindo de modelo, ora por 

intermédio de recomendações verbais, ora ajudando-os, efetivamente, 

na execução dos movimentos. Dependendo da estação, o aluno 

exercitaria isoladamente uma habilidade, em situação real ou 

facilitadora, ou então um determinado número de habilidades, em 

sequência. Todos os alunos rodariam por todas as estações, estando 

previsto, por um lado, que os melhores alunos estariam a maioria do 

tempo nas sequências e, por outro, os do polo oposto mais tempo em 

situações facilitadoras. A professora refutou esta projeção do impacto, 

argumentando que os alunos de maior qualidade de desempenho pouco 

beneficiariam com a passagem pelas estações mais fáceis e que o que 

precisavam era de exercitar em sequência; que a prestação dos alunos 

mais fracos tem de ser devidamente supervisionada, prevendo a sua 

integração em situações de complexidade crescente, sempre que 

revelem esforço e apresentem ganhos, como forma de os motivar… que 

para o panorama da turma se ajustava a formação de grupos atendendo 

principalmente aos aspetos comportamentais; que poderia adequar-se a 

opção de não se apostar na transmissão da maioria dos conteúdos para 

todas as aulas do módulo, deixando-se os elementos de dificuldade 

mais elevada, como são o apoio facial invertido e a roda, para aulas 

seguintes; que os elementos de ligação são determinantes na fluidez 

das sequências e devem incluir-se no aquecimento. Fazendo o balanço, 

o professor nunca deve perder de vista o objetivo da aula, buscando as 

decisões mais ajustadas, numa perspetiva de intencionalidade que 

permita potenciar as capacidades dos alunos.» 

 

Diário de bordo (2013/ novembro/ 20) – encontro 

pedagógico do núcleo de estágio 1 
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Nem sempre se conseguiram as melhores projeções, mas sempre se foi 

insistente no que respeita a procurar a máxima assertividade em cada opção 

tomada, imperando, também aqui, duas ordens de razões: a aposta 

convincente num elevado nível de planificação tende a traduzir-se no 

refinamento da função letiva e em aprendizagens consistentes por parte dos 

alunos; apesar da competência docente não se esgotar na função letiva, esta 

há de arrogar-se sempre como a principal função. 

 

«O que se pede é que sejamos capazes de pensar a aula como um 

todo e que haja uma articulação aula a aula. Uma aula não é apenas 

mais uma a acrescer ao somatório de todas, havendo, isso sim, um fio 

condutor que as interliga, é “o filme a passar”.» 

 

Diário de bordo (2014/ fevereiro/ 19) – encontro 

pedagógico do núcleo de estágio 1 

 

Apesar das fortes preocupações que se tiveram com cada aula, não se 

deixou de atender à necessidade da máxima articulação conjunta, 

conseguindo-se uma agradável evolução neste específico trâmite. Destaque-se 

a progressão no tratamento didático de cada sessão e, mais especificamente, 

quanto à inter-relação conseguida no seio das quatro categorias 

transdisciplinares, com os aspetos psicossociais, de certa forma desatendidos 

nas primeiras aulas, a ganharem cada vez mais espaço na construção dos 

planos, ocupando, não raras vezes, um fator preponderante na eleição das 

tarefas. Sabe-se hoje bem da importância de lhes serem concedidos objetivos 

concretos, para o todo da sessão e para cada experiência de aprendizagem. 

As reflexões até aqui dispostas respeitam sobretudo à fase pré-interativa 

(ou de pré-impacto) de decisões, pois aí se inscreve a planificação do ensino. 

Na realização dar-se-á também relevo à fase interativa (ou de impacto), mais 

especificamente, à operacionalização dessas decisões, reclamando situações 

pedagógicas concretas, alusivas à ação com os alunos, porquanto o ensino 

vive da conexão permanente e inevitável entre ambas. 

 



40 

 

3.2. A REALIZAÇÃO 

 

Segundo Bento (2003), a aula é a unidade central do processo de 

ensino, aonde se dirige a essencialidade do conteúdo do processo de 

educação e formação, onde convergem o pensamento e a ação do professor. 

Cada aula, prolonga, representa uma etapa com a sua função específica e tem, 

como justamente mostramos, de ser oportunamente programada e antecipada, 

por via de decisões fundamentais, assentes nos princípios didático-

metodológicos da disciplina e respeitando as condições exclusivas do ensino, 

as características da turma e as peculiaridades de cada aluno. 

A realização do ensino corresponde à operacionalização dessas 

decisões, estabelecidas no séquito da planificação, e exatamente à condução 

da aula com eficácia, em conformidade com as tarefas didáticas e com as 

diferentes dimensões da intervenção pedagógica (Matos, 2013b). De acordo 

com as normas orientadoras do estágio, a realização contempla o recurso a 

mecanismos de diferenciação pedagógica, a promoção de aprendizagens 

significativas, o desenvolvimento da noção de competência no aluno, a 

utilização da terminologia específica da Educação Física, a otimização do 

tempo potencial de aprendizagem, a orientação dos alunos e a sua envolvência 

ativa no processo de ensino-aprendizagem. 

Nas aulas que lecionamos levou-se tudo isto em linha de consideração, 

tendo-se sempre como principal referencial os alunos, em termos das suas 

capacidades e necessidades e em se lhes fazer chegar o multíplice conteúdo 

formativo da Educação Física, que tão valioso julgamos ser para o 

desenvolvimento do caráter e construção da personalidade. Em 

correspondência, concebeu-se cada sessão como uma imbricação de tarefas8, 

desde a entrada dos alunos na sala de aula até à recolha para os balneários, 

com especiais diligências no respeitante às ações destes e em termos da 

concretização dos fenómenos de instrução e gestão preconizados pelo 

professor. Envidaram-se pois todos os esforços para se consubstanciar o 

                                                           
8 «Arranjo de tarefas» (Siedentop & Tannehill, 2000) e «coletânea de tarefas» (Doyle, 
1986) representam propostas similares. 
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planeado e o impacto, embora com a recomendável flexibilidade, necessária 

para a resolução das contingências situacionais e relacionais da aula e como 

forma de rápida adaptação aos inerentes imprevistos (Bento, 2003). 

Fazendo-se desde já a ponte para o que se exporá logo de seguida, 

avance-se igualmente que do vastíssimo leque de modelos de que o professor 

dispõe para levar a efeito o seu ensino não se aderiu a nenhum em particular, 

preferindo-se, a este respeito, seguir pela via das combinações possíveis de 

entre as proposições de cada um, pela seleção das estratégias de ensino que 

se consideraram ser as mais apropriadas em função da relação entre o grupo 

particular de alunos que tivéramos de conduzir e a matéria ou o conteúdo 

específico que quiséramos transmitir. Neste determinante capítulo far-se-á por 

trazer visibilidade ao essencial da realização do ensino, gravitando a discussão 

em torno da orientação exercida quanto às dimensões da intervenção 

pedagógica: a instrução, a gestão, o clima e a disciplina. 

 

3.2.1. A INSTRUÇÃO 

 

As investigações desenvolvidas no ensino da Educação Física vêm 

demonstrando que os professores, por intermédio das decisões de pré-impacto 

e, também e em grande medida, por aquilo que fazem em sala de aula, podem 

realmente fazer a diferença (Pieron, 1999; Siedentop & Tannehill, 2000). No 

quadro desta aceção, a instrução ocupa uma posição da maior evidência, 

estando conotada como os processos de ensino que integram o almanaque do 

professor para a transmissão de objetivos e conteúdos educativos, os quais, 

utilizados em coligação com os recursos disponíveis, tendem fortemente para a 

indução de rendimento nos alunos (Mesquita & Graça, 2009). 

Segundo Metzler (2011), os modelos de instrução proporcionam uma 

estrutura integral e coerente para o ensino e treino do desporto, constituindo-se 

como atrativos e recomendáveis pontos de partida para a regulação e eficácia 

dos processos de ensino-aprendizagem. Existe uma numerosa quantidade de 

modelos instrucionais, podendo-se contudo agrupá-los em duas primárias 

categorias (Siedentop & Tannehill, 2000): aqueles em que os professores 
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conduzem diretamente a instrução; os formatos nos quais os alunos detêm um 

papel mais ativo nas suas próprias aprendizagens, mediando o processo de 

instrução. Os mesmos autores arguem que independentemente da escolha do 

professor, ora recaindo mais sobre este ou aquele modelo, não será de 

descurar uma possível conjugação dos pressupostos de cada um para a 

consecução dos objetivos definidos, até porque todos apresentam fatores e 

estratégias em comum e é sobretudo o envolvimento dos alunos, do ponto de 

vista da quantidade e da qualidade, o principal denunciador da eficácia do 

formato selecionado9. 

 

«…dentro do que se sabe, já se tentou de tudo um pouco, na tentativa 

de se obter a colaboração e o rendimento dos alunos; ora chamando a 

terreno um estilo mais por comando; ora mais virado para a tarefa; 

também, não escassas vezes, adotando-se a toada do ensino 

recíproco, que tem sido visível no que se tem feito no treino funcional, 

em que os alunos trabalham aos pares, alternando a sua posição entre 

executante e observador; até o de descoberta guiada, dado o estilo 

eminentemente verbal e pelo controlo e ajustamento de questões...» 

 

Diário de bordo (2014/ março/ 6) – reflexão das 

aulas 43ª e 44ª 

  

Dos modelos de instrução não há, ao que parece, nenhum mais 

cintilante que os demais, pois que, pese no entanto fundar-se, em vários 

espaços, o benefício associado à utilização de um modelo em toda uma 

unidade de instrução, não nos conectamos a nenhum desenho ou proposta em 

específico, baseando-se sobretudo a instrução na identificação de estratégias, 

ou, caso se prefira, na definição de estilos de ensino10. 

Para colocar em prática o seu ensino mostra-se desejável que o 

professor esteja a par dos múltiplos meios existentes, bem como dos seus 

principais vetores, o que lhe concederá um alargamento do seu repertório para 

                                                           
9 Poremos em juízo, mais à frente, o nosso entendimento de modelo ou modelos de 
ensino. 
10 Para Metzler (2011), estilo, método ou estratégia, cuja utilização se orienta para 
atividades de aprendizagem e objetivos de curto prazo, comportam significados 
semelhantes. Julgamos, contudo, necessário um aditamento quanto à definição de 
estilo, que pode também referir-se ao modo particular de comunicação e expressão do 
professor, à forma como interpreta e concretiza uma determinada estratégia de ensino. 
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ensinar, o que lhe permitirá, igualmente e nessa decorrência, situar os mais 

adequados à realidade dos envolvimentos de aprendizagem. Particularmente o 

conhecimento do Espectro dos estilos de ensino (Mosston & Ashworth, 2008)11 

constitui uma atrativa base teórica. Estes autores identificam e iluminam onze 

estilos de ensino, dispondo-os numa ordem que vai do mais direto, 

exclusivamente centrado no professor, ao mais aberto, orientado para o 

autoensino do aluno (este último não utilizado na escola). Esta representação, 

designada de espectro, organiza a evolução das tomadas de decisão, segundo 

uma transferência de competências do professor para o aluno, pretendendo 

fornecer ao professor um aporte fundamental de conhecimento para que opere 

na edificação de diferentes atmosferas educativas, que ofereçam aos alunos 

uma ampla gama de oportunidades de aprendizagem. Nenhum destes estilos 

é, portanto, estanque, nascendo do seu entrecruzamento, aliás, uma relação 

de reforço e complementaridade, dado cada qual oferecer o seu contributo 

muito particular para o desenvolvimento de vários domínios, dado mais que um 

poder ser utilizado numa aula ou série delas. 

Embora certos de que na nossa prática foram utilizadas aproximações 

bastante convincentes a alguns destes estilos, não sabemos, porém, se 

chegamos a ser absolutamente fiéis a algum. Crê-se que não. Daí que se 

prefira usar estratégia em detrimento de estilo, também pela ambivalência 

deste último. As estratégias de ensino definiram-se então com base nas 

matérias e seus conteúdos, nos objetivos a alcançar no âmbito do saber e 

saber fazer e do saber ser e estar, nos recursos disponíveis, nas 

características dos alunos e no seu grau de autonomia. Diversidade e 

alternância de estratégias fora a expressão de ordem do nosso ensino, umas 

vezes se aderindo a procedimentos mais apertados, com características mais 

reprodutivas, de outras se enveredando por formatos mais interativos, 

orientados para a descoberta e produção de conhecimento pelos alunos. 

Todavia, refira-se, na globalidade, que no voleibol e no ténis (nesta mais 

incisivamente, porquanto melhor a conhece o professor) adotáramos um 

                                                           
11 Nesta obra, o termo estilos de ensino refere-se a uma estrutura que é independente 
das qualidades idiossincráticas do professor, avançadas na nota prévia. 



44 

 

desenvolvimento dos conteúdos do topo para a base, partindo-se do jogo como 

elemento central, modificando as suas regras em função do pretendido e 

providenciando-se, por essa via, a melhoria do nível de jogo, uma 

compreensão mais ampla da modalidade e uma evolução dos índices 

motivacionais ao longo da unidade; na ginástica e na dança, ao invés, 

realizáramos uma abordagem da base para o topo (mais segura para o 

professor), decompondo o todo em subcomponentes e indo do simples para o 

complexo, guiando os alunos na compreensão e reprodução de movimentos 

gradualmente mais elaborados (Vickers, 1990). 

Fazendo a síntese de 3.2.1., o afirmar-se, por um lado, que não nos 

fixamos a nenhum modelo em concreto, não autoriza a que perentoriamente se 

diga, por outro, que a instrução que desenvolvêramos não se fundamentou em 

modelos, porquanto um modelo, qualquer que seja, traduz-se num 

agrupamento de estratégias, e algumas das que empregáramos estarão, 

inevitavelmente, presentes na configuração geral de muitos, depois porque o 

Espectro dos estilos de ensino (se o seguimos) se autointitula como um Modelo 

universal (Mosston & Ashworth, 2008). É precisamente através desta 

deambulatória por uma variedade de modelos, estilos, métodos, estratégias (ou 

o que se prefira), que se dará corpo à apresentação da sessão, à apresentação 

das situações de aprendizagem e ao seu controlo e ao encerramento da 

sessão. São estas as etapas de instrução basilares de uma aula e, 

independentemente da vereda seguida, do modelo ou estilo a que mais se 

acostar, o professor jamais se poderá abster de sobre elas exercer uma 

participação competente (Siedentop & Tannehill, 2000). 

 

3.2.1.1. A APRESENTAÇÃO DA SESSÃO 

 

A parte inicial ou preparatória de uma aula, que visa suscitar uma 

situação pedagógica ótima, em termos psicológicos e fisiológicos, para a parte 

fundamental ou principal (Bento, 2003), resulta, via de regra, e 

salvaguardando-se os aspetos organizativos, da associação entre a exposição 

inicial do professor e a ativação geral, por esta ordem, ou pela inversa. O 
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seguinte trecho reportara-se à globalidade da instrução, no entanto, sirvamo-

nos dele para lançar o mote das preleções de início de aula. 

 

«Há alturas do ano, designadamente determinados momentos da 

unidade, em que o tempo de instrução é maior, sendo depois menor, 

quando os alunos estejam já familiarizados com o que se quer.» 

 

Diário de bordo (2013/ novembro/ 26) – encontro 

pedagógico do núcleo de estágio 1 

 

Regularmente, a apresentação da aula pelo professor equivale à tarefa 

inaugural, acreditando-se sobretudo ser este o momento mais favorável, até 

para que, de seguida, no aquecimento, os alunos identifiquem a importância e 

a relação dos exercícios que o compõem com a função principal da aula, neles 

participando perfeitamente cientes do que os espera, já comprometidos com os 

objetivos pretendidos, e com um grau superior de disponibilidade e 

concentração, deveras adequado para o cumprimento dos propósitos desta 

fase12. Por diversas vezes se respeitou esta sequência, designadamente 

quando se julgou pertinente, ou pedagogicamente justificado, o emprego de 

comunicações mais prolongadas, ora para se contextualizar a lição, 

estabelecendo-se a ponte com aprendizagens anteriores e transmitindo-se as 

condições requeridas para a concretização dos pontos-chave da atividade, ora, 

muito especialmente, quando se teve de introduzir matéria ou, pela adoção de 

um discurso mais ou menos musculado, assegurar a ordem da aula. 

 

«…iniciou-se pela introdução dos conceitos da modalidade, objetivo do 

jogo, regras, sistema de pontuação, pegas, pancadas e deslocamentos, 

de forma sequencial, simples e atrativa para os alunos, precisando-se 

para isso de algum tempo de conversa, do estabelecimento de algumas 

regras e rotinas de trabalho e de muita atenção da turma...» 

 

Diário de bordo (2014/ fevereiro/ 13) – reflexão 

das aulas 35ª e 36ª 

                                                           
12 Não nos servimos do aquecimento apenas como preparação para a parte principal; 
nele se incluíram também valorosos objetivos, como o estímulo da coordenação, o 
conhecimento de novos movimentos, a prevalência de correções posturais, portanto 
não estando a perder tempo, que é, como já se ouviu, para que serve o aquecimento. 
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«Optou-se, então, por uma entrada forte, conversando-se com os 

alunos sobre as atitudes evidenciadas na última aula, neste caso, pela 

ausência delas, querendo-se que esse início se equiparasse ao primeiro 

jab, em cheio, no meio da cara, do meio do ringue para uns bons dois 

metros para trás, porém sem atingir as cordas, com que, no boxe, um 

pugilista acerta no outro, colocando-o em sentido…» 

 

Diário de bordo (2013/ novembro/ 7) – reflexão 

das aulas 13ª e 14ª 

 

Quando não se verifiquem as necessidades pedagógicas propagadas no 

anterior parágrafo, facultando o momento da unidade à aula a possibilidade de 

se revestir por menor complexidade e porque saibam já os alunos a direção 

que lhe vai ser conferida, por motivo de lhes haver dito o professor na última 

sessão, pode-se fixar a preleção inicial no pós-aquecimento, sem hesitações e 

sem que se venha a hipotecar o curso sucedâneo e saudável das fundamentais 

tarefas e obrigações previstas, residindo aqui, por sinal, um auspicioso meio de 

combate à ameaça de esquematismos13, apenas tendo o professor de se 

certificar que desenvolverá uma comunicação sintética, em breves frases e 

minutos, para que se não perca o que se conquistara com os exercícios de 

preparação geral. 

A preleção inicial recobre-se por objetivos concretos, geralmente 

relacionados com a transmissão do trabalho a desenvolver na parte 

fundamental e das condições ideais da sua realização, exigindo-se do 

professor uma comunicação eficiente e a argúcia para melhor situar esse 

momento de instrução na parte preparatória, na qual coabitam os exercícios de 

aquecimento e importantes tarefas de organização e gestão espaciais, 

materiais e dos próprios alunos. O mais importante é que se não perca o 

sentido principal da sessão e se de umas vezes se adotou, logo de entrada, 

uma exposição mais larga, frequentemente dedicada ao estímulo da 

capacidade volitiva dos alunos, outras houve em que, rapidamente, sem perdas 

significativas de tempo, o aquecimento se traduzira na primeira situação da 

                                                           
13 Para Bento (2003), a aula de Educação Física é não escassas vezes permeada por 
um excesso de formalismos e esquematismos. 
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aula, decorrendo igualmente nos moldes desejáveis, se bem o projetou e 

supervisionou o professor. 

 

3.2.1.2. A APRESENTAÇÃO DAS SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM 

 

 «O processo de comunicação é uma das competências fundamentais 

do professor, quer na componente não verbal… quer na dimensão 

verbal. Nesta última, segundo Rink (2014) e Rosado & Mesquita (2009), 

para a transmissão clara da informação, o professor deve procurar 

direcionar o aluno para os objetivos da tarefa, recorrendo às suas 

experiências pessoais (transfer), dispondo a informação numa 

sequência lógica e dinâmica e apresentar exemplos corretos e errados, 

usar o questionamento e repetir assuntos de difícil compreensão… O 

que se tem procurado tem atendido a estes tópicos, todavia exista ainda 

espaço para se melhorar, fazendo-se com que o que é dito penetre na 

consciência dos alunos, e tem sido tarefa bem difícil fazer com que a 

palavra chegue a todos da mesma maneira.» 

 

Diário de bordo (2013/ dezembro/ 5) – reflexão 

das aulas 21ª e 22ª 

 

A descrição da situação de aprendizagem e das suas variantes, com a 

contemplação dos inerentes aspetos organizativos, nomeadamente o espaço 

de ação, os equipamentos a utilizar, os critérios de segurança, o tempo de 

duração e a identificação dos grupos de trabalho, a transmissão dos objetivos a 

alcançar, em termos de componentes críticas e de critérios de êxito e o 

esclarecimento sobre o sentido e a utilidade do que vai ser exercitado 

constituem os predicados de boas apresentações, tendo-se ainda de 

acrescentar que deverão ser comunicadas apropriadamente, do ponto de vista 

da linguagem e no menor tempo possível, mediante uma organização 

professor-alunos em que impere o controlo visual próximo e o silêncio e a 

atenção, duas coisas que se confundem como sendo uma só (Rink, 2014; 

Rosado & Mesquita, 2009). 

O enunciado de cima representa o guia que seguimos para as nossas 

exposições, as quais se fizeram acompanhar em fase pré-interativa por 

rigoroso planeamento, quer do conteúdo e articulação da mensagem, quer da 
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sua duração, e em fase interativa pelo recurso a palavras-chave, a 

demonstrações e ao questionamento. 

 

«Pela aula inicial, onde se constatou a ausência de conhecimento dos 

alunos sobre a modalidade e a muita dificuldade que tiveram em realizar 

duas/ três passagens consecutivas, para além da adoção de bolas de 

menor pressão, optou-se por transmitir poucas componentes críticas por 

conteúdo, que é a única forma das coisas resultarem, pelo menos assim 

se pensa, para um total de dez aulas, que, contudo, talvez venham a 

ser mais.» 

 

Diário de bordo (2014/ fevereiro/ 13) – reflexão 

das aulas 35ª e 36ª 

 

As palavras-chave, que devem ser formuladas de acordo com a 

natureza da tarefa e com as características dos alunos, e constituídas por 

concisas expressões ou palavras que possibilitem uma célere assimilação, 

recaem sobre os aspetos críticos da habilidade, permitindo dirigir o aluno para 

o essencial da sua realização (Magill, 2007; Rink, 2014). «Olha em frente», 

«pernas estendidas», «altura de bola», «bate de lado», «faz uma parede à 

bola», «cara da raquete a ver a bola», «de baixo para cima», «senta na 

cadeira», «ombros por cima das mãos», «salta no final do movimento», «bate 

com o kettlebell no chão» são apenas alguns dos exemplos empregados nas 

diferentes modalidades lecionadas. Embora dependendo da complexidade da 

habilidade e das dificuldades particulares de cada aluno, procurou-se não se 

exagerar quanto ao número de palavras-chave, para não se confundir o aluno 

com informação excessiva, recorrendo-se ao seu uso nas exposições, nas 

demonstrações e, de forma bastante insistente, no acompanhamento das 

situações de aprendizagem. 

 

«…as más execuções não podem passar ao lado e deve aproveitar-se o 

momento de instrução para se realizar uma demonstração, com um par 

de alunos, e desde aí indicar as determinantes técnicas a realizar, ou 

um ou outro erro que não se quer ver cometido.» 

 

Diário de bordo (2014/ fevereiro/ 12) – encontro 

pedagógico do núcleo de estágio 1 
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«Na instrução… fez-se por transmitir o essencial, optando-se por não 

colocar os alunos em demonstração, porque não se tinha a certeza de 

que o fizessem bem, correndo-se o risco de demorar-se mais tempo… 

Mas para não haver demonstração, por parte dos alunos, também não 

havendo sempre por parte do professor, era imprescindível que tudo o 

resto que rodeia a apresentação das tarefas estivesse a um bom nível, 

e foi nessa senda que se trabalhou.» 

 

Diário de bordo (2014/ fevereiro/ 13) – reflexão 

das aulas 35ª e 36ª 

 

Pode à primeira vista afigurar-se algo caricato que, no seio de tantos, 

aqui tenhamos recorrido a um exemplo em que se não fizera demonstração, 

competindo por isso esclarecer-se por que sobre ele recaiu a incidência da 

escolha: nele se mostra o que com mais nenhum outro se poderia, o facto de 

ser por de mais elucidativo da deferência do professor pela demonstração. 

Justifica-se o professor, no mesmo fragmento, sobre a decisão de a preterir, 

alegando da incerteza quanto à sua correta realização pelos alunos. Ora isto 

em nada obsta a sua inclusão na instrução da tarefa. Mesmo não dispondo de 

bons modelos, que garantissem uma demonstração isenta de erros, o 

professor poderia perfeitamente dela se ter servido, de forma séria e respeitosa 

para com os alunos, fazendo, depois ou em concomitância, o reconhecimento 

dos aspetos menos conseguidos, ressalvando as necessidades de correção e 

indicando objetivamente as mudanças pretendidas. Que se perceba a opção 

como estando sobretudo relacionada com critérios de gestão do tempo, 

pensando-se, e bem para este caso, que tão-só por palavras certas se atingiria 

a eficácia desejada. 

O certo é que, diz o provérbio, «uma imagem vale mais que mil 

palavras», e isto é muitas vezes verdade nos contextos de ensino do Desporto, 

onde, pelo recurso a demonstrações, o professor faculta ao aluno a 

visualização da habilidade, exatamente lhe mostrando o modo como quer que 

seja realizada e permitindo-lhe a extração dos seus elementos invariantes 

(Magill, 2007; Rink, 2014). Conquanto seguros das vantagens da 

demonstração, nem sempre, claro é, recorremos à sua utilização, muito 

dependendo da complexidade ou novidade da situação de aprendizagem. Das 
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vezes em que se elegeu esta estratégia tivemos particulares cuidados com a 

posição dos observadores relativamente ao modelo, sendo este último o 

professor, quando sentira que seria um bom exemplo, ou os alunos, 

escolhendo-se normalmente os melhores ou premiando-se aqueles que, pela 

adequação de comportamentos e atitudes, se arrogaram merecedores de tal 

recompensa. Em complemento ou substituição de demonstrações deste tipo 

colocaram-se à disposição dos alunos documentos, com figuras e esquemas, 

diversas vezes no treino funcional e na ginástica, como forma de melhorar a 

sua compreensão e de cativar a sua predisposição para a prática. 

 

«Após o aquecimento gastou-se o mínimo de tempo necessário na 

apresentação da aula e na explicação da tarefa seguinte, questionando-

se por fim os alunos acerca do entendimento obtido quanto à posterior 

distribuição pelo ténis e pelo circuito.» 

 

Diário de bordo (2014/ maio/ 15) – reflexão das 

aulas 55ª e 56ª 

 

«De destacar também que não se percebeu o porquê de tanta 

incompreensão dos alunos à partida para a tarefa, depois das 

explicações adotadas e sobretudo por delas não restarem dúvidas.» 

 

Diário de bordo (2014/ março/ 20) – reflexão das 

aulas 45ª e 46ª 

 

O método do questionamento é dos mais utilizados pelos professores, 

mesmo até em modelos mais diretivos, podendo servir diferentes objetivos 

educativos, nomeadamente aumentar a interação entre professor e alunos, 

aferir do grau de atenção e conhecimento destes e estimular a sua participação 

ativa e capacidade de reflexão (Rosado & Mesquita, 2009). O questionamento 

foi utilizado com frequência, nas diversas partes e situações da aula, porém, 

refiramo-nos ao seu uso concreto na apresentação das tarefas. 

Quando, no final da sua preleção, o professor se dirige à generalidade 

da turma, com interrogações do género «estamos claros», «entendido», «onde 

residem as dúvidas», a regra, ressalvando-se desde já as exceções que a 

confirmam, indica que os alunos não intervêm para expor a saliência das suas 
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incompreensões e incertezas, e isto não se deve obviamente ao facto de tudo 

terem exatamente compreendido. Impõe-se então que, para além das 

preocupações com a clareza e a cadência da transmissão, o professor 

conserve a sensibilidade para perceber se a sua mensagem está a ser 

apreendida pelos alunos, convindo que regularmente os questione, de forma 

individual e dirigida, potenciando assim os objetivos adstritos a este método. 

Demasiadas vezes se recorreu à formulação de questões gerais, por 

comparação com questões particulares, para este ou aquele aluno, e crê-se 

que se deveria ter enveredado por uma prevalência do oposto. 

 

3.2.1.3. A MONITORIZAÇÃO DAS SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM 

 

«Na instrução, o professor apostou mais ou menos dentro do que vem 

fazendo, estudando a modalidade… e tentando transportar essa 

preparação prévia para dentro da aula, esperando a altura adequada 

para a oferta da informação.» 

 

Diário de bordo (2013/ outubro/ 17) – reflexão das 

aulas 9ª e 10ª 

 

«No voleibol interveio-se individualizadamente e manteve-se a atitude 

de não se passar ao lado da aula, pois se assim for a tarefa do 

professor está bastante simplificada, não sendo essa, no entanto, 

atitude de louvar. Procura-se não deixar os exercícios decorrerem, mas 

antes melhorar a sua decorrência, por intermédio de feedbacks. 

A envolvência dos alunos tem de ser potenciada e tem de se continuar 

a peleja pela criação de um bom ambiente de aprendizagem e pela forte 

aposta na transmissão das componentes críticas, pois é aí que reside o 

conceito de professor eficaz.» 

 

Diário de bordo (2013/ outubro/ 24) – reflexão das 

aulas 11ª e 12ª 

 

Evidentemente, por mais bem concretizada que seja a apresentação das 

situações da aula, cumprindo-se devota e escrupulosamente os preditores do 

seu sucesso, não é isso o garante de que venham a decorrer em deleitosa 

harmonia com o vaticinado pelo professor, tão-pouco o bastante para que os 

alunos, realmente, aprendam. É nitidamente preciso que, no decurso de cada 
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tarefa, o professor acautele um posicionamento previdente, donde exerça o 

controlo da atividade e sobre ela possa, pronta e cirurgicamente, intervir (van 

der Mars et al., 1998). Na supervisão das situações de aprendizagem são 

exigidas competências de observação, de compreensão e interpretação das 

manifestações comportamentais dos alunos e de correção e ajustamento, em 

função dos objetivos da prática, esta que nunca se encarou tão-só como o 

assegurar da participação dos alunos em atividades prazerosas e sem 

comportamentos disruptivos (Placek, 1983), mas como um espaço de 

excelência para a transmissão-apropriação de conhecimentos. 

As competências didático-metodológicas do professor provam-se, em 

grande medida, no acompanhamento e mediação exercidos na prática (Bento, 

1987, 2003), pois que, em virtude disto, aí se adotou uma postura atenta e 

interventiva, para afastar comportamentos estranhos aos objetivos 

preconizados e para potenciar a sua consecução, utilizando-se para o efeito a 

providência de feedbacks. O feedback consiste na informação concedida ao 

aluno acerca da sua prestação na tarefa, representando um apoio 

imprescindível para a ocorrência de aprendizagens. O fornecimento de 

feedbacks durante os exercícios da aula constituiu tanto uma pretensão 

extremamente firme do professor quanto uma realidade irrefutável, facultando-

se ao aluno, na medida e no momento certos (sempre que se pôde, 

imediatamente após a execução), informações muito específicas e fortemente 

prescritivas em habilidades analíticas e interpelativas e explicativas em 

habilidades mais abertas, aclarando-se a sua compreensão, aguçando-se o 

seu raciocínio e perspetivando-se com isso o surgimento de decisões e ações 

mais apropriadas. 

A instrução e o feedback convergem no sentido de respeitarem a 

comunicações que visam, genericamente, esclarecer os modos de proceder 

para uma determinada situação ou tarefa, sendo comummente destrinçados 

com base no destinatário dessas comunicações: a instrução, para a classe; o 

feedback, para o aluno. Se, no entanto, e como avançamos em 3.2.1., a 

instrução se referencia ao conjunto de métodos e ações de que dispõe o 
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professor para conduzir o aluno à aprendizagem14, então o feedback é uma 

estratégia instrucional, e se este último se define como a informação de retorno 

sobre a ação do praticante, pode pois facilmente dirigir-se a um grupo destes 

ou até a toda a classe, acaso se verifiquem idênticos erros ou similares 

necessidades. Por entre feedbacks mais individuais ou mais coletivos, fez-se 

por acudir às prestações de todos, e foi esta tarefa íngreme, designadamente 

atender à individualidade de cada aluno, ou, para que se entenda na magnitude 

certa, atender a vinte e seis individualidades. 

 

«As respostas dos estudantes estagiários, que poderiam situar-se no 

pré-impacto ou no impacto, à questão colocada pela professora sobre 

quais as maiores dificuldades sentidas nas aulas, estão, seguidamente, 

representadas: a seleção dos exercícios a serem aplicados, em função 

do que quer o professor e do que necessitam os alunos; a configuração 

dos grupos por níveis; o controlo da turma, quando, principalmente, o 

professor confina a sua atuação a um aluno ou a um número restrito 

destes, não tendo debaixo de olho, portanto, a dinâmica que está a ser 

impressa na atividade pelos demais; o proceder-se ao ajustamento das 

situações de aprendizagem trazidas pelo plano, nos casos em que as 

faltas ou dispensas a isso obriguem… Depois da pergunta e das 

respostas, vêm agora as recomendações de melhoria para a 

operacionalização e mais do que foi dito. A organização didático-

metodológica é um aspeto axial, verdadeiramente determinante na 

fluência da aula e que por isso necessita de uma favorável projeção por 

parte do professor, servindo os propósitos do contexto. O professor 

deve conhecer que os alunos aprendem com feedbacks e que cada 

aluno tem as suas próprias carências, pelo que tem de encetar 

estratégias que lhe permitam centrar-se no particular, mas sem 

desconsiderar o desempenho da generalidade dos alunos, onde pode 

operar em primeiro, mostrando o que pretende que seja realizado, para 

que de seguida se possa fixar neste ou naquele aluno, individualizando 

a informação… Em suma, o professor tem de estar onde os alunos mais 

dele precisam, sendo que isso o obriga a labutar na implementação da 

autonomia e de outros fatores correlativos.» 

 

Diário de bordo (2013/ outubro/ 30) – encontro 

pedagógico do núcleo de estágio 1 

 

                                                           
14 Apesar desta definição, não nos coibimos aqui de utilizar a aceção mais 
convencional do termo instrução. 
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Igualmente da instrução faz parte o processo de estruturação e 

comutação das tarefas de aprendizagem (Rosado & Mesquita, 2009), e se, à 

partida, as procuramos bem delinear, imperou, em fase interativa, a 

indispensabilidade de as ajustar, quer se tratando de tarefas de informação, 

refinamento, aplicação ou extensão (Rink, 2014). As tarefas da aula imbuíram-

se das necessárias modificações didáticas para corresponderem ao nível dos 

alunos, sendo contudo preciso, no decorrer da prática, manipular as suas 

condições e atender-se a critérios de diferenciação pedagógica, o que foi 

notório nas intervenções do professor em determinados grupos de prática. 

Como íamos dizendo, o feedback pode dirigir-se a mais que um aluno, a 

grupos de prática ou até à generalidade da turma. É este, não raras vezes, um 

procedimento necessário, fundamentalmente quando a maioria não esteja em 

conformidade com o exigido, devendo o professor congelar a prática e 

comunicar para todos as informações mais prementes, aproveitar o bom 

exemplo de alguns alunos, direcionando para aqui a atenção dos restantes e 

frisando em simultâneo os aspetos-chave, ou reunir com todos, para efetuar 

correções pontuais e proceder a uma reorientação para os objetivos, muitas 

vezes se repetindo quanto ao que dissera na apresentação da tarefa. 

 

«Na instrução buscou-se muita precisão, reunindo os alunos sempre 

que se lhes quis transmitir matéria ou efetuar correções, sobretudo 

técnicas, que com isso também se fazia com que a mensagem melhor 

lhes chegasse… Vinham ao meio, acalmavam, ouviam, e regressavam 

para a prática de ideias frescas. Foi uma estratégia de controlo da aula 

que não se está arrependido de ter tomado.» 

 

Diário de bordo (2013/ novembro/ 7) – reflexão 

das aulas 13ª e 14ª 

 

Todo o aluno, independentemente das suas especificidades, deve ser 

afetado pela interação direta com o professor. Imagine-se que, para um aluno, 

uma dada aula se extingue sem que consigo tenha interagido o professor, não 

chegando sequer a proferir o seu nome por uma única vez. De entre outras 

cogitações com que eventualmente se detenha, o aluno em causa cuidará de 

pensar, e provido de boa legitimidade, que o professor não se interessara pela 
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sua participação e que a sua generosidade para com a aula, em termos de 

volição e de efetivo esforço, fora em vão. Na projeção de cada aula o professor 

terá de tratar da forma como atingirá a totalidade dos alunos, prevendo os 

momentos propícios para o estabelecimento de intervenções junto de cada um, 

até porque todos merecem a sua atenção, até porque todos têm necessidades 

de alguma índole. É esta uma obrigação maior do professor, pelo que na 

globalidade das aulas, excecionalmente nas de avaliação e especialmente nas 

de forte pendor exercitativo, esteve patente uma ocorrência acentuada (crê-se 

que não exagerada) da individualização do feedback, ora se cumprindo a 

tétrade de fatores componente do seu ciclo – observação/ identificação/ 

prescrição/ verificação –, ora se abastecendo o aluno com reforços meramente 

positivos, para que soubesse do bom caminho que seguia, para que soubesse 

estar a ser levado em conta pelo professor. Todavia, para os casos de maiores 

carências coordenativas e dificuldades técnicas esteve-se ainda mais 

insistente, nomeadamente quanto à inculcação das palavras-chave, sugerindo-

se ao aluno nelas pensar aquando da execução, ou pedindo-se-lhe a 

verbalização duma ou doutra, no momento exato de convergência com a fase 

crítica da ação motora. Para além de feedbacks verbais e visuais, lembramo-

nos de pelo menos no ténis termos recorrido ao feedback cinestésico, 

partilhando com o aluno a pega da raquete e mostrando-lhe a trajetória que 

deveria tomar a sua cabeça num batimento de direita. 

 

«…depois, no primeiro exercício da parte fundamental, os feedbacks 

que se providenciaram aos alunos, tarefa em que, ao longo do tempo a 

si destinada, se procurou rondar todos os campos e grupos de alunos e 

apoiar o seu desempenho com informação de retorno adequada…» 

 

Diário de bordo (2013/ outubro/ 10) – reflexão das 

aulas 7ª e 8ª 

 

«A insistência no trabalho de core e a monitorização dos alunos, 

individualmente, um após outro, quanto à execução dos agachamentos, 

das pranchas faciais e dos burpees, indicando-lhes referências 

espaciais para assegurar a horizontalidade do corpo, como as linhas do 

pavilhão, e imagéticas, como o “sentar na cadeira” para os 

agachamentos, possibilitaram levar-lhes mais algumas noções sobre a 
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forma correta de execução, ajudando-os e ajudando o professor… 

Durante a realização dos exercícios fez-se de tudo para supervisionar 

os alunos da melhor forma, acompanhando todas as estações, ora 

através de uma perspetiva que possibilitasse o acompanhamento da 

dinâmica global, ora indo concretamente a uma e outra corrigir 

determinado critério.» 

 

Diário de bordo (2014/ fevereiro/ 20) – reflexão 

das aulas 39ª e 40ª 

 

3.2.1.4. O ENCERRAMENTO DA SESSÃO 

 

As partes inicial e final da aula servem de importante complemento à 

fundamental e constituem uma oportuna ocasião para que as aprendizagens, a 

motivação e a formação dos alunos sejam reforçadas, pelo que a elas não se 

pode atribuir um valor menor, e sempre que o professor concebe a sua 

condução sem a existência de objetivos concretos está não só a queimar 

tempo como a revelar-se um mero seguidor de convenções (Bento, 2003). 

Como diz Rink (2014, p. 227), «o encerramento da aula completa a 

aula». Na parte final das aulas, para além dos exercícios de retorno aos níveis 

fisiológicos de base, as preleções do professor incidiram na revisão da matéria 

dada, com o destacamento da informação mais relevante, e na avaliação da 

prestação motora, abrindo-se um espaço de diálogo com os alunos para se 

aferir da sua compreensão e para que revelassem aqueles que para si 

constituíram os aspetos críticos da sessão. 

 

«Na mesma linha de consecução esteve a transmissão do 

conhecimento sobre o treino funcional, pela preleção levada a cabo 

principalmente no final da aula, embora se vá, futuramente, proceder ao 

aprofundamento do conceito junto dos alunos, que devem, 

legitimamente, ter as suas reticências sobre esta metodologia… No 

circuito da aula, por questionamento, veio a saber-se que as estações 

de maior dificuldade para os alunos consistiram no percurso em oito 

com o roller e na posição angular em apoio de antebraços nas paralelas 

simétricas…» 

 

Diário de bordo (2013/ dezembro/ 5) – reflexão 

das aulas 21ª e 22ª 



57 

 

O lançamento das próximas sessões, especialmente da seguinte, nos 

limites da matéria constituinte, das funções didáticas previstas e do espaço de 

ocorrência, a admoestação, grupal ou individual, sobre comportamentos menos 

conformes e o correspetivo robustecimento dos conceitos psicossociais curiais, 

bem como a importância da adoção de estilos de vida ativos e da sua 

alimentação por intermédio de práticas físicas regulares fora da escola 

estiveram igualmente na ordem de cuidados para esta fase. 

 

«Acredita-se ter tomado uma boa opção na parte final da aula, 

deixando-se de parte os exercícios de retorno à calma e preferindo-se 

reunir com os alunos na tentativa de compensar os momentos menos 

bons da aula, através de uma comunicação que teve como principal 

objetivo demonstrar-lhes que o que fizemos foi insuficiente…» 

 

Diário de bordo (2013/ outubro/ 17) – reflexão das 

aulas 9ª e 10ª 

 

3.2.2. O CLIMA/ DISCIPLINA 

 

Impõe-se, antes de se chegar à gestão, pintar-se, num matizado de 

cores, e recorrendo-se à técnica da aguarela, para que da diluição da tinta na 

água resulte uma maior transparência na caracterização, a paisagem de 3.2.2., 

e, neste ponto de passagem, faremos do clima e da disciplina território comum, 

supondo que, dado não poder saber-se quando um acaba e o outro inicia, 

portanto e exatamente, quais os seus limites fronteiriços, os dois pertencem à 

mesma área de jurisdição. Mais do que mero realce dos contornos 

paisagísticos, quer-se retratar a vida na aula, numa alusão à ecologia, que, 

como Siedentop & Tannehill (2000, p. 42) escreveram, se refere, em genérico 

senso, “ao estudo do habitat de objetos vivos, às relações entre os organismos 

e o seu ambiente”15, entendendo-se aqui a disciplina como a expressão dos 

comportamentos dos alunos e o clima como o resultado dessa expressão, ou 

como a estruturação das relações sociais na sala de aula, ou, ainda, 

                                                           
15 O conceito de ecologia da aula salienta essencialmente a simbiose entre os 
sistemas de instrução e gestão do professor com a participação social dos alunos 
(Doyle, 1986; Siedentop & Tannehill, 2000). 
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geograficamente, como o conjunto de fenómenos meteorológicos que 

distinguiu o estado médio da atmosfera daquela região. 

 

«…o que mais foi frisado pelos professores, unanimemente, teve em 

conta o facto de coexistir na turma uma boa meia dúzia de alunos que 

não sabe, nem pouco nem muito, comportar-se em sala de aula.» 

 

Diário de bordo (2013/ outubro/ 31) – reunião do 

conselho de turma 

 

«…alguns alunos, por intermédio de comportamentos perturbadores, 

dificultaram que a ecologia da aula decorresse na vereda idealizada 

pelo professor, o que o obriga a escavar mais um pouco, na esperança 

de que venha a extrair alguma coisa… Por isso se pensa que está na 

altura, sem receio dos que concebem o ensino de forma mais romântica 

virem a terreiro atestar da intemperança de tal decisão, do estilo de 

liderança mais democrático, que tem vindo a ser adotado, modificar os 

seus contornos na direção de uma liderança mais autoritária... caso 

contrário não se vão resolver os enigmas que se têm tido na ginástica, 

que são os mesmos que se antecipam para a dança, quando ela vier.» 

 

Diário de bordo (2013/ dezembro/ 5) – reflexão 

das aulas 21ª e 22ª 

 

«…os professores serão ainda mais rígidos no segundo período, 

respeitando à letra o regulamento interno da escola para fazer face aos 

comportamentos indisciplinados. O panorama não é bom.» 

 

Diário de bordo (2013/ dezembro/ 18) – reunião do 

conselho de turma 

 

«Nunca houve esforço ou tentativa por parte dos alunos quanto a 

cumprirem com o que se pedia, nem silêncio quando era preciso, nem 

disponibilidade motora, nem cumprimento de requisitos técnicos, nem 

nada, e esta toada comportamental e de atitude foi geral. Tiveram de 

tomar-se medidas que passaram por afastar cinco alunos da prática, ou 

porque se riam quando instruía o professor, ou porque falavam 

sistematicamente para o lado, ou porque o tratamento dado ao material 

de treino era o oposto do pedido. Foram cinco e podiam ter sido mais. 

Já não há paciência, nem muita, nem pouca.» 

 

Diário de bordo (2014/ março/ 6) – reflexão das 

aulas 43ª e 44ª 
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Definitivamente, se até aqui dúvidas restavam, as antecedentes 

reflexões do diário, que, não obstante poderem ser vistas à luz da sua 

literalidade, devem todavia contemplar, à época, o estado de espírito 

convalescente do professor, ilustram, com sumptuosa veemência, o clima frio 

de determinados ciclos, e, por entrelinhas, que se não tratou de um ano fácil. 

Para que se não caia na armadilha provocada pelo jato de tais escritos, 

especialmente os das aulas, esclareça-se, com a transparência da aguarela, 

que não estamos, ou estivemos, em presença de uma Turma excecionalmente 

indisciplinada. Em bom rigor, apenas uma boa meia dúzia de alunos, como se 

fez referência em conselho de turma, saía, algumas órbitas, dos cânones ideais 

de comportamento, porém levando atrás de si, com habilidosa destreza, o 

quórum de seguidores necessário para perfazer a maioria de governação – 

facto este suportado pelos dados da investigação de Doyle (1986), como 

dentro em breve veremos. Incumbe dizer-se, até, que nem sempre fez frio. A 

ordem e a colaboração dos alunos estiveram patentes em algumas aulas e 

elementarmente presentes em outras, pelo que se pode dar conta das 

oscilações do clima entre o frio, o quente e o temperado. Mas, contemos a 

história, e, desta vez, comecemos pelo início. 

Pelo início, pretendemos, isto se soubermos dele. Estamos 

relativamente seguros no que respeita a afirmar que na ginástica foi onde os 

comportamentos menos próprios dos alunos, com as implicações diretas na 

ordem, sobrevieram com maior vigor, todavia não podemos garantir que aí se 

tenham principiado, pois menos identificar a sua estreia exata. Na verdade, a 

manifestação de comportamentos e atitudes foi visível de forma diferenciada e 

assentou no primado da volubilidade. Do ponto de vista da inconveniência 

desses comportamentos: foi notória não apenas na ginástica como se estendeu 

a outras modalidades; caracterizou-se por períodos pronunciados, 

subsequentes melhorias e retoma, por regressão, dos níveis anteriores; 

sucedera, em equivalência, pelas três partes da aula, nas tarefas de gestão e 

instrução e, nestas últimas, quer no trabalho analítico quer no jogo. 

 Também a origem dos incidentes se não pode calcular de modo 

preciso. Pieron (1999) avança a hipótese de a disponibilização precária de 



60 

 

recursos pela escola e o alcance de decisões de caráter organizacional 

poderem influir negativamente na disciplina. A incapacidade ou insegurança do 

professor para sedimentar regras, o parco conhecimento sobre as complexas 

envolvências dos contextos de ensino, as dificuldades no desenvolvimento do 

conteúdo e na operação de situações de aprendizagem apelativas, que levem 

ao inêxito no âmbito da relação pedagógica, representam um outro fator. As 

características dos alunos parecem ser, no entanto, as mais frequentemente 

apontadas como a causa do problema (Pieron, 1999), havendo sob este prisma 

que ponderar facetas como o estrato socioeconómico, o peculiar percurso de 

vida e o trajeto escolar, os interesses e motivações particulares. Mas, 

enveredemos por uma tentativa de aprofundamento do veiculado nesta 

listagem. 

Não nos parece plausível que as condições da Escola, bastante 

satisfatórias em termos materiais e sociais, e pensando-se que correlatas das 

expetativas da maioria, possam estar na base do que de menos bom os alunos 

tenham apresentado em sala de aula, assim como oferecemos magérrima 

credulidade para o facto das decisões pela direção ou pelas equipas 

pedagógicas terem representado um aspeto de peso, mesmo que os alunos se 

vissem obrigados a conviver de perto com matérias menos queridas para si, 

por imposição dos programas ou deliberação do Grupo de coordenação.  

Como parece geral e tacitamente aceite, a experiência docente, que, 

salvo exóticas exceções, não se pode encontrar num estudante estagiário, 

ainda em formação e assistido pelas mais vacilantes inquietudes e incertezas, 

é tida como uma variável potente no combate à indisciplina. Quanto ao 

desenho do professor em apreço, conquanto tenha inaugurado o seu périplo 

por turmas populosas, não estava totalmente desabilitado de experiência 

profissional, porém derivada do treino, o que tanto constitui realidade diferente 

como inelutável mais-valia. Apesar da culta entrega ao cumprimento da missão 

de professor e educador, como se a primeira não contemplasse já a segunda, e 

da peleja resiliente pela manutenção de coerência ao longo da sua intervenção, 

mostrando segurança e convicção, mesmo quando não tivesse uma e outra, 

sempre dando o máximo de si e buscando o melhor dos alunos, não seria de 
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bom-tom que agora nos servíssemos da teoria da atribuição para colocar o 

ónus do sucesso no professor e imputar por inteiro aos alunos as 

responsabilidades pelas ocorrências menos propícias e por aquilo que não se 

chegara a atingir, aliás, desde já se faz a assunção de culpa, de mão 

soerguida, para as falhas cometidas, estas que podem muito bem ter tido, de 

maneira mais superficial ou mais visceral, influência no curso dos 

acontecimentos; na ginástica, por exemplo, o professor acredita que não tenha 

desenvolvido um bom ensino16. 

Se uma mão reservadamente se alevanta, a outra segue na direção dos 

alunos, porém sem lhes apontar um dedo que seja. A sociedade de hoje, e aqui 

se representa um outro fator, com a acentuação de um mundo desigual, do 

fosso entre ricos e pobres, em que se institui uma crise multiface de valores, de 

uma ética laxista, letárgica e indolor, tecnologizada, sem cessar, por uma 

cultura da indiferença, sedentária e obesogénica (Bento, 2007, 2012), com a 

disparidade antinómica entre o aumento de diplomas escolares e a rarefação 

de empregos, com a subserviência a um imperante capitalismo globalizado e a 

incapacidade de respostas e garantias do Estado-providência ao statu quo 

generalizado, afeta de forma muito particular a classe jovem e contribui para o 

seu desamor, ou até mesmo aspereza, em relação à escola, nela não mais 

vislumbrando um canal de mobilidade social ascendente, nem certezas futuras 

de qualquer tipo (Canário, 2005). O desencanto para com a escola pode 

igualmente advir do meio de inserção sociocultural – de famílias de pouca 

relação e costumes sobre os processos escolares e por isso transmissoras, 

ainda que de forma não intencional, da desafeição dos jovens pelo trabalho 

                                                           
16 Esta última afirmação decorre do facto de nos termos decidido por opções didático-
metodológicas pouco consentâneas com a responsabilidade e autonomia 
evidenciadas pelos alunos em determinadas fases e, sobretudo, pelo balanço que se 
faz quanto à sua participação nesta matéria, bastante aquém do exigido e 
perspetivado, na generalidade, e, repetindo-nos, é a envolvência dos alunos nas aulas 
a principal reveladora da adequação do programa de ação do professor (ver 3.2.1.), 
ou, como Hastie & Siedentop (2006) sugerem, caso se queira averiguar a eficácia do 
professor não se olhe para este, mas para os alunos. Mais se acrescenta, no âmbito 
do livre-exame exercido, um professor que continuamente se escuse de 
responsabilidades em atos alheios e que se recuse a ver em si a força transformadora 
para inverter situações-problema está não apenas a incorrer num inestimável erro 
como a renegar um dos mais belos e poderosos artefactos do seu ofício, e, muito 
possivelmente, não serve para a profissão. 
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que aí se desenvolve –, dos fracassos escolares anteriores, das motivações 

intrínsecas do aluno e da perceção de (in)competência ante determinadas 

matérias ou tarefas17 (Pieron, 1999). A indivisível fase da adolescência, 

assinalada por alterações de compleição vária, por fervorosa construção de 

personalidade e afirmação pessoal, enfim, pela inabalável instabilidade que lhe 

está arraigada, pode ainda adjudicar-se como mais que válido argumento; a 

condição de aluno promiscua-se com a condição de jovem, sendo por aqui 

justificáveis algumas das principais reivindicações intentadas (Vieira, 2005). 

  Veja-se bem a complexidade destas ligações, apenas acabadas de 

aflorar. É de facto bastante provável que algumas destas gasosas camadas, e 

eventualmente outras que aqui não se apurem, tenham nefastamente 

contaminado o clima de um número expressivo de aulas, vencendo, por 

margem mínima ou mais dilatadamente, a intratável recusa de submissão do 

professor. É até crível que períodos de entrosada atuação da totalidade ou 

maioria destas forças intercalados com outros de menor sinergia ou vivacidade 

e de maior pujança ou adequação do vetor primário tenham concorrido para a 

férrea fundação do primado da volubilidade ou inconstância. Mas este não é 

exclusivo da Turma, senão uma característica indelével da natureza de uma 

aula, mesmo que variando em intensidade. 

Uma aula é pois composta pela interação de distintivas propriedades, 

que lhe conferem uma natureza única e que colocam uma constante pressão 

sobre o seu ensino e evolução (Doyle, 1986): multidimensionalidade, que se 

prende com o extenso número de eventos e tarefas que nela têm lugar, com a 

                                                           
17 Terá sido por causa da perceção de incompetência, generalizada à maioria, que, na 
ginástica, os alunos persistiram no refúgio à exercitação, na retaguarda das filas, junto 
dos espaldares (não fossem estes utilizados para exercícios de suspensão e apoio), 
indo, de certa forma, ao encontro da Teoria da facilitação social de Zajonc, que nos diz 
que a presença de audiência estimula positivamente o desempenho de habilidades 
simples ou bem aprendidas, mas despoletando a inibição e exibições incorretas, no 
caso de se tratar de habilidades difíceis ou mal aprendidas (Weinberg & Gould, 2015). 
Foi por causa de tal perceção, no fundo, pela aversão clara pela modalidade, desde 
logo evidenciada pelo preenchimento das fichas individuais do aluno, que, no início da 
unidade, se reuniu com todos e se lhes passou a mensagem de que chegara o 
momento de encarar a ginástica como oportunidade de desenvolvimento, de se vencer 
medos, de se poder mais, que, neste mesmo sentido, se celebraram, de múltiplas 
vezes, conversas particulares e que, na medida do que se pôde, se abrigou o plano de 
prática de plateias e holofotes julgadores. 
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variabilidade de preferências e objetivos pessoais dos seus intervenientes; 

simultaneidade, na medida em que vários acontecimentos coincidem no exato 

momento, embaraçando a sua condução; imediatismo, dado que tudo numa 

aula sucede a um ritmo acelerado, vendo-se o professor obrigado a agir em 

conformidade, sem rodeios e hesitações; imprevisibilidade, porque as 

distrações e interrupções são constantes e as atividades acabam sempre por 

tomar proporções inesperadas, não se podendo exatamente antecipar; caráter 

público, no sentido em que os eventos e episódios de uma aula são 

testemunhados por todos e se, por exemplo, o professor não atua prontamente 

sobre um comportamento grosseiro ou incorreto, deixando-o ir-se incólume, os 

alunos estarão a apreender importante informação acerca das suas 

capacidades de liderança e gestão; história, que se refere ao facto dos alunos 

se encontrarem praticamente todos os dias, por várias semanas e meses, e de 

se instituir entre todos uma série de vivências e regras, de certa forma, um 

senso compartilhado para a condução de determinadas atividades, sendo este 

pacto de classe naturalmente afetado com o especial decurso do ano letivo. 

 

«A turma é composta por vinte e seis alunos com diversas 

proveniências (sete deles da D. Dinis), quatro raparigas e vinte e dois 

rapazes; a faixa etária baliza-se entre os quinze e os dezoito anos. 

Alunos em que quase todos já repetiram, alguns por mais que uma vez, 

e com casos com dificuldade de aprendizagem.» 

 

Diário de bordo (2013/ setembro/ 11) – reunião do 

conselho de turma 

 

Opina-se que precisamente por causa da história, a de Doyle e não a 

que vimos contando, as primeiras aulas do ano gozassem de jucundas e 

estéticas ambiências, de verosímil fruição e fluência, ilesas do que viria depois, 

e este bom clima não aparecera de súbito, por geração espontânea, mas 

porque o reinante clima de expetativa, por sua força em conciliação com um 

adequado vetor primário, nele se metamorfoseou. As cinco raparigas (porque 

uma entrara) e vinte e um rapazes (e outro saíra), e logo aqui uma composição 

perniciosa, porque entre rapazes se verifica um número substancialmente 

maior de comportamentos disformes do que entre raparigas (Pieron, 1999), 
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pouco ou mal se conheciam, à entrada do ano, e esta evidência, digamos que 

de início da história, ditou uma insigne fase de expectação, entrecruzamento de 

assédios, palpação, exploração, que, todavia, viria a interpor-se positivamente 

no expediente ambiente inaugural conquistado. Justifica-se trazer-se à 

discussão o facto de os ambientes de aprendizagem redundarem num encontro 

entre dois vetores (Hastie & Siedentop, 2006; McCaughtry et al., 2008): o 

primeiro vetor diz respeito à agenda que o professor tem para a aula, ao seu 

programa de ação (Doyle, 1986), o qual se define pelas exigências do trabalho 

a realizar, quer em termos de conteúdo, quer pelas regras para a participação 

social dos alunos – aqui se patenteia a inseparabilidade entre os sistemas de 

instrução e gestão; o segundo vetor está representado pelas agendas dos 

alunos, bastante complexas e diversificadas, que testam a fortaleza do primeiro 

vetor, especialmente no proémio do ano letivo. 

Depois, a resenha de comportamentos dos alunos estremou-se, com 

interpolada assiduidade, nos seguintes parâmetros: nos períodos de transição, 

por conversas e distrações frequentes e pela falta de respeito pelo material; no 

período concernente às principais situações de aprendizagem, igualmente por 

atos ruidosos, oriundos de indevidos diálogos e da exacerbação de festejos, 

por falta de concentração e «falso envolvimento» (Hastie & Siedentop, 2006, p. 

219), isto é, o aluno parece que está, que se entrega, que oferece ao exercício 

aquilo de que este precisa para o servir a si, mas tudo não passa de um ensaio 

fictício, afrouxando de imediato nos instantes seguintes à supervisão. Ora 

logicamente que este registo de ocorrências, por pouco extenso que pareça, 

conferiu às atividades bastantes interrupções, e, como corolário, não raro um 

andamento acentuadamente lento, significativamente abaixo das médias 

desejadas. 

Os comportamentos de indisciplina são usualmente despoletados por 

uma franja minoritária de alunos, com o intento de socializarem com os pares e 

de terem o trabalho feito com o mínimo de esforço, mas, porque públicos e 

contagiosos, depressa tais comportamentos se transformam num atrativo e 

persuasor chamariz, tendendo a levar consigo alguns dos demais membros da 

audiência (Doyle, 1986). Com a Turma assim foi. Os segundos vetores foram 
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iniciados, vezes sem número, apenas por cinco ou seis alunos, com o fim de 

conduzirem as atividades a seu bel-prazer e com o mínimo de dispêndio 

energético, aos quais rapidamente se ajuntaram uns tantos outros, por 

aspirações de afirmação e reputação, obsequiosamente promovidas pelo 

púlpito da infração. 

Mesmo que por vezes as agendas de professor e alunos parecessem 

irreconciliáveis, a procura das melhores abordagens para solver as questões 

da disciplina fora uma constante ao longo das aulas, assumindo, a partir de 

certa altura, uma preocupação matricial. Em Educação Física, em grande parte 

pela sua decorrência em contextos abertos, de manifesta interação, pela 

amplificação das distintivas propriedades, que atrás expusemos, os problemas 

de disciplina tendem a agravar-se (Rosado & Marques, 1999), daí que, em 

muitos casos, fatores como o controlo da classe, a desobediência e os 

comportamentos inapropriados constituam a primaz preocupação dos 

professores (Pieron, 1999). Vejamos com Matos (1989) uma tríade de aspetos 

que respondem ao porquê desta anterior afirmação: o reforço da disciplina, 

desencadeadora de bons climas, corresponde, irrefutavelmente, ao 

favorecimento da colocação em prática do ensino ambicionado; se o ambiente 

de aprendizagem se prima por frequentes interrupções e interações negativas, 

estando o professor permanentemente a consumir as suas forças na procura 

de um saudável funcionamento da aula, a motivação para o desempenho da 

sua atividade, que se deveria consubstanciar nalgo de prazeroso, vai-se 

progressivamente esmorecendo; depois, porque a formação de competências 

sociais, de responsabilidade, atitudes e valores, que integram uma componente 

de objetivos menos académicos (ou, de um currículo oculto), mas que 

respeitam a finalidades maiores da educação e à própria incumbência da 

escola, são determinantes para a aprendizagem do aluno sobre as formas de 

comportamento socialmente dominantes e para a sua crescente familiarização 

com o mundo adulto. 

Assim se justifica a necessidade da criação e manutenção da disciplina 

por parte do professor. Com efeito, o garante da disciplina na aula é, mais que 

importante, uma superior necessidade, de cariz fundamental. As faltas na 
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disciplina implicam, na esmagadora maioria dos casos, fissuras na ordem; as 

contínuas intermitências na ordem (ou a sua ausência) afetam magnificamente 

a edificação de climas positivos; a inexistência de apropriados ambientes é o 

equivalente à inexistência de condições ideais para ensinar e aprender. É da 

competência do professor perceber que tudo numa aula é causa-efeito, 

designadamente, na perspetiva exibida, as ténues mas lógicas fronteiras 

destas ligações; é da competência do professor, tanto em prol dos alunos como 

em seu favor, tratar de lhes pôr termo e de potenciar a ecologia da aula, por 

intermédio das mais atuais e recomendadas perspetivas construtivistas, se lhe 

aprouver. 

 

«Os alunos estiveram bem na atitude e disponibilidade evidenciadas. 

Conseguiram colocar em prática o que lhes foi pedido na maioria das 

tarefas, procurando resolver as dificuldades que lhes foram colocadas 

pelo incremento da complexidade, decorrente do aumento do terreno de 

jogo e da inclusão de bolas mais rápidas, conseguindo um resultado 

positivo quanto ao grau de controlo exercido nas pancadas. Também 

tiveram um bom desempenho no aquecimento e no treino funcional...» 

 

Diário de bordo (2014/ maio/ 8) – reflexão das 

aulas 53ª e 54ª 

 

Esta laboriosa análise, que prosseguirá, poderia facilmente ter-se 

evitado, o mesmo é dizer, a história poderia muito bem ser outra, com menor 

mora e igual crédito. Porém, a abstração sobre as justas referências ao 

paradigma experimentado nos termos da disciplina e do clima não se 

equacionaria com as nossas premissas de consciência, nem com as 

finalidades maiores do relatório de estágio, de robustecimento do processo de 

formação profissional, de representação de um feraz impulso na construção da 

competência docente. Portanto, preterir-se a vertente análise seria omitir-se, no 

merecido grau, os relevos que tanto obstaram o desenvolvimento do ensino do 

professor, seria a privação de uma oportunidade de crescimento, seria, ainda, 

como que discorrer acerca do astro em que se está e, por insânia ou assaz 

desleixo, não se fazerem as doutas menções à água. 
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3.2.3. A GESTÃO 

 

Da mesma forma que acabamos de atuar na análise conjunta do clima e 

da disciplina, porque, não se tratando exatamente de igual coisa, de entre as 

duas dimensões emana uma relação de forte interdependência, pelo que se 

tornaria difícil a dissociação da crítica, também poderíamos operar na adjunção 

da gestão a 3.2.1., dado que quando falamos acerca do ensino em Educação 

Física reportamo-nos obrigatoriamente a funções de instrução e de gestão 

(Rink, 2014; Siedentop & Tannehill, 2000). Se as primeiras visam 

fundamentalmente relacionar o aluno com os conteúdos de ensino-

aprendizagem e as segundas têm como fim a preparação do contexto para a 

sua ótima transmissão (Jones, 1992; Metzler, 2011; Rink, 2014), ambas estão 

apertadamente conectadas e nem umas nem outras podem, em separado, 

servir os interesses de um professor com declaradas pretensões de eficácia. 

Não se precisa de excelso esforço para se perceber que é puramente 

impraticável que um professor pense a sua instrução sem que 

simultaneamente medite sobre qual a organização mais ajustada para dada 

atividade, quanto ao tempo a si destinado, aos espaços e equipamentos 

contemplados, à formação dos grupos de trabalho e consequente orientação 

dos alunos e, igualmente, sobre os momentos de interrupção e de reentrada 

em nova tarefa. Se retrocedermos até à página quarenta e um e renovarmos a 

incursão por 3.2.1. facilmente nos aperceberemos de constantes referências a 

critérios de gestão, exatamente pelos motivos que por ora relatamos e que se 

prestam à desconstrução da incoordenação entre os fenómenos de instrução e 

gestão. Aliás, é precisamente a concertação de ambos o principal 

desencadeador da instituição da disciplina na aula e da criação de um clima 

pedagógico propício à aprendizagem. Então, assim sendo, nada 

despropositado seria conjuntar, em análise contígua, as quatro dimensões do 

ensino, isto é, sem se recorrer a uma distribuição por tópicos; por exemplo, 

apenas num subcapítulo, sem descendência, que poderia ser o da realização, 

falar-se-ia de todas, por ordem mais regular ou mais salteada, segundo a 

conveniência. Mas, se nos decidimos e nos comprometemos pela demarcação 
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de territórios, não lançaríamos nunca sobre o trabalho uma espécie de 

catástrofe natural, sacudindo os alicerces de uns para cima dos outros e 

fazendo com que todos se misturassem, desordenadamente. Este balangandã 

para se aclarar, como se preciso fosse, que não existe um caminho unívoco 

para o local aonde chegar; existem vários, alguns bastante idóneos, por sinal. 

Não menosprezando o que acaba de ser sugerido, nem a harmonizada 

noção de programa de ação, que remete para a necessidade de acoplamento 

entre os sistemas de instrução e gestão, com justeza se diga que os dois não 

são una cousa e que cada qual goza do seu muito particular privilégio de 

análise. Conforme Doyle (1986) declara: a instrução empenha-se na 

aprendizagem e obriga-nos a entendê-la segundo processos individuais; a 

gestão orienta-se para o estabelecimento da ordem e está relacionada com o 

sistema social, portanto, com processos de grupo; aprendizagem e ordem são 

diferentes, e se esta última pode ocorrer sem total envolvimento por parte dos 

alunos, o mesmo não se passa com a primeira. Mostremos, pois, como se 

operou na Turma relativamente às questões da ordem, em termos da 

explanação de regras, administração de recursos e argumentação face a 

comportamentos mais negativos. 

 

3.2.3.1. O ESTABELECIMENTO DE REGRAS E ROTINAS 

 

«…na parte respeitante aos critérios de avaliação e ao regulamento 

teremos de ser por de mais explícitos, pelo que se vai adotar a 

estratégia de comandar a leitura do boletim relativo ao regulamento da 

disciplina.» 

 

Diário de bordo (2013/ setembro/ 18) – 

observação de aula 

 

«…indo tarefa a tarefa, na primeira reuniu-se com os alunos e mostrou-

se-lhes o manual da disciplina, o que não se fez na aula de 

apresentação, acordou-se o início e o término da aula e ressaltou-se 

ainda um ou outro aspeto do regulamento.» 

 

Diário de bordo (2013/ setembro/ 26) – reflexão 

das aulas 3ª e 4ª 
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O professor tem a incumbência de, inequivocamente e desde os 

primeiros contactos, fazer entrar em vigor as regras/ rotinas que perdurarão 

para todo o ano letivo, nos términos do comportamento a adotar nos 

balneários, no acesso ao pavilhão, na indumentária, na pontualidade, na 

reposta à sua voz de comando, na deslocação pelo espaço, no trato com os 

equipamentos e materiais, nas situações de aprendizagem, nas pausas, nos 

casos de dispensa da prática. 

Convém que estas regras, que devem ser da clareza da água e 

passíveis de serem cumpridas por todos, sejam apresentadas na primeira aula 

e relembradas de forma consistente nas aulas seguintes, para que perdurem 

no tempo (Doyle, 1986). Elas são preponderantes para criar hábitos de 

trabalho, para que as experiências de aprendizagem decorram de forma fluida 

e proveitosa, para que a aula se não conserve em episódios demorados e 

embaraçosos, para que delas floresça a sua possante dimensão social e 

axiológica e para que se combatam os vetores secundários, que, como 

havíamos alertado em 3.2.2., se traduzem pela tentativa de implementação das 

agendas dos alunos e que criam uma ameaça permanente à ecologia da aula. 

Consideramos por isto que, apesar de, na generalidade, termos cumprido a sua 

maioria de forma admissível, assim como os pressupostos para a sua 

inculcação, deveríamos, talvez, tê-lo feito com maior pujança e rigor. 

Mais que emitidas e repetidas, as regras têm de ser instruídas, seja na 

parte inicial ou final da aula, seja nas transições ou interrupções, e o sentido de 

responsabilidade e de cooperação entre todos deve ser transferido para os 

alunos (Siedentop & Tannehill, 2000). A par com estes, o tempo, o espaço e os 

materiais constituem aspetos de peso no referente à organização ambiental da 

aula (Rink, 2014). 

 

3.2.3.2. DOS RECURSOS TEMPORAIS, ESPACIAIS E MATERIAIS 

 

«Gestão da aula magnífica por parte do professor, que, no início, não 

reuniu todo o material de que precisaria para a mesma, mais 

concretamente as bolas de voleibol, que só podem ser um fator 

secundário para tamanho esquecimento, que não disse aos alunos que 

não poderiam ocupar o espaço entre a linha negra e a cortina, o qual 
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estava reservado à recuperação dos alunos que saíam do teste, que, no 

exercício seguinte, demorou a perceber que os alunos não poderiam 

rodar para a direita após a ação, dado que não sabiam executar os 

preceitos técnicos elementares necessários para a bola ser mantida em 

sustentação com consistência, pelo que a rotação transformou a tarefa 

numa confusão desenfreada, que esperou que o… da equipa H, que 

tinha quatro elementos, devido à inclusão do… se viesse oferecer para 

ocupar a vaga deixada por lesão do… na equipa A, que, no final da 

aula, deixou que os alunos recolhessem sem que arrumassem o 

material, o qual ficou à deriva pelo pavilhão.» 

 

Diário de bordo (2013/ outubro/ 17) – reflexão das 

aulas 9ª e 10ª 

 

Como é dado a entrever por esta passagem, o professor não lidara sem 

defeito com as importantes propriedades da gestão. Mormente na fase 

preambular do ano foi evidente a tendência para alguma deslembrança 

relativamente a elas, não porque não tivéssemos asseverado a sua exigível e 

adequada inclusão na programação das sessões, mas dado que, na etapa 

interativa, nos estreamos com forte centração na prestação motora dos alunos; 

revelemos que houve um foco privilegiado sobre os aspetos instrucionais. 

Óbvio que se um foco é excessivamente potente ou luminoso não permite que 

tudo se enxergue nos devidos modos (acaso um outro que encegueça de 

lucidez). Trata-se de muitos acontecimentos e vicissitudes numa aula e é 

natural que certos fatores careçam, vez por outra, da merecida dedicação; 

como é natural que sobre esses mesmos fatores se registem melhorias, com o 

decorrer da prática de ensino, com o exercício da competência e experiência. 

Mas tratemos de nos inserir nas três propriedades que queremos, na ótica da 

sua evolução, e comecemos pelo tempo. 

 

«…fazer uma correta gestão do tempo… exige o controlo pela hora real 

mais do que pelo cronómetro, a resposta às inevitabilidades de cada 

aula e alguma argúcia… Na gestão do tempo podem ocorrer situações 

em que o professor tenha protelado ligeiramente o tempo de instrução, 

sendo que, após essa identificação, terá de cuidar da forma como o irá 

recuperar nas tarefas seguintes.» 

 

Diário de bordo (2013/ outubro/ 30) – encontro 

pedagógico do núcleo de estágio 1 
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«Perdeu-se tempo em excesso na parte inicial da aula, o que veio a 

dificultar que se cumprissem os tempos relativos à parte fundamental. 

Portanto, a gestão do tempo não foi bem conseguida. Um aquecimento 

de dez minutos, se tiver a dinâmica adequada, é suficiente. Era 

importante que assim fosse para os alunos disporem de mais tempo de 

exercitação na parte fundamental da aula, onde teve de fazer-se o corte 

de alguns minutos na maioria das situações.» 

  

Diário de bordo (2013/ novembro/ 28) – reflexão 

das aulas 19ª e 20ª 

 

Conhecida a duração da totalidade da sessão, a subdivisão do tempo 

pelas suas diferentes partes e tarefas, pelas comunicações a efetuar, pelas 

transições (dentro da mesma situação de aprendizagem, se contempla 

pequenas modificações, ou na passagem para outra distinta), pelas pausas 

que serão consentidas, enfim, pelos momentos de instrução e gestão, deve 

ocupar um lugar bem destacado no âmago das obrigatoriedades de 

planificação. O professor terá de esgrimir na delimitação destes tempos e 

apresentar-se na aula com a lição bem estudada (porque não andará a 

transitar por ela de plano em punho), o que implica não apenas memorizar-se 

os minutos destinados para cada situação, mas, principal e exatamente, saber-

se o que fazer durante esse tempo, pelo que depois é de todo sugerível apurar-

se se o tempo médio de exercitação previsto e recomendável para cada aluno 

foi objetivamente cumprido (Bento, 2003). 

Desengane-se quem considere que estamos perante uma questão 

menor, pois a gestão do tempo é bem difícil e exige bastante agilidade, em 

parte pelo conjunto de fenómenos que atuam sobre a aula de Educação Física, 

os quais, em benefício da discussão, já se trouxeram a este trabalho. Após as 

primeiras aulas, que foram importantes para se compreender o que 

efetivamente cabe num contacto de oitenta e cinco minutos, sempre que se 

denotaram atrasos no tempo, por via de qualquer ocorrência menos 

equacionada que tenha protelado a instrução ou uma dada tarefa, operou-se 

na rápida reconfiguração das situações trazidas pelo plano, de preferência não 

beliscando o tempo de empenhamento motor consignado aos alunos na etapa 

fundamental. Moderando o controlo pelo tempo total e nunca pelos tempos 
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parciais, abreviaram-se os episódios de gestão e concederam-se maiores 

períodos à densidade motora, procurando-se convertê-la em tempo potencial 

de aprendizagem, porque este se tende a traduzir na obtenção de melhores 

resultados escolares (Siedentop & Tannehill, 2000), estando aqui, e em matéria 

de tempo, o busílis da questão. Em algumas das aulas mais dianteiras do 

processo, o tempo conseguido, em termos absolutos e parcelares, chegou 

mesmo a bater sintonizadamente com as projeções que se fizeram. 

Antes ainda de entrarmos no espaço, embora que não concretamente 

aquele em que circula o orbe (ou, se quisermos, esse mesmo), consintamos 

uma outra consideração do professor sobre este tema, enquadrada no âmbito 

das observações concretizadas pelos Colegas estagiários às suas aulas. 

 

«Os colegas observadores vêm informando que talvez se ande a perder 

tempo excessivo na instrução, devendo-se canalizar algum desse 

tempo para a densidade motora. Foi feito esse reparo na última aula de 

voleibol e, sobre a nossa prestação nesta, que porventura se deixou 

prolongar em demasia a conversa inicial que desenvolvêramos com os 

alunos. O que nos parece é que a densidade motora é muito importante. 

Mas acima da densidade motora situa-se a relevância das 

aprendizagens. A importância de uma boa instrução, em que se diz aos 

alunos claramente o que se quer, a importância das tarefas propostas e 

a importância do feedback providenciado no durante são o que fazem 

da densidade motora tão famosa. A densidade motora precisa destes 

pressupostos… para se poder arrogar como verdadeiramente frutuosa, 

caso contrário, não concorre para o que dela se quer. E considerou-se 

que, para esta aula, era importante reunir-se com os alunos no início e 

falar-se-lhes da forma como se lhes falou. E se calhar até se deveria ter 

reunido novamente a meio da aula, quando a dinâmica das estações 

não era a mais conveniente. Não existirão grandes mudanças quanto a 

isto porque não nos parece que estejamos a fazer mal e as melhores 

aulas que até agora pensamos ter dado foram precisamente aquelas 

em que se avaliou a instrução como sendo boa.» 

  

Diário de bordo (2013/ novembro/ 21) – reflexão 

das aulas 17ª e 18ª 

 

Bento (2003) critica que a densidade motora está relacionada com um 

aproveitamento elevado do tempo efetivo de aula, contudo não deve ser 

sobrevalorizada, porque numa aula tem de sobrar apropriado tempo para a 
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resolução de demais tarefas de formação e educação, como apresentações, 

explicações e demonstrações, e Lund (1991, cit. por Hastie & Siedentop, 2006), 

num estudo incidido no ensino escolar do voleibol por cinco professores, 

constatou que aquele que se revelara mais eficaz apresentara a menor 

quantidade de tempo concedido à prática efetiva, porém com melhores 

respostas dos alunos, quer os de nível de habilidade mais alto como mais 

baixo. Por conseguinte, o professor não estava de todo errado. Mas os seus 

Colegas também não, porquanto foi por se ter levado em conta os seus 

conselhos que se conquistaram evoluções, transferindo-se tempo da instrução 

para tempo de empenhamento motor específico. Numa aula de Educação 

Física de cem minutos (oitenta e cinco úteis) é tanto preciso não ter pressa 

como não perder tempo, e isto é extensível a todos os blocos de ensino e 

treino. O que esbarra na nossa compreensão é o seguinte: como pode um 

curso profissional de Desporto contemplar, para a Educação Física, que é, por 

excelência, a disciplina que avulta e dissemina as virtualidades do Desporto, no 

que designadamente concerne à formação de uma personalidade progressista, 

permeada de humanidade e de um holístico tecido de valores de 

incomensurável nobreza, como a consciência social e cultural, a 

responsabilidade moral e ética, o culto estético e físico, a catarse emocional e 

psíquica, a liberdade de espírito e de pensamento, ainda, a transcendência e 

superação e, também, como se constata, uma certa coragem para a aventura e 

risco, apenas dois blocos de cinquenta minutos por semana e, como se não 

bastasse, mal distribuídos. Mas trata-se de conversas para outras galáxias. 

 

«Veio ao de cima, na reflexão da última aula, se a organização do 

espaço, com as redes colocadas nas extremidades do pavilhão, seria a 

melhor opção para a direção da aula por parte do professor, questão 

advinda essencialmente do muito espaço central que separa os alunos, 

o que implica um posicionamento deveras estratégico… e uma 

colocação de voz em tom mais alto, sempre que se queira corrigir sem 

que se reúna os alunos… Porém… foi-nos transmitido que assim teria 

de ser… Então, menos um problema em que pensar.» 

  

Diário de bordo (2013/ outubro/ 10) – reflexão das 

aulas 7ª e 8ª 
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«Na tarefa em que estavam alunos “de fora” a exercitarem o passe e a 

manchete, pelo que outros ocupavam a rede, poderia ter-se optado por 

tê-los distribuído em filas, tipo 2:1, fazendo a manchete à vez, ao invés 

de em triângulo, pelo que o espaço era reduzido.» 

  

Diário de bordo (2013/ outubro/ 24) – reflexão das 

aulas 11ª e 12ª 

 

Em função do espaço de decorrência da aula, o professor ver-se-á 

forçado a ponderar algumas questões, nomeadamente: que tarefas (se de 

refinamento, aplicação ou extensão) mais se coadunam com a natureza do 

local; como criar, atendendo às suas dimensões e características, uma 

conjugação de exercícios apelativa e desafiante para os alunos; como 

estruturar esses exercícios, nos moldes de uma distribuição equilibrada dos 

alunos, prevendo critérios de segurança, facultando a necessária liberdade 

para deslocações e movimentos e de maneira a que todos disponham das 

mesmas oportunidades de exercitação; que zonas serão por si ocupadas para 

a instrução, para que exerça controlo visual em toda a linha e de modo a poder 

acompanhar e auxiliar, de perto, os desempenhos individuais e de grupo. 

Por vezes, no ensino da unidade de voleibol, apenas pudemos usufruir, 

para os segundos cinquenta minutos da sessão, de um espaço, o equivalente a 

um terço do pavilhão. Quando assim se verificou, optamos por, nesse segundo 

bloco, dar primazia quer à exercitação de tarefas baseadas no jogo, integrando 

os alunos em habilidades individuais ou em pequenos grupos de prática, quer 

ao treino da condição física, assegurando, para a primeira metade (onde nos 

estavam reservados dois espaços), a inserção de situações de jogo. Portanto, 

o fazer-se mais jogo ou relação com bola está bem dependente do espaço que 

se tem, e com o recurso ao antecedente e concreto exemplo ambiciona-se 

mostrar a influência desta componente na projeção das aulas. De resto, 

seguimos dentro do elenco de ponderações suprarreferido, adotando-se as 

melhores posições para o acompanhamento das situações de aprendizagem e 

dirigindo-se nítidos cuidados para a distribuição e organização racional da 

Turma, que tinha dimensões consideráveis. 
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«Os alunos têm de ter mais consciência do que vão fazer durante a 

aula. Temos de dizer-lhes, por exemplo, que vão montar determinada 

estação porque nela se vai exercitar determinado movimento. Quando 

termina a exercitação e se procede à arrumação do material, o 

professor tem de deslocar-se para perto dos colchões e assegurar que 

todos são transportados e empilhados da devida forma.» 

  

Diário de bordo (2013/ novembro/ 26) – encontro 

pedagógico do núcleo de estágio 1 

 

«…os alunos tiveram um bom desempenho no circuito de treino 

funcional… De facto, a opinião generalizada por todos é que o treino 

funcional e a exploração dos materiais a si associados têm o condão de 

seduzir os alunos e de fazer com que, gradualmente, encarem o treino 

da condição física com menor enfado e maior motivação, o que assenta 

num grande objetivo dos profissionais de educação física.» 

  

Diário de bordo (2013/ dezembro/ 5) – reflexão 

das aulas 21ª e 22ª 

  

Todos os materiais e equipamentos de que dispõe a escola, desde que 

adequados às práticas físico-motoras, ao estádio de necessidade e capacidade 

dos alunos e em bom estado de preservação, podem e devem ser utilizados no 

desenvolvimento desportivo da juventude. Por proporcionarem ora conforto, 

segurança ou motivação e por constituírem um excelente meio para a 

prossecução dos objetivos educativos e de inovação pedagógica, o uso de 

materiais no apoio a professor e alunos deve ser seriamente estimado. No caso 

de a escola exibir um défice pronunciado de objetos e aparelhos para a prática 

de uma ou mais modalidades, o professor tem a possibilidade de, por 

intermédio de utensílios simples, que vulgarmente se usam no quotidiano, 

improvisar instrumentos como raquetes, bastões, discos e bolas. Na 

construção de tais instrumentos, o professor deve envolver ativamente os seus 

alunos, potenciando assim a dilatação de conceitos como a originalidade, a 

cooperação e a partilha e fazendo, simultaneamente, com que se 

responsabilizem pela sua preservação, dado que os entendem como sendo 

seus, tendo nisso um certo orgulho, bem como redobradas cautelas na sua 

exploração. Se, no entanto, não se puder atingir a tão apetecida estética e 
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funcional perfeição, o importante, repare-se bem, é que se façam as coisas 

com gosto18. 

Por felicidade, a Escola Secundária D. Dinis era dotada de muito bons 

recursos para o ensino da maioria das modalidades, assinaladamente para a 

ginástica e aptidão física, pelo que fomos aprendendo a potenciar o nosso 

ensino através do seu uso. No desenvolvimento da aptidão física, concretizado 

por meio do treino funcional, socorremo-nos dos mais variados e convenientes 

materiais (escadas de coordenação, cordas, pneus, elásticos, bolas medicinais, 

suíças e de água, barreiras, halteres, plataformas estáveis e instáveis, TRXs, 

rollers, kettlebells) para a construção de exercícios atrativos e de circuitos 

intensos, estimulantes e competitivos, que confluíram para o despertar do 

interesse dos alunos. A supervisão do manuseamento, transporte e disposição 

dos equipamentos e materiais da aula, que devem ser feitos pelos alunos, de 

forma correta e ordeira, o que muito apoia o crescimento da responsabilidade e 

de outros conceitos psicossociais importantes, esteve igualmente na ordem das 

nossas preocupações. 

Os próximos fragmentos do diário, que reportam a meses mais 

avançados do ano letivo, aspiram comprovar, dentro da ótica de evolução que 

queríamos, que, com o decurso da prática de ensino, fomos oferecendo cada 

vez mais atenção para a gestão do tempo, do espaço e dos materiais, 

conseguindo resultados consistentes. Continuemos, depois disto, na gestão, 

embora que por veredas mais apertadas. 

 

«A gestão do tempo esteve muito bem. A gestão do espaço foi a 

possível e a que melhor serviu os propósitos da aula, depois de 

ensaiadas umas quantas tentativas. Do ponto de vista da gestão dos 

alunos e dos materiais o professor esteve absolutamente inclemente.» 

  

Diário de bordo (2014/ fevereiro/ 13) – reflexão 

das aulas 35ª e 36ª 

  

                                                           
18 O disposto neste parágrafo foi-nos transmitido, de forma simples e eficaz, na sessão 
de formação intitulada Materiais Autoconstruídos, promovida pela Faculdade no 
âmbito do estágio profissional em Educação Física. 
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«…pensa-se que a gestão do espaço tenha sido a melhor, atendendo 

aos objetivos que se pretendiam, conseguindo-se também uma boa 

gestão dos alunos e dos materiais…» 

  

Diário de bordo (2014/ maio/ 8) – reflexão das 

aulas 53ª e 54ª 

  

3.2.3.3. AS ESTRATÉGIAS DE COMBATE À INDISCIPLINA 

 

A ordem e a promoção da ordem estão profundamente vinculadas. 

Depois do que já se declamou, é esta uma aceção excessivamente trivial, até, 

perfeitamente escusada. No entanto, nada falaciosa nem despropositada, pois 

é insofismável que o ambiente propício para ensinar e aprender advém, 

conforme se divisou há instantes, do estabelecimento de regras/ rotinas e da 

organização e exploração de vários recursos por parte do professor, como, 

também e em vulto grau, desponta da sua capacidade de ação na 

programação e concretização das tarefas da aula e da sua capacidade de 

reação ante comportamentos grupais e individuais (Doyle, 1986). Dois 

exemplos se equivalem, do ponto de vista do seu falhanço rotundo na 

edificação de boas ecologias e aprendizagens: o professor é um especialista 

na arte de planificar, concebendo e congregando propostas deveras tentadoras 

e adequadas para o desenvolvimento da motricidade dos alunos, mas depois 

não consegue operacionalizá-las, distinguindo-se por paupérrima observação e 

intervenção e nelas não sendo capaz de envolver ativamente a turma; a pedra 

de toque do professor é o seu aguçado sentido prático, hic et ubique, intervém 

célere e meticulosamente nos exercícios da aula, verbalizando potente e 

adaptado feedback e incendiando os alunos com a cólera da motivação, mas 

esses exercícios não têm a mínima relação com as necessidades de 

desenvolvimento psicomotor e socioafetivo dos alunos. Se dúvidas houvesse, 

este lacónico e pragmático ensaio confere bem da ilogicidade da dicotomia 

teoria-prática, que a índole ignorante por vezes preceitua (Bento, 2014). 

Como resposta a 3.2.2., aquilo que constará por diante é o que 

fizéramos para defrontar a indisciplina nas aulas, em particular através da 

comutação das situações de aprendizagem e da monitorização e intervenções 
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exercidas no terreno. Logo, se já unimos e desunimos os sistemas de instrução 

e gestão, procedamos agora ao seu enlace matrimonial definitivo, com pompa 

e circunstância. 

 

«Na conversa inicial, que foi muito incisiva, os alunos ouviriam do mau 

comportamento que têm adotado (e mais uma vez na última aula) e que 

não se iria permitir que a mesma toada de atitude se confirmasse nas 

próximas aulas… O professor é só um e esta turma não revela 

capacidade para integrar adequadamente uma atividade que não esteja, 

constantemente, debaixo da supervisão do professor... A opção da 

colocação de cones por baixo da rede nalgumas tarefas ajudou os 

alunos no alinhamento da fila respetiva… Permitiu-se o 

emparelhamento das duplas… para ver se mesmo depois da 

comunicação inicial iriam pisar o risco.» 

  

Diário de bordo (2013/ dezembro/ 12) – reflexão 

das aulas 23ª e 24ª 

  

«…simplificaram-se os conteúdos e definiu-se como principal objetivo o 

progressivo controlo de bola por parte dos alunos, permitindo-lhes, 

rapidamente, a integração em situações de jogo. Selecionaram-se 

apenas os gestos fundamentais… e conceitos táticos bastante 

elementares.» 

  

Diário de bordo (2014/ fevereiro/ 13) – reflexão 

das aulas 35ª e 36ª 

  

«Procura-se trabalhar no clima ideal para cada aula, mas o certo é que, 

com estes alunos, há determinadas opções, a nível didático-

metodológico, que resultam bem melhor que outras, o problema é que 

não se pode, para todas as aulas, em função de ter de se atacar muita 

coisa, enveredar por aquelas que se gostaria. Em cada aula há 

condicionantes diferentes e muitas variáveis a acontecer. Tem-se 

procurado reduzir a complexidade das aulas e repetir conceitos atrás de 

conceitos para que o aluno vá assimilando os esquemas psicomotores 

pretendidos, potenciando-se também um ambiente de prática positivo. 

Mas há sempre alunos e situações que acabam por representar um 

entrave, pelo que se tem de continuar a pugnar mais um pouco sobre 

estes aspetos para as sete semanas de aulas que restam.» 

  

Diário de bordo (2014/ fevereiro/ 27) – reflexão 

das aulas 41ª e 42ª 
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«A unidade básica da organização do ensino é a atividade» (Doyle, 

1986, p. 398). Podemos dizer que a noção de atividade ou tarefa envolve duas 

componentes19: o objetivo; os recursos para o alcançar. Como referimos no 

nosso primeiro mapa, no cabo das Tormentas e na pintura da aguarela, a partir 

de determinada altura foi concedido um enfoque muito particular para o 

estabelecimento da ordem e para o aperfeiçoamento das atitudes, e as 

transformações no nosso ensino iniciaram precisamente pela comutação das 

situações de aprendizagem. Sob a égide da simplificação didático-

metodológica, isto é, segundo um maior grau de generalização e um menor 

grau de detalhe ou complexidade, efetuaram-se as mutações necessárias nas 

atividades, para a acessibilidade da compreensão e assimilação pelo esquema 

psicomotor dos alunos e para a facilidade de exposição e monitorização pelo 

professor, mantendo, todavia, critérios de variedade e desafio20, essenciais 

para um alto envolvimento dos alunos. Recorde-se apenas que tornar a tarefa 

mais simples não quer dizer simplismo, até porque se a tarefa for demasiado 

fácil (ou difícil) os alunos tendem a adaptá-la, podendo mesmo entrar em 

comportamentos desviantes (Tousignant & Siedentop, 1983). Em aliança com 

esta simplificação, procuramos munir os exercícios da sessão com vigorosa 

dinâmica, prevendo pouca espera e rápidas transições, pois nestas se propicia 

um elevado número de incidentes (Pieron, 1999). Eventualmente, isto 

caminhará na linha do que Doyle (1986) designa «push the curriculum» (p. 

411), veiculando que, «em classes com alta incidência de inapropriado e 

disruptivo comportamento dos alunos, gestores de sucesso tendem a puxar 

pelo currículo e a falar mais acerca de trabalho do que de comportamento»21 

(ibidem). Se puxar pelo currículo significa conceber uma imbricação de tarefas 

intensa, com momentos de instrução e pausa bem estudados e de curta 
                                                           
19 Por sua vez, para Jones (1992), o entendimento de tarefa na aula de Educação 
Física encerra quatro dispositivos: o objetivo ou produto final, o conjunto de operações 
e procedimentos para o alcançar, os recursos ou condições disponíveis e 
accountability. 
20 Foi isto visível especialmente na aptidão física (ver 3.2.3.2.) e no ténis, aqui com 
situações sob a forma de jogos de cooperação e oposição, com diferentes regras e 
variantes.  
21 Repitamo-nos, apenas por uma questão de honestidade, consideramos a Turma 
difícil, mas não excessivamente mal comportada. Deverá, certamente, havê-las piores. 
Contudo, julgáramos necessário proceder da forma que vimos explicando.  
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duração, contemplando, logo de início, a integração dos alunos em 

aquecimentos fortes e enérgicos, mantendo uma consistência de ritmo ao 

longo de toda a sessão e adotando uma supervisão tanto próxima como atenta, 

então foi exatamente isso que fizéramos. Faz-se então prova (ver nota 23) de 

que o trabalho desenvolvido na aula, ou, se preferirmos, o sistema de 

instrução, pode, também, assumir-se como poderoso argumento para o 

estabelecimento da ordem, sendo melhor usar-se dele para tal desígnio do que 

hipotecar a aula em gestões dispensáveis, traduzidas por esperas e recitações 

prolongadas, ou do que transmutar ou redirecionar as tarefas para uma zona 

de segurança (Rovegno, 1994). Para fechar o nosso leque de diligências pré-

interativas, na constituição das equipas de trabalho, ora repartíramos os alunos 

mais perniciosos por cada uma, ora procedêramos à sua agregação na 

mesma, prevendo para aqui dirigir a maioria da vigilância, estando isto muito 

dependente do desenho da tarefa, se convidaria a uma monitorização geral, ou 

se proporcionaria uma retenção, por tempo considerável, neste ou naquele 

grupo. 

O nosso programa de ação estaria indubitável e irremediavelmente 

mutilado se não se fizesse acompanhar de uma reserva de importantes e 

oportunas ações para a fase interativa, pois que principiemos pelo conceito de 

accountability. Trata-se, pelo que se pôde apurar, de uma noção que remete 

para «responsabilização» e «prestação de contas», estando conotada como os 

processos de exigências e obrigações que imperam na sala de aula, 

concretamente, com os meios mobilizados pelo professor para assegurar a 

participação responsável dos alunos nas situações de aprendizagem (Jones, 

1992; Lund, 1992). Sem a responsabilização e a cooperação dos alunos não 

há tarefa (Doyle, 1986; Hastie & Siedentop, 2006; Jones, 1992; Lund, 1992). 

Portanto, se promover accountability significa destacar com regularidade o 

papel indispensável de todos os alunos no cumprimento de objetivos de 

atitude, empenho e cooperação, efetuar comunicações e reflexões claras e 

inequívocas no início e final da aula, concretizar a apresentação de tarefas sem 
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ambiguidades, pôr em prática registos de desempenho22, providenciar 

feedback e aprovação verbal e gestual e, de novo, incrementar uma 

monitorização competente, então foi exatamente isso que fizéramos. A 

monitorização é, de facto, de um relevo superior, e é-o de dúplice forma, ou 

seja, tanto em matéria de aprendizagem como de ordem, e assim como na 

instrução cultivamos um subcapítulo denominado a monitorização das 

situações de aprendizagem, também para a gestão poderíamos alçar um outro, 

tal-qualmente o nome daquele, porém, com fins diferentes. van der Mars et al. 

(1998) explicam, num aval de adjacência com o que tencionamos, que a 

localização no espaço, a frequência de movimento e o feedback verbal do 

professor representam padrões de supervisão que se associam positivamente 

ao envolvimento dos alunos. Ora estes padrões devem ser condição 

imprescindível em qualquer programa de ação, e se van der Mars e seus 

colegas têm razão, então apropriado será dizer-se que o desenvolvimento de 

um bom ensino passa muito pelo desenvolvimento de boas monitorizações. 

Naquelas que desenvolvêramos, adotamos uma conduta consonante com o 

que vimos relatando, controlando toda a Turma de zonas favoráveis, circulando 

pelos espaços de prática, não raro, detendo-nos atentamente nalguns grupos, 

para prevenir a desordem, porque quanto maior a proximidade do professor, 

menor a propensão para os alunos manifestarem comportamentos fora da 

tarefa (Hastie & Siedentop, 2006), e, no tocante ao feedback, colocando 

sempre a ênfase no envolvimento e na valorização do esforço (orientação para 

a tarefa) e nunca na vitória ou nos resultados (orientação para o ego). 

Propomos, como evento culminante do nosso programa de ação23, que 

aqui se condensa e se não expõe, porque inexecutável, na justa medida da sua 

magnitude laboral, um olhar sobre como interviéramos perante a indisciplina. 

Cremos, judiciosamente, que planificar passa muito por atuar numa elevada 

antecipação dos acontecimentos da aula (ver 3.1.), e, no respeitante a 

comportamentos mais negativos, dever-se-á contemplar formas de agir, por 

                                                           
22 No treino funcional, por exemplo, concedemos muito realce ao cumprimento de 
tempos e ao seu registo, que foi anotado tanto pelos alunos como pelo professor.  
23 Este programa de ação, que por vezes tão bons resultados deu, não seria assim 
erigido sem os ótimos conselhos e recomendações da Professora cooperante. 
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precaução, e formas de reagir, para contrapor. Se uma liderança séria e atenta 

e uma monitorização estritamente próxima podem evitar males maiores, o certo 

é que, em dadas ocasiões, domina a necessidade de, decididamente, pôr 

termo a atitudes inapropriadas, e um professor que afirme nunca ter precisado 

de muscular uma aula fá-lo-á por três razões: permeia-se por índole demasiado 

débil e carece de ânimo para confrontar os seus alunos, sendo que, por 

corolário, não serve para a profissão; por manifesto atrevimento, deslealdade 

ou snobismo incompreensíveis; porque o espectro da sua experiência 

profissional, ainda curto, não lhe possibilitara, até então, fazer face a turmas 

desafiantes. A verdade é que na intervenção sobre maus comportamentos o 

professor dispõe de brevíssimo tempo para ajuizar (o ato e as circunstâncias) e 

agir, podendo a sua tática ser diversificada (Doyle, 1986). Por diversas vezes 

ignoráramos, simplesmente, determinados comportamentos, sobretudo os de 

pouca incidência na ordem, porque, como vimos, muitos buscam o púlpito da 

afirmação ou reputação, de outras, apenas avisáramos ou permutáramos 

alguns elementos de grupo, e, nos casos em que efetivamente sancionáramos, 

ou, palavra tão rude, castigáramos os alunos, tal equivaleu ao seu afastamento 

da prática, deveras, ao convite para que se sentassem, jamais se procedendo 

com leviandade, tendo assim sido somente em último recurso e quando se 

verificara uma repetição acentuada de inconveniência, transmitindo-se ao 

aluno, ali ou no final da aula, que o que se reprimia não era a sua 

individualidade, mas, antes, a sua conduta, que não poderia prejudicar a 

aprendizagem dos seus pares, tão-pouco voltar a suceder. Não estamos 

seguros sobre se procedêramos bem, contudo, sabemos preferível assim do 

que punir com exercício físico, como as consuetudinárias corridas ou 

extensões de braços. Tal desiderato nunca coube, sequer, nas nossas 

instâncias de cogitação, dado que seria inteiramente contrastante com os 

valores primaciais do Desporto, como a volição e o desempenho, a realização 

pelo esforço, a busca pela excelência, o equilíbrio mental e espiritual, o 

rendimento e a competição (nesta cabem todos estes e outros mais) e a 

formação corporal, esta que, por sinal, já o afiançava Henri Pestalozzi (1746 - 

1827), é prefixo inexorável do homem corporal, do homem moral e do homem 
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como um produto de si próprio. Porém, se nos permitimos, caríssimas escolas, 

agrupamentos e regulamentos internos, por uma retratação de pensamento 

bastante análoga, não soa nada bem que os alunos, como reflexo das suas 

más condutas, sejam dirigidos para a biblioteca, e não se está a proferir nada 

de novo, se não antes, isto vem já dos tempos das controversas ideias 

Illichianas, porque o aluno deve ser instruído a ler, a fazer e a aprender com 

gosto nesse espaço, podendo a partir dele (embora que não apenas), e aos 

poucos, levar dimensão à sua capacidade discursiva, para que, mais tarde, 

faça uso dela, não para repercutir, mas para criar e concitar. Se reticente sobre 

se punir com exercício ou punir com biblioteca, aconselhamos o titubeante 

professor a optar pela primeira prática educativa, por dois bons motivos: 

poderá, a pouca distância, controlar o aluno e certificar-se de que efetivamente 

cumpre o que lhe sugere, prevendo, para depois, a sua rápida reintegração na 

aula; evita que o aluno, ao realizar, na biblioteca, suponhamos que cingido a 

um computador sem supervisão competente, qualquer tarefa que lhe seja 

pedida, se socorra de métodos intelectualmente desonestos, expropriando-se 

astuciosa e ilegitimamente de material alheio e, possivelmente, amador. 

Muito decentemente Vos pedimos a mais elementar indulgência. E Vo-la 

pedimos porque usaremos agora de maior recrudescência e altissonância, mas 

tal se entronca no homem que Pestalozzi cria, e, mais que tudo, com o homem 

Desportista pelo qual a nossa Casa tanto peleja. Apelamos também à Vossa 

compreensão porque ocultaremos algumas referências, mas, segundo as 

regras do bom decoro, tal nos parece imprescindível. 

Chegara então o momento, no caso de não o haverem feito ainda, o que 

muito se duvida, de, depois de digeridas estas últimas páginas, se levantarem 

das cátedras os defensores e mais acérrimos difusores das abordagens 

construtivistas, questionando-se acerca das razões para uma labutação tão 

apertada e diretiva, com incontestáveis laços de filiação ao Modelo de instrução 

direta (Rosenshine, 1979), quando, pelo desenvolvimento de um distinto 

ensaio, com bases bem mais interativas, se conseguiriam iguais ou melhores 

resultados, podendo, até, a Turma funcionar por si mesma. Esta conjetura, 

apenas concebível na vertigem imaginária do narrador, porque, caso contrário, 
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convidaria bem a colocar em causa a competência do professor, assim como 

da sua equipa de trabalho, sofrerá, no entanto e de imediato, da merecida tese 

de argumentos. 

Acerca dos modelos construtivistas como falsos tesouros da Terra. Um) 

Em primeiro gostaríamos de dizer que admitimos, relativamente ao que 

fizéramos, fortes ligações ao Modelo de instrução direta, recusamos porém 

qualquer alegação que veicule que o tenhamos reproduzido na íntegra. Dois) O 

coro construtivista vocifera pela urgência de promover uma rotura possante 

com os modelos tradicionais de ensino do Desporto, como o Modelo de 

instrução direta, mas, depois, proclama pela necessidade da inclusão de 

algumas das suas características mais marcantes nos seus próprios modelos, 

de maneira a que saiam mais robustecidos, digamos que, de maneira a apertar 

a interatividade desse construtivismo. Portanto, a tentativa de conferir 

obsolescência ao Modelo de instrução direta é esférica e categoricamente 

falhada. Três) Identificamos hoje, com toda a clareza, que, ao longo do nosso 

percurso de aluno, ou, para não se confundir ninguém, de estudante, um leque 

considerável de professores que pautavam o seu ensino por aproximações 

bastante convincentes a modelos tradicionais, mas com quem aprendemos 

bem mais do que com tantos outros, com raízes mais soltas. Igualmente, por 

certo que haverá, pela altura em que se leem estas páginas, por todo o mundo 

professores de Educação Física, e de muitas outras disciplinas, que 

evidenciam pouca ou nenhuma conexão com os modelos mais vanguardistas 

que se vêm desenvolvendo, e que, no entanto, são professores de grande 

competência e inexcedibilidade, cujo mérito é reconhecido pelos seus pares e 

alunos. Quatro) Ainda dentro da tentativa de completude de alguns dos mais 

atuais modelos, atesta-se da sua fenomenologia e virtuosismo muito 

particulares, designadamente, que são ótimos, e que é de todo recomendável 

que assim se faça, na operação de combinações híbridas, trazendo até si 

alguns dos pressupostos mais promissores de outras paragens ou lugarejos. 

Mas, pergunta-se, essas combinações terão obrigatoriamente de partir de 

dentro desses modelos; será que se não podem operar combinações pela 

parte de fora. É porque, caso se não possa, então esses modelos, 
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construtivistas, são estanques. Mas todos os renomados autores postulam que 

não há modelos estanques, sequer se pode afirmar que uns são melhores que 

outros e que o segredo reside na adequada combinação de todos, podendo-se 

partir de vários sítios. Cinco) Consta que esta mudança de paradigma, que vem 

sendo recauchutada no ensino da Educação Física, valoriza sobremaneira uma 

visão de conjunto, os processos cognitivos, as tomadas de decisão e a 

compreensão de situações-problema. Sinceramente Vos parece, ou ao 

possível leitor, que não valorizamos o conjunto, os processos cognitivos, as 

tomadas de decisão e a compreensão de situações-problema. Seis) Engravata-

se por aí a espetacularidade da evolução operada na passagem dos conceitos 

de estratégias ou estilos para o conceito de modelo, porque as estratégias ou 

estilos caíram em antigualha, proporcionando um visão de completa 

imperfeição e descontextualização, porque os modelos adotam o todo por 

referência, sendo que se adaptam com facilidade a várias ambiências, sendo 

que são os mais adequados para lecionar. Como pode assim ser se os 

modelos não passam de um conjunto de estratégias; como se pode chamar a 

isto de tremenda evolução. Imaginemos que a Educação Física mudava de 

nome, passando então a designar-se Educação Desportiva; se a reforma fosse 

apenas operada ao nível da designação, seria isto uma grande evolução. 

Alguém, algum dia, alguma vez, inventou estratégias para que fossem 

empregadas sem critério, desagregadamente; como se pode isto supor; é 

precisa uma dose de arrojo bem maior do que a deste narrador. Sinceramente 

Vos parece, ou ao possível leitor, que as estratégias que utilizáramos se 

mostram clásticas, desapropriadas, descontextualizadas ou desconjuntadas. 

Sete) Não chegando, alguns dos mais hodiernos modelos construtivistas 

outorgam para si a totalidade da magia do ensino-aprendizagem, implorando 

que por via do seu uso tudo se transforma em experiências de aprendizagem 

competentes, enriquecedoras e inigualáveis. Portanto, cada vez mais nos 

precipitamos para os males da investigação processo-produto (e ainda se 

insiste que é a pobre da Instrução direta que se filia aqui) e, enquanto 

aguardamos, já só nos resta a escrita. Oito) Se houvesse já um modelo de 

ensino do Desporto absolutamente incontestável, então cessariam, por todo o 
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globo, os ávidos esforços da grande maioria dos especialistas e estudiosos 

nessa área; não se crê que assim seja. Nove) É esta de agora para nós das 

melhores, repare-se bem ao ponto que chega o construtivismo, diz-se então 

que alguns dos seus modelos mais abertos pressupõem o inevitável 

conhecimento da matéria de ensino por parte do professor, mas que, nessa 

decorrência, são uma mais-valia, dado que lhe permitirão operar mais 

eficazmente nas aprendizagens dos alunos. Ora isto é profundamente falso, 

para não dizer piadético, porque a importância inescrutável e inalienável da 

especialização na matéria de ensino por parte do professor é já há cerca de 

três décadas mais do que ferreamente aclamada, e isto para todo e qualquer 

método, estratégia ou modelo. Shulman (1987) avançara importantes noções 

sobre a base de conhecimento para o ensino, com destaque para o 

conhecimento pedagógico do conteúdo. Algures por esse ano, para além do 

narrador, estavam ainda a nascer alguns dos construtivistas modelos que hoje 

mais se embandeiram por aí, contudo, e mesmo com a informação ali ao lado, 

trataram de ignorar e imiscuir-se na mais pura das invenções. Então agora os 

modelos mais abertos requerem o inevitável conhecimento da matéria de 

ensino; já os modelos mais fechados não. Haja algum comedimento. Dez) A 

despeito de tamanha causticidade, estamos ainda a umas belas páginas do 

fim, reitera o construtivismo que a sua central essência é colocar o aluno no 

âmago do processo de ensino-aprendizagem. Então convém perguntar-se o 

seguinte: quando se decide aculturar o professor (ou futuro) a um determinado 

modelo, qual a mínima auscultação que se lhe faz, nomeadamente, que ínfima 

escolha tem ele sobre que modelo quer aprender. É porque se não existe 

qualquer tipo de auscultação, então expira aqui, pelo menos em apreciável 

parte, o tão famigerado estandarte da colocação do aluno ao centro no 

processo de ensino-aprendizagem. Ele simplesmente se esboroa, para a 

eternidade. Onze) A construtivistidade fervilha de receio por não ter ainda 

conseguido provar, com irrefutável evidência, os seus religiosos contributos 

para a aprendizagem dos alunos, tanto ao nível tático como técnico. Em 

consideráveis livros, revistas e artigos se alerta já para os perigos decorrentes 

de uma exacerbada autonomia e das suas consequências para a ordem, e de 
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uma excessiva orientação para o desempenho de papéis sociais ou para os 

resultados. Então, como se poderia abonar, bem à moda construtivista, que, 

por distinto ensaio, a Turma funcionaria melhor, ou até por si mesma. Doze) O 

construtivismo crê murar mas ele é que é murado; o construtivismo crê apelidar 

muitos estilos, métodos e estratégias de diretivos e dispersos mas ele é que 

dirige tudo, quebranta-se em cacos e nem se dá conta. Como se vê, as 

investigações são dúbias; como se vê, o construtivismo não é de fiar e é por 

isto que sempre nos pés calçamos sapatilhas, não vá encontrar-se o 

construtivismo ao virar da esquina. Mas aonde cremos chegar é aqui: o ouro 

não é bom, nada bom, porque se o ouro fosse bom, um verdadeiro tesouro da 

Terra, então era inoxidável. 

Acerca do nosso programa de ação. Como se vê, a informação pode ser 

disposta segundo a conveniência e todos os cuidados são poucos. Mas como a 

equidade, que tanto se suplica, pode ser vista ora por dentro ora por fora, 

tratemos de prosseguir. Como corolário das nossas reflexões, naturalmente 

umas melhores que outras, cremos dizer o seguinte. Primeiro, agradecer 

solenemente à tão vilipendiada Instrução direta, porque, se não fosse ela, a 

coisa ter-se-ia inundado, como acontecerá com este trabalho. Prometemos, se 

tudo correr como esperamos, fazer-lhe muitas visitas ao longo da vida e levar-

lhe-emos flores, papoilas selváticas, de preferência, que casam muito bem com 

ela. Depois, porque um modelo não passa de um conjunto de estratégias, mais 

ou menos estruturado, apreciaríamos muito poder assistir, com louvor e 

menção honrosa, à condecoração do nosso programa de ação e à 

concomitante concretização da sua passagem ou evolução de um conjunto de 

estratégias para modelo. Seria o Modelo de programa de ação da Turma, já 

para não dizer, o Modelo de programa de ação da Turma dos três parágrafos, 

ou, melhor, ficamos com esta, o Modelo dos três parágrafos, de rc et al. (2015), 

e, ainda, com algumas considerações adicionais. Com o acréscimo de mais 

uma ou outra estratégia e de alguma pigmentação, isto para murar e 

construtivizar o modelo, talvez que o nosso programa pudesse vingar em 

algumas das escolas e lugarejos do país, em algumas das escolas e lugarejos 

do planeta. 
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Acerca dos constrangimentos da Educação Física. Roga a tecnocracia 

construtivista que para um movimento deveras inclusivo, pluralista, ético e 

autêntico, para a celsitude da riqueza pedagógica e das experiências 

educativas, enfim, para tudo o que seja de extraordinário, precisa de tempo. 

Valha-nos ao menos uma embriaguez de honestidade, perante tamanho ousio. 

Mas diz então ela que a materialização desse tempo de que fala deve 

consubstanciar-se em unidades de instrução prolongadas, vinte aulas – 

mínimo, iniciadas a partir do período do meio, porque o primeiro é para 

desbravar caminho. Será que a construtivistidade faz reparo do ataque mordaz, 

bem mais cobarde que este, que vem sendo feito à Educação Física, da 

crescente descredibilização com que se depara e das consequências diretas 

no horário escolar e no trabalho dos professores. Será que está a par do facto 

de as unidades temáticas não se iniciarem em simultaneidade com os 

períodos. É porque, se o primeiro é para preparar, o que deve implicar, quase 

de certeza, menos tempo de densidade motora, então o que se passa é que 

para o segundo e o terceiro, muitas vezes, em várias turmas e escolas, nem 

sequer há unidades de instrução que perfaçam uma totalidade de quinze aulas, 

ou até menos. Já agora, dê-se o nosso exemplo, as duas únicas unidades 

temáticas que iniciamos no segundo período foram a dança e o ténis, esta com 

dez aulas e a de trás com cinco. Vejamos, precisam de tempo, mas, na 

realidade, tempo não há, e cada vez menos. Então por que se insiste no ajuste, 

se se sabe que se está a insistir no desajuste. Será que está a par dos sérios 

constrangimentos de espaço em que, por inúmeras vezes e em diversas 

escolas, se tem de lecionar. Mas nada disto lhes serve, porque, claro está, os 

louros que pavoneiam refutam tudo e para tudo arranjam estudos e remédios. 

O que se não sabe é se estudam o Universo ou tão-só pequenas amostras. Por 

falar em estudos, e sobre o construtivismo, enuncia-se bem, em vários 

espaços, que os seus modelos até se podem mostrar nefastos, se lecionados 

em unidades temáticas curtas, e que exigem uma elevadíssima complexidade 

em questões organizacionais, humanas e espaciais, só se retirando dividendos 

por intermédio de sistemas de accountability seguros, instruídos por tempo 

considerável. Por falar em accountability, por acaso os pobres dos 
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construtivistas modelos, que tão ricos se julgam, sabem que foi por causa 

desta construtivista sociedade que o MID, como gostam de lhe chamar, que 

uma palavra nunca se abrevia, quanto mais quatro, nos deu tanto jeito. Claro 

que não. Eles sabem é que são o orbe inteiro e que quem os critica, então, é 

porque nunca os viveu por dentro. Então agora os professores não precisam de 

ser acerrimamente alertados para a importância dos modelos mais diretivos e 

dos modelos mais intermédios. Então agora estes modelos não devem ser 

ensinados, operacionalizados e discutidos. Então agora importa saber trabalhar 

com interatividade, e não mais com objetividade. Então agora estes modelos 

não mais serão úteis para a vida dos professores. Então agora se quisermos 

ficar pelos modelos, que ninguém conhece verdadeiramente os pressupostos 

da sua legitimação. Então agora. 

Acerca da pessoalidade e da competência do professor. Profetiza o 

vernáculo construtivista que algumas das suas propostas representam, nem 

mais, nem menos, uma forma absolutamente singular de ensinar. Mas, 

pergunta-se, cada professor não terá a sua forma muito singular de interpretar 

os contextos de ensino-aprendizagem e de conceber o seu ensino também 

segundo o próprio Eu. Deixemos, por instantes, de falar. «E qualquer plano de 

ensino bem desenhado há-de considerar prioritário este saber que nunca 

acaba e que possibilita todos os outros, fechados ou abertos, quer estes sejam 

os imediatamente úteis a curto prazo ou sejam os que procuram uma 

excelência que nunca se dá por satisfeita. A capacidade de aprender é o 

produto de muitas perguntas e de algumas respostas, de buscas pessoais e 

não de achados institucionalmente decretados, de crítica e de contestação em 

vez da obediência satisfeita com o comummente estabelecido, em resumo, de 

actividade permanente do aluno e nunca de aceitação passiva dos 

conhecimentos já deglutidos pelo mestre, que este deposita na cabeça 

submissa. Assim, como já tantas vezes se disse, o que é importante é ensinar 

a aprender» (Savater, 1997, p. 41). «A formação de professores é uma forma 

particular da relação entre teoria e prática, relação concretizada por um 

intermediário. A primeira apenas chega à segunda mediante a pessoa do 

professor. Eis porque o alvo da formação não é tanto a prática, mas sobretudo 
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a pessoa do estudante como futuro professor. A função primordial da formação 

é a de alargar e fundamentar as oportunidades e manifestações da criatividade 

e subjetividade do professor como homem de cultura, como arquiteto de 

práticas ‘teóricas’. E não de o conformar a um dado modelo teórico ou a formas 

de atuação pré-estabelecidas e rígidas, reduzindo-o à condição de funcionário, 

para não dizer imbecil, didático» (Bento, 2014, pp. 46-47). De que servirá ao tal 

professor (ou futuro) saber cantar e decantar um determinado modelo e depois 

não saber outras tantas estratégias que lhe estão por fora e, principalmente, 

estar absolutamente murado da arte do pensar. Apenas com um modelo bem 

sabido e sem bem raciocinar nunca se será um professor de topo, nunca, 

jamais, em momento algum. A não ser que a construtivistidade, se não o fez 

ainda, venha entretanto a terreiro reclamar o seu último grito de modelo, que 

servirá para tudo e todos. É bem menina para isso. 

Acerca da enigmática e escabrosa Ilha. Cremos aqui deixar dois pontos, 

bastante elucidativos e de síntese de tudo isto, e uma indagação: mesmo que o 

professor tenha retirado, com o galgar do ano, os alunos do centro das 

decisões, foi porque a isso se vira obrigado e porque assim o entendera a sua 

equipa; «O projeto de formação tem como objetivo a formação do professor 

profissional, promotor de um ensino de qualidade. Um professor reflexivo que 

analisa, reflete e sabe justificar o que faz em consonância com os critérios do 

profissionalismo docente…» (Matos, 2013b, p. 3); quando, numa terra erguida 

do mar, infestada de volúpia, o justo prémio por aqueles marinheiros terem 

perseguido os seus sonhos sem hesitações, se solicitou ao comandante, que a 

caminho da Pátria este anais relata, no manual do capitão, que fitasse os mais 

esbeltos recantos do empíreo Círculo, cada qual com a sua particular magia e 

benesse, ter-lhe-ão sido estes mostrados na devida equidade da conta, peso e 

medida, ou, vá-se lá saber por que cargas d’água, substancialmente uns mais 

que outros. 

Acerca do velho do restelo e para finalizar. Ó meu grande energúmeno 

de narrador se pensas que sou como o ignóbil caturra do velho do restelo, que 

não cria que aqueles homens partissem, estás bem enganado, pois que aqui 

tens a resposta ao que cogitaste. E teve de assim ser, porque para o 
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retoricismo construtivista é bem preciso retoricismo e meio. Também te quero 

mostrar que, por vezes, para se chegar aonde se quer, é necessário puxar pelo 

currículo. E eu fi-lo por duas vezes, tanto na prática de ensino como aqui e 

agora (acaso vez terceira, a fechar, apologética deste ensaio, orbicular). De 

ambas, com a minha máxima competência, literacia e entusiasmo. Agora só 

falta, e utilizando um termo que é de Paulo Freire por direito, «conscientizar». 

Apesar das parecenças fisiognomónicas, o homem não era velho do restelo 

nenhum nem estava nada errado. No entanto, não consta que alguma vez 

tivesse marcado encontro com o maléfico do construtivismo, porque nesse 

caso teria desfeito a barba, para ele não ter por onde puxar. 

Estamos de regresso. Muito sinceramente nos desculpamos se, por 

momentos, dispusemos de menor cordata ou brandura, mas é esta a nossa 

mais humildíssima posição e não nos podemos desviar das nossas 

prerrogativas morais de dissidência, não podemos. Muito sinceramente, 

apressemo-nos, sem mais delongas, para a avaliação, que está já bem cerca a 

nau do Tejo. 

 

3.3. A AVALIAÇÃO 

 

À semelhança do planeamento, um índice elevado de avaliação é 

imposição obrigatória para um ensino de qualidade; também na avaliação é 

preciso atomizar prioridades ou definir o essencial. Um comportamento 

avaliativo bem estruturado contribui para o aperfeiçoamento da intervenção 

pedagógica e visa estabelecer o aluno como autor ativo e responsável da sua 

própria aprendizagem e conhecimento, permitindo-lhe, constantemente e não 

apenas nas extremidades dos ciclos de instrução, evidenciar e melhorar o seu 

nível de capacidades. No entanto, estamos em presença de um complexo 

processo, que tende a ser descurado pelo professor (Siedentop & Tannehill, 

2000), isto porque, para que seja bem feito, exige à docência uma dedicação 

árdua, que se inicia com a primeira aula, não mais cessando até que finde a 

última. Por vezes, para não dizer quase sempre, a avaliação representa o início 

do Tormentório, na medida em que se confunde impetuosamente com o 
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planeamento da posterior aula e, não raro, remetendo para alterações ou 

ajustes nas unidades temáticas. 

Na avaliação, o professor é então responsável por: após cada aula, 

analisar convenientemente o curso tomado pelas dimensões da intervenção 

pedagógica, o grau de adaptação das suas propostas e o rendimento dos 

alunos nos parâmetros motores, cognitivos e de atitude; nas avaliações 

formais, construir instrumentos de aferição de desempenho, respeitando os 

objetivos da matéria e em congruência com o estádio de preparação ou 

evolução dos alunos; após cada unidade de instrução, ponderar a classificação 

final, considerando o resultado de toda a interação e a totalidade dos registos 

efetuados, proceder ainda ao exame da sua atuação pedagógica e da 

aprendizagem multilateral alcançada pelos alunos; em sentido global, atuar em 

conformidade com as etapas de planificação e realização, concedendo 

coerência e coesão ao processo de ensino e aprendizagem. 

Partilhemos pois a forma como tratamos este item – como elemento 

regulador e promotor da competência pedagógico-didática (Matos, 2013b) – 

com a nossa profissional Turma, considerando as diferentes modalidades 

utilizadas e respeitando os diversos órgãos da Escola, os públicos critérios de 

avaliação definidos pelo Grupo de coordenação e a integralidade dos 

documentos de planificação. Principiaremos pela análise do produto e 

terminaremos com a análise do processo. 

 

3.3.1. A AVALIAÇÃO INICIAL 

 

«Sendo a avaliação inicial dos alunos na ginástica o grande marco 

orientador do plano… sugeriram-se formas de organização e estratégias 

que permitissem atingir eficazmente os objetivos da aula… da 

importância que reside em que o aluno exercite convenientemente um 

determinado elemento ou sequência, antes que efetivamente seja 

avaliado (jamais se pode sujeitar o aluno, de imediato, “a frio”, à 

situação avaliativa); da importância de pensarmos em simplificar a 

nossa tarefa (durante a exercitação prévia, perceber logo que alunos se 

distinguem pelo bom e pelo mau, ou seja, “separar o joio do trigo”, 

centrando-nos, depois, na faixa intermédia de alunos); na construção da 

grelha de avaliação, sermos por de mais objetivos na seleção dos 

critérios e centrarmo-nos no fundamental (isto é, se no rolamento à 
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frente de membros inferiores afastados e estendidos, o aluno, de facto, 

cumpre com o critério de permanecer com os membros inferiores 

afastados e estendidos), sem esquecer que será preciso levar os 

critérios bem percebidos e apreendidos para a aula; na opção 

promissora que reside em avaliar os alunos em sequência, ao invés de 

em elementos gímnicos soltos, sem encadeamento, isto na procura de 

que a avaliação inicial replique, da forma mais fiel possível, o que se vai 

pedir aos alunos quando chegado o momento da avaliação final.» 

  

Diário de bordo (2013/ setembro/ 24) – encontro 

pedagógico do núcleo de estágio 1 

  

«A fase fundamental esgotou-se com a exercitação das sequências e a 

consequente avaliação… que se revelou de uma dificuldade que não se 

estava à espera de sentir. Não porque as sequências não fossem 

ajustadas, mas porque se sentiu que se precisaria, no mínimo, do dobro 

do tempo para completar a avaliação. Todavia, não seria hipótese 

gastar-se cerca de cem minutos somente com a avaliação das 

sequências. De facto… avaliar tantos alunos nos elementos visados no 

plano revelou-se tarefa tremendamente difícil. Tão difícil que nos instiga 

a dizer que mesmo para um professor de larga experiência não deverá 

ser fácil… Fez-se da seguinte maneira: três critérios por elemento, 

dispostos por ordem de realização, onde se riscava, para cada aluno, 

aqueles que realizava. A grelha de avaliação ficou, na sua maioria, em 

branco, pelo que se terá de completá-la nas próximas aulas… devendo-

se, igualmente, refletir numa melhor estratégia para as restantes 

avaliações iniciais que se concretizarão.» 

  

Diário de bordo (2013/ setembro/ 13) – reflexão 

das aulas 3ª e 4ª 

 

Idealize-se justamente o que é, para um professor pouco habituado às 

andanças de turmas numerosas – desconhecendo por completo os alunos – e, 

porque não, ao ensino de determinadas modalidades ou matérias, dado que, 

numa iniciática fase, não pode ser especialista em todas, e mesmo depois de 

largos anos de experiência é bem discutível que o seja, proceder à avaliação 

de vinte e seis alunos em oitenta e cinco minutos, que, como já sabemos, 

nunca são oitenta e cinco. A primeira avaliação deste género que realizamos 

foi para a ginástica (solo). Vamos para aqui fazer contas. Coube ao professor 

avaliar dez elementos gímnicos; para cada um selecionou três critérios; dez 

vezes três igual a trinta; trinta vezes vinte e seis (alunos) igual a setecentos e 
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oitenta. Portanto, setecentos e oitenta itens para avaliar. Suponhamos, porém, 

que o professor exagerou e que bastariam dois critérios por elemento. Ainda 

assim o resultado final daria quinhentos e vinte. Pois que é muito vantajoso que 

se adotem algumas das estratégias avançadas nas nossas transcrições, e 

outras mais; contudo, temos de noticiar o seguinte: por muito simples e eficaz 

que seja concebida, nenhum estudante estagiário de Educação Física 

consegue, por regra, realizar satisfatoriamente (nunca em termos profundos) 

esta obrigação em menos de três ou quatro aulas, isto numa conjuntura que 

bastante se assemelhe à realidade que enfrentamos. Por exemplo, numa 

unidade temática de quinze aulas é muito provável que, das quinze, cerca de 

cinco sejam reservadas para programas de avaliação, restando então dez (se 

não sucederem imprevistos de maior, o que não é assim tão infrequente) para 

tarefas de exercitação, aperfeiçoamento ou consolidação. Há no entanto alguns 

fatores que muito atenuam as dificuldades de uma primeira avaliação, como a 

experiência docente (em termos de dedicação íngreme e não em anos 

acumulados), o conhecimento da matéria de ensino e o conhecimento dos 

alunos (que por vezes apresentam substanciais desvios de desempenho de 

modalidade para modalidade, pelo que são precisas cautelas). Também se 

recomenda algum engenho. Óbvio que se o professor dispuser de um ciclo de 

dez aulas para uma matéria não irá consumir metade da interação com 

programas especificamente avaliativos. A avaliação é, sobretudo, um ato 

contínuo. 

A avaliação inicial ou “plano de descoberta” constitui uma etapa didática 

fundamental, que não pode, de modo algum, ser desobedecida nem 

desprezada, porque, caso o seja, acarretará sérias e negativas implicações 

para a unidade temática, desvirtuando-a no seu todo ou maioria. A construção 

deste programa avaliativo terá de revelar homogeneidades e correspondências 

com a avaliação final, o que possibilitará aos alunos demonstrarem a sua 

evolução, o que possibilitará ao professor percebê-la melhor, e a noção sobre 

as suas linhas principais deve estar impecavelmente solidificada na cabeça 

deste. Já na aula, o professor transmitirá aos alunos os moldes do programa e 

os aspetos ou critérios em que vão ser avaliados – é puramente errada e 
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desrespeitosa a ideia, não poucas vezes adejada, de que os alunos nada 

deverão saber sobre a análise que se lhes fará; faz isto parte das prerrogativas 

do aluno (não se pode apagar ou recalcar). Na observação aos desempenhos, 

o professor poderá fazer um exercício interessante, que consiste em colocar-se 

no lugar dos alunos, procurando entender que sentimentos lhes assistem, 

quais as suas facilidades e dificuldades. Depois, em casa, no seu gabinete ou 

onde queira, inteirar-se-á acerca do estado do conjunto, designadamente, 

cuidará de saber, com calma e concentração, o que é que os alunos executam 

e quantos executam; assim se apurará o escalão médio de desempenho da 

turma e se decidirá sobre a adoção, ou não, de um ensino por níveis. 

 

«O objetivo principal para estas duas aulas era a conclusão da 

avaliação inicial de voleibol. Como tal, o plano foi elaborado em volta 

disso, reservando-se trinta minutos, dos oitenta e cinco totais, para o 

prosseguimento do jogo. Na sessão da semana passada apenas se 

avaliaram alguns alunos para a maioria dos critérios… outros em 

apenas alguns critérios… sobrando os alunos sobre os quais não se 

chegou a efetuar qualquer registo em nenhum dos critérios. Portanto, a 

ideia partiu por juntar estes últimos, que eram seis, em equipas de 

oposição e começar por avaliá-los. Depois, indo àqueles que tinham 

critérios por preencher, os quais, na maioria, também se puderam 

agrupar em equipas de oposição. E, a seguir, se tempo houvesse, o 

que, como se esperava, não houve, rever o desempenho dos alunos já 

avaliados quase na totalidade.» 

  

Diário de bordo (2013/ outubro/ 10) – reflexão das 

aulas 7ª e 8ª 

 

3.3.2. A AVALIAÇÃO FINAL 

 

Há duas grandes diferenças no atinente ao ensino da Educação Física 

numa profissional turma e numa turma do ensino regular. A primeira reside no 

facto de que, em inúmeros casos e vezes, a profissional turma, ao invés da 

outra, mais amadora para o caso, puxa, estimula e aviva, como a sua própria 

designação indica, pela profissionalidade do estudante ou professor. E fá-lo, 

pelo menos, de duas maneiras: incita-o, talvez mais amiudadamente, a refletir, 

questionar e investigar o seu ensino, desaguando isto na aquisição de 
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importantes conhecimentos e competências, quer com intentos pragmáticos, 

para que rápida e melhormente adeque a sua atuação pedagógica às 

desafiantes imposições vigentes, quer com intentos de uma formação de 

saberes mais vasta e dilatada (Alarcão, 1996); mais o encoraja, eventualmente, 

a procurar por apoio e coadjuvação, também em esferas alheias à organização, 

com colegas de idêntica inserção profissional e com professores mais 

experientes, mas principalmente, na parte de dentro, junto dos professores 

cooperantes, da demais equipa docente e dos colegas de núcleo, sobrevindo 

daqui uma fortificação do trabalho colaborativo e coletivo e, em resultância, da 

cultura e autonomia profissionais, tónicas estas tão essenciais para a 

construção da profissionalidade docente (Nóvoa, 2009). Por isso, queremos 

largar uma outra reflexão. O estudante deve apossar-se da sua 

discricionariedade para selecionar, de entre o manancial possível, aquela que 

para si é a turma apetecida, e não sujeitar-se à atribuição que lhe é feita pelo 

professor titular, que, muitas vezes, na melhor das suas intenções, lhe concede 

a mais fácil ou acessível, a menos problemática ou mais bem comportada, a 

mais meritória, meritíssima ou meritocrática. Se isto puder ter lugar, 

gostaríamos então de aconselhar a decisão do novato professor: caso deseje 

um ano mais tranquilo, ordeiro, sem sobressaltos de maior, pois que apenas 

para cumprir calendário, prevendo, inclusive, para dali a pouco, copiar, num 

mês ou menos, dois ou três relatórios num só, estando mais preocupado com o 

título e sua subsecutiva jubilosa ostentação nos frenesins das plataformas 

sociodigitais, do que com o seu crescimento e evolução permanentes, 

sugerimos a regular turma, até porque há de conseguir úteis aprendizagens à 

mesma; caso se trate, pelo contrário, de um aprendiz persistentemente 

insatisfeito, que vislumbre oportunidades em tudo para progredir e se 

transformar, que pretenda pisar, a longo prazo, territórios de excelência 

pedagógica e que nunca tenha usufruído de chances de experimentação do 

seu ensino em públicos discentes mais distantes das nomenclaturas comuns e 

ordinariamente aceitas, evidenciando grandes vontades quanto a proporcionar-

lhes aprendizagens de valor e a fazê-los transitar para margens melhores, 

então que opte pelo profissionalismo da turma profissional. 
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A segunda grande diferença está na avaliação. Se numa turma do 

ensino regular se tem de proceder às avaliações sumativas no final de cada 

período, três, portanto, numa turma profissional impõe-se uma metodologia 

idêntica, mas logo após a capitalização de cada módulo. Explicando melhor, 

se, ao longo do ano, lecionamos seis módulos, isto terá correspondido, se não 

exatamente ao triplo, pelo menos a mais algum trabalho. Mas este processo 

tem, julgamos, nos cursos profissionais, ainda maior complexidade, dado que a 

ênfase nas atitudes é repetidamente aclamada, as quais se ponderam em 

função de cada módulo e equivalem a vinte e cinco por cento da classificação 

final, o que legitima a nossa primeira grande diferença, e dado que pressupõe o 

lançamento de pautas, mecanismos de recuperação de assiduidade e planos 

de recuperação de módulos. Vamos agora passar em revista o modo como 

preparamos e experienciamos os momentos práticos de avaliação e como 

tratamos os resultados finais. 

 

«É preciso fazer um bom lançamento das avaliações finais, tendo em 

perspetiva o que se avaliou inicialmente e a réplica que os alunos têm 

oferecido nas aulas ao que lhes é proposto, indo depois perceber, na 

análise sobre os resultados finais, se dão sentido às opções pelas quais 

temos enveredado e se são congruentes com a opinião que temos 

vindo a formular sobre cada aluno. É preciso então saber em que 

momento estava o aluno na avaliação inicial e de que forma se deu a 

sua evolução ao longo da unidade didática, levando connosco uma 

perspetiva acerca de cada um para a avaliação final e atacando aí, 

principalmente, os pontos de interrogação. Temos de tornar visível a 

avaliação, desconjuntando o seu esquema para o professor e para os 

alunos, não esquecendo, porém, que o processo avaliativo só ganha 

sentido se o considerarmos enquanto um todo integrado. Falou-se do 

efeito regulador que a avaliação tem nos alunos, sendo de extrema 

importância que lhes seja comunicado tratar-se de uma aula de 

avaliação quando de facto assim é, embora a formalidade do momento 

possa influir positiva ou negativamente no desempenho de cada um, 

dependendo das suas características. Situando-nos na aula de ginástica 

do colega… em que um dos alunos, após ser avaliado, abdicou, 

explicitamente, da aula, veio a debate a configuração prática da 

avaliação, a qual é preciso bem arquitetar, por forma a precaver-se o 

aparecimento de situações àquela semelhantes, e onde pode ser 

interessante ponderar a contribuição dos colegas de núcleo, 

constituindo, por exemplo, uma bancada de jurados, isto também na 
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tentativa de lograrmos das virtudes de sermos quatro… Os critérios 

para avaliar um determinado gesto não podem ser de tal forma 

estanques que desfaçam o todo sobre o qual ele tem de ser avaliado e 

que se compartimentarmos a avaliação em demasia estamos a 

desconsiderar momentos que lhe pertencem...» 

  

Diário de bordo (2013/ dezembro/ 4) – encontro 

pedagógico do núcleo de estágio 1 

 

Para as avaliações finais, o desenho dos instrumentos de aferição de 

desempenho assentou, nitidamente e para cada módulo, para o voleibol 

segundo as categorias dos jogos desportivos coletivos, a saber, estruturação 

do espaço de jogo, comunicação na ação e relação com bola, para a ginástica 

por referência à sequência final de habilidades no solo e aos saltos no 

minitrampolim, para a dança e o ténis com critérios fundamentais e muito 

seletivos, dada a curta duração destas unidades, para a aptidão física com 

base na bateria de testes Fit-School (isoladamente e em circuito), na precisada 

linha de afinidade com as avaliações iniciais e com a progressão na 

aprendizagem, sem se subverter qualquer gesto ou conteúdo, sem se ignorar 

qualquer ponto-chave, sem se compartimentar o todo distintivo de qualquer 

uma das nossas matérias ensinadas, embora numa toada de simplificação – 

condição inabdicável. 

 O formato ou configuração prática do derradeiro momento de avaliação 

é de intransigente importância e por isso queremos aqui, ao mesmo tempo que 

dizemos o que fizemos, deixar algumas recomendações. O formato prático 

deve óbvia e estritamente concordar com as orientações aventadas no plano 

anual e nos programas nacionais da disciplina e com as mais observáveis 

manifestações civilizacionais do Desporto, este que é, sem dúvidas na 

margem, o fenómeno cultural com maior impacto em todo o mundo – estude-

se, na merecida magnitude, o prodígio dos Jogos Olímpicos; este que é a 

maior – e melhor – herança de costumes do Homem; isto que legitima a 

obrigatoriedade da Educação Física em todos os anos de escolaridade; isto 

que legitima a incompreensibilidade da desvalorização da disciplina, 

desvariada um pouco por toda a parte e também pela própria escola (ver 

3.2.3.2. e 4.). Ou seja, e a título exemplar, para a ginástica a realização de uma 
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sequência articulada por um conjunto de destrezas, para o voleibol e o ténis 

(singulares e pares, se possível) por situações de jogo, concretizando o aluno 

ações individuais favoráveis ao seu êxito e ao de grupo, e isto em coincidência 

com o trabalho desenvolvido no decurso do respetivo ciclo formativo. Poder-se-

á pensar que nos ocupamos de veiculação escusada, mas gostaríamos ainda 

assim de realçar, e para rematar, que a panorâmica da avaliação final deve 

fortemente incidir, quase até por exclusivo, em situações efetivas de jogo, 

competição e exibição, e não em situações fragmentadas, analíticas e de baixa 

interferência contextual24. 

 

«No que respeita à avaliação da aptidão física e do ténis recomendou-

se a máxima agilização de estratégias, de modo a conseguir-se que o 

circuito aconteça com o mínimo de paragens (por exemplo, defina-se 

um sítio onde colocar as cordas, impedindo dessa forma que o aluno 

seguinte se demore a ir buscá-las), transitando-se depois para os courts 

do exterior e consumando-se a avaliação no ténis, portanto, a aula tem 

de ser estruturada com detalhe, envolvendo decisões que impliquem a 

mínima perda de tempo, principalmente nas transições.» 

  

Diário de bordo (2014/ maio/ 13) – encontro 

pedagógico do núcleo de estágio 1 

 

«A principal incerteza para estas aulas era se se teria ou não suficiente 

tempo para cumprir a avaliação de todos os alunos no circuito funcional 

e, ainda, fazer-se a avaliação final de ténis nos courts do exterior. Não 

se sabia ao certo que tempo se iria perder na aptidão física – na aula 

anterior do… mais ou menos para os mesmos alunos, perdera-se cerca 

de metade da sessão –, e se o tempo aí despendido iria colocar em 

causa a avaliação no ténis. Portanto… partir-se para a aula com o 

máximo de decisões possíveis, procurando-se a mínima perda de 

tempo entre tarefas e dando-se respostas cabais em função das 

imprevisibilidades que fossem surgindo. O circuito teria mesmo de ser 

cumprido; se não se dispusesse do tempo que se gostaria para o ténis, 

os alunos veriam as suas notas lançadas em função dos registos que se 

foram retirando nas aulas anteriores. Felizmente conseguiu-se tudo o 

que se queria e os tempos de cada tarefa no plano corresponderam, 

                                                           
24 Hipoteticamente, um circense perfaz, ininterruptamente, dois mil novecentos e trinta 
e sete toques com uma bola, fazendo-a viajar, com grande mestria, por todos os seus 
segmentos corporais. Hipoteticamente, esse malabarista ainda hoje não sabe como 
pode não ser um afamado futebolista, sequer faz ideia, porque é no jogo que habita a 
significação da relação com bola, que nem com a bola sabe relacionar-se. 
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quase que na íntegra, àquilo em que viria a traduzir-se a aula, sobrando 

ainda tempo para a conversa final com os alunos, em que entregamos 

os certificados do Fit-Games e fazendo-se um balanço de todo o 

contacto estabelecido ao longo do ano.» 

  

Diário de bordo (2014/ maio/ 15) – reflexão das 

aulas 55ª e 56ª 

 

Logo aproveitemos estas prosas do diário para nos curvarmos sobre um 

assunto de extrema pertinência, ainda não propriamente dissecado, que diz 

respeito à aptidão física. Esta matéria, que nuclearmente recai nos processos 

de elevação e manutenção das capacidades motoras dos alunos e na melhoria 

do seu entendimento acerca de como consegui-los, consistindo numa das 

finalidades maiores da disciplina e devendo constituir uma componente de 

atividade em todas as aulas (Programas de Educação Física, 2001, 2004), tem-

se, curiosamente e em contraciclo, de há uns anos para cá, afastado da escola, 

na matriz a que tem direito, pelos motivos de uma veleidade perpétua, de uma 

cada vez mais proclamada falta de tempo, por falta de condições espaciais, 

também porque abundância de alunos e classes e por falta de necessidade, 

por já se insistir na substância aquando do ensino de outras modalidades, 

segundo rezam os vereditos de interação com uma fração significativa de 

professores25. Admitamos veridicidade a alguns destes pressupostos, mas 

convém que o professor se não deixe vencer por qualquer adversidade e, se 

batalhar com afinco, encontrará soluções. Recaindo, no entanto, sobre a última 

premissa, o articular-se que o trabalho operado nas restantes matérias serve já 

de influxo, tenaz ou satisfatório, sobre os processos peculiares da aptidão 

física, representando isto pôr em uso o conceito de valência pedagógica, tem 

tanto de fantástico como de fantasista. Seria similar então dizer-se que ao 

treinar-se o serviço por cima no voleibol está a treinar-se o serviço de ténis. 

Uma coisa é o transfer, que, convenhamos, também pode ser reduzido ou nulo, 

outra coisa é incidir-se concretamente num assunto. Portanto, não passemos a 

mensagem de que a arquitetónica do ensino-aprendizagem não se deva 

                                                           
25 Este enunciado de axiomas foi-nos transmitido pelos Professores cooperantes, nos 
encontros pedagógicos desenvolvidos com ambos os núcleos, e viria a legitimar a 
realização do nosso estudo de investigação-ação (ver Apêndice V). 
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consumar em bases dialéticas, estabeleçamos, isso sim, que a condição física 

não pode, sem apelo nem agravo, ser desacatada, pois que se assume, 

comparativamente com as demais matérias, de um caráter ainda mais especial, 

porquanto se fosse por estas servida em términos aceitáveis não precisaria 

existir, porquanto está presente em toda a escolaridade e em cada ano tem de 

ser concentradamente desenvolvida, mais incisivamente após os períodos de 

interrupção letiva, porquanto é a única fiel forma de se alcançarem os ganhos 

pretendidos, porquanto, se ainda não chegar, pereniza-se, lá fora, específica e 

diariamente, de manhã e de tarde com frequência, no seio dos múltiplos 

desportos encontrados, o que é bem certificador dos seus pergaminhos. Assim, 

a soma de tempos ou horas desta unidade distribuir-se-á criteriosamente por 

todas as sessões, para mais se o contacto equivaler a uma vez por semana, 

com quinze, dez ou até cinco minutos de atividade, porque o segredo, se é que 

há algum para algo, reside na intensidade, e, nesse tempo, se a Educação 

Física significa preparar para a vida, o aluno terá de aprender a sofrer. 

Reentrando no ponto em que ficamos há duas páginas atrás, no nosso 

leque de recomendações inserem-se igualmente os cuidados a ter com o 

desenrolar do momento avaliativo. Há que criar uma boa imagem desse 

momento, planeamos dizer, faça-se o preciso para que todos os alunos se 

ocupem do seu melhor naquele período. Não se diga, por isso, que grupo se 

está a avaliar, para que ninguém se liberte das suas obrigações até ao final; 

mobilize-se o indispensável para que, no caso em que o processo se conclua a 

ritmos diferenciados, o que por vezes incontornável é, e bastante característico 

na ginástica e aptidão física, os alunos sejam convenientemente transitados 

para outras cruciais tarefas, evitando-se desta forma o pleno relaxamento, o 

viável surgimento de menos próprios comportamentos e continuando assim a 

imperar um sistema de responsabilidades na aula. 

De resto, a aula de avaliação terá de ser lançada na linha de meditados 

das sobrantes, com fortes prudências no que concerne a garantir-se uma 

densidade motora elevada e orientada, bem como análogas ocorrências 

concorrentes para um desenvolvimento e educação mais amplos. Porque a 

avaliação final é de enaltecido peso, imbuída de imprescindível formalidade e 
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seriedade, aspetos sobre os quais os alunos devem estar a par, avalizamos 

que as situações de aprendizagem que circundam o momento principal da aula 

devam, por norma, ser concebidas numa ótica de preparação e apoio e não de 

contraste. Por último, se a avaliação inicial improvavelmente pode ser satisfeita 

em menos de três, quatro aulas, o mesmo não se passa com a avaliação final, 

pois para aqui o estudante ou professor possui já um conhecimento mais 

abrangente acerca dos alunos e das suas capacidades, ajustando-se, porém, 

que proceda aos indicados registos pré-avaliativos ou pré-sumativos. 

Representa isto que na sessão anterior à da avaliação final (ou até nas duas 

sessões prévias, se puder) o professor, implementando configurações similares 

àquela, encetará o ataque à dissipação das suas dúvidas, por recurso a 

anotações importantes, que lhe permitirão dar entrada no derradeiro contacto 

com uma perspetiva consistente acerca de uma expressiva porção da turma, 

examinando aí sobretudo os casos mais particulares. Connosco, a grelha de 

critérios iniciou a preencher-se, com as derivadas anotações, a lápis, 

precisamente nessas antecedentes sessões, o que muito auxiliou a eficácia do 

nosso trabalho, sendo isto mais bem conseguido para o voleibol e o ténis. 

 

«…é importante que nos situemos quanto aos objetivos e finalidades da 

educação física e sobre o que realmente os alunos adquiriram. Há que 

considerar o necessário em parcelas de avaliação, através das quais se 

possa configurar o total. Tem de se começar a pensar no concebimento 

do todo da avaliação, para que depois possamos discutir turma a 

turma.» 

  

Diário de bordo (2013/ novembro/ 27) – encontro 

pedagógico do núcleo de estágio 1 

 

«É necessário pesar, para a atribuição da nota, a avaliação inicial, a 

progressão na aprendizagem e a avaliação final… Se atendermos em 

demasia ao resultado da avaliação final podemos, se o aluno estiver 

num dia menos bom, deitar por terra tudo o que por si foi feito nas 

restantes aulas, daí que a devida consideração pela progressão na 

aprendizagem seja fundamental… Há itens que têm mais peso que 

outros, pelo que se tem de atribuir corretamente as percentagens.» 

  

Diário de bordo (2013/ dezembro/ 10) – encontro 

pedagógico do núcleo de estágio 1 
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Para cada módulo, o quadro de classificações construíra-se mediante 

articulação com os Colegas estudantes, procurando-se eximiamente respeitar 

as subdivisões prévias operadas no seio do Grupo de coordenação quanto à 

componente motora, aos conhecimentos e às atitudes. A avaliação inicial, a 

progressão na aprendizagem e a avaliação final, estas duas últimas com 

maiores percentagens, padeceram, também e em correlação, do justo 

tratamento. Nas habilidades motoras foram mais valoradas as de maior grau de 

exigência ou dificuldade, se bem que todas as parcelas se estabelecessem no 

apropriado grau de relação com o nível geral dos alunos, possibilitando elucidar 

acerca das diferenças existentes. Não se lançou uma única pauta (nem se 

poderia) sem que antes, por deliberada iniciativa, com frequência por mais que 

uma vez, todo o processamento da apreciação, e não apenas a nota final, 

passasse pelo crivo experiente da Professora cooperante, com quem se 

discutiu os casos de interrogação mais evidentes. Sempre se falou aos alunos 

após a capitalização de cada módulo, refletindo acerca do melhor e do menos 

bom, do que se teria de dar continuidade e do que se teria de modificar. 

Juntamente, a avaliação traduzira-se, com alguma constância, num 

formato qualitativo. Para a aptidão física, que finda só no terceiro ano do curso, 

para o final de cada período, enfaticamente no primeiro, porque não se 

capitalizara até aí qualquer módulo, e para as reuniões intercalares, que visam, 

na generalidade, prestar conhecimento à equipa de professores acerca dos 

alunos e da sua participação nas aulas, o preenchimento dos devidos 

parâmetros anuiu-se entre o Insuficiente e o Muito bom. Principalmente na fase 

terminal do ano, sobretudo por causa de faltas na assiduidade, imperou pedir-

se a realização de determinadas tarefas aos alunos visados, o que por vezes 

obriga o professor a altos desdobramentos, ao invés do que se possa pensar. 

A avaliação sumativa, ou final, como elegemos, por questões de 

convergência fonética com avaliação inicial, estoutra que preferimos em 

detrimento de termos como diagnóstica ou prognóstica, os quais nos remetem 

para as leges artis da medicina, por conseguinte não peritas nas ciências do 

Desporto, por conseguinte idóneas na prescrição de atividade física, que se 

define por qualquer movimento músculo-esquelético que resulte num 
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substancial aumento do dispêndio energético (Bouchard & Shephard, 1994), 

qualquer, repita-se, é, segundo Rink (2014), a aferição do nível de obtenção 

dos objetivos delimitados. Cremos que esta designação assenta como luva 

também para a avaliação do processo. 

 

3.3.3. A AVALIAÇÃO DO PROCESSO 

 

«Um diário. Uma reflexão permanente das experiências e 

autoperceções em contexto de estágio. A singularidade de um olhar em 

constante renovação, com consideração por todos os momentos do 

processo.» 

  

      Diário de bordo (2013/ setembro/ 2) – epígrafe 

 

Bento (2003) prevalece que o produto desponta do processo, pelo que 

caso não recaia sobre este último um exame convenientemente dirigido e 

penetrante se confirmará uma privação assinalável na avaliação dos alunos e 

na medrança do professor. A análise do processo deverá privilegiar-se na 

atividade permanente do professor, num ato de racional rotina e não de 

absurdez rotineira, ordenando o tão custoso sentido de responsabilidade a 

constância de registos, reflexões e pesquisas, independentemente da classe 

mas dependentemente dos seus apanágios, tendo essa produção de ser 

devidamente documentada, pois se assim não for a sistematização não 

ocorrerá e as perdas serão notáveis, sendo isto de particular importância nos 

professores em início de carreira, se não se sabe se o que mais fazem é 

ensinar ou aprender. 

O diário de bordo ofereceu-se, desde a largada, como compêndio dos 

nossos ângulos de reflexão, acerca dos pontos nevrálgicos das três áreas de 

desempenho, localizados na exclusiva prática de ensino, e não como trivial 

caderno de descritos. Se circum-navegamos pela função letiva, queiramos do 

processo selecionar as reflexões e as observações das aulas e os encontros 

pedagógicos do núcleo de estágio. 
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«Nas reflexões realizadas às aulas ir-se-á, a partir de agora, 

desenvolver a crítica sobre seis pontos… a saber: construção e 

concretização do plano de aula (1); adequação das atividades e tarefas 

da aula para o cumprimento dos objetivos da mesma (2); desempenho 

nas tarefas de instrução e gestão por parte do professor (3); grau de 

envolvimento e qualidade de desempenho dos alunos nas tarefas de 

aprendizagem (4); avaliação das dificuldades dos alunos e 

incompreensões mais salientes (5); apreciação geral da dinâmica da 

aula (6).» 

  

Diário de bordo (2013/ setembro/ 26) – reflexão 

das aulas 3ª e 4ª 

 

Nas reflexões às suas aulas, o professor não errará ao acaso, numa 

miscelânea de apontamentos ao açoito de um retalho de parágrafos ou 

páginas, embora já seja isso admissível na redação de um relatório, 

monografia ou tese, se nos fazemos entender. Tais reflexões circunscrever-se-

ão a um quadro conceptual previamente definido, na ordem do que propomos 

ou antes noutra, interessando que reconstrua a ação e a organize 

retrospetivamente (Schon, 1987, 1992; Shulman, 1987), que incida na 

decorrência e adequação das suas propostas, que alunos por elas mais se 

atingiram e que alunos terão de ser afetados nas seguintes sessões, para aqui, 

que manutenções e mudanças, ou que problematize com bons olhos outro 

dado acontecimento ou situação. Ainda que essas reflexões se têm de erguer, 

sugiramos, nas quarenta e oito horas pós-aula, senão esvai-se uma 

contemplável parcela do memorial de consciência. Continuemos honestos, que 

não nos toleramos de outro modo, nem sempre conseguíramos cumprir este 

prazo, mas, quando assim sabíamos, inscrevemos, em curtos minutos, numa 

folha qualquer, os detalhes principais da aula, concluindo a tarefa a posteriori. 

Por fim, para desalijar o estudante ou professor, digamos que, se não almejar 

patamares de excelência, pode, quando se desenrolam as aulas 

saudavelmente, em concórdia com as suas intenções de partida, poupar-se a 

esta lida. Porque há sempre por onde melhorar, o nosso diário está completo, 

com duzentas e sete páginas. 
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«Que a observação consiste na recolha de informação, com vista a 

melhorar o entendimento e explanação do processo de ensino-

aprendizagem e que é necessário o conhecimento acerca do contexto e 

dos conteúdos da aula. A direção da observação pode recair sobre a 

aula, o professor ou os alunos e a metodologia de observação pode ser 

tradicional ou sistemática, sendo que, nesta última, o registo de duração 

e o registo de intervalos representam métodos bastante eficazes para 

se determinar quanto tempo o professor gasta em instrução, gestão ou 

tempo potencial de aprendizagem. É também preponderante a 

identificação e descrição do local, o levantamento dos materiais 

existentes, o treino do uso do vocabulário e a concentração, para que 

aconteça uma observação objetiva, com o mínimo de erros ou 

omissões. Os três aspetos talvez mais destacados foram que a 

observação tem mais préstimo para formar do que para avaliar, que se 

observa muito mais com os conhecimentos e ideias do que com os 

próprios olhos e que é recomendada a devida sensibilidade na 

transmissão dos resultados aos agentes sobre os quais incidiu a 

observação, porque é pela sensibilidade, ou falta dela, que as relações 

humanas facilmente se deterioram. É certo, porém, que também se 

recomenda ao recetor a devida abertura para tolerar a crítica, que pode 

ser mais ou menos positiva, mas esse grau de abertura e de aceitação 

decorre, em grande parte, do engenho, ou falta dele, que o emissor 

revela em articular a sua mensagem.» 

  

Diário de bordo (2013/ outubro/ 21) – Seminário: a 

observação como meio formativo de excelência 

 

Patenteie-se, sobre o presente prisma, que intentamos seguir na linha 

de competência apresentada no seminário da Faculdade, mais timidamente no 

primeiro período, mais vincadamente no segundo, todos participando nos 

processos uns dos outros. Havíamos já mostrado, com o exemplo de 3.2.3.2., 

que as observações dos Colegas às nossas aulas se consubstanciaram numa 

profícua ajuda, não esgotada na adução de considerandos mensuráveis, 

relativos aos alunos, ao professor ou à aula, mas, cremos que sobretudo, pela 

periódica troca de impressões, em diversas circunstâncias, que serviu a 

melhoria da nossa atuação. Às vezes, para uma outra dimensão, só com os 

Colegas, ao nos transmitirem aquilo naquela linguagem tão jorrante. 

 

«Dia da primeira reunião dos núcleos de estágio… Os professores 

cooperantes… apresentaram-nos a escola, principalmente as 

instalações desportivas, pelas quais passará a maioria da nossa 



107 

 

intervenção, mostraram-nos os pontos centrais dos seus recursos, do 

seu funcionamento, da sua cultura. Na sala de professores, onde 

posteriormente nos instalamos, findas as apresentações, no-lo 

transmitiram os trâmites por que se desenvolverá este ano e a 

articulação necessária no seio de cada núcleo e entre ambos. Fomos 

questionados sobre o porquê de ingressarmos neste curso, da 

preferência por tal escola e acerca dos nossos objetivos para o ano de 

estágio, ao que se respondeu no enquadramento da seguinte 

explanação. O curso porque foi no desporto e na educação física que 

encontrei as melhores experiências de que tenho recordação, foi neles 

que aprendi o meu corpo, onde ganhei consciência de mim próprio, 

onde convivi de perto com o esforço, a superação e a partilha, onde 

aprendi a ganhar e a perder, onde me foram dadas as bases para uma 

participação autónoma na cultura do movimento e onde tudo isso se 

espelhou no meu caráter; ser professor de educação física e estimular 

nos alunos sentimentos a estes similares é um privilégio que gostaria de 

ter. Esta escola porquanto nela estudei e dela gostei e, principalmente, 

pela proximidade que tem em relação ao meu local de trabalho. Os 

objetivos para este ano passam por imergir no âmago do conceito de 

profissionalidade docente e aprender tudo o que aí se joga. Lecionar as 

aulas da turma e acompanhá-la de modo cuidado, melhorar habilidades 

de liderança, planeamento e comunicação, perceber a escola, 

relacionar-me com a sua comunidade e desenvolver trabalho em equipa 

com os professores. Tudo isto que, a ver-se cumprido, se traduzirá num 

grande enriquecimento pessoal.» 

  

Diário de bordo (2013/ setembro/ 4) – encontro 

pedagógico dos núcleos de estágio 

 

Instituídos duas vezes por semana, com orquestração da Professora 

cooperante, sempre de batuta bem afinada, os encontros pedagógicos do 

núcleo de estágio representaram para nós, leia-se estudantes, um impulso de 

semelhante magnitude sinfónica, que se torna difícil de o pautar por palavras. 

Pois se desenvolveram os encontros numa rítmica de estável interrogação e 

indução crítica, de problematização do ensino, a partir de situações práticas 

específicas, de incentivo na adoção de terminologia própria, de apoio no 

reconhecimento das dificuldades dos alunos, de análise das estratégias de 

ensino a uso e de propostas de revisão da prática pedagógica, de articulação 

de objetivos, programação e atuação, de desenho de intervenções concretas, 

de insistência na conglomeração dos alicerces primários da educação, da 

Escola e da Educação Física. 
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É na Arquitetura do orbe por de mais clarividente, a espaços mais 

discretamente, o contributo dos encontros pedagógicos, tanto do núcleo que 

integramos com a Professora cooperante, tanto de ambos os núcleos com os 

Professores cooperantes ou com a Professora orientadora, cada qual no seu 

tom estilístico peculiar, na nossa prática de ensino, que nem se justificaria a 

composição da faixa musical atrás, domiciliando neles, nos encontros, na 

orientação, na supervisão, a legitimação pura do estágio pedagógico, porque, 

voltemos a Nóvoa (2009), é na escola, no exercício concreto da atividade e no 

trabalho com a equipa de docentes, que se aprende a profissão, de outro modo 

irrealizável, sendo então necessária esta devida contemplação nos cursos de 

formação, ao encargo de professores num estádio de profissionalidade 

avançado, mais experientes, mais velhos, não caducos, que também os há, a 

estorvar a entrada dos que tanta vontade têm de fazer, que vão, os 

competentes, acelerar a experiência do almejante de professor, consentindo-

lhe alterações positivas de comportamento, relativamente estáveis e 

duradouras, que é isto aprendizagem, e não lhe permitindo derivar por 

condicionamentos operantes de tentativa e erro, que não pode assim ser 

quando está em causa o labor com pessoas e com bens de personalidade, 

naturalmente por razões éticas. 

Parece até que nos vimos descentrando do processo dos alunos, por 

direção ao processo do professor, convindo relembrar, por isso, que melhorar o 

professor é melhorar o aluno, que melhorar o ensino é melhorar a 

aprendizagem. O diário de bordo, concretamente as reflexões das aulas que 

designamos relevar, as observações e os encontros pedagógicos foram 

determinantes para o afilamento do estado das coisas, para a compreensão 

das otimizações a empreender, para a avaliação formativa, se esta é, segundo 

Rink (2014), a aferição da evolução em direção a uma meta. No terreno, como 

resultado do enumerado de ponderações, foi possível a informação aos alunos 

relativamente ao processo, à instrução em curso, às dificuldades detetadas, 

onde, com frequência registável, regulamos os parâmetros de esforço e demais 

correlatos valores, pelos seus inconjuráveis dividendos na produtividade das 
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sessões, pelos seus inconjuráveis dividendos na vida quotidiana daqueles 

rapazes e raparigas. 

 

QUADRO 3 – QUESTIONÁRIO DO PROFESSOR 

 

As fichas de autoavaliação, que os alunos preencheram, normalmente, 

após a última aula de cada módulo, fazendo sucinta reflexão da própria 

participação, em termos de capacidades, conhecimentos e atitudes, conforme 

proposto pelo Grupo, e, pois bem, no-lo sugerindo uma classificação final, são 

bem interessantes, percebendo-se qual a avaliação que o aluno faz acerca do 

seu processo, a qual por vezes tão discrepante é com os pensamentos do 

professor, podendo-se então enveredar pelo diálogo, para endireitar os 

principais enviesamentos dessas autoperceções. Como a opinião dos alunos é 

muito importante para este professor, cada um respondeu, no final do ano, a 

um questionário (anónimo) sobre o seu ensino. Talvez que contenha o Quadro 

3 imperfeições ou desajustes ou etecetera, mas foi para nós uma boa opção e 

 
1. Atendendo às aulas de Educação Física, preenche o seguinte questionário, 
colocando uma cruz na coluna mais equivalente à tua opinião? 
 

O PROFESSOR: NÃO ÀS VEZES SIM 

Transmite adequadamente a matéria?    

Explica claramente os objetivos e tarefas da aula?    

Utiliza a postura, a voz e os gestos de forma adequada?    

Leciona a aula de maneira interessante e motivadora?    

Implementa as regras essenciais da aula?    

Reage adequadamente aos conflitos da aula?    

Reage adequadamente às dificuldades dos alunos?    

Dá informações aos alunos quanto ao seu desempenho, 
com regularidade? 

   

Adequa os exercícios às capacidades dos alunos?    

Respeita os alunos e valoriza o seu esforço?    

Dá apoio individual aos alunos?    

Desenvolve a autoconfiança dos alunos?    

É consistente e justo?    

 
2. Destaca um aspeto positivo, que tenha sido do teu agrado ou facilitador da tua 
aprendizagem; e um aspeto negativo, do qual menos tenhas gostado ou inibidor da 
tua aprendizagem. (Utiliza o verso da folha para responderes) 
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nada estamos arrependidos. No entanto, a análise de quadros deste género 

acarretará os seus cuidados, como a elaboração de mapas, naturalmente. 

 

«Duas perspetivas. Um ano rico em apreensão de conhecimento, não 

apenas no âmbito do aprender a ser professor e do aprender a ensinar, 

mas também no aprender a ser pessoa. Uma segunda, para que se 

cumpra a primeira: muita dedicação à espera.» 

  

Diário de bordo (2013/ setembro/ 11) – ficha do 

estudante estagiário 

 

«…a professora comunicou que a responsabilidade é acrescida para 

este ano… por sermos aqueles que estamos à frente da disciplina 

encarregada pela formação do corpo, o que não acontece com as 

outras e, sob esse ponto de vista, o privilégio é grande, pelo que é 

obrigatório que desviemos as nossas pré-conceções para 

argumentações robustas, sendo forçoso que dispamos o papel de 

alunos, que vistamos a capa de professores e que cada um aí se 

especifique, o que pressupõe encarar-se o ano de estágio não como 

uma vivência, mas como uma determinante experiência, que requer a 

presença de critério, para que seja uma e não seja a outra.» 

  

Diário de bordo (2013/ outubro/ 28) – encontro 

pedagógico dos núcleos de estágio 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. EPÍLOGO 
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4. EPÍLOGO 

 

Chega-se ao início e, em concomitância com tal chegada, importa dizer 

que, não obstante, do ponto de vista da geodesia, a superfície terrestre ser 

irregular por natureza, sendo impossível a adoção de um modelo preciso, 

capaz de a representar, após muito se operar na tentativa, se conseguiu o 

modelo que cria o professor. Em prejuízo deste atlas, deve-se no entanto 

informar que é incompleto. Motivo por que está em falta a topografia da área 

dois, participação na escola e relações com a comunidade, da área três, 

desenvolvimento profissional e, ainda, o justo traçado dos agentes 

modeladores, isto é, dos esculpidores da paisagem, os endógenos, que se 

traduziriam na movimentação tectónica ou eruptiva das conceções do professor 

acerca da educação, da escola, da profissão, da Educação Física, dos demais 

relacionados vetores e eventualmente acerca da sua dimensão pessoal e de 

uma delimitação mais exaustiva das suas expetativas para o ano de estágio, e 

os exógenos, consubstanciados pela erosão dos documentos norteadores 

políticos, da Faculdade, da Escola (concreta cultura organizacional, recursos e 

espectro dos níveis de decisão curricular) e da caracterização, num 

recomendável grau de superior detalhe, da Turma. 

Recorrendo a três razões, respondamos ao narrador, porque, está mais 

que visto, não se pode deixá-lo a falar sozinho: já se finou o nosso 

mapeamento, por questões de saúde, pois é a saúde também um objetivo da 

Educação Física, tantas vezes ovacionada como seu monopolístico propósito, 

que, de tão anormal e redutora perspetiva, já nos íamos até esquecendo da 

dita-cuja, mesmo que no entretanto de nós se aproximem os higiénicos da 

mundial organização do objeto ou os do currículo, propalando que está em 

causa não apenas a ausência de moléstia ou doença, mas o global bem-estar 

físico, mental e social, eis que não serve isto de nada, porque a Educação 

Física é demasiadamente superior, demasiadamente interdisciplinar, e, como 

reiterávamos, já se esvaiu suficiente sangue ao longo destas cento e vinte e 

nove páginas, não o de outrem, não o de Nietzsche, mas o deste professor e o 

dos seus; há que dizer, contudo, que na demarcação dos nossos territórios se 
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faz já uma digressão razoável pelas áreas dois e três, pensando-se o mesmo 

para os agentes modeladores, aqui não se discorrendo da história de vida ou 

autobiografia, mas havendo espaço, designadamente, para o que se julga mais 

importante, que é a profissionalidade, expandindo-se o conceito nas duas 

frontes defendidas por Nóvoa (1991), o conhecimento e as técnicas, a ética e a 

deontologia26, tudo, portanto, como desde cedo se anunciou, confitado por 

referência à área um, à reflexão em torno da função letiva, porquanto nesta 

especial função se distingue a catedral Educação Física de todas as outras 

cadeirinhas, e é nela residente a fervorosa necessidade da competência, senão 

vejamos, se um professor for extremamente competente em tudo o que não é 

específico da função letiva e menos competente nessa singular função será, 

quando muito, um fraco professor, por outro lado, se um professor for 

extremamente competente na função letiva e menos competente em outras 

escolásticas laborações será sempre, pelo menos, um bom professor, é isto 

para nós tão límpido como o paraíso mais cristalino da Terra, mas claramente 

estaremos errados, se assegura Hegel que a verdade é o todo; porém, 

esperamos agora, com a nossa terceira razão, um maior acerto, se Hegel tem 

então razão, mesmo que edificássemos um relatório do tamanho da Comédia 

Dantesca, estaria, ainda assim, muita coisa em falta, porque a Educação Física 

é de tão monstruoso tamanho que não caberia sequer em todas as bibliotecas 

do orbe, porque a nossa prática de ensino se recobrira por desmedidas 

nuances, inenarráveis no todo, e porque cremos preferível o aprofundamento 

num tema do que tratar todos pela rama, sendo então preciso priorizar, atributo 

de proa dos grandes professores e treinadores de Desporto, e assim se 

priorizou a função letiva, para onde devem confluir as outras funções, porque o 

professor é para ensinar e o aluno para aprender, melhor, o professor é para 

educar e estimular e o aluno para pensar e agir. 

Mas não sejamos tão empedernidos para com o nosso narrador, já que, 

sem a sua esfíngica víscera, não teríamos estória, já que, como se reiterou no 

pórtico primeiro, há sempre um pouco de razão na loucura. Servir-nos-emos 

                                                           
26 Poder-se-á aqui, como em outros pontos, com certeza, contestar o professor, mas 
que na nossa defesa subjugaremos o anátema às forças da redenção. 
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sem embaraço deste espaço, nos dois seguintes parágrafos, elucidativa mas 

velozmente, que nos apressamos a finalizar, para terrear a noção de 

competência aprazível ao projetado orbe e para, pois não estamos ainda nada 

satisfeitos sobre esta, expandir, com o merecido rasgo, a improcrastinável 

legitimação da Educação Física no currículo escolar. 

Não pode a competência ser definida com facilidade, se é um conceito 

polissémico, congregador de várias aceções e expressões, que trespassa 

vários quadrantes da sociedade. Delimitarmo-lo ao pretendido campo educativo 

auxiliará na resolução de alguma complexidade, mas é a competência 

sobretudo situacional, envolvendo a mobilização de recursos para a 

consecução de uma determinada meta (Alonso, 1995; Perrenoud, 2000). A 

noção de competência surge, justamente, pela necessidade em dar resposta à 

excessiva fragmentação disciplinar produzida pelo currículo, se os objetivos da 

escola não são a transmissão-recitação de tópicos infindáveis de conteúdos, 

mas o desenvolvimento de competências pessoais, fundado numa senda de 

interdisciplinaridade (Machado, 2002). O mesmo autor adianta que disciplinas 

escolares e competência parecem contrapor-se, mas a organização escolar 

continuará vincadamente disciplinar, com professores de disciplinas; importa 

sobretudo salientar que a ideia de competência tem como protagonista a 

pessoa, “são as pessoas e seus projetos que atribuem ou não valor a 

determinadas relações, que tornam as matérias, as representações 

apresentadas pelos livros, um material vivo, significativo” (p. 141) (odeio todos 

os que leem ociosamente). Se o desenvolvimento de competências na pessoa 

do aluno deve ocupar um lugar bem destacado nos propósitos da educação 

escolar, transitemos agora o conceito para a pessoa do professor. Para Alonso 

(1995) a competência é um critério basilar do profissionalismo docente, 

clarificada pela mobilização de um corpo de conhecimentos, instituído na 

cultura profissional, no sentido de uma atuação/ intervenção de qualidade. A 

competência profissional, prossegue a autora, muito se define – com o 

professor como investigador da sua própria prática – pela criação, organização 

e comutação de situações de aprendizagem, por referência ao específico 

contexto, visando despertar no aluno aprendizagens enriquecedoras. Na 
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mesma linha, Perrenoud (2000) adianta que a organização e direção de 

situações de aprendizagem é o equivalente à primeira grande competência do 

professor, enfatizando também a premência de uma organização do ensino 

sustentada na inseparabilidade entre teoria e prática, no trabalho em equipa e 

na avaliação formativa baseada na análise do trabalho (Perrenoud, 2002). Ora 

apraz-nos dizer que o desenvolvimento de competências pessoais não tem 

lugar sem uma ecologia de aula favorável, sem um bom clima ou sem 

comportamentos disciplinados. A competência insere-se pois numa conspeção 

abrangente (que este relatório procura, mobilizando saberes transdisciplinares, 

numa criação inilidivelmente pessoal e inovadora) correspondendo ao 

rendimento numa determinada ação. Notoriamente, não cremos dizer que 

fomos competentes na nossa prática de ensino, porventura até não, que vamos 

ainda no início e o conhecimento prático e a experiência, como se sabe, muito 

acrescentam (Braga, 2001); cremos, sim, mostrar que tudo fizemos para sê-lo. 

Após situarmo-nos na competência, ajusta-se sobremodo que nos 

dirijamos para o senhor poderoso, o desconhecido sábio, que se chama o Si, 

aqui trazido pela mão da Educação Física e pela interpretação que faremos 

das reflexões da nossa Professora orientadora (Matos, 2014). A Educação 

Física funda-se no Desporto, na sua pluralidade de sentidos e confluências 

para o Super-homem. Quer isto dizer: ter-corpo e ser-corpo; um homem com 

capacidade de ação, independente, autónomo, com liberdade e maturidade 

para responder aos desafios da vida; um ser empenhado, pensante, 

autorreflexivo, cosmopolita, atuante, numa senda de afirmação e superação 

num mundo que o inclui e o transcende; um homem que com o corpo e o 

movimento cria esbeltez e agilidade, cria emancipação, acedendo a um cada 

vez mais elevado mundo cultural e espiritual (mas é preciso ter longas pernas e 

que de máximas se façam cumes). Prosseguindo, o Desporto como lugar 

indiscutível na história da humanidade, na sua mais fecunda justificação 

antropológica, na formação multilateral da pessoa, lapidador de um ser de 

ação, aberto e gregário, como veículo da essência, do virtuoso, da harmonia, 

do ético-moral, da competência e excelência da práxis humana – aretê. Apenas 

na relação com o corpo, na exponenciação das suas faculdades, se alcança 
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um lugar no tempo e na natureza, se chega a ser realmente humano, sendo 

isto a arte última da existência. Decerto que agora apanhamos desprevenidos 

alguns dos mais especialistas desprezadores do corpo, que não fazem nem 

ideia da relação inextinguível do Desporto com outros sistemas da vida social, 

como a política e a economia, que marram ininterruptamente na 

descredibilização da educação pelo Desporto e da Educação Física e que 

estorvam, por manifesta ignorância, a desportivização da sociedade, mas a 

longa tradição da desvalorização do corpo faz-nos aceitar desafios que podem 

impressionar. Portanto, não existe uma educação de qualidade sem uma 

ajustada educação corporal, concorrente para a formação integral do aluno. A 

Educação Física justifica-se pois no Homem e no esplendor do seu caráter 

unitário, sendo a capacidade de ação a ideia-chave, integrando-se aqui o 

conceito de corporalidade. A ação motora, o movimento, a exercitação, o jogo, 

a competição, o rendimento, o Desporto em Si, no seu mais úbere 

aproveitamento pedagógico, ensinado e aprendido nas suas formas culturais e 

sociais, são o ponto de partida para a aquisição de competências. Em suma, os 

objetivos desportivo-motores ocupam o cume da hierarquia; é por intermédio 

deles que todos os outros são trabalhados (éticos, estéticos, lúdicos, afetivos, 

cognitivos, sociais), desenvolvendo-se assim a competência corporal do aluno, 

a sua capacidade de ação e a sua evolução enquanto homem do seu tempo, 

por meio de variações sempre novas, um homem que muda, que cria, que 

reinventa e se reinventa. 

No panorama Desportivo-virtuoso não poderíamos esquecer o 

Olimpismo e Pierre de Coubertin (1863-1937), seria crime. Poderíamos sobre 

os indeléveis contributos deste homem prolongar-nos por mais umas belas 

páginas, mas não será preciso porquanto nos deixou três palavras que tudo 

dizem: Citius, Altius, Fortius. Ora é por este cume que se faz o Homem, se fez 

e se fará. Hegel, que parece só perceber de fenomenologias espirituais, não 

tem então razão, dado que a verdade não é o todo, muito menos razão tem 

Descartes, que se promiscua por dualismos metafísicos estranhos; a razão 

está aqui e é só uma: a verdade – para aceder à magnanimidade da vida – é o 

Desporto, o movimento, o corpo. Não o corpo da governamentalidade de 
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Michel Focault, dócil e obediente, manipulado e modelado pelas inscrições do 

poder, não o corpo da falácia estética, fotográfico, depenado à raiz e 

impregnado de plástico, como resultado das forças de coerção social, mas o 

corpo – com o movimento, com o Desporto – como multidão unânime, um 

estado de paz e de guerra, um rebanho e o seu pastor, o corpo – com o 

movimento, com o Desporto – como fonte de vida, como excelência ontológica, 

epistemológica e filosófica. 

Provaremos, agora, o nosso imperativo categórico, por intermédio de 

ocorrências passadas. A Navegação para a Índia) De que corpo seriam feitos 

os cento e quarenta e oito homens que levaram os quatro navios de Lisboa 

rumo ao descobrimento da Índia, em mil quatrocentos e noventa e sete. Seriam 

uma cambada de ossadas andantes ou, pelo contrário, uma vil tristeza de 

carnes gordurentas. No caso da primeira hipótese não haveria sequer 

navegação, porque o zéfiro da largada bastaria para todos jogar ao mar, e 

ponto final. Já na segunda hipótese, há que garantir da incerteza sobre se as 

robustas naus portuguesas suportariam tão gigantesco peso, todavia, mesmo 

que da capital saíssem, todos os homens tombariam à mesma, como pipos de 

sebo, no território da Deusa, não pelo pobre coitado do zéfiro, que fugiria a sete 

pés, mas porque eles próprios, por precoce desistência, se precipitariam para 

as águas iradas – por causa do medo, claro está, que intrinsecamente se 

relaciona com o corpo, nunca existindo verdadeiros guerreiros cobertos de 

banha e unto. Quer numa ou noutra hipótese estamos a supor, ridiculamente, 

que jamais se manobraram remos; quer numa ou noutra hipótese não 

conheceríamos hoje a personificação do Tormentório, o medonho e disforme 

adamastor, desgostoso de amores, que não se demoveria pois da sua toca, por 

lá permanecendo e troçando, a cerveja e tremoços, da tontice lusitana. No 

entanto, eram aqueles marinheiros física e cerebralmente musculados, que as 

competências motoras não se situam fora das competências cognitivas e 

morais, que o Si é o senhor do Eu, e embora só uma frota regressada, com 

cinquenta e cinco homens, passaram bem além da Taprobana, Novo Reino 

sublimaram e a Ocidental praia lusitana fortificaram. Se não fossem aqueles 

homens quiçá no lugar desta invocação ao meu corpo uma inédita aparição, 
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quiçá unária leitura desta obra, ou de uma outra, ou qualquer coisa, e é por isto 

que quando o nosso ouvido alcança os Descobrimentos portugueses nos 

erguemos de pronto, brindando a tão celebérrimo e endeusado conto. Luís Vaz 

de Camões) Seria Camões quem foi, quem é e quem será se não fosse um 

incorrigível irrequieto, sempre em batalhas metido, em prisões frequentemente 

constringido e nem com a perda de um olho detido. Escreveria Camões a mais 

bela obra do cancioneiro literário nacional, cantando em verso a coletividade 

heroica de um povo, se não fosse um desportista convicto. Óbvio que não. 

Veria, claramente, o mundo de outra forma, olhando e não reparando, vendado 

pelas duas lentes, indistintamente. É bem recomendável esclarecer-se que o 

Príncipe dos Poetas não é Shakespeare, Goethe, fulano ou sicrano, poderão 

esses padecer até de outras faustosas designações, mas o meritoriamente 

aclamado de Príncipe dos Poetas, da Lusíada, da Ibéria, do Ocidente, primeiro 

para tantos, pioneiro para outros, é apenas um, lusitano de gema, mirolho por 

Desporto, possuidor de uma inqualificável erudição e de seu nome Luís, Vaz, 

de Camões. É por isto que sempre no Dez de junho fazemos exercício, por 

causa daqueles cento e quarenta e oito homens e por causa do Príncipe, 

comemorando a Portugalidade conforme se deve, com corpo e ação, e não 

com verborreias enfatuadas de falta de determinação. Friedrich Nietzsche) 

Entramos em Nietzsche expondo que não findava um único dia sem que o 

extraordinário pensador caminhasse, de manhã e de tarde, por mais de duas 

horas às vezes, nunca menos de duas, para aliviar o corpo da banha e de 

impurezas e para desocupar a mente de incertezas. Não pretendendo ferir as 

suscetibilidades mais religiosas, que não é disso que se trata mas sim da 

dança, alguma vez seria Nietzsche tão grandioso e estrepitoso filósofo, de 

bigode bem fibrado, de lugar inapagável no mundo, se acreditasse num Deus 

que não soubesse dançar. Em Assim Falava Zaratustra, obra-prima composta 

por oitenta cânticos, dispostos em quatro partes, apenas a dança é merecedora 

de dois cânticos, apenas a Dança. É pois apropriado dizer-se que Nietzsche, 

advogado convencido da individualidade irredutível, defendia que se deveria 

dançar em todas as formas, com ideias, com palavras e até com a caneta e 

prosseguia postulando o desperdício por cada dia em que não se dançou e que 
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a Dança teria de integrar o currículo da educação nobre. Portanto, pobres dos 

desprezadores do corpo que não conseguem ouvir a música e, por 

conseguinte, não conhecem a nobreza de educar. Por entre os discursos de 

Zaratustra assim falou Nietzsche, e é por isto que continuaremos a dançar por 

mais algumas páginas, com mais recréscimo ainda; vede, há em nós um Deus 

que dança; vede, há em nós uma deslindada lembrança. Leonardo da Vinci) 

Íamos agora na direção do totalitário génio, Leonardo da Vinci, anatomista, 

arquiteto, botânico, cientista, engenheiro, escritor, escultor, inventor, 

matemático, músico, pintor, poeta, curioso diletante e incontestável polímato, 

para elucidar que, para além dos esforços físicos necessários no 

desenvolvimento de alguns dos seus ofícios, bem mais que sete, da Vinci 

exercitava-se ainda por meio de outros formatos, fascinado que era pelas 

jornadas ao ar livre, pelo contacto com a natureza e pelas propriedades da 

água, mas já nos arrependemos, porque o nosso poster (ver Apêndice I) fala 

por si, que o Homem Vitruviano, nem gordo nem magro proporcionado, no 

quadrado físico equilibrado para que no círculo espiritual tocado, parece adotar 

movimento, à semelhança da Mona Lisa, génio atento. Neil Armstrong) E 

quando se lembrou a humana Gravidade de pôr o pé na Lua, a que homens 

terá recorrido para o efeito, aos descarnados ou aos untuosos. Falemos pois 

no astronauta comandante da missão Apollo onze, Neil Armstrong, um homem 

da marinha, esbelto e ágil, combatente de guerra, em resumo, um atleta de alta 

competição, que bateria até na Lua se preciso fosse; foi a ele que se recorreu. 

Apesar de simbolizar o apogeu do heroísmo americano, disse o pisador de 

Luas, segundo palavras suas, que era para Si um pequeno passo, mas para a 

humanidade um gigantesco passo. Veja-se bem do cabedal que é feito o seu 

Eu, servo do seu Si. Eia, o atleta contra o espírito de Gravidade. É por isto que 

por vezes nos dizem que andamos na Lua; é por isto que por vezes 

prometemos a Lua; é essencialmente por isto que, quando fitamos a Lua, sem 

crer nos iniciamos a mexer, e, quando na sua forma cheia, para o astro 

desatamos a correr, com as nossas sapatilhas, tão gastas de prazer. Isaac 

Newton) Claramente, não entram para o nosso campeonato os desleais 

concorrentes, transtornados mentais, de síndrome de Asperger combatentes, 
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que, embora lhes concedendo respeito, não principia no nosso Desporto a falta 

de fair play de mapeamentos cerebrais supercompetentes. Integrava-se neste 

diagnóstico Isaac Newton, sedentário, em períodos tísico, troglodita e 

misantropo, siderado em alquimias e ocultismos, que só sabia estudar, nem 

convenientemente descansando e se alimentando para de escritos e de folhas 

se poder rodear, e, quando saía, no lugar de em afundos caminhar sem parar, 

se detinha sentado, recostado a árvores, esperando que maçãs à cabeça lhe 

fossem dar, tamanho rabulão trataram de inventar, para a Teoria da gravitação 

universal justificar. Portanto um homem que nunca escalou para ombros de 

gigantes, que tão-só subindo um exíguo lanço de escadas incoava com 

palpitações ofegantes. Abramos contudo para Newton uma exceção, por causa 

do que nos parece ser uma tentativa de redenção veiculada na sua dissertação 

sobre as leis da movimentação. Quer-se força para sair do repouso ou criar 

aceleração – Princípio da inércia; a resultante de forças é igual ao produto da 

massa vezes a aceleração, ou, para uma massa constante, em condições de 

inexistente atrito, quanto mais força (causa) mais aceleração (consequência), 

em direta proporcionalidade, ou, a massa (gorda) é a dificuldade do 

movimento, quanto mais massa (gorda) mais inércia e menor a aceleração – 

Princípio fundamental da dinâmica; a aplicação de forças no corpo resulta 

numa retributiva força do corpo em exata magnitude – Princípio da ação e 

reação. Assim funcionam as leis do Universo; assim funcionam os seres do 

Universo. Por nos providenciar esta extrapolação, que tanto serve os 

propósitos do Super-homem e desta narração, aqui tem o tenro Isaac o nosso 

perdão, porém não outros que a ele se seguirão. Karl Marx) Depois do génio 

doente, embora com o Desporto conivente, concluamos com um caso de 

massa bem diferente, estreando, de modo surpreendente, contra o credo de 

tanto maledicente, a afirmar que Karl Marx não era o gordo pai natal, culpado 

de tanto sangue e mal, que uns nomearam de revolucionário colossal e outros 

de talento fundamental, em parte pelo Capital, seu manuscrito principal. Se 

fases existiram de maior proeminência abdominal terão por certo correspondido 

a uma produção menos essencial, que não há curas de pensamento sem a 

força corporal; pois que, Karl, não era gordo algum, comprovando-se isto com 
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as imagens da vida e as estátuas suas, como a de cera, que o Madame 

Tussauds lhe concedera; pois que na imagem sua não auxiliavam a cabeça 

acinzentada e a barba cerrada, como os ombros largos e a estrutura robusta, 

que o exercício militar lhe propiciara, de forma justa, que o exercício militar, 

muitos afiançam, influenciou a sua filosofia, esta que se refletiria na visão do 

homem de formação multilateral, do concreto e do real, para aceder ao 

consciencial, com os exercícios físicos de importância magistral, para o 

aumento da produção e da aptidão funcional. Em Marx não era diferente, a 

afeição pela pedagogia do corpo e do movimento era evidente; defendia um 

homem-corpo com paixão pela ação e como resultado de leis naturais, um 

homem-corpo de atitudes e valores, de mais a mais. Deve ser por isto que, 

quando às vezes de barba, logo nos assaltam os ideais do Desporto, bem 

como, em contraponto, se tem a barba outra fala, o pesar de um vindouro 

mundo morto. 

Sete é o número escolhido. O sete por, supostamente, ser o número das 

artes, o sete por, supostamente, ser o número das maravilhas do mundo, o 

sete por, supostamente, simbolizar a perfeição, o Desporto por, não 

supostamente, ser a maior das artes, das maravilhas e a perfeição do mundo. 

Como se cantou, o Desporto, ou o corpo e o movimento, ou conceitos outros 

aqui emaranhados, ou a competição, que a pratica com afinco a espécie 

humana desde que se lhe deu a razão (às vezes sem a usar), têm de ser 

aprendidos, estando em toda a parte, até em simples pesquisas. De entre 

inúmeros povos, culturas, tradições históricas e pré-históricas, guerras, 

batalhas e guerreiros, do Helenismo ao Renascentismo, antes e depois, 

poderíamos, com múltipla criação, edificar sete livros então, mas para bom 

entendedor curtos exemplos bastam e, por meio de tantos com os mesmos 

direitos, sete são os exemplos e cento e cinquenta e quatro os eleitos. 

Mas que provação é esta que cremos que desponte, se o mais belo da 

vital fonte não é o génio com cabeça de mastodonte, mas a beleza do ar leve e 

puro do monte, com as borboletas, o botão de rosa e porventura a bola de 

sabão no horizonte; pequenas almas leves e prazenteiras, que a felicidade 

melhor entendem. Pois que é no praticado Desporto, no repetido movimento e 
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no treinado corpo que a pequena razão do Eu sai de dentro do Si, que o Si 

expulsa o envaidecido Eu dos seus saltos pretensiosos, que assim 

simplesmente se vive, se acontece, se é nascente de sentidos e de atitude 

corporal, de expressão natural, artística e existencial; eis a maravilhosa 

harmonia. Todavia duremos com isto, como Júpiter amou Calisto. «– “Faz-te 

mercê, Barão, a Sapiência/ Suprema de cos olhos corporais/ Veres o que não 

pode a vã ciência/ Dos errados e míseros mortais./ Segue-me firme e forte, 

com prudência,/ Por este monte espesso, tu cos mais.” –» (Canto X, 76). 

 Provaremos, daqui a tempos (se não hoje), o nosso imperativo 

categórico, por intermédio de ocorrências futuras (se não presentes). Após 

esboçarmos o que a cultura desportiva, ou do movimento, ou física, ou do 

corpo, fez pela evolução da humanidade, detenhamo-nos na direção da obtusa 

modernidade. Revigorando, comporia Camões, homem que até o quixotesco 

Cervantes se não conteve a louvar, este que imobilizaria também a esquerda 

mão a lutar, aquela extraordinária epopeia, se tivesse, o nosso poeta, mais 

trinta ou quarenta quilos no corpo. Claramente que não. Sete estrofes a um ano 

equivaleria; até a outra vista padeceria e tal-qualmente cegaria. À exceção do 

lendário génio da lâmpada (primogénito de Sancho Pança), ao qual 

recorreremos para culminar a nossa humilde obra, quem conhece, na 

diacrónica do mundo, uma brilhante mente, capaz de influenciar a vida do 

humano ambiente, que fosse um gordanchudo morfológico, arrastando-se num 

doloroso esgotamento patológico. Claramente que ninguém. A banha penetrar-

se-ia, sem contemplação, no cérebro de tamanha suposição, não viabilizando 

sequer uma única cogitação. Para aqui não há exceções, não há, porém, se 

por acaso der conta de um que seja alguém, que se apronte abertamente a 

prestar denúncia à autoridade competente, pois que um outro ao gordo disse 

as coisas, se não foi ele que as compôs, não poderia nunca, não poderia. (No 

caso do escanzelado não há certezas, mas porventura, que por entre tanto 

osso a friccionar poder-se-á produzir alguma música.) Dados apontam que em 

dois mil e catorze quase dois biliões de adultos tinham excesso de peso, dos 

quais seiscentos milhões eram obesos, e, não bastando, que estes valores 

serão ainda mais astronómicos para dois mil e trinta, projetando-se para esse 
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ano uma verdadeira catástrofe epidémica, sem paralelo na humanidade 

histórica e endémica27. Para as crianças e jovens os números não são 

melhores, encontrando-se a obesidade infantil a atravessar, por toda a parte, 

uma espécie de procriação massiva verdadeiramente gritante (Harris et al., 

2009) e Portugal é já o sexto na hierarquia dos países europeus com maior 

prevalência neste cataclismo chocante (Costa et al., 2010). Genéticos, 

endócrinos, cardiovasculares, respiratórios, gastrointestinais, ortopédicos, de 

pele, do sono e de estirpe psiquiátrica são alguns dos problemas associados à 

obesidade, com frequência distinguidos de complicações secundárias, e muito 

corretamente, que o nível reduzido de aptidão física é a complicação primária. 

Rapidamente ressituemos que de doença ou saúde não estamos a falar, mas 

de um desarmamento de humanidade que dá vontade de chorar. Os que 

resistem ao vírus da rotundidade pois que não estão imunes a dores costais, a 

hérnias discais, a lombalgias e a vários problemas posturais, que afetam cada 

vez mais a matura adultez, calcorreando na felicidade da pequenez. O império 

do homem sentado reflete-se no predomínio do súbdito desativado, do menor 

altamente descoordenado e fisicamente analfabetizado. Há então que 

perpetuar o corpo oval e o movimento opcional, prestes a perecer da natura 

espectral; há então que perpetuar a expressão físico-motora extracurricular, a 

organizar quando toda a educação da cabeça terminar, quiçá após a 

lecionação da obrigatória e doutíssima língua de outro lugar, para entreter até 

que venham os pais buscar, que foi de entretenimento que este trabalho tratou 

de conversar. Dentro de momentos, os nossos Romeus e Julietas, que nem 

uma pedra sabem já lançar, recitarão, matinal e vespertinamente, o Hamlet 

Shakespeariano, num intrépido e veludoso anglo-saxão, mas o dogma da vida 

sem saber continuarão. Conquanto, nada errática a via de decisão pelo 

mandarim, em adição, já que nunca em substituição, para iniciar os nossos 

vindouros heróis à Arte da Guerra, de Sun Tzu, nem que se ficasse apenas 

pelo capítulo primeiro das Avaliações, o que restaria para aprender a Lei Moral, 

o Tempo, o Terreno, o Comandante e o Método e Disciplina, que assim é 

                                                           
27 Com o apoio da informação constante em: 
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Nacional/Saude/Interior.aspx?content_id=4551401&page=-1  

http://www.jn.pt/PaginaInicial/Nacional/Saude/Interior.aspx?content_id=4551401&page=-1
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regida a Guerra, que assim é regida esta arquitetura da Terra. Assim caminha 

a obtusa hodiernidade, rumo a dois mil e trinta. E, a aliar a isto, há ainda que 

levar em conta, por mais quinze anos, a proliferação digital, que mina o 

pensamento racional e intelectual, que instala a inatividade política e social, 

criacionista do homem morcão, de inação, desguarnecido da formosura do 

mais fértil esmalte cultural. Nietzsche dizia, Deus morreu. Nós dizemos, a 

criatividade morreu. Nós perguntamos, que educação para dois mil e trinta. 

Destes tempos para os da frente nada se diga, porque com os ostentosos 

progressos tecnológicos, com a multiplicação das escolas virtuais, dos 

telecursos e das teleaulas, morrerão, também, eventualmente, o professor real 

e a relação pedagógica corporal. Talvez que estejamos a ser desmesurados, 

mas que se vá olhando para o lado. Sinteticamente, um venturo mundo 

totalitariamente desumanizado, sem matéria física, desnudado de corpo, sem a 

essência da força, sem a pedagogia do movimento, sem, aponta-se como 

possibilidade severa, o Desporto e a Educação Física no currículo fundamental 

(Crum, 2001; Matos, 2014); um venturo mundo a rebolar, de um espírito que 

será um mau-cheiro. Outrora o espírito era Deus, depois fez-se homem, agora 

é um gordo. É por isto que felizes dos que com oitenta ou mais anos, que com 

sorte lhes chegará a morte, prévia ao annus horribilis de grande porte. 

Como no nosso pórtico segundo, falaremos agora, no nosso parágrafo 

segundo, a contar do fim, a todos os desprezadores do corpo, aqui 

representados por quem representa, os representantes, os políticos, os do 

ministério, os governantes ou mandantes. Como se pode equacionar sequer a 

diminuição da carga horária da Educação Física e do Desporto escolar, como 

se pode apelidar, naquele abjeto decreto de cinco de julho, a Educação Física 

– a disciplina excecional, a mais celestial, a que baixa o seu olhar pois está 

sobre o cume – de eminentemente lúdica e de caráter não fundamental, como 

se pode ignorar que é na Educação Física que a esmagadora maioria das 

crianças e dos jovens usufrui da oportunidade de ser fisicamente ativa, como 

se pode, de longe a longe, de tempos a tempos, muitíssimo raramente, atestar 

que se pretende desenvolver o Desporto, se nunca tal será exequível em 

choque profundo com o currículo escolar moribundo, como se pode 
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propagandear, na soma das eleitorais campanhas, os prometidos a cumprir 

com o crescimento social, económico e cultural, com a educação e a saúde, 

com o ordenamento e a valorização do Território, com a inovação e a 

qualificação humana, com a elevação da quantidade e qualidade da 

participação democrática, sem se clamar, uma vez que seja, Desporto. Depois 

que é preciso votar, mas, pergunta-se, em que anomalia. Pois que deveria na 

escola a educação corporal ser todos os dias, pelo menos uma hora, que ainda 

assim continuaria a perder para a educação da cabeça. Pois que precisaríamos 

«conscientizar», mas não temos agora o grande pensador lusófono, que chora 

ainda, e muito justamente, pela comparação ao velho do restelo. Contudo, a 

política fazem-na as pessoas e é mais que altura de nos jogarmos ao mar, de 

competirmos com as ondas, cremos dizer, de pôr o pé na rua, que dantes eram 

assim os portugueses e agora já não mais. Que já não se mande no país, que 

se epiloguem cursos sem sangue e se permita a expropriação das poupanças 

de uma vida, talvez de sangue, a expressiva população, como céleres 

exemplos, por nós tudo bem, mas com o Desporto não, que o Desporto é o 

nosso pai, e sangue é sangue. Como corajosos estamos, encimados num 

espírito cheio de jovial malícia, que o nosso corpo, pelo movimento do 

Desporto, construíra, e rodearmo-nos de duendes maliciosos amamos, 

intentaremos, deste alto, onde o ar rarefeito nos afoga numa diáfana visão de 

uma coroa cerúlea e incandescente, dar início à rebelião, com três cartazes 

sugestivos, à casta governativa dirigidos: retirai a Educação Física do currículo 

escolar (despreocupações com a nota para todo o sempre), pelo menos aos 

dias úteis, com subtileza, poder-se-ia emoldurá-la aos sábados, de manhã, das 

onze ao meio-dia, não vá julgar-se que pela aurora se erguerá a mocidade, e, 

caso por perto, poderá o porteiro (que é também um educador) lecioná-la, de 

outro modo, um outro transeunte, que os jogos de tabuleiro satisfarão a 

resolução da improrrogável e imbatível humanidade da disciplina, já que é para 

ir de bicicleta; lede o Elogio da Loucura, de Desidério Erasmo, para saberdes 

quem é a Estultícia vossa mãe; não é a ignorância nem a ilusão do 

conhecimento, é o vosso Si que quer morrer e se afasta da vida e é já 

demasiado tarde. 
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Quando, no cume de um monte, Tétis, a maior de todas as deusas, 

nenhuma a ela se sobrepondo, mostrou a Gama, que não era nada homem de 

fitar limites, a arquitetura do orbe, ou, por palavras suas, a máquina do mundo, 

etérea e elemental, que fabricada assi foi do Saber alto e profundo, apesar dos 

magníficos esforços concretizados pela Deusa-mãe, Gama só reparara na 

água, porque sabia que era por ali que se escreveria a sua história. Se Gama 

só vira água, se Tétis é a deusa do Mar, mãe das Oceânides, se a água é a 

matéria-prima do cosmo para Tales de Mileto, conduta geradora da vida, que 

se gasta e regenera todos os dias, se a superioridade do orbe é água, se, por 

inerência, o humano é maioritariamente água, se a água da escola é a 

Educação Física, se a água de Platão é o poliedro com mais faces e se Bruce 

Lee dizia «Sê como a água», pois que é chegado o momento de entrarmos em 

absoluta palinódia sobre tudo o que redigíramos até aqui, esclarecendo que de 

territórios e relevos nada se evidenciou, estivemos, foi, a falar de água. Se tudo 

isto é água, pois que se construam montes e vales de barragens, 

transformando a força da água em energia mecânica e produzindo-se assim 

eletricidade. Acaso se irradie luz, serve-te então dela, ó carneiro de narrador, ó 

velhacada do restelo, ó estultícia de gente, ó desprezador do corpo, urbi et orbi, 

pera que vejas por onde vás e irás e o que desejas. 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assi foram cortando o mar sereno, 

Com vento sempre manso e nunca irado, 

Até que houveram vista do terreno 

Em que nasceram, sempre desejado; 

Entraram pela foz do Tejo ameno, 

E à sua Pátria e Rei temido e amado 

O prémio e glória dão porque mandou 

E com títulos novos se ilustrou. 

 

Camões 

Lusíadas 

Canto X, 144 
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APÊNDICE I. NÓS E OS LAÇOS DA EDUCAÇÃO FÍSICA 
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Parte-se da ideia do Homem Vitruviano, superiormente desenhado pelo 

estratosférico Leonardo da Vinci, tratando-se de uma ilustração que é tida como o 

cânone das proporções e do equilíbrio, através da qual pretendemos representar a 

orientação da Educação Física para a formação do corpo como um todo, o que 

contrasta com as intencionalidades das demais disciplinas escolares, que se 

direcionam univocamente para a formação da cabeça. 

Desta ideia avançou-se para a noção de educação de qualidade (parte superior 

direita), em que cada disciplina proporciona aprendizagens nos domínios da cultura, 

tidas como significativas para a educação do aluno – aliás, a ideia de equilíbrio e 

proporção, de que se falava há pouco, é muito interessante quando aplicada à escolha 

e ao lugar das disciplinas escolares no currículo do aluno. Nesta senda da educação 

integral do ser humano, a Educação Física, por intermédio das competências 

desportivo-motoras e pela pluralidade de objetivos que congrega, dá um contributo 

inequívoco, ímpar, estratosférico também, para a formação de uma pessoa 

competente – desportivamente competente/ com capacidade de ação –, consciente, 

responsável e emancipada. Sendo a educação, e a Educação Física em particular, 

complexas, para se ser professor de Educação Física é necessário integrar toda essa 

complexidade nas decisões tomadas. 

A parte inferior esquerda do poster reflete essa complexidade, fazendo 

aparecer vários vetores de um modo desorganizado, uma teia de valências algo 

caótica; caos esse que o professor tem de organizar, de maneira a garantir uma ação 

educativa de qualidade. A afirmação (O Lugar) da Educação Física na escola 

resultará, então, não apenas da importância intrínseca da disciplina, amplamente 

justificada pedagogicamente a partir de argumentos antropológicos, sociológicos, 

psicológicos…, mas igualmente do modo como os professores, como grupo 

profissional, e cada um individualmente, realizam um trabalho de qualidade – para 

isso, têm de ser profissionais competentes. 

O círculo inferior direito, em que se pretende dar uma continuidade gráfica ao 

poster, tornando-o harmónico, e respeitando a ideia inicial do Homem Vitruviano, 

procura colocar uma lupa sobre a competência do professor, centrando-se na 

competência letiva, isto porque apesar das funções do professor não se esgotarem na 

função letiva, esta continuará a ser a sua principal função. Portanto, neste círculo 

quer-se sintetizar os aspetos que têm de ponderar-se para compreender a ação do 

professor em sala de aula. Sem professores competentes – implicando, em síntese, a 

noção de competência o rendimento numa determinada ação – não há afirmação da 

Educação Física na escola. Pois que nem tudo depende da vontade e da competência 

próprias de cada professor, mas a essência do nosso poster orienta-se concretamente 

para o exercício individual da competência. 
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APÊNDICE II. UNIDADE TEMÁTICA 

 
AI – Avaliação Inicial; IE – Introdução/Exercitação; E – Exercitação; AF – Avaliação Final. 

 

 

O ténis apresenta uma considerável carga técnica, o que aparentemente indica 

um processo de ensino-aprendizagem moroso e complexo. Contudo, e como aliás 

sucede noutras modalidades, este processo encontra-se essencialmente dependente 

da preparação e conhecimentos do professor. A dinâmica própria do ténis garante a 

adesão dos alunos, desde que o professor crie as condições ideais para que dominem 

rapidamente o necessário para jogar. A solução das suas dificuldades características 

desenvolve-se por meio de uma descoberta apoiada pelo professor. Portanto, o 

fundamental é começar a jogar; o fundamental é ensinar a técnica enquanto se joga; o 

fundamental é servir, jogar e pontuar desde a primeira aula. 

Após a avaliação inicial, que versou sumariamente sobre o grau de controlo 

demonstrado pelos alunos, batendo frente a frente e a curta distância, constataram-se 

TÉNIS 

Conteúdos/Aulas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Habilidades Motoras 

Pega/ grip AI AI IE E E E E E AF AF 

Serviço por baixo  AI AI IE E E E E E AF AF 

Posição de atenção  AI AI IE E E E E E AF AF 

Direita  AI AI IE E E E E E AF AF 

Esquerda  AI AI IE E E E E E AF AF 

Stance/ deslocamentos AI AI IE E E E E E AF AF 

Recupera posição AI AI IE E E E E E AF AF 

Joga no espaço livre  AI AI IE E E E E E AF AF 

Vólei     IE E E E AF AF 

Serviço por cima     IE E E E AF AF 

Cultura Desportiva 

Características da 
modalidade 

x x x x x x x x x x 

Regulamento x x x x x x x x x x 

Terminologia específica x x x x x x x x x x 

Regras de segurança e 
gestão do material 

x x x x x x x x x x 

Condição Física 

Destreza Geral  x x x x x x x x x x 

Força   x x x x x x x x 

Velocidade   x x   x x x x 

Resistência  x x     x x x x 

Flexibilidade x x x x x x     

Atitudes 

Empenho na 
aprendizagem 

x x x x x x x x x x 

Cooperação ativa x x x x x x x x x x 

Comportamento face às 
regras 

x x x x x x x x x x 

Autonomia no 
desempenho de tarefas 

x x x x x x x x x x 
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dificuldades na relação entre as variáveis corpo, raquete, bola, espaço e 

movimentação. Portanto, os objetivos que se têm para a turma são de nível 

introdutório e residem na melhoria da pega da raquete, da assimilação das 

componentes da trajetória, do ponto de impacto, da posição do corpo e da 

movimentação dos pés. Tem-se a intenção de que os alunos passem inicialmente 

pelos gestos da direita e da esquerda, para que depois, a partir da quinta aula, 

aprendam o vólei e o serviço por cima (essencialmente por constrangimentos de 

espaço e tempo, este gesto não viria a ser introduzido), de uma forma que pelo menos 

lhes permita adquirir noções básicas sobre eles. Devido ao facto de representar este o 

primeiro contacto dos alunos com a modalidade, consubstanciado em apenas dez 

aulas, portanto de duração pouco expressiva, a função didática consolidação não está 

prevista para nenhum dos conteúdos, preferindo-se deixá-los em aberto. As 

habilidades motoras serão então introduzidas numa lógica sequencial, proporcionando 

o aumento do leque das opções de jogo, com a possível consideração pelas pegas, 

pelos deslocamentos e orientação dos apoios (stance), pelos simples objetivos táticos 

de retorno à posição de atenção após batimento, cobrindo-se o court eficazmente e 

fazendo-se a preparação para nova pancada. 

Os conteúdos relativos à cultura desportiva serão obviamente instituídos em 

todas as aulas, na devida relação com os restantes. Transmitir-se-á ao aluno: as 

características principais do court, as diferenças entre o jogo de singulares e de pares, 

as peculiaridades do serviço e demais propícia regulamentação. Dos sistemas de 

pontuação existentes, equaciona-se a utilização do tie-break (até aos 7 pontos) ou do 

super tie-break (até aos 10 pontos), por constituírem formatos de menor duração e, 

por conseguinte, se adequarem às aulas. A adoção da terminologia específica da 

modalidade e o cumprimento de regras de segurança e gestão do material sempre 

farão parte da linha de cuidados. 

Do ponto de vista fisiológico, o ténis é um desporto de explosão muscular, 

predominantemente anaeróbio alático, exigindo elevadas imposições de coordenação 

e distinguindo-se pela mobilização das expressões rápidas da força, pela aceleração e 

velocidade de reação, pela resistência anaeróbia alática e capacidade aeróbia e, 

também, por exigências de flexibilidade. Procurar-se-á, com a simplificação exigida, 

trabalhar estes componentes, principalmente, de forma integrada, por meio do treino 

funcional, instituído em todas as sessões; incidir-se-á com mais ênfase numa ou mais 

capacidades em determinadas aulas, de acordo com as restantes situações de 

aprendizagem e com os objetivos mais amplos para a turma. 

As atitudes respeitam a subdivisão efetuada pelo grupo de coordenação e 

serão difundidas global e especificamente em cada sessão. No desenvolvimento da 

unidade temática utilizar-se-ão bolas de menor pressão, para facilitar o processo de 

ensino-aprendizagem, visando-se o incremento da fluidez de jogo e da apreensão de 

conhecimentos. 
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APÊNDICE III. PLANO DE AULA 

Prof. Cooperante: Manuela Machado 
Estud. Estagiário: Ricardo Carneiro 

Turma: 10.º… 
N.º Alunos: 24* 
Local: GCST 
(courts formais) 

Data: 2014/maio/8 
Hora: 8h45’ 
Duração: 75’** 

Aulas 53ª e 54ª 
M2 (Ténis 7e8 de 10) 
F. Didática: Exercitação 

Material: 26 raquetes, 13 bolas de ténis (laranjas,50%+lentas), fita (rede), fita de marcação, 2 cordas, 2 TRX, 2 
placas (burpees), 1 cronómetro, 13 fichas de registo Fit-school. 

Objetivos: Exercitação da direita, da esquerda, do serviço por baixo, do vólei, da recuperação à posição de 
atenção e do reconhecimento de oportunidades para vencer o ponto. Transmissão das características do court 
formal, do sistema de pontuação e da troca de serviço; funções de árbitro de cadeira. Desenvolver a condição física 
– treino funcional (exercícios isolados 1, 5 e 6 da bateria Fit-school). Promover o comportamento face às regras, o 
empenho, a cooperação e a autonomia.  

P
a

rt
e

 

a
u

la
 

 Objetivos 
Comportamentais 

Situação de Aprendizagem 
Organização didático-metodológica 

Componentes 
Críticas/Palavras-

chave 

In
ic

ia
l 

8
:4

5
 

5
’ 

O aluno escuta o 
professor e compreende 
os objetivos da aula. 

De frente para os alunos (sentados na bancada), o 
professor procede à apresentação da sessão. 

Silêncio e atenção. 
«Percebido?» 
«Dúvidas?» 

8
:5

0
 1

0
’ 

O aluno estimula a 
destreza geral e prepara o 
organismo para a parte 
fundamental, por meio de 
movimentos combinados, 
realizados a alta 
intensidade. 

De frente para o professor, em xadrez e afastados entre 
si, os alunos realizam: 1-polichinelo, 2-tesouras, 3-
skipping alto, 4-afundo lateral com MS em extensão à 
frente, 5-afundo frontal com rotação do tronco, 6-apoio 
cruzado à retaguarda, 7-agachamneto com salto, 8-
mountain climbers, 9-prancha facial com apoio 
antebraços, 10-burpees. (20’’ ativ e 10’’ desc) 

Dispostos em linha, os alunos saem em velocidade na 
direção da rede, partindo quando o professor larga da 
mão a bola de ténis. (4 séries 6/7m). 

«Ritmo!» 
 
«O máximo de reps!» 
 
«Amplitude!» 
 
«Concentração!» 

F
u

n
d

a
m

e
n

ta
l 

9
:0

0
 1

0
’ O aluno realiza vólei, em 

situação de cooperação, 
por meio de uma pega 
firme e com as cordas 
orientadas para o colega. 

Ao longo dos 2 courts (aproveitando-se o espaço do 
meio, entre os 2), os alunos, em grupos de 2 (1:1), a 
cerca de 2/3 metros da rede, mantêm a bola em 
sustentação através da realização de vóleis. 
Cada grupo conta o número de passagens de 2 em 2’. 

«Faz uma parede à 
bola!» 
«Pés a mexer!» 
«O máximo de 
passagens!» 

9
:1

0
 1

5
’ 

Em situação de 
cooperação, o aluno bate 
de direita ou de esquerda, 
utiliza a pega mais 
adequada e coloca 
corretamente os apoios. 

Os 2courts dividem-se em 4campos. Cada campo conta 
com 6 alunos (3:3). 
1. O aluno bate a bola para o colega da frente, 
regressando depois para trás da fila respetiva. 7’ 
2. Igual a 1, mas correndo agora para trás da fila da 
frente, indo pela direita. 7’ 

O professor está sobretudo atento aos campos 3e4 
(alunos de nível de desempenho inferior). 
 
          1    2             3    4 
 
 
 
 

«Olhos na bola!» 
 
«Para para bater!» 
 
«Bate de lado!» 
 
«Bate de baixo para 
cima!» 
 

9
:2

5
 3

0
’ 
  
  

  
  
  

  
  
  
 

 
O aluno realiza jogo 1x1, 
iniciando com serviço por 
baixo e batendo a bola de 
direita, de esquerda ou 
em vólei. 
O aluno cumpre funções 
de árbitro de cadeira, 
chamando as bolas fora e 
orientando as regras 
relativas à realização do 
serviço. 

12 alunos por estação: 1-ténis; 2-treino funcional. 
 
Ténis: 3 alunos por campo, 1x1 mais árbitro; troca de 

funções aos 5 pontos 
 
Os alunos trocam de funções após cada jogo finalizado. 

 
«Rápidos nas rotações!» 
 
«Joga no espaço livre!» 
 
«Conta os pontos em 
voz alta!» 
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* Para esta aula, o professor sabia já que dois dos alunos não compareceriam. 

** Se ocorrida no Ginásio Clube de Santo Tirso, a sessão era de setenta e cinco 

minutos, pelo que dez se destinavam às deslocações de ida e volta. 
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Em duplas, o aluno 
realiza trabalho de 
condição física, através 
do treino funcional – Fit-
school, sob a forma de 
exercícios isolados (TRX, 
corda, burpees). 
 
 

 
TF: Junto da vedação. 

 
3 estações: TRX, salto à corda, burpees. 
Dois alunos Em cada estação, 1 realiza e o outro 
controla, conta  e regista o n.º de reps; os alunos 
trocam de funções ao fim de 1’. 
Cada grupo troca de estação ao sinal do professor 
(1’30’’ repouso entre estações) 
 
Os 2 grupos (ténis e treino funcional) trocam após a 
conclusão do treino funcional (14’ + 14’, aprox.). 
 
O professor controla o treino funcional, porém, estando 
atento ao ténis. 

«Realizar o maior n.º de 
reps num minuto!» 
 
TRX- «fletir e estender 
MI!»; «conta quando mão 
toca no chão!» 
Burpees- «levar MI em 
simultâneo à frente e 
atrás!»; «conta quando 
salta!» 
«Se não realiza 
corretamente não conta!» 
 
 

F
in

a
l 

9
:5

5
 5

’ 

1
0

:0
0
 

 
O aluno procede à 
arrumação do material, 
com responsabilidade e 
cooperação. 
 
O aluno reflete sobre a 
sua participação na aula 
e sobre a atividade Fit-
Games. 
 

 
Cada aluno arruma a sua raquete no saco; quem tem 
bola coloca no cesto; no TF, os alunos arrumam a 
última estação que ocuparam. 
 
 
Sentados na bancada e de frente para o professor: 
- Que dificuldades nesta aula? 
- Que sensações na função de árbitro? 
- O que acharam da atividade Fit-Games? 

Levantar o material e 
transportá-lo em silêncio! 
 
 
Silêncio e atenção. 
 
Resposta rápida. 
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APÊNDICE IV. REFLEXÃO DAS AULAS 53ª e 54ª 

 

(1) Na preparação desta aula, a penúltima da unidade temática de ténis, sendo 

a primeira em que se pôde usufruir dos courts exteriores do Ginásio Clube de Santo 

Tirso, procurou-se a criação de situações que possibilitassem aos alunos a 

exercitação dos conteúdos já transmitidos do serviço por baixo, da direita, da 

esquerda, do vólei e dos deslocamentos, por intermédio de formas jogadas, em 

cooperação e competição. Aproveitou-se a aula no exterior para se introduzir bolas 

mais rápidas (laranjas) e aumentar-se a área de jogo, também porque, nos contactos 

anteriores, os alunos cumpriram satisfatoriamente os requisitos táticos e técnicos nos 

campos de miniténis (bolas vermelhas). Também constava dos objetivos da aula fazer-

se a avaliação quanto à bateria de testes Fit-School, extraindo as repetições em um 

minuto quanto aos agachamentos no TRX, nos saltos à corda e nos burpees. Pode 

referir-se que a aula se concretizou com um apreciável grau de fiabilidade 

relativamente à projeção do plano. 

(2) Procurou fazer-se o melhor aproveitamento possível dos dois courts à 

disposição, sem contudo se colocar em causa aquilo que se pensa ser determinante 

para a compreensão do jogo e para a leitura adequada das trajetórias, com os 

respetivos deslocamentos e o ajustamento necessário das estruturas corporais aos 

batimentos – a delimitação de campos com largura e comprimento apropriados, em 

função do tipo de bolas e do nível de jogo apresentado pelos alunos. Portanto, como 

se teve a pretensão de, nesta aula, aumentar o espaço de jogo, foi preciso incluírem-

se mais do que dois alunos por campo, perdendo-se ligeiramente na densidade 

motora mas ganhando-se em alguns dos aspetos já mencionados. Na parte final da 

aula, com menos alunos nos courts, estando metade no treino funcional, aproveitou-se 

para realizar jogo 1x1, contemplando igualmente as funções de árbitro, 

fundamentalmente no que respeita à chamada da bola (se fora, se dentro), às regras 

do serviço (se realizado atrás da linha final), com a respetiva troca de servidor (à soma 

da pontuação ímpar), o que se acredita ter sido uma boa opção, ao encontro dos 

objetivos visados no plano para as atitudes e a cultura desportiva. 

(3) Como se disse, pensa-se que a gestão do espaço tenha sido a melhor 

atendendo aos objetivos que se pretendiam, conseguindo-se também uma boa gestão 

dos alunos e dos materiais. Na gestão dos materiais, na segunda metade da parte 

fundamental, podia ter-se colocado os TRX’s nos tubos mais resistentes da vedação. 

As transições entre tarefas e a conveniência de determinados feedbacks em dados 

momentos (aos alunos que estavam no ténis) representaram a maior dificuldade da 

aula, afetando a gestão do tempo. Tem-se ainda de evoluir neste âmbito. Não se 

mostrou necessária uma toada excessivamente firme quanto à implementação da 

disciplina, dado que os alunos colaboraram a maioria do tempo, evidenciando um 

comportamento generalizadamente ajustado. Na instrução fez-se por transmitir o 

necessário e de forma dirigida, fazendo-se uma avaliação positiva sobre esse prisma. 

(4) Os alunos estiveram bem na atitude e disponibilidade evidenciadas. 

Conseguiram colocar em prática o que lhes foi pedido na maioria das tarefas, 
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procurando resolver as dificuldades que lhes foram colocadas pelo incremento da 

complexidade, decorrente do aumento do terreno de jogo e da inclusão de bolas mais 

rápidas, conseguindo um resultado positivo quanto ao grau de controlo exercido nas 

pancadas. Também tiveram um bom desempenho no aquecimento e no treino 

funcional, embora neste último fosse notório um ligeiro abaixamento da sua condição 

física, em função do período de férias pascais. 

(5) Na execução do gesto técnico de esquerda continuam as dificuldades 

associadas à pega a duas mãos, a qual o professor teve a intenção de implementar 

desde a primeira aula da unidade. Compreenda-se que essa pega é a mais ajustada 

para jogadores iniciantes, pela comodidade e eficácia que propicia ao gesto, mas 

compreenda-se também que a modalidade tem uma carga muito pesada do ponto de 

vista técnico e biomecânico, difícil de ser desmontada para um período de contacto tão 

curto. A verdade é que os alunos têm dado uma boa resposta ao que lhes tem sido 

pedido para este módulo e o professor não pode estar constantemente a corrigir um 

aluno que não cumpre, na perfeição, os requisitos técnicos, mas que cumpre um dos 

princípios primeiros do jogo, que consiste em fazer passar a bola para dentro da 

metade contrária do campo. No que pôde ser apreciado, os alunos, mesmo que por 

intermédio de uma esquerda a uma mão, por vezes realizada de forma elementar e 

atrapalhada, conseguiram, muito frequentemente, introduzir a bola no interior do 

campo contrário, devendo isso ser convenientemente valorizado pelo professor. A 

capacidade de deslocamento foi melhorada, mas as transições verticais precisavam 

ser ainda mais rápidas, sobretudo por causa do aumento da profundidade do campo. 

(6) A apreciação que se faz é positiva e o clima de aula também o foi. Os 

alunos têm conseguido na maioria das aulas de ténis cumprir o que se lhes pede. Para 

que isso seja possível, a introdução de matéria de uma forma sequencial e a inclusão 

de bolas de menor pressão, mais lentas, representam dois aspetos determinantes. 
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APÊNDICE V. ESTUDO DE INVESTIGAÇÃO-AÇÃO 

 

FIT-SCHOOL – TREINO FUNCIONAL NA ESCOLA 

 

OBJETIVO: sistematizar a aplicação da unidade didática "aptidão física", incluída 

no plano curricular das seis turmas do ensino secundário lecionadas pelos estudantes-

estagiários, através de um programa de desenvolvimento das capacidades motoras 

construído segundo os critérios metodológicos do treino funcional e avaliado segundo 

a bateria de testes Fit-School. 

 

ENQUADRAMENTO DO TEMA: o desenvolvimento da aptidão física dos alunos, 

bem como a aprendizagem de como consegui-la, está consagrado nas finalidades dos 

programas da disciplina de Educação Física, ao longo do percurso escolar do aluno. 

Sobre a aptidão física, os programas de Educação Física salientam que os 

alunos deverão ser capazes de “elevar o nível funcional das capacidades condicionais 

e coordenativas gerais, particularmente da resistência geral de longa e média duração, 

da força resistente, da força rápida, da flexibilidade, da velocidade de reação simples e 

complexa, de execução, de deslocamento e de resistência, e das destrezas gerais e 

específicas” e de “conhecer e aplicar diversos processos de elevação e manutenção 

da condição física de uma forma autónoma no seu quotidiano, na perspetiva da saúde, 

da qualidade de vida e do bem-estar” (Programa Nacional de Ed. Física no Ensino 

Secundário, pág. 14). 

Os programas nacionais de Educação Física admitem, igualmente, o trabalho 

específico e integrado das capacidades motoras (condicionais e coordenativas), 

respeitando os procedimentos metodológicos válidos para o treino de cada uma 

dessas capacidades e a relação (de contraste ou complementaridade) com as 

restantes situações educativas da aula, evidenciando, deste modo, o importante valor 

da aptidão física, nas finalidades da Educação Física na escola. 

Não obstante o carácter formativo reconhecido científica e legalmente do 

desenvolvimento da aptidão física, muitas vezes vimos assistindo a um conjunto de 

motivos que afastam o trabalho prático da aptidão física da educação física escolar, no 

lugar a que tem direito.  

A falta de tempo, em grande parte decorrente da redução da carga horária 

semanal, o aumento do número de alunos por turma, a dificuldade de racionalização 

dos espaços e, sobretudo, a crença de que já se incide no desenvolvimento da aptidão 

física aquando do ensino das outras modalidades desportivas são alguns dos fatores 

que contribuem para a realidade acima descrita. O que faz com que, na prática, o 

tempo dedicado à aptidão física, per se, seja muito reduzido ou praticamente 

inexistente. Este núcleo de razões parece ajudar a alguma "negligência" na 
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especificidade e profundidade do trabalho de que carece o tratamento da aptidão física 

como "matéria de ensino". A aptidão física, dadas as suas virtualidades, torna-se uma 

"matéria" que não se assume diferente dos elementos da cultura desportiva, 

pressupondo um tratamento vigilante e sistematizado, que caminhe no sentido de 

proporcionar aprendizagens e aquisições significativas aos alunos. 

Da especificidade do conteúdo da Aptidão Física resulta um conjunto de 

questões didático-metodológicas que obrigam a um trabalho sistemático, em todas as 

aulas. Sugere-se, assim, que a aptidão física seja tratada em termos didáticos ao 

longo de todo o ano letivo.  

ENTENDIMENTO DE CAPACIDADE MOTORA: considera-se o entendimento 

tradicional das capacidades motoras, assim subdivididas: 

CAPACIDADES CONDICIONAIS – determinadas pelos processos energéticos e 

metabólicos, de caráter quantitativo (força, flexibilidade, resistência, velocidade); 

CAPACIDADES COORDENATIVAS – essencialmente determinadas pelos processos 

de organização, controlo e regulação do movimento, de caráter qualitativo (destreza 

geral). 

Atentando nesta última perspetiva, bem como na necessidade de incidência na 

aptidão física em todas as aulas e da sua articulação com as restantes matérias de 

ensino, servimo-nos dos critérios metodológicos do treino funcional, os quais 

consideramos enquadrarem-se congruentemente com as nossas pretensões. 

NOÇÃO DE TREINO FUNCIONAL: "O treino funcional é uma metodologia que visa 

dotar o corpo humano com um leque de movimentos eficientes e saudáveis. É um tipo 

de treino que apela à função motora global (como andar, correr, empurrar, puxar, 

agachar, saltar, lançar) e em que se podem adotar materiais de treino diversificado e 

com uso múltiplo." (Garganta, 2014) 

O treino funcional tem características porventura bastante interessantes sob a 

perspetiva pedagógica, quando tenta ser: integral (ou seja, não incide mais nesta ou 

naquela capacidade motora, integrando, ao invés, as capacidades condicionais e 

coordenativas de forma equilibrada); adaptado (individualizado); seguro 

(supervisionado pelo professor); eficiente (consegue resultados em menos tempo). 

 O treino funcional alicerça-se em QUATRO PILARES DO MOVIMENTO HUMANO, que 

se apresentam como determinantes na construção dos exercícios que compõem este 

tipo de treino. De acordo com Almeida (2011-2012), apresentam-se de seguida os 4 

pilares do movimento humano: 

POSIÇÃO BÍPEDE E LOCOMOÇÃO – o 1º pilar é a “posição bípede e a locomoção”. 

Suporta o centro de massa do corpo em diferentes bases, sendo fundamental para a 

nossa existência. A locomoção é a habilidade bimotora mais básica que executamos e 

que envolve todos os pilares, deslocando-se em cada passo o centro de massa na 

horizontal e vertical. Envolve o movimento contralateral de puxar/empurrar do 

tronco/membros superiores, comum no 3º pilar, que é essencial na travagem das 
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forças rotacionais geradas nos membros inferiores, permitindo um eficiente 

movimento, no plano sagital. 

VARIAÇÃO DE ALAVANCAS NO CENTRO DE MASSA DO CORPO – o 2º pilar envolve 

diferentes alavancas, que são caracterizadas por movimentos realizados pelo tronco, 

pelas extremidades inferiores ou por combinações das duas que baixam e elevam o 

centro de massa do corpo. São realizadas em tarefas de não locomoção, como pegar 

num material ou levantar algo do chão, por exemplo. Com os membros inferiores é 

possível variar as alavancas, executando agachamentos, afundos ou trepar (e.g., subir 

e descer árvores ou superfícies inclinadas).  

PUXAR E EMPURRAR – o 3º pilar do movimento humano é puxar e empurrar. 

Estes movimentos deslocam o centro de massa usando o tronco e os membros 

superiores. O empurrar envolve reflexos básicos, como afastar algo que não se goste 

ou a parte final de um lançamento. É também usado no dia a dia para colocar algo 

numa prateleira alta ou para empurrar um cortador de relva. Puxar é a forma de trazer 

qualquer coisa para perto do corpo, habitualmente em situações de transporte. Estes 

dois movimentos também são usados ciclicamente num lançamento, por exemplo. 

ROTAÇÃO: MUDANÇAS DE DIREÇÃO E PRODUÇÃO DE FORÇA ROTACIONAL – o mais 

importante pilar (4º) do movimento humano é-nos dado pelas mudanças de direção e 

produção de força rotacional. Este pilar descreve a componente do plano transverso 

do movimento humano; é considerado o pilar mais importante porque a maioria das 

ações humanas são explosivas e no plano transverso (Santana, 2014). 

De acordo com os Professores cooperantes, para a construção de um exercício 

de treino funcional é conveniente ter em conta a presença de pelo menos dois dos 

quatro pilares de movimento, a alternância dos grupos musculares (trem superior, trem 

médio, trem inferior) e das solicitações motoras (intensas/moderadas, 

complexas/simples). 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE TREINO 

O programa iniciou-se com a realização da avaliação inicial e terminou com a 

realização da avaliação final. Durante o tempo que mediou estas duas avaliações 

proporcionou-se o trabalho da aptidão física em moldes assentes no treino funcional, 

construindo-se inúmeros circuitos, com inúmeros movimentos e variantes, 

aproveitando-se o material existente na escola e a inclusão de música durante o 

treino.   

A bateria de testes Fit-School é composta por seis exercícios, que serão 

descritos em pormenor no capítulo referente aos "Conteúdos do Programa Aplicado". 

Assim, os dois momentos de avaliação (inicial e final) consistiram na realização dos 

seguintes testes:  
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1. Sob a forma de exercícios isolados – em que, para cada exercício, o objetivo 

consistia na realização do maior número de repetições num determinado tempo;  

2. Em circuito – em que se pretendia a realização dos seis exercícios 

consecutivamente e no mínimo de tempo, concretizando um número concreto de 

repetições em cada um.  

A bateria de testes, nas suas duas expressões, sob a forma de exercícios 

isolados e em circuito, foi avaliada segundo duas modalidades: uma avaliação inicial, 

realizada no início do 2º período; uma avaliação final, realizada no final do mesmo 

período.  

 

CARACTERIZAÇÃO DAS TURMAS SUJEITAS AO PROGRAMA 

O programa de treino foi aplicado às turmas atribuídas aos estudantes-

estagiários, todas elas do ensino secundário. 

ALUNOS ENVOLVIDOS NO PROGRAMA DE TREINO 

 

Turma 

 

Curso Nº Alunos Masculino Feminino Idade 

10º A Científico-Tecnológico 25 13 12 15-16 

10º F 
Curso Profissional de apoio à 

Gestão Desportiva 
26 21 5 15-18 

11º G 
Curso Profissional de apoio à 

Gestão Desportiva 
22 19 3 16-19 

12º A Científico-Tecnológico 24 10 14 17-19 

12º B Científico-Tecnológico 23 9 14 17-18 

12º C Científico - Humanístico 18 5 13 17-18 

 

138 Alunos: 77 do sexo masculino e 61 do sexo feminino, com idades 

compreendidas entre os 15 e os 19 anos, dos quais 20 desistiram ou não foram 

devidamente avaliados, sobrando desse modo um total de 118 alunos. 
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CONTEÚDOS DO PROGRAMA APLICADO 

1) FIT-SCHOOL – EXERCÍCIOS ISOLADOS 

Os seis exercícios que compõem a bateria de testes utilizada neste estudo são 

os seguintes: 

EXERCÍCIOS QUE COMPÕE O TESTE DE REPETIÇÕES 

 

1.1) MÉTODO DE APLICAÇÃO 

O circuito tem como objetivo que o aluno realize o número máximo de 

repetições durante 1 minuto. Visto que este teste exige um esforço máximo, ou pelo 

menos pretende por parte do aluno um esforço máximo, o professor assegurou um 

intervalo de recuperação de, no mínimo, 2m30s, possibilitando a recuperação do 

aluno. O método utilizado consistiu em dividir os alunos por grupos e atribuir-lhes 

1.Agachamento com torção (TRX) 
2. Passe de peito com bola 

medicinal (4Kg) no plano sagital 

3.Equilíbrio em plataforma 

instável, trocando os cones de sítio 
4.Desenvolvimento com Kettlebell 

(M-12Kg/F-8Kg) 

5.Salto à corda 6. Burpees 
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funções diferentes, funções estas que alternavam após a conclusão do exercício. 

Assim, um aluno executa e outro aluno contabiliza o número de repetições efetuadas 

de forma correta, assumindo a função de juiz. Sempre que não se cumpram os 

critérios de execução, a repetição não é contabilizada, devendo o aluno executante 

continuar a realizar o exercício. 

O professor assume a função de juiz-chefe, controlando o tempo de execução 

e estabelecendo uma visão sobre todos os alunos, principalmente sobre os que 

assumem a função de juízes, verificando que os mesmos cumprem os critérios de 

execução, validando assim o teste. O material necessário para a realização desta 

avaliação foi: um TRX, uma plataforma instável, dois cones, uma corda, uma bola 

medicinal de 4kg e dois Kettlebells (1 de 8kg, 1 de 12kg). Face à disponibilidade de 

material na escola foi possível realizar mais do que uma estação para alguns 

exercícios, permitindo colocar toda a turma em avaliação. 

 

2) FIT-SCHOOL – CIRCUITO 

O circuito tem a seguinte sequência de exercícios: 

1. 15rep - Agachamento com torção (TRX) 

2. 15rep - Passe de peito com bola medicinal (4kg) no plano sagital 

3. 15rep - Equilíbrio em plataforma instável trocando dois cones de sítio 

4. 15rep - Desenvolvimento com Kettlebell (12kg-masculino; 8kg-feminino) 

5. 30rep - Saltar à corda 

6. 15rep - Burpees 

7. Sprint final 

 

2.1) MÉTODO DE APLICAÇÃO 

O objetivo deste circuito era que o aluno realizasse os exercícios propostos no 

menor tempo possível, realizando um número específico de repetições em cada um 

deles. O método utilizado consistiu em que os alunos realizassem o teste de forma 

individual, onde apenas iniciava o teste outro aluno, quando este tivesse terminado. 

Existem seis alunos que desempenham a função de juiz de contagem em cada um 

dos exercícios. Sempre que não se cumpram os critérios de execução a repetição não 

é contabilizada, devendo o aluno executante continuar a realizar o exercício. Os 

alunos que estão na função de juiz de contagem trocam de função à medida que os 

restantes alunos realizarem o circuito. 

O professor assume a função de juiz-chefe, controlando o início e término do 

teste, estabelecendo uma visão sobre o aluno executante e os que assumem a função 
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de juízes, verificando que os mesmos cumprem os critérios de execução, validando 

assim o teste. 

O material necessário para a realização desta avaliação foi: um TRX, uma 

plataforma instável, dois cones, uma corda, uma bola medicinal de 4kg e dois 

Kettlebells (1 de 8kg, 1 de 12kg). 

Este teste decorria num espaço delimitado, como se pode observar na figura 

abaixo. Assim, na realização do teste, o espaço esteve sempre delimitado para 

consciencializar os alunos do espaço onde iriam atuar. 

 

TESTE DO CIRCUITO 

 

 

Na realização desta bateria de testes para avaliação da aptidão física foi 

considerada a idade e o género dos alunos. Nos exercícios isolados, se para o ensino 

básico, eram realizados apenas durante 45 segundos em vez de 1 minuto, o peso da 

bola medicinal era de 3kg em vez de 4kg e o desenvolvimento com kettlebell era com 

apenas 6kg não diferenciando os géneros. Para o ensino secundário existia essa 

diferenciação de géneros para o kettlebell com os rapazes a realizarem com um de 

12kg e as raparigas com um de 8kg. 

O circuito contemplava a diferença dos pesos das bolas medicinais e dos 

kettlebells, mas também o número de repetições em cada exercício que tinham de 

efetuar para passar ao próximo exercício. 

Como as turmas que foram sujeitas às avaliações eram do ensino secundário 

apenas este modelo foi utilizado para a realização deste estudo. 
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TRATAMENTO DOS DADOS 

Após realizadas as duas avaliações em cada uma das turmas, procedeu-se à 

criação de uma base de dados que incorporasse os dados de todas as turmas que 

foram alvo de avaliação, permitindo o posterior tratamento estatístico dos dados. Para 

realizar todo este processo, foi utilizado o programa informático SPSS STATISTICS. A 

base de dados criada tem as seguintes variáveis: 

Escola / Ano de escolaridade 

Turma / Nº Aluno / Sexo 

Resultado 1 / Resultado 2 

 

A variável escola foi considerada na recolha de dados para em estudos 

posteriores ser possível fazer uma comparação com outras escolas que também 

tenham implementado esta bateria de testes de avaliação da aptidão física. No que diz 

respeito à variável sexo, foram considerados 2 valores: 0 e 1. O valor 0 corresponde a 

alunos do sexo feminino e o valor 1 corresponde a alunos do sexo masculino. Na 

variável turma, as 6 turmas analisadas foram catalogadas desde a letra A até à F, 

tendo por base os anos por ordem crescente e as turmas por ordem alfabética, ficando 

assim: 10ºA - A; 10ºF - B; 11ºG - C; 12ºA - D; 12ºB - E; 12ºC - F. Esta atribuição de 

letras foi realizada para permitir a comparação de médias da turma, visto que existem 

duas turmas A (10ºA e 12ºA) foi tomada esta decisão por forma a possibilitar a 

comparação de médias e facilitar a sua visualização no output final. Nesta base de 

dados foi ainda colocado o nome do teste com o número 1 (exemplo: TRX 1) 

significando o resultado obtido na avaliação inicial e também o nome do teste com o 

número 2 (exemplo: TRX 2) significando o resultado obtido na avaliação final. 

Para a comparação e análise dos dados, o teste utilizado foi o Paired - 

Samples T-test que permite estabelecer uma comparação entre 2 resultados obtidos, 

em momentos diferentes, mas na realização do mesmo protocolo/teste. A análise de 

dados resulta da comparação dos valores médios obtidos em cada um dos momentos 

em que o teste/protocolo foi realizado. É considerado, na análise dos dados, um valor 

de significância de 5%. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os primeiros resultados alvo de análise são os dados que englobam todas as 

turmas dos professores estagiários. Esta análise será feita em função do sexo, ou 

seja, os resultados estão dispostos em função do sexo. Outra análise será feita de 

uma forma mais individualizada, considerando-se apenas uma turma mas, 

considerando da mesma forma os dois sexos de forma diferente. Cada um dos 

resultados estará disposto em tabela, onde estará implícito o resultado da avaliação 
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inicial, da avaliação final, a diferença verificada entre as 2 avaliações, o valor t do teste 

realizado e o valor de significância de cada um dos testes. 

Para análise dos resultados, são apresentadas duas hipóteses:  

  

H1: μd≠0, p<0,05).  

Ainda que sejam consideradas estas hipóteses, é fundamental reforçar que na 

escola, pedagogicamente, pode haver melhorias significativas sem que estas se 

traduzam em melhorias significativas ao nível estatístico. 

 

1) TURMAS DA ESCOLA SECUNDÁRIA D. DINIS SUJEITAS AO PROGRAMA FIT-SCHOOL 

RESULTADOS DA COMPARAÇÃO GERAL - SEXO 0 

 

Estes resultados permitem afirmar que existe uma melhoria de desempenho 

por parte dos alunos do sexo feminino, quer na realização dos exercícios de forma 

isolada, quer na realização do circuito. Na tabela esta melhoria é observável pelo 

aumento do valor médio em cada um dos testes da primeira para a segunda avaliação, 

no caso da realização da avaliação dos exercícios de forma isolada. No que diz 

respeito ao circuito, esta melhoria está representada pela diminuição do valor médio, 

que corresponde a uma realização do mesmo em menos tempo.  

Relativamente aos valores das diferenças de médias e do desvio padrão, foi no 

teste de salto à corda em que este valor mais se evidenciou. Este resultado pode 

justificar-se pela elevada amplitude no número de repetições que os alunos efetuaram, 

dada a natureza coordenativa do teste. (Exemplo: enquanto que no teste de kettlebell 

os valores mínimos e máximo são 12 e 35 (média 26) respetivamente, no teste de 

salto à corda estes valores são de 30 e 151 (média 108)). 
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De igual modo, no teste do circuito, estes valores encontram-se muito elevados 

pelo facto deste ser um teste onde está implícita a globalidade das capacidades 

motoras dos alunos. Neste sentido, estes valores sugerem-nos que os alunos que 

expõem um melhor reportório motor apresentam, naturalmente, melhores resultados 

que os outros alunos considerados com menor aptidão. Ainda no que diz respeito ao 

teste do circuito, a diferença que se assiste nos valores da primeira para a segunda 

avaliação do teste do circuito, pode justificar-se ainda com o trabalho desenvolvido ao 

longo das aulas de Educação Física, que permitiu que os alunos que apresentavam 

valores muito reduzidos pudessem melhorá-los, através do trabalho da sua aptidão 

física geral e os que apresentavam os valores já mais elevados, pudessem manter os 

seus níveis de aptidão física. 

Quanto ao valor de significância registado em todos os testes, a diferença 

apresentada é em todos os casos estatisticamente muito significativa, permitindo 

concluir que houve melhorias consideradas muito relevantes da primeira para a 

segunda avaliação em todos os testes. Esta diferença é significativa visto que se 

observa que o valor de p é sempre inferior a 5% (0,05). Assim, em todos os testes se 

verifica uma rejeição da hipótese nula, mostrando que existe uma melhoria 

significativa da primeira para a última avaliação. 

 

RESULTADOS DA COMPARAÇÃO GERAL - SEXO 1 

 

Estes resultados permitem afirmar que existe uma melhoria de desempenho 

por parte dos alunos do sexo masculino, quer na realização dos exercícios de forma 

isolada, quer na realização do circuito. Na primeira tabela esta melhoria é observável 

pelo aumento do valor médio em cada um dos testes da primeira para a segunda 

avaliação, no caso da realização da avaliação dos exercícios de forma isolada. No que 

toca ao circuito, esta melhoria está representada pela diminuição do valor médio, que 

corresponde a uma realização do mesmo em menos tempo. 

Quanto ao valor de significância registado em todos os testes, a diferença 

apresentada é em todos os casos muito significativa, permitindo concluir que houve 

melhorias consideradas muito relevantes da primeira para a segunda avaliação em 
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todos os testes. Esta diferença é significativa visto que se observa que o valor de p é 

sempre inferior a 5% (0,05). Assim, em todos os testes se verifica uma rejeição da 

hipótese nula, mostrando que existe uma melhoria significativa da primeira para a 

última avaliação. 

 

2) RESULTADOS TURMA A 

Seguidamente expostos estão os resultados da turma A, o 10ºA. Esta análise 

será feita em função do sexo, dispondo cada um deles de uma tabela. 

RESULTADOS DA TURMA A : SEXO 0 

 

Estes resultados permitem afirmar que no sexo feminino existe uma melhoria 

dos resultados da primeira para a última avaliação, em todos os testes. Estas 

melhorias são observáveis, nas duas primeiras colunas, pelo aumento (no teste de 

exercícios isolados) da média do teste inicial para o teste final. No teste do circuito 

(tempo) esta melhoria é observável pela diminuição da média da avaliação inicial para 

a final, o que transmite uma realização mais rápida do circuito, que era o pretendido.  

Verifica-se, na última coluna, que apenas os resultados obtidos no TRX e na 

realização do circuito são estatisticamente significativos, isto é, situam-se dentro do 

valor de significância estipulado (p inferior a 5% (0,05)). Nos restantes resultados 

obtidos, apesar de se verificar uma melhoria, esta não é estatisticamente significativa. 
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RESULTADOS DA TURMA A : SEXO 1 

 

Estes resultados permitem afirmar que no sexo masculino existe uma melhoria 

dos resultados da primeira para a última avaliação, em todos os testes. Estas 

melhorias são observáveis, nas duas primeiras colunas, pelo aumento (no teste de 

exercícios isolados) da média do teste inicial para o teste final. No teste do circuito 

(tempo) esta melhoria é observável pela diminuição da média da avaliação inicial para 

a final o que transmite uma realização mais rápida do circuito, que era o pretendido.  

Verifica-se, na última coluna, que apenas os resultados obtidos no TRX e no 

circuito são significativos, isto é, situam-se dentro do valor de significância estipulado 

(p inferior a 5% (0,05)). Nos restantes resultados obtidos, apesar de se verificar uma 

melhoria, esta não é estatisticamente significativa. 

 

CONCLUSÕES 

A aplicação desta bateria de testes e do programa de desenvolvimento da 

aptidão física durante as aulas de Educação Física realizou-se entre os meses de 

janeiro e maio. Contudo, durante todo o ano letivo o desenvolvimento da aptidão física 

foi realizado em todas as aulas.  

Deste modo, tendo em conta o trabalho desenvolvido ao longo do ano nesta 

unidade temática, podemos retirar algumas conclusões que poderão ajudar no futuro, 

em investigações neste mesmo âmbito. 

O facto de este ser um trabalho da aptidão física realizado em condições 

específicas, com recurso a materiais inovadores, posturas e movimentos corporais em 

tudo diferentes ao treino da aptidão física convencional/tradicional, revelou ser um 

fator motivante para este tipo de trabalho. Esta motivação revelou ser um fator que 

promoveu um aumento do índice de empenhamento motor. 
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Em relação à bateria Fit-School podem retirar-se algumas conclusões sobre 

cada um dos testes que, embora envolvendo os mesmos exercícios, permitem retirar 

algumas conclusões diferentes. 

O teste de circuito revelou-se como o mais exigente do ponto de vista físico, 

por ser um teste que envolve a realização de todos os exercícios de uma forma 

consecutiva e pelo fator competição, que se foi verificando entre os alunos. O facto de 

os alunos quererem superar o tempo obtido na primeira avaliação levou a que 

realizassem o teste em esforço máximo, como pretendido, e levou a que as melhorias 

registadas da primeira para a segunda avaliação fossem significativas, nos dois sexos. 

Pelo facto dos alunos, na generalidade, terem melhorado da primeira para a 

segunda avaliação, segundo os valores estatísticos, é possível inferir que esta tenha 

também sido uma das justificações que sugerem a melhoria do desempenho dos 

alunos no teste de circuito, uma vez que os testes que o compõem referem-se aos 

testes individuais. 

Relativamente ao teste dos burpees assistem-se a melhorias menos 

significativas, possíveis de observar no aumento dos valores médios dos alunos. 

Estando esta bateria de testes ainda numa fase experimental, e após termos 

presenciado o desenvolvimento deste trabalho dos alunos, sentimos que este é um 

teste que pela sua elevada dificuldade e exigência se encontra desajustado ao nível 

dos alunos aos quais se destina. 

Visto ser uma bateria de testes que ainda procura uma validação, verificou-se 

ao longo do ano muita discussão na ordem ideal dos exercícios na realização do 

circuito. Foram experimentadas algumas alterações ficando a ordem dos mesmos da 

forma como é apresentada neste estudo, por se entender mais adequada. 
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