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Resumo 

 

O presente documento invoca o produto da reflexão de uma Professora 

Estagiária (a autora) que se moldou a um determinado contexto, com o 

propósito de ser Professora de Educação Física. O Estágio Profissional 

representou a oportunidade de palmilhar a reta final do caminho da formação 

inicial para a profissão de professor. Neste caso concreto o estágio teve lugar 

numa Escola Secundária localizada no grande Porto, num grupo constituído 

por 3 estagiários. Em termos de estrutura o relatório de Estágio encontra-se 

dividido em seis capítulos: o primeiro, designado “Enquadramento Biográfico”, 

comporta o percurso pessoal, académico e desportivo, bem como as 

expetativas em relação ao Estágio Profissional. O segundo capítulo, intitulado 

“Enquadramento da Prática Profissional”, engloba uma análise do contexto 

legal, institucional e funcional em que o estágio decorreu, bem como o meu 

olhar sobre a Educação Física no sistema educativo, na atualidade e na minha 

escola. Apresento também todos os intervenientes que me rodearam e qual a 

importância de ser um professor reflexivo. O terceiro capítulo, “Realização da 

Prática Profissional”, materializa as dificuldades sentidas e as estratégias 

utilizadas para as colmatar ao nível do planeamento, retratando ainda as 

experiências vivenciadas ao nível do processo de ensino-aprendizagem. O 

quarto capítulo, “Participação na Escola e integração com a comunidade”, 

espelha as vivências para além do tempo de aula, colocando em relevo a 

participação nas atividades não letivas e as relações estabelecidas com a 

comunidade escolar. No quinto capítulo, “Desenvolvimento Profissional”, são 

abordadas temáticas que foram preponderantes na descoberta de novos trilhos 

rumo à (re)configuração da identidade profissional. De salientar que neste 

capítulo está também incluído o estudo referente ao impacto do Modelo de 

Educação Desportiva na retenção da aprendizagem motora e cognitiva no seio 

de grupos de trabalho. Por fim, no sexto capítulo, recorrendo a um olhar 

retrospetivo sobre o estágio, são sintetizadas as aprendizagens e apresentadas 

as perspetivas para o futuro. 

 

Palavras-Chave: EDUCAÇÃO FÍSICA, AFETIVIDADE, REFLEXÃO, SER 

PROFESSOR, RETENÇÃO; APRENDIZAGEM 
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Abstract 

 

This document invokes the product of reflection of a Pre-service Teacher (the 

author) who has shaped himself in a particular context, in order to be a Physical 

Education Teacher. The practicum represented an opportunity for carving the 

straight end of the path of the initial for the teaching profession. In this case the 

practicum took place in a high school located in Porto region, a group made up 

of three pre-service teachers. In terms of structure the practicum report is 

divided into six main chapters: the first called “Biographical Framework”, 

includes personal, academic and sporting route, as well as the expectations in 

relation to the practicum. In the second chapter, entitled “Professional Practice 

Framework”, includes an analysis of the legal, institutional and functional 

context in which the practicum took place, as well as my gaze on the Physical 

Education in the educational system, at present and in my school. It also gives 

a perspective of all the stakeholders that surrounded me and the importance of 

being a reflective teacher. The third chapter, “Accomplishment of work practice”, 

embodies the difficulties encountered and the strategies used to address them 

at the planning level, still portraying the experiences of the teaching-learning 

process level. The fourth chapter, “Participation in School and integration with 

the community”, mirrors the experiences beyond the classroom time, placing 

emphasis on participation in non-school activities and relationships with the 

school community. In the fifth chapter, “Professional Development”, subjects 

that were essential ingredients to discover new paths towards (re)configuration 

of professional identity are examined. Note that in this chapter also includes the 

study regarding the impact of the Sport Education Model in to the retention of 

motor and cognitive learning within working groups. Finally, in the sixth chapter, 

using a retrospective look at the practicum, the learning experiences are 

synthesized and the future perspectives discussed.  

 

KEY-WORDS: PHYSICAL EDUCATION; AFECTIVITY; REFLECTION; TO BE 

A TEACHER; RETENTION; LEARNING 
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Introdução 

O estágio profissional assume-se como o culminar da formação inicial, em 

que se colocam em contexto real os conhecimentos adquiridos ao longo dos 

anos de forma articulada entre a teoria e a prática, com vista a dar resposta às 

tarefas requeridas. Segundo Marcelo (2009), o estágio profissional identifica-se 

como o palco principal que dá oportunidade aos professores estagiários de dar 

início ao seu desenvolvimento profissional, através das suas experiências e 

análise sistemática da prática. Para além disso, o estágio assume-se como um 

espaço formativo estruturante, em que a ação, a experimentação e a reflexão 

constituem os alicerces para a aquisição de novos conhecimentos sobre como 

ensinar e de novas competências geradoras de autonomia (Batista et al., 

2012). Neste sentido, e na tentativa de tornar o espaço de estágio ainda mais 

formativo, a Faculdade de Desporto da Universidade do Porto organiza o 

estágio em grupos, constituídos por três a quatro estagiários, que, em conjunto 

com o professor cooperante, da escola, e a orientadora, da faculdade, 

procuram constituir-se como verdadeiras comunidades de prática em que todos 

juntos contribuem para o desenvolvimento e aprendizagem de cada estagiário. 

Nesta etapa, término da formação profissional, o Estudante-Estagiário 

desempenha, num modelo integrado de formação, dois papéis – aluno da 

instituição de formação e professor da escola – cada um com os seus 

respetivos direitos e deveres (Pacheco e Flores, 1999). Deste modo, a 

presente narrativa, na primeira pessoa, pretende espelhar o confronto existente 

nesta duplicidade de papéis, angariando deduções para uma formação integral 

e profissional enquanto professora de Educação Física. De igual modo, com 

este relatório pretendo retratar as experiências vividas ao longo de seis 

grandes capítulos.  

O primeiro capítulo, designado “Enquadramento Biográfico”, retrata um 

pouco da minha história de vida a nível pessoal, académico e desportivo, bem 

como as expetativas em relação ao Estágio Profissional. No segundo capítulo, 

intitulado “Enquadramento da Prática Profissional”, procurei caraterizar o 

contexto legal, institucional e funcional em que o estágio decorreu. Apresento o 

meu olhar sobre a Educação Física no sistema educativo, na atualidade e na 
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escola onde realizei estágio, assim como todos os intervenientes que me 

rodearam e qual a importância de ser um professor reflexivo. O terceiro 

capítulo, “Realização da Prática Profissional”, é o reflexo das dificuldades 

sentidas e das estratégias utilizadas para as colmatar, materializado nas 

minhas conquistas, aprendizagens e experiências vivenciadas ao nível do 

processo de ensino-aprendizagem. O quarto capítulo, “Participação na Escola 

e integração com a comunidade”, espelha as vivências para além do tempo de 

aula, colocando em relevo a participação nas atividades não letivas e as 

relações estabelecidas com a comunidade escolar. O quinto capítulo, 

“Desenvolvimento Profissional”, materializa as temáticas que foram 

preponderantes na descoberta de novos trilhos rumo à (re)configuração da 

identidade profissional. De salientar que neste capítulo também está incluído o 

estudo do impacto do Modelo de Educação Desportiva na retenção da 

aprendizagem motora e cognitiva no seio de grupos de trabalho. Por fim, no 

sexto capítulo, são sintetizadas as aprendizagens e apresentadas as 

perspetivas para o futuro, recorrendo a um olhar retrospetivo sobre o estágio. 

Em suma, este relatório pretende espelhar o caminho que percorri nesta 

última fase da minha formação, no estágio profissional, descrevendo os 

episódios mais marcantes que contribuíram para o meu crescimento (profundo) 

pessoal e profissional.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- ENQUADRAMENTO BIOGRÁFICO 
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1.1- Dimensão Pessoal 

 

 A carreira docente configura-se como um caminho de formação 

permanente e de desenvolvimento pessoal e profissional, que abrange não só 

os conhecimentos e competências que o professor estagiário constrói no 

decurso da formação académica, mas também na pessoa que ele é, com todas 

as suas crenças, idiossincrasias e história de vida (Hangreaves & Fullan, 

1992). Partindo deste entendimento, a reflexão acerca das experiências 

passadas, no intuito de melhor compreender o meu “eu” e o caminho que 

percorri até ao momento, assumiram-se como relevantes ao processo narrativo 

acerca do meu Estágio Profissional. 

1.1.1-Quem sou eu? Qual o meu percurso? 

 

 Iniciando a retrospetiva pelo percurso desportivo é de destacar que 

desde muito cedo que me encontro ligada ao Desporto, de uma forma peculiar, 

pelo fascínio com que sempre o vivenciei, quer como atleta, quer como adepta. 

Como todas as crianças, na escola tive a disciplina de Educação Física (EF). 

Esta era a aula para a qual estava sempre predisposta. Era o espaço em que 

saía das quatro paredes e libertava as energias. Os sorrisos e a alegria 

marcavam presença, … era algo maravilhoso.  

 Anos mais tarde, por influência familiar, comecei a frequentar a natação, 

que se manteve durante um período de seis anos. Considero esta modalidade 

completa, uma vez que conseguiu dar resposta a um problema de coluna com 

que me deparei aos 13 anos, que me obrigou a usar um colete para corrigir a 

postura. Nesta fase da minha vida, a prática da natação funcionou como um 

espaço de refúgio, no qual me sentia livre e leve, contribuindo, assim, para 

atenuar as dores lombares que me acompanhavam dia após dia.  

 Numa fase posterior aderi às atividades de ginásio, mais 

especificamente ao Body Combat. Mas porquê a escolha do ginásio e das 

aulas de grupo? Simplesmente porque adoro conhecer e contactar com 
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pessoas. Com efeito, a música, tal como o Desporto, são ingredientes 

fundamentais na minha vida.  

 Acredito que todas as escolhas têm uma razão de ser e esta não podia 

ser diferente! De facto, a escolha do Body Combat adveio do meu gosto pela 

aprendizagem do boxe, mas como os meus pais sempre se mostraram 

reticentes, acabei por descobrir esta modalidade que me despertou muito 

interesse. Nos anos de prática participei em todos os saraus e open days a que 

tive acesso, pois as coreografias e a prática eram fascinantes.  

  Mais tarde, o gosto pelo Futebol Clube do Porto, levou-me a tornar-me 

sócia. Mais um “bichinho” a ligar-me ao desporto! Associado a este crescente 

interesse pelo futebol, comecei a participar em torneios de futebol/futsal, 

chegando a estar ligada ao futsal durante dois anos. Estas vivências dotadas 

de significado, contribuíram para aumentar o meu gosto pelo desporto e 

adquirir alguns conhecimentos que me foram úteis no percurso de formação 

para professora.  

 A nível académico, todos passamos por bons e maus momentos, comigo 

não foi diferente. Um dos momentos menos bons da minha vida foi aos 18 

anos, aquando da realização dos pré-requisitos para poder concorrer à 

Faculdade de Desporto na Universidade do Porto. Na altura foi-me detetada 

uma tendinite crónica, que só foi resolvida com intervenção cirúrgica. Esta 

situação impossibilitou-me de me candidatar a Faculdades que exigissem os 

pré-requisitos, uma vez que não os poderia realizar nesse ano. Contudo, como 

no meu vocabulário não constam as palavras impossível e desistir, e uma vez 

que não queria de forma alguma parar, decidi candidatar-me à Escola Superior 

de Educação de Viseu, na medida em que esta não exigia os pré-requisitos. 

Foi lá que fiz a licenciatura e tive o privilégio de encontrar professores bastante 

profissionais que me incutiram um conjunto de saberes e valores, tais como o 

trabalho em equipa, o investimento no conhecimento, a, cultura profissional e o 

aprender a ser. Aliados a estes saberes e valores, foi também relevante o 

desenvolvimento da minha realização pessoal, que acabou por ditar o ingresso 

neste mestrado.    
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 No que diz respeito ao meu percurso profissional e pessoal, como referi 

deparei-me com a possibilidade de me inscrever no mestrado, no entanto, um 

conjunto de dúvidas me atormentavam, pelo que senti necessidade de me 

aconselhar junto dos meus professores. Um deles disse-me: - “Sara, formação 

em ginásio e piscina todos podem fazer. Tu que adoras crianças e gostas de 

estudar, és uma excelente aluna, tens uma capacidade enorme de contagiar as 

pessoas que te envolvem para praticar exercício, porque não ires para a 

Faculdade de Desporto no Porto, como sempre sonhaste, e tirares o Mestrado 

de Ensino?” Palavras sábias e mágicas de um professor que estimo bastante, 

que marcarão para sempre a minha vida e às quais fico eternamente grata, 

pois hoje posso afirmar que foi uma das melhores decisões da minha vida.     

 Estagiei numa escola onde pretendi todos os dias dar o melhor de mim, 

como sempre o faço em tudo a que me dedico. Fez parte dos meus objetivos 

finalizar este mestrado, pelo que o seu término é a concretização de um sonho. 

Tentei levá-lo avante com toda a minha boa disposição, trabalho, dedicação 

alegria e motivação, que sempre tive e transmiti.  

 Neste âmbito, Batista et al. (2014, p.15) advogam que “ser professor 

envolve, na sua essência, a (trans)formação da identidade do professor, de um 

processo que se inicia antes da formação superior (socialização antecipatória), 

seguindo-se a socialização durante a formação inicial (formação superior e 

estágio profissional), continuando ao longo do percurso profissional”. 

Atendendo ao veiculado pelos autores, pretendi com todas as aprendizagens e 

vivências a que acedi ao longo do meu percurso académico, social e pessoal, 

conseguir no estágio levar a cabo a missão de ensinar aos outros de forma 

adequada e eficaz.   

 Fiz votos para que todo o trabalho e esforço prestados em prol deste 

mestrado contribuíssem para a aquisição dos requisitos necessários para ser 

uma boa profissional.  

  Por último, importa referir que todos estes marcos foram muito 

importantes na minha vida e jamais se apagarão. Na verdade, foram eles que 

ditaram aquilo que fui e que sou!   
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1.1.2- Expetativas  

 

 Recorrendo às palavras de Batista et al. (2012), diria que no início do 

estágio almejava ser capaz de assumir a prática docente como um espaço 

formativo estruturante e complexo, em que a ação, a experimentação e a 

reflexão constituiriam os alicerces para a aquisição de novos conhecimentos e 

de novas competências geradoras de autonomia. A reflexão sobre a ação 

deteria então uma importância inequívoca, permitindo-me ir além do 

conhecimento académico de base, remetendo-me para a capacidade de 

questionar a prática e para o consequente reajustamento do processo de 

ensino-aprendizagem. 

 Considerando esta nova etapa da minha formação e tendo por base o 

conhecimento adquirido no decorrer do meu percurso académico, as minhas 

expetativas em relação ao estágio focavam-se, de um modo geral, na aquisição 

de novos conhecimentos. Fruto da participação desta atividade pedagógica 

supervisionada, que é o Estágio, e em resultado das críticas construtivas e 

feedbacks acerca da minha intervenção, esperava conseguir alcançar um 

melhor desempenho e rendimento enquanto futura docente de EF.  

 De um modo mais particular perspetivava que este ano de estágio, para 

além de se apresentar como um ano árduo de trabalho, seria um ano motivante 

e produtivo em relação ao meu desenvolvimento enquanto pessoa e 

profissional. Pretendia aprender com os meus erros, isto porque considero que 

o erro pode, e deve, ser encarado como um meio de atingir novos patamares 

de conhecimento e de desenvolvimento quer a nível pessoal, quer profissional. 

Acreditava que a oportunidade de estar inserida numa escola com profissionais 

mais experientes permitir-me-ia desenvolver e melhorar as destrezas, as 

técnicas de ensino, as competências e as atitudes fundamentais ao exercício 

da docência em EF. Tinha consciência que o caminho a percorrer seria longo e 

incerto. Com efeito, muitas foram as incertezas e preocupações que no início 

se instalaram. Estas materializaram-se nas responsabilidades e no confronto 

com a realidade. Ao mesmo tempo, todos os dias me confrontava com um 

misto de ambições e ansiedades em realizar o sonho a que me propus. 
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Pretendia tirar partido do estágio, para me tornar uma pessoa mais autónoma, 

detentora de conhecimento, com capacidade de refletir, com forte sentido de 

responsabilidade e de inovação, por forma a dar resposta a esta nova missão 

que se avizinhava. Para mim, ser professora era muito mais do que 

simplesmente dar aulas, não era uma atividade com um horário predefinido, no 

qual dava a minha aula e vinha embora, era muito mais do que isso.    

 O momento da comunicação da lista definitiva de colocação dos 

estagiários foi um marco que aportou preocupações e dúvidas relativamente 

àquilo que iria vivenciar no ano de estágio. Neste âmbito, várias questões se 

colocaram: “Seria bem recebida pela comunidade escolar?”, “Iria conseguir 

atingir os objetivos a que me propunha?”, “Iria conseguir desempenhar o papel 

de professora de forma profissional e exemplar?”, “Iria conseguir contribuir para 

a formação dos meus alunos, quer na adoção de estilos de vida saudáveis, 

quer no desenvolvimento pessoal de valores?”, “Conseguiria contribuir 

positivamente para a comunidade educativa?” “Como seriam os meus colegas 

de estágio?” “ Iria conseguir dar resposta às tarefas a desempenhar no 

estágio?” Tantas questões e poucas ou nenhumas respostas! 

 Estas foram, sem dúvida, algumas das preocupações e incertezas que 

me acompanharam nesta nova etapa da minha formação, as quais também 

representaram o lado mais impulsionador do processo. De facto, estas 

balizaram o meu percurso de superação na tentativa de, gradualmente, ir 

atingindo novos patamares quer a nível pessoal, quer profissional. Confesso 

que me considero uma pessoa um pouco insegura e pessimista, mas nesta 

nova fase da minha formação pretendia vencer os meus medos, olhando para 

cada adversidade como uma oportunidade de progredir. Por outro lado, e como 

sempre acreditei que o diálogo e a partilha de experiências são essenciais à 

formação, pretendia aproveitar o apoio dos meus colegas de estágio, da minha 

orientadora e do professor cooperante para conseguir superar as minhas 

dificuldades e potenciar as minhas valências.  

 Relativamente à comunidade escolar que me iria rodear, também assumi 

expetativas, uma vez que, um ambiente salutar contribuiria para uma maior 

motivação pessoal. Sempre considerei que integrar uma escola bem 
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estruturada e organizada seria uma mais-valia para o meu sucesso e processo 

de ensino-aprendizagem. 

 No que concerne ao núcleo de estágio, também criei algumas 

expetativas, uma vez que, um grupo coeso, cooperante, comunicativo, em que 

todos trabalhassem em prol do mesmo objetivo, seria de todo benéfico.  

 Finalmente, no que respeita aos alunos com que me iria deparar, no 

meu ponto de vista, funcionariam como a chave para um trabalho pedagógico 

bem conseguido, depositando também neles um vasto conjunto de 

expectativas. Estes seriam o “ingrediente secreto” que me fariam crescer 

enquanto profissional. Assim, e tendo em conta que a turma que iria lecionar 

poderia ser um grupo cooperante, responsável e respeitador, tornar-se-ia mais 

fácil atingir o desenvolvimento profissional atrás assinalado. Deste modo, 

ambicionava poder ajudar os meus alunos a atingirem os seus objetivos e, em 

simultâneo, com eles, a cada aula, a cada exercício, a cada experiência vivida, 

também eu alcançar uma melhoria na aprendizagem. 

 Em suma, expectava que o ideal seria uma interligação de todos os 

intervenientes que em articulação contribuíssem para o desenvolvimento do 

estágio. 

 

1.2-Estágio Profissional 

1.2.1-Entendimento do estágio – o antes e o durante 

 

 Segundo as normas orientadoras de estágio 1 , o Estágio Profissional 

“visa a integração no exercício da vida profissional de forma progressiva e 

orientada, em contexto real, desenvolvendo as competências profissionais que 

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

responder aos desafios e exigências da profissão” (p. 3). Atendendo ao 

enunciado, o professor, hoje mais do que nunca, tem de assumir um espírito 

reflexivo, uma vez que precisa de atender à especificidade de cada aluno. 

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

Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário. Em vigor no ano letivo 2014/2015. Porto: 
FADEUP. Matos (2014). 
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Considero-me bastante reflexiva e tenho a plena consciência que o 

conhecimento não se obtém apenas com a formação, mas com a prática 

reflexiva subjacente, que é um veículo da construção/reconstrução de uma 

identidade profissional – desenvolvimento profissional. Segundo Giddens (cit. 

por Batista et al. 2014, p. 15), “a identidade profissional está indissoluvelmente 

ligada à prática profissional, à aprendizagem contínua e ao desenvolvimento 

profissional”.   

 Por sua vez, Pimenta (2005) defende que o estágio deve proporcionar 

ao estudante uma aproximação à realidade em que irá atuar. E, portanto, “não 

se deve colocar o estágio como polo prático do curso, mas como uma 

aproximação à prática, na medida em que será consequente à teoria estudada 

no curso, que, por sua vez, deverá se constituir numa reflexão sobre e a partir 

da realidade da escola” (p.70). 

 Segundo Smit, Fritz e Mabalane (2010), “a importância do estágio 

quando advogam que este é uma ferramenta muito poderosa porquanto 

permite aos estudantes estagiários adotar novos papéis, negociar dilemas e 

aprofundar o seu entendimento acerca da sua identidade e da forma como esta 

se vai edificando” (p. 210). 

 No meu entendimento, e numa fase inicial, considerava que o estágio 

profissional reunia vários intervenientes: os professores, os alunos, o núcleo de 

estágio, ou seja, toda a comunidade educativa, pois todos estes elementos 

iriam influenciar, de certo modo, a minha identidade, o meu modo de pensar, 

sendo um processo gradual e que iria acontecer naturalmente.   

 Durante o percurso, deparei-me com uma escola acolhedora, e um 

espaço onde predominavam valores como o respeito e a entreajuda. No 

decorrer do estágio preocupei-me em realizar um trabalho que me permitisse 

ser parte integrante do grupo, partilhando os mesmos valores e demonstrando 

a mesma disponibilidade para colaborar na procura de alcançar objetivos 

comuns.   

 O grupo de estágio representou o “combustível” desta longa viagem, que 

perdurou o ano letivo. Foi junto dos meus colegas de estágio, orientadora e 

professor cooperante, que procurei o apoio que necessitava no decorrer deste 
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percurso. Tal como em qualquer outra situação da vida, o espírito e trabalho de 

grupo foram os responsáveis pela obtenção de melhores resultados. Não tenho 

dúvidas em afirmar, que o grupo de estágio foi o grande impulsionador para 

que eu pudesse atingir novos patamares de conhecimento. De igual modo, 

retribuí o apoio e fui disponível nos momentos essenciais, colocando o melhor 

de mim em todos os momentos. Por outro lado, como é normal, existiram 

alguns constrangimentos ao normal processo de estágio, nomeadamente 

algum individualismo de alguns estagiários. Mesmo assim, no decorrer do 

estágio, prevaleceu o espaço de partilha necessário ao processo de construção 

identitária e as pessoas que integravam o grupo de estágio partilhavam o 

mesmo interesse. 

 Em suma, o meu entendimento inicial sofreu algumas alterações fruto da 

realidade e das caraterísticas individuais de cada aluno. Inicialmente 

considerava que o conhecimento teórico que possuía seria o suficiente para 

“enfrentar” este estágio, no entanto, ao longo do mesmo, senti uma constante 

necessidade de investir e me readaptar às situações que surgiam. O estágio 

não se revelou como um espaço estanque, mas sim um espaço em construção 

permanente. 
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2-Enquadramento da Prática 

Profissional 

2.1-A Escola como instituição 

 

 A escola constitui um contexto diversificado de desenvolvimento e 

aprendizagem, um local que reúne diversidade de conhecimentos, atividades, 

regras e valores, e que é permeado por conflitos, problemas e diferenças 

(Mahoney, 2002). É nesse espaço físico, psicológico, social e cultural que os 

indivíduos processam o seu desenvolvimento global, mediante as atividades 

programadas e realizadas em sala de aula e fora dela (Rego, 2003). Não 

obstante estas concetualizações que são aceites pela generalidade, tem sido 

materializadas sobre várias perspetivas.  

 Numa perspetiva clássica, Cândido (1973), considera a escola como 

“algo mais amplo, compreendendo não apenas as relações ordenadas 

conscientemente, mas todas as que derivam da sua própria existência como 

grupo social, ou seja, há relações que vão além daquilo que se estabelece para 

ela externamente, pois nascem da própria dinâmica do grupo social escolar” (p. 

107). Já segundo uma perspetiva holística, Schmidt (1989), apresenta a escola 

como uma “instituição social, historicamente considerada, inserida numa certa 

realidade na qual sofre e exerce influência. A sua função, portanto, é preparar o 

indivíduo proporcionando-lhe o desenvolvimento de certas competências 

exigidas pela vida social” (p. 12).  

 No meu ponto de vista, a perspetiva que consegue dar resposta ao que 

é pedido no estágio, aproxima-se da ideologia de Alarcão. Segundo Alarcão 

(2003), “A escola surge-nos como um todo e não como um ajuntamento de 

pessoas. Esse todo, para ser coeso e dinâmico, exige uma organização. Em 

resumo, a escola é uma comunidade social, organizada para exercer a função 

de educar e instruir” (p. 81), sendo importante um conhecimento aprofundado 

da mesma. Neste pressuposto, no ponto seguinte, irei efetuar a apresentação 

da escola que me acolheu. 
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2.1.1- A minha nova “casa” chamada escola 

 

 Tendo como ponto de referência o Projeto Educativo de Escola 2 , a 

principal missão desta escola é “a integração no sistema público de ensino, 

proporcionando aos alunos um percurso escolar pré-universitário de sucesso e 

de excelência pela promoção de um ensino rigoroso e de qualidade nas áreas 

científicas, humanísticas e artísticas. Pretende-se assim contribuir para que 

cada aluno aceda de modo crítico, criativo e autónomo ao domínio de 

competências cidadãs, que lhes permitam explorar e desenvolver plenamente 

as suas capacidades, integrando-se ativamente na sociedade” (p.12).   

  A Escola onde estagiei, situada em Vila Nova de Gaia, foi criada pelo 

Decreto-Lei N.º 45636, de 31 de março de 1964, com frequência mista, com 

trinta salas, e iniciou a sua atividade no ano letivo 1964/65, com uma secção 

masculina, dependente do Liceu Alexandre Herculano, e uma secção feminina, 

dependente do Liceu Rainha Santa Isabel. Abriu com ensino até ao 5.º ano 

(Curso Geral), tendo sido criados posteriormente o 6.º e 7.º anos do 3.º ciclo 

dos liceus (Curso Complementar).   

 Em 1966, foi solicitada a sua autonomização, o que veio a suceder em 

10 de outubro, passando então a designar-se Liceu Nacional. Posteriormente, 

em 1979, com a unificação dos Ensinos Liceal e Técnico, tomou a designação 

de Escola Secundária. Com a publicação da Portaria N.º 261/87, de 2 abril, e 

de acordo com a proposta da Escola, passou à atual designação, em 

homenagem ao escritor portuense introdutor do Romantismo em Portugal e 

criador do teatro contemporâneo português” (p. 5). 

 A escola situa-se na Freguesia de Mafamude, no centro da cidade de 

Vila Nova de Gaia. Esta encontra-se inserida num meio que foi 

predominantemente agrícola e hoje é essencialmente urbano, com elevada 

densidade populacional. As atividades dominantes nesta zona são as dos 

sectores secundário e terciário, destacando-se o comércio e o turismo.  

 Relativamente aos alunos, uma grande parte que frequenta a Escola 

reside na freguesia de Mafamude. No entanto, um número considerável de 

                                                           
2
 In Projeto Educativo de Escola Secundária de Almeida Garrett, ano letivo 2013-2016. 
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alunos do Ensino Secundário reside nas freguesias de Oliveira do Douro, Santa 

Marinha e Vilar de Andorinho.    

  Recentemente a Escola foi alvo de uma requalificação, efetuada entre 

2009 e 2011 pela Parque Escolar, apresentando excelentes condições de 

trabalho para toda a comunidade escolar. Esta é constituída por um edifício 

central, onde se situam os serviços administrativos e de apoio; quatro pavilhões 

com salas de aula; dois pavilhões gimnodesportivos e um polidesportivo 

exterior.   

  No ano letivo 2014/2015 frequentavam o estabelecimento de ensino 

1506 alunos, sendo: 617 alunos (21 turmas) do Ensino Básico e 889 alunos (30 

turmas) do Ensino Secundário. No que diz respeito ao pessoal docente este é 

composto por 103 elementos, em que 68% pertence ao quadro de Escola. No 

que concerne ao pessoal não docente, este integra 31 profissionais, 8 são 

assistentes técnicos; 27 assistentes operacionais; 1 Técnico Superior -

Psicóloga e 4 assistentes, ao serviço de alunos do currículo específico 

individual (CEI).    

 Particularizando a Disciplina de EF, a escola apresenta dois pavilhões 

gimnodesportivos e um espaço polidesportivo exterior. Estes apresentam boas 

condições assegurando, em larga margem, a possibilidade de ser desenvolvido 

um trabalho de excelência com os alunos, em termos de condições de prática e 

de segurança. Atendendo aos espaços disponíveis, de um modo geral, os 

professores conseguem conjugar as modalidades a lecionar pelos diferentes 

anos de escolaridade. Considerando todos os espaços disponíveis e a sua 

respetiva divisão, é possível a lecionação de aulas a seis turmas 

simultaneamente. Para além disso, os espaços permitem lecionar um vasto 

leque de modalidades, nomeadamente o Basquetebol, o Voleibol, a Ginástica 

de solo e acrobática, o Badminton, o Futebol e o Andebol. Estas duas últimas 

modalidades apenas podem ser abordadas no espaço exterior. 

 No que diz respeito à utilização dos espaços foi elaborado, pelo 

coordenador do departamento de EF, um roulement a cumprir por todos os 

professores. Este documento assumiu-se como um aspeto extremamente 

importante para o planeamento das aulas, uma vez que nem todos os espaços 
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possuem as mesmas dimensões, nem os mesmos recursos materiais fixos. O 

caso mais relevante é um dos gimnodesportivos interiores, que se reveste de 

vantagens e desvantagens. As vantagens prendem-se com a prioridade que o 

professor que leciona nesse espaço tem para poder utilizar do espaço exterior, 

sobretudo quando as condições climatéricas favoráveis o permitem, e para 

poder lecionar aulas de Ginástica. No que concerne às desvantagens, estas 

são mais marcantes, porquanto o espaço é reduzido e as turmas têm um 

elevado número de alunos. Assim, neste espaço é muito complexo lecionar 

modalidades coletivas.  

 Em termos de equipamento considero que, de um modo geral, a escola 

se encontrava bem apetrechada, visto terem sido adquiridos muitos materiais 

novos no ano letivo transato. Contudo, ao longo do ano houve necessidade de 

se investir na modalidade de Badminton, comprando-se mais volantes e 

raquetes, numa tentativa de dar resposta ao grande número de turmas a 

lecionar esta modalidade. Foi também construído um espaço dedicado à área 

do fitness num dos pavilhões gimnodesportivos. No entanto, na primeira 

reunião de área disciplinar decidiu-se que apenas os alunos do décimo primeiro 

e décimo segundo anos e os grupos do desporto escolar poderiam ter acesso a 

esse espaço. Os utilizadores teriam que obedecer ao regulamento de utilização 

do espaço, particularizando os pontos referentes à supervisão, arrumação e 

boa utilização do material. Para além do equipamento, a escola apresenta uma 

oferta de Desporto Escolar que se resume às modalidades de Ginástica 

acrobática, Voleibol e Esgrima. O horário previsto para o seu funcionamento 

depende das modalidades, no entanto, a ginástica é a única em que são 

realizados três treinos por semana. Este projeto possibilita a prática do 

desporto a nível interno e de competição entre escolas, tendo como “principais 

objetivos3: promover a inclusão social; promover o sucesso escolar; incentivar 

a prática da atividade física e desportiva; promover hábitos de higiene e 

segurança; desenvolver a responsabilidade pessoal e social; desenvolver a 

identidade escola/grupo e criar condições para uma prática desportiva de 

excelência” (p. 23). 

                                                           
3
 In Projeto Educativo de Escola Secundária de Almeida Garrett, ano letivo 2013-2016. 
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 No que concerne ao grupo de EF este é constituído por 12 professores, 

sete do sexo masculino e cinco do sexo feminino. No que diz respeito ao tempo 

de serviço este varia entre os 13 e os 40 anos de serviço. Esta disparidade a 

nível de tempo de serviço trouxe vantagens, uma vez que os professores com 

mais tempo de serviço facilitaram a minha adaptação à escola, dado que 

tinham um conhecimento mais aprofundado da mesma. No entanto, com os 

professores mais novos pude partilhar e trocar experiências com mais 

facilidade, uma vez que se aproximavam mais da minha faixa etária. O grupo 

foi bastante unido, trabalhador, coeso e desde sempre se mostrou disponível 

para colaborar nas diversas tarefas, facilitando eventuais trocas de espaço e 

material, permitindo-me lecionar a aula planeada, mesmo que houvesse 

constrangimentos.  

 Por último, posso afirmar que a escola onde realizei o meu estágio 

profissional correspondeu ao ideal de escola que estruturei. 

 

2.1.2- “O meu olhar sobre a escola” 

 

 De um modo particular, a escola pretende criar uma cultura de trabalho e 

de reflexão, orientada para a inovação e para uma educação de qualidade. 

Neste pressuposto, entendo que também se torna importante a reflexão e a 

análise crítica não apenas do que se faz, mas também por que se faz e para 

que se faz, despertando assim a curiosidade intelectual e incentivando o 

trabalho colaborativo.  

 Esta melhoria da escola assenta na visão dinâmica de uma escola para 

todos, encorajando a participação de toda a comunidade na tomada de 

decisões. Com efeito, esta gestão participada que se pretende é um verdadeiro 

desafio que é colocado à escola. Desafio esse para o qual eu também tentei 

contribuir de forma ativa, através do meu trabalho e dedicação, inserida num 

grupo unido onde todos participavam, facilitando, assim, o processo a todos. 

Como afirma Arends (2008, p. 477) “As escolas são sistemas humanos que 

são influenciadas não só pelas pessoas que aprendem e nelas trabalham mas 

também pela comunidade e pela sociedade onde estão integradas”. 
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 No processo de melhor interpretar a escola onde estive inserida, tive 

como referência as concetualizações de escola tradicional e escola 

construtivista no que concerne a objetivos, à missão e metas a atingir. 

Segundo Saviani (1991), a escola tradicional pretende transmitir os 

conhecimentos, isto é, os conteúdos a serem ensinados por esse paradigma 

seriam previamente compendiados, sistematizados e incorporados ao acervo 

cultural da humanidade. Dessa forma, é o professor que domina os conteúdos 

logicamente organizados e estruturados para serem transmitidos aos alunos. A 

ênfase do ensino tradicional, portanto, está na transmissão dos conhecimentos. 

Por sua vez, a escola construtivista, segundo Tonucci (1986), apresenta 

três fundamentos: a criança sabe e vem para a escola para refletir sobre os 

seus conhecimentos, para os organizar, enriquecer e desenvolver; o professor 

garante que cada um possa atingir os mais altos níveis possíveis (cognitivos, 

sociais, operativos), com o contributo de todos; a inteligência é um vaso cheio 

que se vai modificando e enriquecendo por reestruturação. Esta conceção 

assenta numa escola mais centrada no aluno como ser pensante e num 

professor que assume uma função de guia, gerindo e garantindo o sucesso dos 

alunos.  

 No meu ponto de vista, a conceção que é evidenciada e que mais se 

aproxima da realidade em que estive inserida foi a perspetiva construtivista, 

uma vez que esta vai ao encontro da missão proposta pela escola, patente no 

seu Projeto Educativo de Escola4. A escola pretende “contribuir para que cada 

aluno aceda de modo crítico, criativo e autónomo ao domínio de competências 

cidadãs, que lhes permitam explorar e desenvolver plenamente as suas 

capacidades, integrar-se ativamente na sociedade pelos seus contributos 

críticos e responsáveis para o desenvolvimento da vida económica, social, 

política e cultural da comunidade local e nacional em que se insere” (p. 12). 

Neste sentido, entendo que o construtivismo se apresenta como uma conceção 

teórica sobre como o aluno alcança o conhecimento, ainda que dentro de 

diferentes prismas da realidade atual.  

                                                           
4
 In Projeto Educativo de Escola Secundária de Almeida Garrett, em vigor no triénio 2013-2016. 
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Na minha escola, de uma forma geral, os alunos assumiram-se como o 

centro do processo de ensino aprendizagem, sendo-lhes atribuído um papel 

ativo, ocupando, assim, um lugar de destaque no processo de construção do 

seu conhecimento. Também na disciplina de EF, em alguns momentos foi dada 

a possibilidade aos alunos para organizaram e planearam as suas atividades, 

concebendo-lhes alguma autonomia para tomarem decisões e gerirem o seu 

processo de ensino. Estes foram vistos como seres autónomos e pensantes, 

sendo ajudados a alcançar as suas potencialidades através de uma escola que 

se adapta às suas diferenças e individualidades. 

Numa realidade mais alargada, a escola construtivista, insere a família 

no seio da comunidade escolar, atribuindo-lhes valor e gerando a promoção de 

permutas entre si. Os pais são, assim, representados como agentes educativos 

ativos que podem desempenhar um papel importante no processo educativo 

formal, enquanto coeducadores (Santiago, 1996). Esta responsabilização e 

independência estão inseridas num contexto social onde os pais também estão 

envolvidos, criando entre estes elos de ligação que vão influenciar as decisões 

posteriores. Foi visível uma estreita relação e um diálogo constante entre pais, 

alunos e professores, conduzindo a um maior envolvimento dos pais no seio da 

comunidade educativa. 

 Em síntese, atendendo às caraterísticas da minha escola, do pessoal 

docente e não docente e à participação da comunidade escolar, considero que 

esta tem por base uma conceção construtivista, contribuindo para o 

desenvolvimento integral dos alunos. A preocupação de os integrar na 

comunidade social, incutindo-lhes os valores da cidadania e do respeito pelos 

outros, são traços evidentes que a definem. Também o desenvolvimento da 

autoestima e valorização do papel da educação e da formação, do trabalho, do 

sentido de responsabilidade e da cooperação na construção de projetos de 

vida pessoais e sociais, estão bem presentes na vida desta escola - a minha 

escola. 
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2.2-Educação Física 

 

 Presentemente, o entendimento de EF reflete a coexistência de uma 

ampla panóplia de sentidos, significados e conceções. De entre as conceções, 

a visão redutora da disciplina de EF (centrada ora no físico ora no lazer) é 

talvez a predominante entre um vasto conjunto de professores, que podem 

colocar, definitivamente, em causa o estatuto da disciplina, (Batista & Queirós, 

2015), no âmbito do Sistema Educativo.  

 Face a este panorama, os estagiários, aspirantes a professores, e 

docentes da área, não podem deixar que esta fase vulnerável e de 

sobrevivência que se atravessa se instale. Urge uma intervenção rápida. No 

sentido de (re)legitimar a EF no contexto curricular. Azzarito e Ennis (cit. por 

Batista & Queirós, 2015, p.32) defendem que “a educação física necessita de 

ensaiar novos caminhos, capazes de atrair e de implicar a vontade e a energia 

dos estudantes e professores num esforço de construção conjunta de 

experiências de aprendizagens desportivo-motoras enriquecedoras e 

culturalmente significativas”. Neste sentido, a EF deve ser encarada como uma 

forma privilegiada de educar, que integra aspetos da aprendizagem motora, 

lúdica, de suporte desportivo, de dimensão social e de caráter filosófico 

(Gomes, 2010). 

 

2.2.1-A Educação Física no Sistema Educativo 

 

 O sistema educativo pretende dar resposta às necessidades e 

exigências colocadas pela realidade social, contribuindo para um 

desenvolvimento integral dos jovens, incentivando a formação de cidadãos 

livres, responsáveis e autónomos e valorizando a dimensão humana do 

trabalho. Segundo a Lei de Bases do Sistema Educativo (LBSE)5, “O sistema 

educativo é o conjunto de meios pelo qual se concretiza o direito à educação, 

que se exprime pela garantia de uma permanente ação formativa orientada 

para favorecer o desenvolvimento global da personalidade, o progresso social 

                                                           
5
  Lei de Bases do Sistema Educativo, Lei nº 49/2005 de 30 de Agosto, p. 1. 



25 
 

e a democratização da sociedade”. É nesta direção que se pretende que a EF 

caminhe e que se integre. De realçar ainda que nenhuma outra disciplina 

curricular é tão completa e permite assegurar tão bem os objetivos de 

desenvolvimento e competências, que vão desde a condição física ao 

desenvolvimento social como a EF. Não obstante, apesar de se saber os 

benefícios da disciplina, o que se tem verificado é uma depreciação das 

profissões ligadas ao trabalho físico, em prol das que são ligadas ao trabalho 

intelectual, o que consequentemente marca toda a prática e cultura onde 

estamos inseridos. Neste entendimento, torna-se importante refletir acerca das 

palavras proferidas por Bento (1999), que refere que “a Educação Física tem 

que ser encarada como uma disciplina relevante do currículo escolar, que vai 

muito para além do físico, na qual o movimento e o desporto, enquanto matéria 

de ensino, estão inerentes, devendo ser entendida como uma disciplina 

curricular que toma o desporto como uma forma específica de lidar com a 

“corporalidade”, enquanto sistema de comportamentos culturais, marcado por 

normas, regras e conceções socioculturais” (p. 35). 

2.2.2-O lugar da Educação Física no contexto curricular  

 

 Recentemente, face à redução do tempo no horário da EF e o deixar de 

contar para a média do ensino secundário e de acesso ao ensino superior, 

torna mais complexo o trabalho dos professores, nomeadamente ao nível da 

motivação dos alunos e o desenvolvimento das habilidades motoras. De forma 

a tentar superar os constrangimentos, a EF deve ser dotada de 

intencionalidade educativa, carregada de significados e sentidos, de modo a 

que possa contribuir para a formação integral das crianças e jovens e, ao 

mesmo tempo, os consciencializar e desenvolver hábitos de prática desportiva 

e estilos de vida saudáveis, não só na escola, mas para toda a vida. 

  A EF deve ainda ter como base os valores do Desporto e proporcionar 

prazer aos alunos aquando a sua prática, sem descurar a aprendizagem. 

Pretende-se assim que os alunos participem ativamente nas atividades, que 

adquiriram as competências necessárias para a sua participação, mas ao 

mesmo tempo que sejam capazes de reconhecer a importância e o significado 
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que estas acarretam, ou seja, não basta apenas fazer, é necessário perceber o 

porquê e como fazer. Só assim é que a verdadeira essência da aprendizagem 

tem lugar. 

 

2.2.3-O lugar da Educação Física na minha escola 

 

 Em tempos de alguma ambiguidade educativa, na comunidade escolar e 

na sociedade, a EF tem que reforçar a sua otimização, compreendendo o seu 

valor, pela inovação e experimentação de novos modelos de ensino, 

estratégias e conceções (Batista & Queirós, 2015). 

 Na minha perspetiva, estas palavras são o que melhor retrata a 

importância e o valor que é concebida à disciplina na escola onde estagiei. A 

disciplina de EF faz parte da escola, é uma matéria de ensino e o grupo da 

área disciplinar de tudo fez e faz para a preservar, dignificar e valorizar todos 

os dias, dentro e fora do contexto escolar. 

 Durante o ano de estágio tive o privilégio de contactar com pessoas que 

tal como eu encaram a EF como uma filosofia de vida, como algo 

imprescindível no seu dia-a-dia. Foi com garra e ambição que todos os dias, o 

grupo se moveu, lutou e demonstrou preocupação em contribuir para elevar o 

estatuto profissional da EF na escola, para que a atividade profissional de 

todos, incluindo os estagiários, se desenrolasse com elevados níveis de 

qualidade. Paralelamente, de valorizar a recetividade que os professores 

tiveram à observação de aulas por parte dos estagiários. Desta forma, 

contribuiu para o nosso processo de aprendizagem, designadamente por nos 

ajudar a superar algumas dificuldades – no meu caso particular de dinâmicas 

relacionais com os alunos.  

  A disciplina de EF merece tanto apreço e reconhecimento como 

qualquer outra de caráter teórico, daí ser importante repercutir esta ideologia 

aos alunos, selecionando um conjunto de estratégias e atividades que ajudem 

a levar a cabo esse objetivo. 

 O grupo de área disciplinar, sempre tentou enfatizar a EF na 

comunidade escolar, promovendo um conjunto de atividades e experiências 
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dotadas de significado durante todo o ano letivo, expressas no Plano Anual de 

Atividades (PAA). Os torneios de Basquetebol, Voleibol e Futebol estiveram 

presentes em todos os períodos. As estafetas de agilidade e o circuito de treino 

funcional foram outras atividades promovidas pela escola, em que também 

estiveram presentes os valores da autonomia, responsabilidade, respeito e 

competição com fairplay. 

 A ação não ficou por aqui. Partindo do entendimento que a constante 

atualização, a abertura à inovação e a aquisição de novos conhecimentos são 

essenciais, houve formações internas nas modalidades de Ginástica 

Acrobática, Badminton e Corfebol. Estas formações foram divididas em duas 

partes: teórica e prática no sentido de estreitar a relação entre as duas 

componentes. Foram, sem dúvida, momentos propícios à aprendizagem tanto 

para os docentes como para os alunos que tiverem a oportunidade de assistir e 

participar ativamente nas atividades. Também ao nível do Desporto Escolar 

(DE) os professores tentaram deixar a sua marca, dando oportunidade aos 

alunos de usufruírem de uma prática gratuita, contactarem com outros colegas 

da sua e de outras escolas, conhecerem novos locais, acederem a novas 

experiências e adquirirem competências motoras e conhecimentos nas 

modalidades de Voleibol, Ginástica e Esgrima. As vivências, pelo significado 

que tiveram, perdurarão para a vida. Segundo o Projeto Educativo da Escola6, 

a EF tem a possibilidade de “promover a inclusão social; promover o sucesso 

escolar; incentivar a prática da atividade física e desportiva; promover hábitos 

de higiene e segurança; desenvolver a responsabilidade pessoal e social; 

desenvolver a identidade escola/grupo; criar condições para uma prática 

desportiva de excelência”. Também o coordenador de EF, no contexto do 

estudo elaborado no âmbito das Jornadas de Encerramento do Estágio 

Profissional, concedeu uma entrevista em que partilhou a sua opinião acerca 

da disciplina afirmando que “A EF não pode ser vista só por si própria, mas sim 

inserida num contexto social e cultural muito profundo”. De igual forma, o 

diretor da escola proferiu algumas considerações acerca da disciplina de EF 

referindo que, a mesma, “promove a motricidade geral, o desenvolvimento 

                                                           
6
 In Projeto Educativo de Escola Secundária de Almeida Garrett, ano letivo 2013-2016. 
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humano e contraria a hiperatividade, colocando constantemente o aluno em 

movimento e aplicado na tarefa”. Para terminar, é também de salientar a 

opinião de um aluno representante da turma que lecionei acerca da EF, que 

veiculou que "Numa sociedade cada vez mais sedentária e na qual os 

estudantes têm cada vez menos tempo para se dedicar a outras atividades que 

não a escola, creio que a disciplina de EF desempenha um papel fundamental 

no percurso académico dos estudantes. Para além disso, num país em crise 

económica e social, permite também aos estudantes um acesso gratuito ao 

desporto e à atividade física, acesso este que não lhes estaria disponível sem a 

existência da disciplina. Assim, acreditando que estes são os dois propósitos 

fundamentais da disciplina, penso que não faria sentido a disciplina contar para 

a média, pondo ainda mais peso nos ombros dos estudantes, devendo os 

estudantes, no entanto, manter o respeito quer pelo professor quer pela 

disciplina” (depoimento do delegado de turma, 18/08/2015). 

 Em suma, acredito que todo o grupo partilhou e defendeu a disciplina 

como ela merece, apesar de alguns entraves que nos foram surgindo. Aos 

poucos e poucos a partir de “pequenas conquistas, fomos vencendo grandes 

batalhas” (Gomes,2010). A Profissionalidade docente não pode deixar de se 

construir no interior de uma pessoalidade do professor (Nóvoa, 2008). O 

exercício profissional organiza-se cada vez mais em torno de uma comunidade 

de prática no interior de cada escola.  

 

2.3-O mundo que me rodeia 

2.3.1 Os Alunos 

 

A caraterização da turma é uma das primeiras tarefas que um professor 

deve realizar no início do ano letivo, pois é fundamental conhecer, desde o 

primeiro momento, os alunos com quem vamos trabalhar. É por isso primordial 

que o professor antes de iniciar qualquer tipo de planificação proceda 

detalhadamente à caraterização da turma. Feita essa caraterização e após a 
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sua análise, a planificação será mais fácil e mais adequada aos alunos 

concretos, podendo, assim, ser aplicada em contexto de sala de aula. 

 

Quem são os meus alunos?  

 

 A turma do 10º ano por que fiquei responsável é constituída por 28 

alunos, 16 do sexo feminino e 12 do sexo masculino, com uma média de 

idades de 15 anos.  Vinte e dois alunos frequentaram esta escola no ano letivo 

anterior e não tiveram qualquer retenção no seu percurso escolar. Este 

panorama permitu-me depreender que a maioria dos alunos já se encontrava 

ambientado à escola, tendo já consolidadas algumas das regras de 

funcionamento e com conhecimento da maioria dos colegas de turma. 

Depreendi também que esta era uma situação que facilitaria os processos de 

adaptação e transição do ensino básico para o ensino secundário. 

 Na reunião Intercalar de Conselho de Turma do 1º Período, após uma 

análise detalhada por parte da diretora de turma, todos os professores 

tomaram conhecimento de algumas informações relevantes acerca dos alunos 

– dados oriundos das fichas de caraterização individual, preenchidas no início 

do ano letivo. Estes dados permitiram-me criar uma imagem geral da turma 

quanto aos seus interesses, motivações, dificuldades que foram úteis no 

processo de preparação e lecionação das aulas.  

 A maioria dos alunos gostava de estudar e da Escola. As disciplinas 

preferidas eram Biologia, Geologia, Matemática e Inglês. As atividades 

preferidas, logo a implementar na sala de aula, eram o trabalho de grupo e a 

interação professor/ aluno. As razões do insucesso escolar referenciadas por 

estes alunos deviam-se à falta de concentração e de hábitos de trabalho, tendo 

sido um dos aspetos a considerar, aquando o planeamento das minhas aulas e 

dos exercícios, por forma a procurar garantir uma taxa de sucesso e empenho 

nas aulas.  

  De um ponto de vista mais específico, nas primeiras aulas que lecionei, 

do clima sócio-afetivo e relacional entre os alunos constatei que a turma era 

bastante unida, autónoma, trabalhadora e empenhada. Contudo, aquando a 
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realização dos exercícios verifiquei que a tendência era a separação por 

géneros. Desde logo, optei por constituir grupos de trabalho heterogéneos e 

mistos. Apercebi-me também da existência de um grupo de quatro alunos que 

embora bastante empenhados nos exercícios propostos e com grandes 

capacidades a nível motor, em algumas situações demonstraram ser 

individualistas e conversadores, chegando mesmo a influenciarem de forma 

“negativa” a turma.  Outro elemento relevante é que por vezes denunciavam 

atitudes de desobediência e de indisciplina - comportamentos desviantes e fora 

da tarefa – aspeto este que foi alvo de alguma preocupação, porquanto existia 

alguma dificuldade em controlar aqueles alunos. Atendendo a esta situação 

uma das estratégias que utilizei foi atribuir-lhes responsabilidade, 

designadamente a de capitães dos grupos ou, por vezes, nas modalidades que 

mais gostavam (Basquetebol e Futebol) dava-lhes oportunidade de trabalharem 

juntos. Esta estratégia resultou bem, evitando que os problemas detatados em 

primeira instância se agravassem.  

 A turma tinha uma aluna com uma doença inflamatória crónica das vias 

aéreas (asma), e um aluno com necessidades educativas especiais, mais 

especificamente, com Síndrome de Asperger. Relativamente à aluna com asma 

esta fez-se acompanhar todas as aulas do inalador.  

 No aluno com síndrome de Asperger, foi estabelecida uma articulação 

com a psicóloga da escola que elaborou um documento com informações 

relevantes do aluno a que todos os professores tiveram acesso. Nesse 

documento estavam contemplados alguns dos sintomas e estratégias que 

poderiam ser utilizadas, na tentativa de minimizar ou colmatar eventuais 

problemas que surgissem em contexto de aula.  Contudo, ao analisar o 

documento deparei-me com pouca informação relativa à disciplina de EF. 

Deste modo, tive que procurar mais informação sobre esta perturbação que me 

era totalmente desconhecida.Transcrevendo as palavras de Fonseca (1995, 

p.44), referentes ao direito à igualdade de oportunidades no ensino, “… O 

direito de ser diferente é também visto como um direito humano, que passa 

pela análise crítica dos critérios sociais que impõem a reprodução e 

preservação de uma sociedade (e de uma escola) baseada na lógica da 
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homogeneidade e em normas de rentabilidade e eficácia, que tendem 

facilmente a marginalizar e a segregar quem não acompanha as exigências e 

ritmos sofisticados”. 

 Atendendo a estas palavras, cabe à escola e quem a integra, auxiliar no 

desenvolvimento destas crianças e jovens. Todos os alunos são diferentes, 

pelo que é dever do professor conhecer e contextualizar cada um, de modo a 

que todos consigam alcançar o sucesso pretendido. Deste modo, o meu 

trabalho como professora foi atender às necessidades deste aluno procurando 

estratégias que conduzissem à melhoria das suas habilidades motoras, como 

por exemplo: a locomoção; motricidade fina; equilíbrio e coordenação. Para 

além da componente motora também desenvolvi um trabalho ao nível da 

competência social, procurando que o aluno adquirisse e adotasse para a sua 

vida os valores transmitidos pelo desporto, como a entreajuda, cooperação e 

espírito de equipa. De referir que o plano foi elaborado em parceria com o 

professor de ensino especial que já acompanhava este aluno desde o sétimo 

ano.  

 No que diz respeito ao nível de Atividade Física Desportiva, considerei 

que seria importante obter mais algumas informações neste âmbito. Assim, 

apliquei um Questionário sobre as Atividades Físicas Habituais (QAFH)7, tendo 

verificado que a maioria da turma se encontrava num nível muito ativo. 

Constatei ainda que existiam dez alunos no nível Pouco Ativo. Estes dados 

após análise permitiram definir um conjunto de estratégias, com o intuito de 

incentivar os alunos a aumentar a prática de atividade física, designadamente, 

pela prática desportiva, dentro ou fora do ambiente escolar. Nas primeiras 

semanas de aulas, dedicadas à avaliação diagnóstica, foram também 

realizados quatro testes de aptidão física: teste das flexões, resistência 

aeróbia, abdominais e o Overhead Squat Test. No que diz respeito ao teste das 

flexões, este obedeceu a três critérios para o sexo masculino e quatro para o 

sexo feminino, sendo estes alinhamento do corpo por contração abdominal e 

dos glúteos; movimento simultâneo e contínuo dos membros superiores e 

                                                           
7
 Sardinha, A., Levitan, M. N., Lopes, F. L., Perna, G., Esquivel, G., Griez, E. J., & Nardi, A. E. Revisão da 

Literatura Tradução e adaptação transcultural do Questionário de Atividade Física Habitual Translation and 

cross-cultural adaptation of the Habitual Physical Activity Questionnaire; 2010;37(1):16-22 
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inferiores; olhar dirigido para a frente e formação de um ângulo de 90º entre o 

braço e o antebraço, respetivamente. Na tentativa de facilitar a recolha dos 

dados recorri a uma lista de verificação. O registo obedeceu às designações de 

“Faz/Não faz”. Neste sentido, mediante o número de parâmetros realizados foi 

atribuído aos alunos um dos níveis “mau, suficiente ou bom”. Após uma análise 

dos dados concluí que na turma de 28 alunos, 5 encontram-se no nível “mau”, 

14 no nível “suficiente” e 9 no nível “Bom”, e o critério em que apresentaram 

mais dificuldades foi na realização das flexões com o olhar dirigido para a 

frente. 

 No que diz respeito ao teste de resistência aeróbia este consistiu nos 

alunos correrem durante 10 minutos a um ritmo moderado à volta do campo 

exterior, de modo a verificar se cumpriam ou não o tempo definido e quais as 

dificuldades apresentadas. Os resultados obtidos, permitiram-me apurar que 

75% dos alunos cumpriu o tempo estipulado, contudo, a maioria das raparigas 

apresentou um ritmo de corrida mais lento, comparativamente com os rapazes 

e um pouco de desconforto no cumprimento da tarefa. De salientar ainda que 

os alunos que não terminaram o teste, apresentaram dificuldades ao nível 

respiratório, o que poderá ser explicável, pelo facto de não praticarem 

nenhuma atividade fora do contexto escolar e também por não gostarem da 

disciplina. 

 O teste dos abdominais apresentou diferentes critérios consoante os 

níveis, sendo o nível mais baixo classificado como “Muito pobre” e o último 

nível como “Elite”. Os alunos apenas podiam passar para o nível seguinte se 

cumprissem todos os requisitos do nível anterior. Neste teste, os alunos 

obtiveram os seguintes resultados: quatro alcançaram o nível 2, seis atingiram 

o nível 4, sete o nível 5, dez o nível 6 e apenas um aluno conseguiu alcançar o 

nível máximo. Atendendo a estes resultados pude constatar que mais de 

metade da turma se encontrava num nível muito bom, no entanto, nas minhas 

aulas houve sempre tempo dedicado para este trabalho, no sentido de obter 

cada vez melhores resultados. 

 O último teste a ser aplicado foi o Overhead Squat Test permitindo 

avaliar o nível de flexibilidade de ombros, através da elevação de uma barra, 
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com os membros superiores sempre em extensão. Os critérios de observação 

foram a posição dos pés, joelhos, calcanhares, coxa, tronco e braços. No 

processo de análise dos dados tive presente possíveis erros que poderiam 

ocorrer aquando a avaliação, nomeadamente pés voltados para fora, aquando 

o levantamento da barra os membros superiores permaneciam inclinados para 

a frente; não realização de um ângulo de 90º entre a coxa/tronco nos 

agachamentos e elevação dos calcanhares. Os dados obtidos permitiram-me 

concluir que o aluno com síndrome de Asperger precisaria de atenção neste 

âmbito, uma vez que demonstrou grandes dificuldades de coordenação e 

equilíbrio. Ao invés, duas alunas apresentaram bons níveis de flexibilidade 

realizando um ângulo superior a 90º aquando o agachamento. Os restantes 

alunos revelaram maiores dificuldades na manutenção dos joelhos alinhados 

com os pés e os calcanhares assentes no solo. Mediante os problemas 

apresentados, os alunos que revelaram dificuldades ao nível dos calcanhares, 

ombros, extensão dos membros superiores e do tronco, realizaram um 

exercício com corda, tendo como objetivo passá-la para trás das costas, 

sempre com os braços em extensão. Relativamente aos problemas verificados 

com a rotação dos pés e dos joelhos para fora, um dos exercícios 

implementados foi a realização de agachamentos agarrando os joelhos, tendo 

como principal objetivo não levantar os calcanhares do solo. 

 Por fim, após uma análise detalhada de todos os dados obtidos, foi 

elaborado pelo núcleo de estágio, juntamente com o professor cooperante, um 

documento de condição física, atendendo aos níveis e dificuldades reveladas 

pelos alunos nos testes aplicados. Os alunos foram assim divididos em quatro 

grupos de sete elementos, que, em simultâneo, realizaram os exercícios 

propostos, num tempo máximo de 15 minutos. O trabalho em grupo foi uma 

estratégia utilizada que além do desenvolvimento da condição física permitiu 

trabalhar a categoria transdisciplinar conceitos psicossociais, nomeadamente a 

autonomia, a cooperação e o trabalho de equipa. 

 Com o passar do tempo as minhas expetativas e opiniões acerca da 

turma foram-se alterando. A relação de afetividade existente entre 

professora/alunos tornou-se cada vez mais próxima e cúmplice. O constante 
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contacto com eles permitiu-me retirar ilações mais pormenorizadas da turma 

em geral e alguns alunos em particular. A turma demonstrou ser bastante 

unida e coesa, gostavam de ajudar-se entre eles, eram proactivos e 

empenhados nas tarefas. No entanto, durante o estágio foi necessário haver 

constante reforço das normas e regras de conduta na sala de aula, no sentido 

de ensinar os alunos a estar/ser.  

 No que diz respeito à relação professora/alunos, esta temática vai ser 

objeto de aprofundamento num ponto subsequente, o da realização. 

 

2.3.2- O Professor Cooperante 

 

Batista, Graça e Pereira (2012, p.34) referem que “O papel do professor 

cooperante deve ser no sentido de conduzir os seus alunos estagiários, de 

forma gradual, tendo como ponto de partida uma preparação periférica para 

uma participação mais interna, mais ativa e mais autónoma. Este percurso de 

imersão na cultura profissional da escola quer-se que seja progressivo e 

refletido, para que a configuração e reconfiguração das identidades 

profissionais possam ter lugar”.  

Importa ainda que o professor cooperante, que nos acompanha dia após 

dia neste processo de formação, assuma o seu papel assente num modelo 

reflexivo que ajude o estagiário a melhorar o seu ensino e simultaneamente o 

seu desenvolvimento pessoal e profissional. 

Ao longo do percurso de estágio foi importante a sintonia entre o 

professor cooperante e os estudantes estagiários. Este apresentou também 

especial destaque no que diz respeito à união do grupo de estágio, que se 

revelou indispensável.  

 O professor cooperante foi um pilar muito importante no percurso de 

estágio. Este ajudou-me a crescer, designadamente a tomar consciência das 

exigências atuais da profissão, a aprender pelo diálogo e reflexão, dando-me 

algumas orientações que me ajudaram a ultrapassar alguns dos obstáculos 

que encontrei no meu caminho.  
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 Segundo Alarcão (1996), as reflexões podem ser realizadas no espaço 

de aula, podendo este ser caraterizado como o centro da reflexão. Neste 

entendimento, considero que foi uma mais-valia a minha presença e 

acompanhamento nas aulas dos meus colegas, pois todos estes momentos 

foram dotados de extrema aprendizagem. 

 Desde início a minha relação com o professor cooperante ficou marcada 

pela partilha de experiências, pela relação de empatia e pela coragem 

transmitida para lutar pelos meus objetivos. 

 Relativamente à presença do professor nas aulas, por vezes senti-me 

um pouco intimidada. Gostava de ter tido um pouco mais de liberdade e 

autonomia, pois sentia que quando isso acontecia os alunos ficavam mais 

“libertos”. Contudo, o que inicialmente era entrave, com o passar do tempo 

tornou-se natural. Em alguns momentos do estágio gostava que o professor 

cooperante tivesse ouvido as minhas ideologias, perspetivas e justificações até 

ao fim, e me deixasse experimentar, confiando no meu planeamento, nas 

minhas estratégias e vontade de querer implementar algo novo, algo distinto! 

Seria bom que tivesse sido um pouco mais aberto à mudança e não nos 

moldasse tanto à sua imagem, tornando-nos modelo do seu ensino e das suas 

conceções. Acredito que fosse de forma inconsciente, contudo dificultou um 

pouco o processo de construção da minha identidade como professora. 

Paralelamente, também gostava de ter ouvido mais considerações positivas. 

Quando tudo corria dentro dos parâmetros normais o professor não elogiava, 

mas se algo corresse fora da normalidade criticava. Neste âmbito, considero 

que seria benéfico também valorizar aquilo que estava bem para que o 

estagiário se sentisse motivado na melhoria. Não obstante, estes aspetos 

menos positivos, não lhe retiravam competência. Este é um excelente 

profissional e cumpriu o seu papel na íntegra. É um professor magnífico. 

Agradeço cada minuto da sua disponibilidade, dedicação, exigência e rigor, 

pois foram estes que me permitiram crescer, enfrentar este percurso com 

motivação e competência e sobretudo trabalhar afincadamente para evoluir. 
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 É visível o seu gosto infindável e permanente pela profissão que exerce. 

A sua expressão quando “fala” de EF brilha, contagia e motiva qualquer 

estagiário para o mundo do trabalho. 

 

2.3.3- O Núcleo de Estágio  

 

 Num quadro de interação e de dinâmica social entre os diferentes 

elementos do Núcleo de Estágio (Professor Cooperante, Professora 

Orientadora e colegas estagiários), posso considerar que emergiu uma 

comunidade de prática. Esta pode ser vista como “um conjunto de relações 

entre pessoas, atividades e mundo, estendidos no tempo e em ligação com 

outras Comunidades de Prática que culminam e se tocam (…) Implica a 

participação num sistema de atividades, acerca das quais os participantes 

partilham perceções relativamente ao que fazem e ao que isso representa nas 

suas vidas e para as suas comunidades” (Lave & Wenger,1991, p. 98). 

 Foram precisamente estas interações, assentes no diálogo e na partilha, 

que possibilitaram a criação de um ambiente propício à aprendizagem. A 

relação harmoniosa e consistente que reinou no núcleo de estágio, alicerçada 

na partilha, na competição, na cooperação, no confronto, na experimentação e, 

sobretudo, na reflexão em grupo e individual, deteve uma importância 

inequívoca na aquisição de novos conhecimentos e de novas competências 

(Batista, 2015). 

 Rapidamente percebi a importância do grupo de estágio. Era com os 

elementos que o constituíam que iria trabalhar e conviver durante um ano letivo 

integral. Deste modo, o bom ambiente e cooperação entre o grupo seria 

fundamental para o sucesso deste e para o sucesso individual.   

 Sinceramente, estou convicta que em algumas circunstâncias o meu 

sucesso dependeu das pessoas que me rodeavam. Efetivamente, considero 

que eu e os meus colegas de estágio formamos um verdadeiro grupo, pois 

todos trabalhamos afincadamente para alcançar os objetivos delineados na 

procura que tudo ficasse perfeito. Fomos dedicados, empenhados e penso que 

isso transpareceu para quem via de fora. Cada um, de forma particular e 



37 
 

genuína, procurava dar tudo o que podia e sabia para juntos aprendermos e 

evoluirmos cada vez mais. De facto, no decorrer de todo o estágio sempre fui 

apoiada pelos meus companheiros. Estes foram os pilares que me suportaram 

nos momentos menos bons. Ainda bem que escolhemos todos o mesmo 

local de estágio, destino, ou não, tive o privilégio de encontrar dois bons 

amigos que levo para a vida. 

 

2.3.4- Pessoal Docente e Não-Docente 

 

 A receção na escola por parte do grupo docente e não docente foi 

calorosa. Já durante o estágio, aos poucos e poucos, fui construindo relações 

de empatia, amizade e cumplicidade com alguns professores, aos quais 

agradeço todo o apoio e disponibilidade. Alguns foram mesmo incansáveis 

ajudando-me a ultrapassar algumas dificuldades. Estas relações afetivas não 

se restringiram a professores da área disciplinar, mas estenderam-se aos 

funcionários administrativos da escola, auxiliares de educação e docentes de 

outras áreas, com quem tive oportunidade de ter um contacto mais próximo, 

nas reuniões do conselho de turma e reuniões gerais de professores. Todos, 

de um modo particular acarinharam-me e incentivaram-me a seguir os meus 

sonhos, acompanhando-me todos os dias com um sorriso enorme nos lábios, 

que se repercutia na minha maneira de estar e na participação na comunidade 

escolar. Sentia-me bem naquele ambiente, rodeado de pessoas 

excelentes. Valia a pena acordar cedo todas as manhãs, ir para a escola e 

partilhar os meus dias com pessoas que gostam de mim e do que fazem… 

 Todas elas, umas com uma influência maior nesta caminhada do que 

outras, tiveram um significado especial. Todos contribuíram de diferentes 

formas para a minha formação. Deste modo, acredito que todos deixaram um 

pouco de si e levaram um pouco de mim, o que tornou todo este processo 

enriquecedor e repleto de bons momentos.  
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2.4-Ser Professor de Educação Física 

2.4.1-A importância de ser um Professor Reflexivo 

 

 O conhecimento não se obtém apenas com a formação, mas sim através 

de uma prática reflexiva, que permite a construção/reconstrução de uma 

permanente identidade profissional e, consequentemente, de desenvolvimento 

profissional.  Tal como refere Giddens (1994), a identidade profissional está 

indissoluvelmente ligada à prática profissional, à aprendizagem contínua e ao 

desenvolvimento profissional.   Deste modo, as experiências, o contacto com a 

realidade e a respetiva reflexão serviram  como elementos de formação que 

permitiram, de uma forma progressiva, conquistar autonomia, descobrir as 

potencialidades e melhorar o processo ensino-aprendizagem, tentando, assim, 

cada vez mais, aproximar-me do ideal de professor reflexivo. Neste sentido, 

importa, desde logo, explorar este conceito para melhor perceber o seu 

significado e importância no contexto de atuação profissional.  

 Segundo Alarcão (1996) “ser reflexivo é ter a capacidade de utilizar o 

pensamento como atribuidor de sentido. Um professor reflexivo tem que ter a 

capacidade de fazer da sua prática um campo de reflexão teórica estruturadora 

da ação” (p. 175). A mesma autora refere ainda que "o objeto da reflexão é 

tudo o que se relaciona com a atuação do professor durante o ato educativo: 

conteúdos, contextos, métodos, finalidades do ensino, conhecimentos e 

capacidades que os alunos estão a desenvolver, fatores que inibem a 

aprendizagem, o envolvimento no processo de avaliação, a razão de ser 

professor e os papéis que se assumem" (p. 98). Neste entendimento, o 

professor reflexivo deverá refletir sobre os conteúdos a ensinar, as estratégias 

e métodos de ensino a implementar, facilitando assim o processo de aquisição 

de conhecimentos. De igual modo, deverá considerar a interação existente 

entre o professor e o aluno, em relação à escola e à instituição, processo que 

se reveste de enorme complexidade pois requere um olhar mais atento e 

profundo, ou seja, para além dos aspetos didático-pedagógicos. 

 Os conhecimentos que o professor obtém ao longo da sua formação, por 

si só, não garantem um ensino de qualidade. É imprescindível estabelecer uma 
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relação estreita entre a teoria e a prática. O contexto de estágio implica uma 

reflexão centrada na ação, permitindo ao professor estagiário autoavaliar-se, 

percebendo melhor o que aconteceu de positivo e negativo, quais os aspetos a 

melhorar, por tomada de consciência do sucedido, de modo a tentar 

compreender melhor. Este é o percurso necessário para se conseguir 

estabelecer uma relação entre o saber teórico e o saber prático. Por 

conseguinte, no estágio procurei desenvolver este processo de prática 

reflexiva, assente num ciclo reflexivo (prática/reflexão), numa tentativa de 

atenuar a separação entre a teoria e a prática e consequentemente 

(re)construir saberes e desenvolver a minha competência profissional. Este 

ciclo, segundo Larrivee (2008), assenta na reflexão sobre a prática e a 

aplicação de uma estratégia, observando os resultados obtidos com a mesma, 

realizando uma nova reflexão e adaptando-a se necessário.  Paralelamente a 

este ciclo reflexivo, torna-se imprescindível que o professor desenvolva um 

conjunto de atitudes e atributos, que são indispensáveis na prática reflexiva, 

sendo estes: mente aberta, responsabilidade e sinceridade, cada um dotado da 

sua singularidade, mas que na interação contribuem para a evolução do 

professor. 

 Sem dúvida que o estágio me possibilitou aproximar cada vez mais 

deste modelo. Foi importante refletir sistematicamente sobre o que fazia e o 

que pretendia fazer. Segundo Larrivee (2008, p. 90) “existem três níveis de 

reflexão, sendo estes: (1) o professor centra a sua atenção em estratégias e 

métodos a utilizar para atingir determinadas metas, preocupando-se no modo 

como funciona a sala de aula; (2) os professores são detentores da teoria e 

tentam aplicá-la na prática, de acordo com o que defendem, verificando-se uma 

dicotomia entre o que os professores dizem que fazem e acreditam e o que 

realmente implementam; (3) autorreflexão que envolve uma análise dos 

valores, crenças, consequências das suas práticas e sobre os alunos que diz 

respeito à reflexão crítica. 

 Recorrendo às palavras de Larrivee, com o decorrer do estágio, fui-me 

apercebendo aos poucos e poucos, as transformações e a necessidade de 

evoluir de um nível para o seguinte, contudo, nem sempre foi fácil. No primeiro 



40 
 

nível, dada a pouca experiência inicial aquando a realização das minhas 

reflexões centrava essencialmente a minha atenção nas estratégias e métodos 

a utilizar para atingir determinadas metas. Preocupava-me no modo como 

funcionava a sala de aula, e não propriamente nos seus objetivos como bem 

ilustram os excertos a seguir apresentados: 

 

“É importante ser rápida a iniciar as tarefas e distribuir os alunos pelo 

espaço (…) Após verificada a fluidez no exercício, é a altura ideal para 

começar a centrar a atenção no tipo de movimento dos alunos e nas 

correções, tornando a situação de jogo mais fluída e dinâmica. Juntando 

estes dois ingredientes é meio caminho andado para o bom decorrer dos 

exercícios” (reflexão nº2, Av. Diagnóstica Basquetebol, 18/09/2014). 

 

“No que diz respeito às regras, estas foram uma constante ao longo da 

aula, cumpri o tempo definido no plano de aula para os exercícios 

planeados e de um modo geral controlei bem a turma” (reflexão nº 14, 

Ginástica, 30/10/2014) 

 

 No final do 1º Período, o processo reflexivo tornou-se mais fluído e 

assertivo, fruto das análises e considerações tecidas pela orientadora de 

estágio nas reuniões finais de cada período. No entanto, neste nível, ainda 

havia aspetos muito importantes a ter em conta, nomeadamente a estrutura 

das reflexões que obedecia a uma sequência temporal. Para além disso, havia 

ainda a necessidade de explorar de um modo mais profundo estratégias 

didático-pedagógicas, embora na altura já evidenciasse alguns traços 

interpretativos.  

  

“Detetei algumas discrepâncias… Perante esta situação, e uma vez 

verificado que estas não tiraram grande partido das situações de jogo, 

acho que na próxima aula será de todo pertinente reforçar um pouco mais 

ao nível dos conteúdos técnicos e só depois incidir na parte tática, 

tentando deste modo obter uma maior fluidez, dinâmica e continuidade no 

jogo” (reflexão nº 33, Futebol, 27/01/2015) 

 

“A determinada altura do exercício, os alunos começaram a desmotivar e 

diminuíram a sua atenção na tarefa e não me apercebi. Neste momento de 
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reflexão acho que necessito de trabalhar um pouco mais a minha 

sensibilidade relativamente ao término dos exercícios ou até mesmo 

denotar na cara dos alunos se estão atentos, motivados e se 

compreenderam o que lhes foi transmitido, sendo esta uma das minhas 

preocupações futuras, mas que só poderá ser alcançada com a 

experiência” (reflexão nº 35, Ginástica, 3/02/2015) 

 

 Relativamente ao terceiro nível, este mereceu maior destaque no 3º 

Período e simbolizou uma maior proximidade ao modelo de prática reflexiva, 

assente numa identidade profissional que se foi construindo durante o meu 

processo de formação. Este foi o nível onde apresentei mais dificuldades pois, 

para além de refletir sobre as consequências da minha prática, tornou-se 

também importante refletir acerca da influência e do caráter avaliativo e valor 

que as atividades implementadas tinham para os alunos. Aquando da reflexão 

sobre a aula, o professor não deve descurar o contexto social, ético e político 

envolvente, uma vez que este pode influenciar determinados comportamentos 

e atitudes dos alunos. 

 

“Esta aula foi sem dúvida um momento de especial reflexão pois fez-me 

repensar em muitos aspetos, não só em mim como professora ao nível da 

minha intervenção, mas também no modo como me sinto, como era e como 

sou no momento. Estou a crescer! (…) Agora tento colocar-me na posição 

dos alunos, considerando qual o valor que atribuem a esta disciplina, ao 

professor, às modalidades e a importância que a aprendizagem tem para 

eles, de modo a puder aproximar-me um pouco mais deles” (reflexão nº 50, 

Futebol, 14/04/2015) 

 

  Os registos apresentados são o reflexo da minha passagem pelos três 

níveis de reflexão, as minhas dificuldades, as minhas vitórias e transformações 

ao nível do modo como equacionava os acontecimentos na aula e o meio em 

que estava envolvida durante o meu percurso de estágio. O percurso até 

alcançar estas capacidades não foi simples, principalmente para uma 

professora estagiária. Sinto que evoluí, que gradualmente me tornei mais 

autónoma, mais detentora de conhecimento e com melhor capacidade de 

reflexão. Apesar de ter sido uma caraterística exigente a desenvolver, tenho 
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plena consciência que esta deve ser continuamente trabalhada, pois, no futuro, 

ditará a diferença. Será aquilo que me distinguirá de outros professores.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3- REALIZAÇÃO DA PRÁTICA PROFISSIONAL
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3.1- O choque com a realidade  

3.1.1- O primeiro contacto, as primeiras impressões… 

 

 “Tudo na vida tem um começo e um fim. Hoje, na manhã do dia 2 de 

Setembro de 2014 começou a minha grande viagem como professora 

estagiária de Educação Física” (diário de bordo, as primeiras impressões, 4 de 

Setembro de 2014) 

 Neste primeiro dia acompanhava-me um turbilhão de emoções, 

expetativas e alguma ansiedade, pois não sabia concretamente o que iria 

encontrar. Por um lado, estava entusiasmada com o realizar de um sonho 

propiciador de novas experiências e de novas responsabilidades. Por outro, 

receava não estar à altura do desafio, de não ser capaz de responder 

adequadamente às exigências da profissão. De facto, como refere Siedentop 

(1990), as exigências do ser professor não se resumem apenas à lecionação 

das aulas, mas também passam pela assunção de outros papéis, incluindo a 

responsabilidade de planear e gerir. Para além destes papéis, tinha também de 

assumir-me como colega de escola e de profissão, integrada numa 

comunidade. Apenas possuía relatos de colegas que já tinham terminado o 

estágio e a imagem que levaram acerca de alguns episódios vivenciados 

durante o processo, mas relativamente à escola, ao professor cooperante e aos 

meus colegas estagiários, pouco ou nada sabia. No entanto, considerava que 

estava devidamente preparada ao nível dos conhecimentos, da capacidade de 

os aplicar e de lecionar aulas, pois já tinha tido contacto com estas exigências 

no 1º ano de mestrado. 

  Mas, afinal eu não sabia assim tanto quanto pensava e tomei 

consciência logo neste dia, quando me reuni na sala com o núcleo de estágio e 

me apercebi de todo o enredo que constituía o estágio profissional. 

 

 “Comecei logo a aprender no primeiro contacto com o professor 

cooperante. Incrível!” Desde estratégias, conceções e metodologias de 

planeamento, como por exemplo ter 4 modalidades “tipo” e lecionarmos a 

mesma modalidade a cada 2 semanas, de modo a permitir reavivar os 

alunos durante todo o ano letivo; à importância que o departamento de EF 
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atribui à disciplina. Fiquei também elucidada acerca das regras e 

funcionamento da escola e das minhas tarefas ao nível do desporto 

escolar e da direção de turma (diário de bordo, as primeiras impressões, 

4/09/2014) 

 

 Para mim, o estágio iniciou-se logo no dia 1 de Setembro. De facto, 

desde o momento em que entrei na escola para a primeira de muitas reuniões 

e contactei pela primeira vez com os meus colegas estagiários e o professor 

cooperante tudo se começou a desenrolar a uma velocidade luz... 

 

 “Considero que esta reunião foi fundamental, pois nela acedi a 

algumas informações necessárias, à minha intervenção, como por exemplo 

o funcionamento da escola, as suas regras, o projeto educativo de escola, 

pessoal docente e não-docente (…). Considero também importante 

ressalvar o facto de nunca ter contactado com os meus colegas de estágio, 

daí a importância das primeiras impressões. Foi através deste primeiro 

contacto que construi uma imagem/ ideia acerca deles, a partir de algumas 

caraterísticas que considerei mais significativas. Devo salientar que a 

imagem que fiquei foi muito boa. Gostei imenso deles, o que é ótimo, pois é 

fundamental um bom clima, para levar a cabo o nosso trabalho. Este facto 

deixou-me ainda mais motivada” (diário de bordo, as primeiras impressões, 

4/09/2014) 

  

 As primeiras semanas de aulas tiveram especial importância. Foi nesta 

altura que me confrontei verdadeiramente com a realidade escolar e com os 

conhecimentos aprendidos nos últimos quatro anos. Este confronto entre a 

formação teórica e a prática educativa despoletou sentimentos contraditórios. 

Por um lado a alegria de ter alcançado esta nova etapa, por outro, um 

sentimento de insegurança, uma vez que a realidade era distinta e necessitaria 

de me readaptar. O medo de falhar sobrepunha-se à alegria de ter alcançado 

mais uma etapa. Havia um certo distanciamento entre o idealizado e o que 

realmente estava a vivenciar. Penso que as palavras proferidas por Queirós 

(2014) expressam o misto de sentimentos que me caraterizavam, “o professor 

sente-se como se de repente deixasse de ser estudante e sobre os seus 
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ombros caísse uma responsabilidade profissional, para a qual percebe não 

estar preparado” (p. 73). 

 Neste âmbito, e segundo Arends (1995), “à medida que os principiantes 

vão abandonando o estatuto de inexperientes e adquirindo o de membro 

plenamente socializado de uma profissão, estas ansiedades e dificuldades 

acabam por desaparecer” (p. 483). Na verdade, foi o que aconteceu. No 

entanto, com o passar do tempo, a fase de “choque com a realidade” foi-se 

desvanecendo, assim como as minhas inseguranças. A cooperação, o 

trabalho, a relação com o professor cooperante e a união do grupo de estágio 

foram ingredientes indispensáveis que me auxiliaram neste percurso. Também 

a escola onde estagiei teve grande importância, uma vez que todo o pessoal 

docente e não docente me apoiou e contribuiu para que me sentisse 

confortável na realização das várias tarefas. Aos poucos e poucos fui 

desenvolvendo as minhas capacidades e aproveitei todos os dias ao máximo 

para aprender, usufruindo da cooperação e orientação dos profissionais mais 

experientes que contemplam o grupo de EF e o grupo de docentes da escola. 

 A aprendizagem foi uma constante ao longo deste ano. Todos os dias 

aprendia algo novo, não apenas no que se refere às aulas, mas relativamente a 

outros papéis e funções do professor, que certamente me seriam úteis para o 

meu futuro.  

 Findo o estágio, considero que o choque com a realidade escolar foi 

marcante, não apenas pelas dificuldades e erros vivenciados, mas sobretudo, 

pelas conquistas que foram ganhando terreno. De facto, o estágio é uma fonte 

inquestionável de aprendizagens significativas. No entanto, nem tudo foi “um 

mar de rosas”. Por vezes, a procura e descoberta para conseguir encontrar as 

respostas e soluções por forma a ultrapassar as dificuldades, nem sempre 

foram fáceis e vivenciadas com entusiasmo. Em alguns momentos cheguei 

mesmo a questionar o meu trabalho, conhecimento e até as minhas decisões, 

mas tudo faz parte deste processo e se assim não fosse não teria valido a 

pena.  
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 Com o decorrer do tempo, o processo ensino-aprendizagem ficou mais 

facilitado, graças à minha integração na escola e ao facto das dúvidas e 

dificuldades inicialmente sentidas se irem amenizando.  

 

3.2-Quatro peças e um puzzle 

 

 O processo de intervenção do professor, como referido em pontos 

anteriores, materializa-se em várias áreas, como se de um puzzle se tratasse. 

Recorrendo a esta ideia de puzzle passarei a retratar o experienciado nas 

áreas de desempenho previstas nos normativos do estágio a que o estudante-

estagiário, à semelhança do professor, tem de dar resposta. Neste quadro, a 

primeira peça do puzzle refere-se à área 1 - organização e gestão do ensino e 

da aprendizagem -, que por sua vez também se constitui como um puzzle 

sistematizado em quatro etapas: a conceção, o planeamento, a realização e a 

avaliação. Segundo as normas orientadoras do estágio8 o principal objetivo 

desta área é “construir uma estratégia de intervenção, orientada por objetivos 

pedagógicos, que respeite o conhecimento válido no ensino da Educação 

Física e conduza com eficácia pedagógica o processo de educação e formação 

do aluno na aula de Educação Física” (p. 3). 

 Considerando as palavras de Costa (1995) “Uma vez mais se constata 

que o sucesso pedagógico não resulta de uma única opção, por mais correta 

que ela se revele, mas da capacidade do professor articular e conjugar uma 

multiplicidade de fatores, de forma a que as condições de participação dos 

alunos sejam otimizadas” (p. 125). 

 Para além dos fatores acima assinalados, pode também afirmar que “a 

racionalização do processo de ensino e aprendizagem em Educação Física é 

obra conjunta de todos nós, principalmente daqueles que fazem e querem 

contribuir para a Educação Física real nas escolas” (Bento, 2003, p. 8). Neste 

sentido, é na construção e passagem de diferentes passos, que não podem ser 

                                                           
8
 Normas Orientadoras do Estágio Profissional do ciclo de estudos conducente ao grau de Mestre em 

Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário. Em vigor no ano letivo 2014/2015. Porto: 
FADEUP. Matos, Z.   
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tratados isoladamente, mas sim de forma integrada, influenciando-se 

reciprocamente, que é possível percorrer um caminho, dado que “o processo 

de ensino é um sistema, um fenómeno unitário” (Bento, 2003, p.17). Também o 

ensino da disciplina de EF deve ser concebido, realizado, organizado e 

analisado pelo professor; representando estes patamares os pilares decisórios 

para a realização da missão pedagógica da EF. 

 Durante o ano letivo, dada a importância desta área, a minha atenção 

recaiu mais sobre ela. Houve um constante investimento e aprendizagem num 

percurso marcado por obstáculos e conquistas. Nos capítulos seguintes 

estarão retratadas as dificuldades que enfrentei e o trabalho que desenvolvi, na 

tentativa de as superar. Deste modo, ao reportar os episódios que marcaram 

esta minha viagem durante o estágio, pretendo dar a conhecer o processo 

transformativo por que passei.  

 

3.2.1-Da Conceção ao Planeamento 

  

 O processo de planeamento começa bem antes da sua elaboração. Este 

tem início num conjunto de conceções, que vão desde o entendimento acerca 

do ensino, do que é ser professor, da aprendizagem, da disciplina de EF e do 

currículo. Estas conceções são moldadas e reconfiguradas após a análise e 

interpretação de um conjunto de documentos indispensáveis à condução do 

processo de educação e formação do aluno, tais como o Programa Nacional de 

Educação Física, o Projeto Educativo da Escola, o Projeto Curricular de 

Educação Física e o Regulamento Interno. Neste contexto, uma das primeiras 

tarefas que realizei no estágio foi a análise dos documentos orientadores 

referidos. Neste momento, surgiu a primeira peça do puzzle denominada por 

conceção. “O ensino é criado duas vezes: primeiro na conceção e depois na 

realidade” (Bento, 2003, p. 16). 

 Relativamente ao Programa Nacional de Educação Física (PNEF), após 

uma primeira análise, ficou evidente que a EF é considerada uma disciplina 

curricular obrigatória que acompanha os alunos desde o 1º Ciclo até ao Ensino 

Secundário e muitos são os objetivos para a qual contribuí, tais como: 
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“Participar ativamente em todas as situações e procurar o êxito pessoal e do 

grupo; Analisar e interpretar a realização das atividades físicas selecionadas, 

aplicando os conhecimentos sobre técnica, organização e participação, ética 

desportiva; Interpretar crítica e corretamente os acontecimentos no universo 

das atividades físicas, interpretando a sua prática e respetivas condições como 

fatores de elevação cultural dos praticantes e da comunidade em geral; 

Identificar e interpretar os fenómenos da industrialização, urbanismo e poluição 

como fatores limitativos das possibilidades de prática das atividades físicas e 

da aptidão física e da saúde das populações; Conhecer e interpretar os fatores 

de saúde e risco associados à prática das atividades físicas e aplicar as regras 

de higiene e de segurança; Conhecer e aplicar diversos processos de elevação 

e manutenção da condição física de uma forma autónoma no seu quotidiano, 

na perspetiva da saúde, qualidade de vida e bem-estar e elevar o nível 

funcional das capacidades condicionais e coordenativas gerais” (p. 13). A EF 

caminha no sentido de dar resposta a estes mesmos objetivos, procurando, 

através do valor educativo do exercício físico, contribuir para o 

desenvolvimento harmonioso e multilateral do aluno. No entanto, ao avançar 

para a análise detalhada do quadro de extensão da EF, este encontrava-se 

preenchido por uma variedade de áreas e sub-áreas. As três grandes áreas 

são a área das atividades físicas e desportivas, que se decompõe em 

atividades rítmicas expressivas, jogos tradicionais populares e atividades de 

exploração da natureza; a área da aptidão física, que se reporta ao 

desenvolvimento das capacidades motoras e a área dos conhecimentos. 9 

Apercebi-me, desde logo, que era impossível dar resposta a tudo o que era 

pedido. Se para um professor experiente já era uma tarefa complexa, imaginei 

logo como seria para um professor principiante. Vários foram os momentos em 

que me questionei “como vou fazer isto? Qual a melhor solução? Sozinha, 

certamente nunca teria conseguido. Com efeito, neste processo de construção 

foi essencial o apoio da professora orientadora, do professor cooperante e dos 

meus colegas de estágio. 

                                                           
9
 Programa de Educação Física do ensino básico-2º e 3º ciclo (revisão efetuada-2º ciclo em Março de 

2005 e 3º ciclo em Novembro de 2001) 
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 Bento (2003) defende que “os programas têm sido concebidos 

preferencialmente como planos de objetivos e de matéria, com uma 

planificação didático-metodológica difusa. Esta situação não é satisfatória e 

terá que ser futuramente resolvida com a conceção dos programas que 

favorecem a criação e apresentação de coordenações mais propícias dos 

objetivos, matéria e métodos, respeitando assim a teoria e a estrutura da 

atividade de aprendizagem” (p. 24). Considerando estas palavras e 

conjugando-as com as dúvidas que foram surgindo, cheguei a pensar que 

poderia ser uma “super-mulher” e que conseguiria lecionar todas as 

modalidades. No entanto, logo na primeira reunião de estágio com o professor 

cooperante fui elucidada da probabilidade dos alunos não se encontrarem no 

nível avançado, tal como estava contemplado no programa. Sinceramente 

pensei que não seria possível, pois supostamente, as bases já tinham sido 

criadas e desenvolvidas nos anos transatos. Mas, efetivamente o professor 

cooperante tinha toda a razão! Ao realizar as avaliações diagnósticas 

confrontei-me com a verdadeira realidade, grande parte dos alunos da turma 

encontrava-se no nível elementar. Esta constatação fez-me refletir acerca do 

dos efeitos (de pouco sucesso) do ensino para a aprendizagem dos alunos... 

 

3.2.2-Planeamento- as dificuldades de um professor principiante 

 

  Segundo Bento (2003) “A planificação orienta-se para a aprendizagem 

segura e eficaz, para a apropriação, por todos os alunos, de conhecimentos e 

capacidades, o que requer um processo ativo de apropriação da matéria de 

ensino” (p. 22). Não obstante ter conhecimento do processo e ter vivenciado o 

mesmo sob o ponto de vista teórico, foi no confronto com a prática real de 

ensino que verdadeiramente tomei consciência que a arte de planificar é difícil, 

principalmente para um professor principiante.  

 Durante o estágio, muitas foram as vezes em que senti que ainda não 

possuía todas as competências importantes para a consecução do 

planeamento. Confesso que numa fase inicial me senti um pouco perdida e 
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senti o confronto de ter que reformular conhecimentos e aprendizagens, fruto 

da minha formação, que não me permitiam dar resposta às exigências que 

eram solicitadas nesta etapa. Uma das minhas dificuldades, por exemplo, 

reportava-se à definição dos objetivos gerais, comportamentais e específicos. 

Aliás, estas dificuldades foram bem evidentes nos primeiros planos de aula 

elaborados. Perante estas dificuldades tive que encontrar estratégias e meios 

para as conseguir contornar, como se pode comprovar no excerto abaixo 

apresentado. 

 “Senti necessidade de expor algumas das minhas dúvidas, dada a 

dificuldade de definir objetivos comportamentais, gerais e específicos. Para 

mim era ainda algo confuso. A Professora Orientadora esclareceu-me, 

explicitando que os objetivos comportamentais reportam-se a 

comportamentos que pretendemos que os alunos adotem em determinada 

tarefa, reportando-se a níveis concretos de eficácia e eficiência a atingir. 

Para dar resposta à sua definição é necessário incorporar o 

comportamento observável, a condição de realização e a componente 

crítica/critério de êxito. Relativamente ao objetivo específico basta apenas 

definir qual o conteúdo a lecionar” (Reunião final do 2º Período com a 

orientadora e o núcleo de estágio,19/03/2015) 

 

 De igual modo, tive que proceder a uma reconfiguração do currículo do 

10º ano previsto nos Programas Nacionais, que, no meu ponto de vista, foi 

parcialmente conseguida através do Projeto Educativo da Escola e do Projeto 

Curricular de Educação Física. Estes documentos orientadores contribuíram 

para uma prática consciente e equilibrada. Esta reconfiguração passou por 

readaptar o currículo aos meus alunos, uma vez que as suas capacidades 

físicas (nível elementar) se encontravam abaixo das previstas para o ano de 

escolaridade em que se encontravam (nível avançado). Neste sentido, o 

planeamento é, sem dúvida, uma das principais funções do professor, exigindo-

lhe bastante astúcia e comprometimento, uma vez que a seleção dos 

conteúdos deve ser ajustada ao nível dos alunos. Em síntese, não pode haver 

uma planificação estanque sem se ter em conta os alunos. 

 Com o passar do tempo e maior experiência de ensino, o que antes era 

muito complexo, foi-se clarificando. Para isso foi preciso muito empenho, 
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dedicação e vontade para ajustar o programa do 10º ano à realidade da minha 

turma. 

 Finalmente, sistematizada a segunda peça do puzzle - o planeamento – 

era importante transpor o entendimento alcançado para dar resposta às 

necessidades dos meus alunos, isto é, planear para os meus alunos. 

 

3.2.2.1-Planear para os meus alunos 

 

  Os alunos funcionaram como a base de todo o processo de 

planeamento, pelo que todas as alterações e adaptações efetuadas foram com 

a finalidade de atender às particularidades de cada um. Segundo Bento (2003) 

“A definição do essencial e a concentração em pontos fulcrais são requisitos 

indispensáveis em todos os níveis de planeamento, o que exige grandes 

conhecimentos específicos e competência didático-metodológica, bem como 

um grau elevado de consciência de responsabilidade da parte do professor” (p. 

57). Estes níveis de planeamento proferidos por Bento dizem respeito ao 

Planeamento anual, Unidades Didáticas e Planos de aula, identificando-se este 

último como o mais específico e o primeiro como o mais geral. O modelo de 

planeamento adotado neste ano letivo, foi o modelo de estrutura de 

conhecimento (MEC) de Joan Vickers (1990), que atribui ao conteúdo um papel 

de destaque na estruturação e condução do ensino, refletindo um pensamento 

holístico ao longo das quatro categorias transdisciplinares (habilidades 

motoras, cultura desportiva, conceitos psicossociais e fisiologia do treino e 

condição física). Para além disso, encontra-se organizado em diferentes 

módulos nomeadamente: o de análise, tomada de decisão e aplicação. Como 

ponto de partida deste processo, analisam-se os conteúdos em estruturas de 

conhecimento (módulo 1), o meio envolvente (módulo 2) e os alunos (módulo 

3). Já numa segunda fase, a da tomada de decisão, define-se a extensão e 

sequência dos conteúdos (módulo 4), formulam-se os objetivos (módulo 5), 

configura-se a avaliação (módulo 6) e delineiam-se as atividades de 

aprendizagens, bem como as progressões de ensino (módulo 7). Por fim, na 

fase de aplicação, sistematizam-se e organizam-se todos os conhecimentos 
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adquiridos, de forma a aplicá-los aos diferentes níveis de planeamento (módulo 

8).   

 De salientar ainda que durante o estágio realizei dois tipos de Modelos 

de Estrutura do Conhecimento (MEC), um com um carácter mais geral, 

referente ao planeamento anual, e outro mais circunscrito, referente a cada 

modalidade lecionada - Unidade Didática (UD). Encontrado o modelo, no qual o 

conhecimento é realçado, começaram a surgir algumas interrogações sobre 

quais os conteúdos a lecionar. Assim, apercebi-me da importância enfatizada 

por Vickers (1990) relativamente ao conhecimento. A autora destaca que antes 

de estruturar o processo dever-se-á dominar a matéria de ensino. 

 

Planeamento Anual 

 

 Ao nível do planeamento anual, este foi elaborado com base no 

Programa Nacional de Educação Física do Ensino Secundário e no Projeto 

Curricular de Escola (PCE). No PCE tive de atender ao roulement e às 

modalidades a abordar em cada ano, selecionadas pelo grupo de área 

disciplinar de EF, na tentativa de garantir a articulação das exigências e dos 

conteúdos programáticos à situação pedagógica vivenciada. Considerando as 

variáveis apresentadas, constatei que a escola não atende à composição 

curricular contemplada no PNEF para o 10º ano de escolaridade. Esta não 

espelha na totalidade as condições veiculadas pelo PNEF, que considera 4 

Jogos Desportivos Coletivos; Ginástica, Atletismo, Raquetas, Patinagem e 

Dança. Assim, e com base no quadro seguinte, concluiu-se que a escola 

apenas integra no seu plano as matérias nucleares: três desportos coletivos 

(Andebol, Basquetebol e Voleibol) e a Ginástica, sendo que a Dança integra as 

matérias alternativas/opcionais (Quadro 1). 

 

Quadro 1- Conteúdos Programáticos do Plano Curricular de Educação Física da ESAG 

Ano Conteúdos Programáticos 

Nucleares Opcionais 

Desportos Coletivos Desportos Individuais 

10º Andebol Ginástica Dança * 
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Basquetebol 

Voleibol 

(solo, acrobática, mini-trampolim) Luta 

Orientação 

Badminton 

Rugby 

11º Futsal 

Basquetebol 

12º Basquetebol ** 

Futsal 

Andebol 

Voleibol 

Nota 1: Em todos os anos e em todas as aulas são tratados conteúdos relativos à condição física, cultura física e aspetos 

psicossociais 

Nota 2: No ensino secundário, os conteúdos Futsal e Andebol poderão ser substituídos pelo Voleibol, sempre que seja 

pertinente fazê-lo devido aos espaços disponíveis existentes. 

Legenda: * Escolher 1; ** Escolher 2; *** Lecionação dos conteúdos nucleares sujeita à disponibilidade de espaço 

  

 No que concerne ao planeamento da minha turma, a composição 

curricular do PNEF e do grupo disciplinar, não foi seguida, uma vez que, por 

decisão do professor cooperante, houve a substituição da modalidade de 

Andebol por Futebol. Para além desta alteração, importa referir que não foi 

abordada a matéria alternativa opcional. Especificando, na minha turma a 

periodização das atividades/matérias definidas contemplaram a lecionação 

alternada de 4 matérias transversais ao longo de todo o ano letivo, 

nomeadamente o Futebol, Basquetebol, Voleibol e Ginástica, como se pode 

verificar no ANEXO 1. Relativamente ao tipo de estrutura a adotar no 

planeamento, esta ficou bem vincada na primeira reunião com o professor 

cooperante, que nos elucidou sobre os vários tipos de planeamento, vantagens 

e qual pretendia que fosse abordado ao longo do estágio.  

 

 “Tal como não podia deixar de ser, chegou a hora de voltar ao trabalho. Era 

o momento de discutir sobre alguns assuntos, designadamente acerca do 

planeamento anual, unidade didática (Mec´s – modelos de estrutura do 

conhecimento);plano de aula; relação objetivos/avaliação/indicadores; 

funcionamento das primeiras aulas. Este momento também foi importante, 

pois ficamos a conhecer algumas estratégias e metodologias utilizadas 

pelo professor, despertando-me algum interesse, pois nunca tinha parado 

para pensar sobre estes aspetos, como por exemplo, termos apenas 4 

modalidades “tipo” e lecionarmos a mesma modalidade a cada 2 semanas 

(Diário de Bordo, as primeiras impressões, 4/09/2014) 
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 Apercebi-me, desde logo, que esta estrutura era diferente do que 

conhecia. Nunca tinha tido qualquer contacto, nem conhecimento, deste tipo de 

planeamento enquanto aluna, contudo, face às justificações do professor 

cooperante, considerei que seria interessante a sua aplicabilidade. Dado que 

dispunha de um menor número de modalidades, caminhando numa progressão 

vertical ajustada e integrante, despertaria o sucesso condizente com o 

interesse, o divertimento, a perceção, o desafio e a utilidade de cada uma das 

experiências proporcionadas aos alunos.   

 Contornada a primeira fase, foi-nos pedido pela professora orientadora a 

elaboração de um planeamento anual, no respeito por todos os módulos. Este 

“plano de perspetiva global” (Bento, 2003, p. 59) permitiu organizar 

cronologicamente a prática e distribuir as aulas e as unidades didáticas de 

acordo com o roulement de instalações definido pelo grupo de EF. 

Começaram então a surgir as primeiras dificuldades, resultantes da pouca 

experiência. Assim, cada passo que dava era caraterizado por algum receio, 

dado que me estava a deparar pela primeira vez com esta realidade. No 

entanto, com o decorrer do estágio, as ideias tornaram-se mais claras, e o 

processo de operacionalização do planeamento tornou-se mais fluído. De 

salientar ainda que pelo facto de o planeamento ser flexível, este foi alvo de 

reformulações ao longo dos três períodos. Neste sentido, se inicialmente me 

deparei com um documento de excessiva informação e nada prático, com o 

decorrer do tempo fui-me apercebendo que o podia tornar mais útil, específico 

e concreto para a minha prática. Portanto, mais do que uma apresentação dos 

objetivos para cada modalidade e distribuição das matérias, pretendia 

“reflexões estratégicas balizadoras da ação durante todo um ano escolar” 

(Bento, 2003, p. 57), ou seja, uma análise reflexiva sobre todo o processo que 

me permitisse decidir a longo prazo. 

 Em síntese, o planeamento assumiu-se como o elo decisivo da ligação 

entre as exigências programáticas e a minha realidade. Deste modo, não 

bastou apenas analisar os programas, mas também tive que ter em atenção 

outros fatores, tais como as caraterísticas da turma, o espaço e o material. O 

planeamento anual revelou-se assim um documento individual, com 
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caraterísticas próprias resultante das decisões de cada professor tendo em 

conta o contexto de atuação. Ficou ainda evidente que é um projeto que está 

constantemente sujeito a alterações no sentido da melhoria.  

 

Unidades Didáticas  

 

 Reportando-me às unidades didáticas, apesar de na sua estruturação ter 

seguido a mesma lógica do MEC anual, estas reportaram-se a um nível de 

planificação mais periódico e circunscrito. Neste sentido, o MEC de cada 

modalidade foi, igualmente, dividido em três fases: análise (módulos 1,2,3), 

decisões (módulos 4,5,6,7) e aplicação (módulo 8). Também a este nível foram 

surgindo dificuldades, essencialmente nos módulos de decisão e de aplicação. 

 Particularizando, o módulo 4, relativo à extensão e sequência de 

conteúdos, com as funções didáticas e os conteúdos das diferentes aulas, 

constituíram um guião para a minha ação. A articulação de todas as 

componentes foi tida em consideração e tratada ao pormenor. Os conteúdos 

foram sendo introduzidos tendo a consciência que, posteriormente, teria que os 

consolidar. Ademais, os conteúdos selecionados resultaram dos dados obtidos 

na avaliação diagnóstica e dos objetivos perspetivados para os alunos da 

turma.  

 

“No sentido de manter a coerência dos objetivos delineados, tive em atenção 

não só o programa da disciplina para o ano 10º ano, mas também o 

desempenho inicial  (avaliação diagnóstica) demonstrado pelos alunos na 

primeira aula de cada unidade didática.  Ora, com base nesta 

informação, e ao verificar a prestação dos alunos, irei definir objetivos 

ambiciosos, porém concretizáveis, respeitando as quatro categorias 

transdisciplinares: Cultura Desportiva; Fisiologia do Treino e Condição 

Física; Habilidades Motoras e Conceitos Psicossociais” (MEC Basquetebol- 

Módulo 5) 

 

 Neste nível de planificação, a grande questão que se colocou foi relativa 

aos objetivos: quais os objetivos gerais e específicos a definir em cada 
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modalidade, considerando a existência de diferentes níveis de desempenho e a 

sua avaliação? De forma a superar esta dificuldade, os objetivos foram 

definidos pelo núcleo de estágio juntamente com o professor cooperante. A 

decisão foi que estes seriam transversais a todos os alunos, não havendo 

distinção por níveis. Deste modo, a grelha da avaliação sumativa patente no 

módulo 6 de cada modalidade encontrava-se intimamente relacionada com 

esta perspetiva. Neste contexto, foi elaborada uma grelha que facilitasse a 

observação do professor. Este limitava-se assim a observar e registar em cada 

critério a opção “+” - aluno executa; “-“ - não executa ou “+/-” - executa com 

dificuldade - simplificando deste modo o processo de avaliação. No entanto, na 

tentativa de assinalar pela positiva um determinado aluno, dentro do primeiro 

critério, se este realizasse com perfeição seria distinguido com o símbolo 

“++”.De salientar ainda que esta forma de avaliação foi transversal a todos os 

períodos. A preocupação foi a de simplificar, cada vez mais, os critérios a 

observar. 

 

 “Será também importante não descurar a relação existente entre o módulo 

4, respeitante à extensão e sequência dos conteúdos, que tendo sido 

determinado na fase de análise deve estar em consonância com os 

objetivos traçados. Objetivos estes que inevitavelmente estão sempre, ao 

longo da unidade, interligados com a avaliação (módulo 6), no sentido de 

confirmar, ou não, o alcance dos mesmos por parte dos alunos” (Módulo 5- 

Unidade Didática Basquetebol) 

 

 No que ao módulo 8 diz respeito, este alberga informações de todos os 

módulos e implica uma articulação entre eles. Face a esta exigência, este foi o 

módulo que aportou mais dificuldades, dada a complexidade e a necessidade 

de o tornar operacional. No entanto, as correções e as recomendações da 

professora orientadora e do professor cooperante, bem como os diálogos com 

os meus colegas, minimizaram as minhas incertezas e permitiram-me 

aperfeiçoar progressivamente este documento. Depreende-se então que 

apesar de cada módulo apresentar a sua especificidade, estes interligam-se de 

forma lógica, não sendo exequível a não realização ou transposição de 

qualquer um deles. Com a aplicação deste módulo estava facilitada a 
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planificação, uma vez que ao consultá-lo ficava de imediato a saber, o que 

inserir na planificação da aula, dado que este comportava de forma resumida 

as informações oriundas dos restantes módulos.  

 

Plano de Aula  

 

 Relativamente ao plano de aula, este é um instrumento fundamental no 

processo de planeamento do professor. Como refere Bento (2003, p. 101), 

“Nele se resume a convergência do pensamento e da ação do professor”, 

durante todo o processo de estágio.  

 Segundo Bento (2003), as aulas exigem ao professor uma boa 

preparação, caminhando no sentido de estimularem os alunos no seu 

desenvolvimento. Devem também ser horas felizes para o professor, 

proporcionando-lhe alegria e satisfação renovadas na sua profissão. Foi com 

base neste pensamento que planeei as minhas aulas, na procura de 

proporcionar aos alunos situações de aprendizagem motivadoras e capazes de 

estimular o seu interesse para as realizar. No entanto, confesso que até meio 

do segundo período não saí muito da minha zona de segurança devido ao 

medo de errar. Apenas comecei a libertar-me no final do 2º Período. Aí 

comecei a sentir necessidade de incluir no planeamento algumas opções 

metodológicas que me auxiliassem a dar resposta às dificuldades dos alunos. 

Neste sentido, tive que ser capaz de encontrar um modelo instrucional que me 

garantisse a possibilidade de alcançar os objetivos propostos de cada 

modalidade. De entre inúmeros modelos de instrução existentes, uns mais 

centrados no professor e outros que concedem um maior espaço à descoberta 

e iniciativa dos alunos, coube-me encontrar um equilíbrio que permitisse aos 

alunos, por um lado, ver satisfeitas as suas necessidades e, por outro lado, 

terem a possibilidade de exercitar a autonomia. A organização dos grupos de 

trabalho também requereu algum cuidado, porquanto tinha que atender à 

tipologia de alunos que compunha a turma. No caso dos grupos homogéneos 

estes foram constituídos numa fase inicial para poder trabalhar as habilidades 

técnicas por níveis. No caso dos grupos heterogéneos, estes mostraram ser 
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uma boa estratégia de inclusão e motivação para os alunos com maiores 

dificuldades e permitiram-me trabalhar os aspetos psicossociais nos alunos de 

nível mais avançado, uma vez que para eles o que importava era apenas 

competir e ganhar. Esta estratégia foi mais evidente nas modalidades de 

Basquetebol e Voleibol, modalidades em não existiam muitas diferenças ao 

nível das habilidades motoras. No caso do Futebol, desde uma fase inicial que 

foi necessário incidir num trabalho mais técnico com as raparigas. Deste modo, 

exclusivamente nesta modalidade, os alunos foram divididos por sexos - 

enquanto as raparigas realizavam mais tempo trabalho técnico, os rapazes 

incidiam no trabalho tático. 

 Particularizando no caso da Ginástica, na formação de grupos tive que 

atender à composição corporal dos alunos, às interações sociais, ou seja, na 

maioria das vezes os melhores amigos não podiam ficar juntos, uma vez que 

havia maior comunicação e pouco empenho nas atividades propostas. Para 

além disso, esta foi a modalidade em que os alunos progrediram menos, sendo 

apenas possível ensinar os elementos acrobáticos mais simples e alguns 

elementos de ligação para que no final conseguissem realizar uma sequência. 

Mesmo assim foi necessário, na maioria da turma, durante os primeiros 

tempos, duas ajudas para a execução de alguns elementos.  

 Ao nível dos objetivos delineados para cada aula, os exercícios e 

progressões utilizadas resultaram de um longo e complexo processo de 

planeamento carregado de intencionalidade – em resultado da reflexão. As 

dificuldades depreenderam-se essencialmente ao nível da seleção dos 

exercícios. Era fundamental que correspondessem aos objetivos delineados 

em todas as categorias transdisciplinares, aliados à gestão de tempo para cada 

tarefa. Para além disso, a definição dos objetivos comportamentais e da aula 

foram uma das minhas maiores dificuldades que me acompanharam durante 

grande parte do estágio. De facto, tive grandes dificuldades na sua 

operacionalização. Nos exemplos do plano de aula a seguir apresentados 

(Quadro 2), podem ser observadas as alterações a este nível, resultantes das 

correções efetuadas pela professora orientadora e pelo professor cooperante. 

Esta aprendizagem permitiu-me ir solucionando progressivamente a 
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especificidade e, assim, direcionar a minha atividade e a dos alunos para o 

essencial. 

Quadro 2- Plano de Aula nº 59 – Voleibol (as minhas transformações) 

Objetivos da aula Objetivos da aula  

Habilidades motoras - Aplicar os aspetos 

técnicos (passe e manchete) através de 

exercícios critério 1x1. Em contexto de jogo 

2x2 aplicar os aspetos técnicos e táticos 

(ações com e sem bola) e fomentar a 

competitividade e o fair play (conceitos 

psicossociais). 

Aspetos fisiológicos e condição física - 

melhorar a condição física específica de 

cada aluno (força, resistência e 

flexibilidade); cultura desportiva: regras, 

técnica e regulamento de jogo. 

Habilidades motoras - Aplicar as ações 

técnicas (passe e manchete) em 

exercícios critério 1x1 (nível introdutório e 

elementar). Aplicar as ações técnicas e os 

princípios ofensivos (aproximar a bola da 

rede ao 1º toque; colocar a bola no espaço 

vazio) e defensivos (colocar-se/recolocar-

se numa posição central do campo), em 

contexto de jogo 2x2. 

Cultura Desportiva: Compreender e 

aplicar em situação de jogo as regras de 

bola dentro/bola fora e falta na rede. 

Aspetos fisiológicos e condição física – 

Participar ativamente nas situações critério 

e de jogo, resistindo à fadiga; melhorar a 

condição física específica de cada aluno 

através de exercícios critério de força e 

flexibilidade;  

Conceitos Psicossociais: Evidenciar 

respeito pela integridade física dos 

colegas, aceitar as decisões do 

árbitro/professor e falhas dos colegas 

(fairplay) e cooperar com os mesmos nas 

situações de jogo e exercícios critério. 

Objetivos comportamentais Objetivos comportamentais 

- Aumentar a temperatura corporal e o 

trabalho cardiovascular e respiratório, em 

regime de resistência. 

- Melhorar a coordenação motora geral; 

 

- O aluno Aumenta a temperatura corporal 

e o ritmo de corrida, mantendo uma 

intensidade moderada, de modo contínuo. 

- o aluno realizando os exercícios de forma 

coordenada com a máxima amplitude e 

mantendo o ritmo de execução durante 
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 Retomo mais uma vez a ideia que o planeamento deve ser flexível, dado 

que por mais que um plano seja refletido, delineado e pensado ao pormenor, 

não deixa de estar sujeito a imprevistos que possam ocorrer durante a aula, daí 

a importância do plano oculto. Este simboliza a capacidade que um professor 

tem em se adaptar às necessidades que vão surgindo na aula, com intuito de 

melhorar o produto da mesma, capacidade essa que foi posta à prova em 

vários momentos do estágio. 

 

 “Primeiro momento de recurso ao plano oculto. O que retiro desta 

circunstância? O inesperado é algo que pode surgir em qualquer momento 

e em qualquer lugar, por isso, esta experiência permitiu-me perceber que 

no próximo planeamento devo ter em atenção outros pormenores, como 

por exemplo: a modalidade que os meus colegas vão lecionar, o material 

que vão precisar, as permutas dos espaços ou simplesmente se algum 

aluno se sentir mal” (reflexão nº4, Av. Diagnóstica de Ginástica, 25/02/2015) 

 

“São sem dúvida entre estes e outros pequenos pormenores que tenho que 

começar a ter presente e ser capaz de dar resposta nas próximas aulas. É 

assim essencial em alguns momentos “sair fora da caixa” e recorrer ao 

plano oculto, o que certamente garantirá maior qualidade nas minhas 

intervenções e paralelamente permitir-me-á trabalhar a capacidade de 

reagir mais rapidamente a situações controversas que possam surgir em 

contexto de aula” (reflexão nº 55, 30/04/2015) 

 

 Em suma, este conjunto de experiências ao nível da planificação 

assumiram uma magnitude indiscutível ao nível da melhoria da minha atuação, 

bem como na aprendizagem dos alunos. Foram vários os aspetos que alterei 

no modo como planifiquei as aulas, tais como: o método de avaliação, gestão 

de recursos, formação de grupos e adequação dos objetivos à turma em geral 

e aos alunos enquanto individualidades. 

  

todo o percurso. 
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3.2.3-Do Planeamento à Realização  

 

“A grandeza de um ser humano não está no quanto ele sabe, mas no quanto 

ele tem consciência que não sabe. (…) Quem faz escolhas, escreve a sua 

própria história, constrói os seus próprios caminhos” (Cury, 2006, p. 137) . 

 

 A linha que une o planeamento e a realização é uma linha muito ténue. 

Linha essa capaz de confirmar e corroborar (ou não), as premissas que 

estiveram na base do planeamento e assim dar-lhes um sentido prático. Ao 

mesmo tempo, também é possível que um ótimo plano de aula, se transforme 

num plano sem qualquer aspeto positivo. Deste modo, é fundamental que um 

professor consiga perceber se aquilo que planeou é possível de colocar em 

prática, pois nem sempre isto acontece, dado que a lecionação de uma aula 

não é um acontecimento isolado, é necessário ter-se em conta as 

contingências próprias do ato de ensino. 

 

“No planeamento de uma aula não interessa apenas a modalidade a 

lecionar, o objetivo e a sua duração. O planeamento e a sua lecionação não 

se resumem apenas a 90 minutos, no qual o professor entra num espaço 

definido, dá a sua aula, escreve o sumário e vem embora. Existe todo um 

enredo em que estamos envolvidos e devemos atender” (Reflexão nº52, 

Voleibol, 20/04/2015) 

 

 Um bom professor deve ter a capacidade de perceber que por vezes o 

seu planeamento não é o mais adequado, nem responde às necessidades dos 

alunos naquele momento, naquela aula ou naquela situação de aprendizagem 

específica. 

 Ao longo desta experiência inesquecível e ao mesmo tempo 

enriquecedora, também me deparei com imprevistos na prática, que, em 

momento algum, tinham sido alvo da minha atenção aquando do planeamento. 

  Com o passar do tempo fui adquirindo experiência e a minha 

capacidade para antever alguns possíveis imprevistos foi aumentando, no 

entanto, constatei que por mais tempo que dedicasse a antecipar possíveis 

ocorrências, era impossível dar resposta ao inesperado. Na tentativa de querer 
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sempre fazer mais e melhor, não considerei este obstáculo como um entrave 

para a minha prática, mas sim a oportunidade de, aos poucos e poucos, 

conseguir encontrar estratégias para colmatar e ultrapassar todos os desafios 

que iam surgindo no caminho. 

 A vida nem sempre é repleta de momentos de brilho e felicidade. Por 

vezes é a partir dos momentos menos bons que ganhamos uma força 

impulsionadora que nos faz acreditar que tudo é possível. No estágio não foi 

diferente, os momentos bons foram marcantes e valiam todos os dias serem 

recordados, no entanto foram os menos bons que me fizeram lutar e batalhar 

para ultrapassar as adversidades. A busca de conhecimento, a capacidade de 

inovar e incorporar as críticas construtivas que foram sendo tecidas, 

juntamente com a minha vontade de me tornar cada vez melhor, foi 

interminável. Estas caraterísticas foram muito importantes, pois é necessário 

ter sempre presente que os tempos mudam e que os alunos também. Todos 

são diferentes e nós professores temos que aprender com isso, uma vez que 

uma mesma estratégia pode resultar numa turma e noutra não.  

 Tomando como referência este entendimento, de seguida apresentarei 

as dificuldades, ambições e estratégias a que recorri e que foram importantes 

para o meu crescimento a nível pessoal e profissional, ajudando-me a levar a 

bom porto a aprendizagem dos alunos. Neste sentido, e para que isso fosse 

possível, foi necessário recorrer à terceira peça do puzzle - a realização. Neste 

ponto vou reportar-me à forma como coloquei em prática a planificação 

elaborada. 

 

3.2.3.1-A importância das rotinas 

  

 Ao professor é exigido que consiga, no menor tempo possível, a gestão 

das tarefas organizativas da turma, a instrução dos exercícios e a sua 

colocação em prática. Neste sentido, e segundo Rink (1993), é fundamental a 

criação de rotinas para rentabilizar o tempo de aula. É deste modo que o 

controlo da turma melhora e consequentemente o aumento do tempo de 

empenhamento motor. Neste entendimento, para que o processo de gestão 
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seja alcançado de uma forma mais eficaz, é essencial a definição de um 

conjunto de rotinas organizativas, ensinando os alunos a ser e a estar no 

espaço de aula. Esta criação de rotinas ocorreu, essencialmente, durante o 

primeiro período letivo, contudo, em alguns momentos posteriores foi 

necessário o reforço de normas e regras de conduta. Para além dos alunos, 

também senti necessidade de estabelecer rotinas e regras que me auxiliassem 

na prática.  

 As estratégias a que recorri na condução da aula foram várias, sendo 

elas: verificação de material e espaço, gestão do tempo, formação de grupos, 

seleção dos exercícios e recurso a sinaléticas de instrução. Desde o início que 

me preocupei em chegar antecipadamente ao local da aula, permitindo-me 

em primeira instância, verificar o material disponível e espaços, de forma a 

evitar constrangimentos. Assim, se necessário, tinha a possibilidade de 

proceder à reformulação dos exercícios no plano de aula, evitando perdas de 

tempo desnecessárias na organização e gestão. Concomitantemente, 

pretendia servir de exemplo para os meus alunos, uma vez que apenas 

dispunham de 5 minutos para se equiparem e deslocarem para o espaço de 

aula. Foram constantes as tentativas e apelos relativamente aos atrasos, o 

que, por vezes, dificultou o cumprimento das regras que tinham ficado bem 

patentes na aula de apresentação. Deste modo, se não fossem cumpridas 

rapidamente intervinha, pois só assim garantiria a alteração de 

comportamentos. De salientar ainda que o professor cooperante teve um papel 

de extrema importância neste âmbito, intervindo e auxiliando-me em alguns 

momentos. 

 A formação de grupos de trabalho também foi uma rotina que 

mereceu a minha atenção numa fase inicial, isto numa tentativa de evitar 

dispêndios de tempo nas transições dos exercícios e garantir a constituição de 

equipas mistas. Para tal acontecer foi necessário conjugar a formação de 

grupos por níveis de desempenho e a planificação de exercícios tendo em 

conta esses níveis, ou seja, o mesmo exercício era realizado pelos diferentes 

grupos, com graus de complexidade diferente. Utilizei como estratégia 

exercícios cuja organização e número de alunos envolvidos na tarefa fosse 
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semelhante, permitindo uma maior fluidez e dinâmica na aula. Acresce que 

deste modo podia desviar a minha atenção das tarefas organizativas e focar-

me mais na instrução. Paralelamente, com o objetivo de rentabilizar o tempo 

dedicado aos exercícios, primeiro preocupava-me em envolver os alunos nas 

tarefas e posteriormente recorria à instrução por grupos, um a um 

sucessivamente.  

 

 “A estrutura adotada para esta aula foi a mesma que tem sido utilizada em 

aulas anteriores desta modalidade (campo dividido em quatro espaços, 

sendo dois destinados a situações de jogo reduzido 3x3, um espaço para 

trabalhar o lançamento na passada e outro dedicado ao jogo dos 10 

passes). A escolha desta estrutura justifica-se pelo facto de todo o núcleo 

de estágio, incluindo o professor cooperante, considerar que resulta muito 

bem relativamente à distribuição dos alunos pelo espaço e controlo, mas 

sobretudo porque permite manter grande parte da turma em 

empenhamento motor” (Reflexão nº 28, Basquetebol, 8/01/2015)  

 

 Ao assumir esta organização, no final da aula sentia-me exausta, mas 

com o passar do tempo apercebi-me que os alunos já se encontravam 

familiarizados e estavam cada vez mais autónomos, simplificando a minha 

tarefa.  

 Por fim, mas não menos importante, o recurso à sinalética e aos 

sinais sonoros também foram excelentes meios para captar rapidamente a 

atenção dos alunos. Neste sentido, recorria ao assobio ou à palma e os alunos 

sabiam que tinham de terminar o exercício, pois de seguida o professor iria 

falar. Após garantir que todos os alunos estavam concentrados e em silêncio, 

aí sim podia passar à instrução. A sinalética foi utilizada como sinal de reunião, 

para indicar o tipo de formação e organização pretendida naquele momento. 

 Estabelecidas as rotinas, as regras e verificada a melhoria das atitudes e 

comportamentos dos alunos na sala de aula, as bases já se encontravam 

presentes. Na altura desconhecia que existiriam outros momentos, também 

eles difíceis de contornar, uma vez que dada a proximidade da faixa etária e 

alguma ingenuidade de minha parte, fez com que alguns alunos confundissem 

os papéis e tivessem alguma falta de respeito por mim. Outra dificuldade que 
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senti foi ao nível das instruções, mais especificamente na emissão das 

palavras-chave em forma de feedback e na clareza da informação aquando da 

apresentação das tarefas.  

 No contexto da realização do ensino, Rink (1996, p. 43) refere que “Os 

professores eficazes criam um ambiente para a aprendizagem”. Este ambiente 

é conseguido através da coordenação de três sistemas que operam na 

ecologia da escola: sistema de gestão, socialização dos alunos e instrução.  

Um dos objetivos a que me propus no estágio era que dia após dia fosse 

capaz de me aproximar cada vez mais deste modelo de professor eficaz. 

Assim, uma vez criadas as rotinas, o sinal de partida para esta aventura já 

tinha sido dado, e o primeiro obstáculo - sistema de gestão - já tinha sido 

ultrapassado. Deste modo, tinha chegado a hora de avançar para um novo 

desafio – o sistema de socialização dos alunos.  

 Com o passar do tempo fui conhecendo cada vez melhor a turma e a 

cumplicidade predominava. Rodeada por todos eles, sentia-me feliz. Vi assim 

no espaço de aula o “nosso cantinho” de afetividade, de felicidade, com vitórias 

e derrotas, um bom ambiente de aprendizagem, que acredito ter influenciado 

positivamente o processo de ensino. No entanto, nem sempre este bom 

ambiente prevaleceu, tal como retrato no ponto seguinte. 

 

3.2.3.2-Sala de aula: Um espaço de aprendizagem e afetividade 

 

 McCaughtry et. al. (2008) consideram que o ambiente de aprendizagem 

resulta de um encontro entre dois vetores, um vetor primário e um vetor 

secundário, representando o primeiro os professores e o segundo os alunos. 

Ambos influenciados por pensamentos e emoções que determinam o seu 

empenhamento na concretização dos objetivos. A relação existente entre eles 

deve assentar nos princípios do respeito mútuo e da cordialidade, pois ao longo 

de toda a prática pedagógica, ambos os intervenientes nesta relação 

necessitarão de conviver, interagir, partilhar ensinamentos e aprendizagens. 

Será então conveniente a criação de um clima positivo e agradável. Também 

Santos e Simões (2007) salientam a importância existente entre as relações 
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funcionais e sociais, determinando a eficácia do grupo e dessa forma a 

manutenção de um clima favorável que poderá condicionar a forma como os 

alunos respondem às expetativas das várias aprendizagens. Deste modo, as 

funções desempenhadas pelo professor não se devem remeter apenas à 

lecionação das aulas e à transmissão de conhecimentos. A afetividade também 

assume especial relevância, na medida em que constitui o sustentáculo de 

todas as reações da pessoa perante a vida, tratando-se de um requisito 

decisivo na formação do caráter (Vasconcelos et al., 2005). Pode assumir-se, 

portanto, que o sucesso da aprendizagem dependerá, em grande parte, da 

qualidade de mediação entre os dois vetores. 

 Atendendo à minha personalidade, sempre me considerei amiga dos 

meus amigos, respeitadora, cúmplice e por vezes demasiado afetiva, 

repercutindo-se numa grande proximidade nas interações sociais. Foi assim 

que cresci, aprendi a viver em comunidade e é assim que me sinto bem. No 

entanto, em vários momentos da minha vida não me pude cingir ao que sou, 

surgindo a necessidade de parar para pensar o que realmente é esperado 

naquele momento, tendo, por vezes, necessidade de me adaptar. No estágio 

não foi diferente. Inúmeras dúvidas surgiram sobre o melhor modo de me 

relacionar com os alunos e acerca do modo como devia integrar a vertente 

afetiva na minha prática pedagógica. 

 Numa fase inicial, perante esta experiência nova, sem conhecer a turma, 

encontrava-me bastante receosa, pelo que as minhas preocupações incidiram 

primordialmente na transmissão de conteúdos e em questões relacionadas 

com a gestão e organização das aulas, como evidenciei no ponto anterior. 

Neste sentido, Lafortune e Saint-Pierre (2001) afirmam que uma das razões 

que poderá estar na origem de muitos professores descurarem, por exemplo, a 

exposição de emoções e de sentimentos, está relacionada com o facto de as 

suas pretensões se dirigirem para a transmissão dos conteúdos ou com o seu 

desconhecimento face à melhor forma de incorporar as dimensões afetiva e 

metacognitiva no ensino.  

 Se por um lado desejava desenvolver uma relação de proximidade que 

destruísse a barreira que habitualmente se ergue no primeiro contato, por 
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outro, via no distanciamento uma estratégia para me salvaguardar, ou seja, 

para garantir a minha autoridade e, consequentemente, o controlo da turma. 

Não sabia bem o que fazer, provavelmente não existia nenhuma receita 

ideal. Fui-me apercebendo com o tempo que a postura adotada não podia ser 

igual em todas as aulas, pois apesar de o professor e os alunos serem os 

mesmos, era importante considerar o contexto envolvente pois cada aula tinha 

as suas particularidades.  

 Com o decorrer do estágio e atendendo à minha personalidade, de uma 

forma um pouco inconsciente, fui-me aproximando cada vez mais dos alunos e 

o clima afetivo predominava na sala de aula, aumentando dia após dia. Esta 

afetividade vislumbrava-se para quem se encontrava no exterior, no entanto 

dado que cada pessoa assume um caráter particular, influenciado pela forma 

de ver o mundo, torna-se difícil que todos consigam compreender o verdadeiro 

sentimento que me invadiu. Nem sempre o que sentimos é fácil de se 

expressar. Na tentativa de melhor reportar esta relação afetiva que fui 

construindo com os alunos considerei pertinente recorrer ao método visual, 

uma vez que este não tem apenas em atenção o conteúdo, mas também o seu 

contexto, porquanto o conteúdo varia substancialmente nas interações 

existentes entre o professor dentro e fora da aula. Segundo Pink (2009), a 

photo-elicitation, consiste na seleção de um número de fotografias, carregadas 

de significado e importância nos detalhes para quem as tira, que de outra forma 

poderiam ser considerados para segundo plano. Foi neste entendimento que 

no presente ponto recorri a fotografias representativas de momentos 

importantes passados com a turma ao longo do estágio (Figuras 1 e 2)10. No 

entanto, o significado atribuído a quem visualiza as fotografias poderá variar de 

acordo com a interpretação que lhe é feita, por isso optei por estabelecer uma 

relação entre as imagens apresentadas com texto ou excertos das reflexões 

das aulas, com o intuito de tornar mais clarividentes as minhas vivências ao 

longo da minha caminhada no estágio. 

 

                                                           
10

 A apresentação das fotografias teve o consentimento dos encarregados de educação dos alunos. 
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“Sinto que estou a crescer! Olho para trás e já passou tanto tempo... Ainda 

ontem aqui cheguei e nada ou pouco sabia do trabalho que me esperava, 

as alegrias e os sorrisos que se avizinhavam. Ainda bem que finalmente 

pude concretizar o meu sonho, tudo vale a pena!” (Reflexão nº 48, Voleibol, 

7/04/2015) 

 

 Apesar de toda a afetividade, houve momentos menos bons. Destaco o 

segundo período quando comecei a percecionar que a proximidade com os 

alunos estava a prejudicar a lecionação das aulas. Com efeito, por vezes, a 

afetividade sobrepunha-se à aprendizagem e não era isso que eu pretendia de 

forma alguma.  

“Nem tudo é um mar de rosas. Esta aula foi mais um desses momentos 

pois, por desrespeito ao professor cooperante dois dos alunos foram alvo 

de uma falta disciplinar. As expulsões influenciaram o clima da aula, 

aumentando as conversas paralelas e desmotivação nos alunos. Na 

verdade também me apanhou de surpresa, pois não sabia bem como havia 

de prosseguir com a aula como se nada tivesse acontecido. Na verdade, 

aquele momento também mexeu comigo” (reflexão nº 52, 20/04/2015) 

 

 “Ultimamente sinto que me encontro num meio de uma ponte à procura do 

caminho correto para voltar para casa. Apenas existem duas escolhas: 

continuar com a postura assumida ou assumir uma posição autoritária, 

podendo correr o risco de afastar e desmotivar os alunos. Ao mesmo 

tempo predomina a incerteza de decidir qual a mais acertada… É certo que 

tal como em todas as profissões, também o caminho que um professor 

Figura 2 - Não há nada mais bonito do que cinco 

sorrisos e um coração cheio de alegria 

 

Figura 1 - Uma imagem vale mais do que 1000 palavras 
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percorre por vezes é conturbado e é nesta luta diária que me encontro pois, 

preciso de encontrar um ponto de equilíbrio em que me sinta bem” 

(Reflexão nº 50, Futebol, 14/04/2015) 

 

 Face a esta situação e após vários momentos de reflexão, senti 

necessidade de adotar uma postura mais assertiva e autoritária, com intuito de 

marcar a minha posição. No entanto, como se pode verificar no excerto que se 

segue, não foi fácil assumir o comportamento impessoal e distante que 

pretendia: 

“O que deverei fazer? Não me quero afastar dos alunos, mas ao mesmo 

tempo, quando as minhas aulas correm menos bem devido a determinadas 

situações de falta de respeito dos alunos, dou por mim a adotar uma 

postura mais autoritária e firme para conseguir dar continuidade à mesma. 

É sem dúvida algo que tenho tentado fazer ao longo das aulas, na procura 

de demonstrar que com respeito e um pouco de firmeza é possível alcançar 

um bom clima na aula. Tentarei vislumbrar outras estratégias que me 

possam posicionar numa situação de equilíbrio entre a minha 

personalidade e os resultados que pretendo alcançar, no que se refere ao 

comportamento na aula” (Reflexão nº 57,Voleibol, 7/05/2015) 

 Esta mudança de atitude não foi fácil, mas foi necessária. De facto, em 

determinados momentos não me sentia respeitada e, por vezes, tornava-se 

impossível cumprir o tempo dos exercícios, uma vez que despendia muito 

tempo até obter silêncio e captar a atenção dos alunos. Chegou mesmo a 

ocorrer uma situação em que o professor cooperante expulsou dois alunos, 

pelo acumular de comportamentos desrespeitosos perante o professor e os 

restantes colegas.  

“Ao mesmo tempo acho que a culpa também advém dos alunos. Penso que 

também devo considerar os fatores da educação e do respeito, que 

infelizmente tem tido um peso extremamente negativo nas minhas aulas. É 

uma luta constante para ensinar os alunos a saberem estar na sala de aula” 

(Reflexão nº 53, Basquetebol, 30/04/2015) 

 Associado ao mau comportamento, percecionei que alguns alunos não 

estavam a conseguir separar a afetividade existente, refletindo-se em alguns 

excessos, por parte dos mesmos.  



72 
 

“É próprio da idade, eu sei. Mas também sei que tem sido complicado 

fazer-lhes entender que o professor para além de amigo e conselheiro é 

alguém que lhes ensina e quer que eles aprendam. Amigo esse que 

também quer que tirem partido das aulas de Educação Física, que 

respeitem os colegas e sobretudo a si próprios, aproveitando estes 

momentos para crescerem como cidadãos e rodeados de pessoas que se 

orgulhem deles” (Reflexão nº 53, Basquetebol, 30/04/2015) 

 

 Adotada esta postura mais firme e assertiva, a minha motivação para a 

lecionação das aulas diminuiu e consequentemente o distanciamento aos 

alunos aumentou. Neste processo senti que recuperei a minha posição a 

metade do 3º Período. No entanto, em vários momentos tive que reforçar os 

comportamentos, relembrar as regras, elevar o tom de voz e conversar com os 

alunos, na tentativa que estes compreendessem que podiam dar mais e 

melhor, pois tinham muitas capacidades.  

 Um dos momentos que considero que também marcou a minha 

passagem no estágio foi quando numa das aulas, com alguma tristeza, referi 

(em desabafo) que já “estava tudo a terminar e não precisavam de estar 

mais comigo”. Acredito seriamente que estas palavras tenham tido efeito nos 

alunos. Foi aí que verdadeiramente tomaram consciência da dificuldade deste 

processo e que no final do ano não lhes lecionaria mais nenhuma aula. A partir 

daqui tudo mudou. Quando cheguei na semana seguinte, não queria 

acreditar! Tudo parecia diferente, estava perante uma turma incrível, foi das 

melhores aulas que lecionei. 

 

“Esta aula ficou marcada por um turbilhão de emoções, um misto de 

nostalgia envolvido em felicidade, determinação e aprendizagem. Faltavam 

duas semanas para o final. Foi com este sentimento que entrei no pavilhão, 

no meu espaço de aula e que rapidamente invadiu o meu coração, quando 

olhei para os meus alunos e os ouvi dizer que estavam ansiosos por 

aproveitar estes últimos momentos, pois já estavam a ficar com saudades 

minhas e ainda não me tinha ido embora! Será sem dúvida uma das 

melhores recordações que levo com imensa gratidão deste estágio” 

(Reflexão nº 48, Voleibol, 7/04/2015) 
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 Findo o estágio, posso referir que o contato com os alunos da turma foi 

uma experiência única pois, cada um com o seu jeito peculiar, uns mais 

distraídos, outros mais calados, outros mais brincalhões, todos se tornaram 

especiais. Certamente uma das melhores recordações que levo deste estágio 

são os bons momentos passados, os sorrisos partilhados, as dificuldades 

ultrapassadas e vitórias alcançadas, bem como um bocadinho de cada um, 

pois todos deixarão a sua marca.  

 

“Professora, foi sem dúvida uma das aulas que mais gostei, podíamos ter 

feito mais vezes. Assim vale a pena vir à aula, consegui aprender e divertir-

me ao mesmo tempo“ (Depoimento do aluno nº 7 da turma, aula nº62, Futebol, 

26/05/2015) 

 

3.2.3.3-Melhorar a aprendizagem otimizando a instrução 

 

 Resgatando o conceito de sistemas operantes na ecologia da escola, o 

meu último obstáculo diz respeito ao sistema de instrução. Siedentop (1996), 

considera que uma aula bem organizada, com os alunos envolvidos nas 

atividades, tal qual o professor solicitou, satisfeitos com o que estão a fazer e 

bem comportados, embora reúna ingredientes de uma boa aula, não o é 

necessariamente, principalmente se não tiver como objetivo deliberado o 

desenvolvimento da aprendizagem dos alunos. Neste seguimento, compreendi 

que ainda não possuía os requisitos necessários à aprendizagem dos alunos, 

sendo fundamental otimizar a instrução, uma vez que a capacidade de 

comunicar constitui um dos fatores determinantes da eficácia pedagógica.  

 Segundo Rosado e Mesquita (2011), “a instrução ocupa um lugar nobre, 

ao referenciar-se à informação diretamente relacionada com os objetivos e a 

matéria de ensino. Por tal motivo, esta é conotada como a chave da 

estruturação e modificação das situações de aprendizagem, porquanto da 

eficácia dos processos que integra dependem, em grande medida, os 

resultados da aprendizagem dos alunos” (p. 69). Cabe ao professor conhecer o 
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que pode influenciar a aprendizagem dos alunos, designadamente no que 

concerne às estratégias instrucionais.  

 Num espaço onde a prática impera como aspeto fundamental, a 

comunicação como forma de ligação entre aquilo que o professor pretende e o 

que o aluno tem de fazer ou compreender é essencial. Contudo, o professor 

deve ter patente que os processos de comunicação são, naturalmente, objeto 

de um conjunto de barreiras, salientando-se a perceção seletiva, a sobrecarga 

da informação, a linguagem e o próprio meio envolvente. De facto, a 

comunicação, pela linguagem, envolve uma transformação da realidade e está 

sujeita a várias distorções, havendo possibilidade de perdas significativas de 

informação. Durante a prática pedagógica deparei-me com algumas destas 

barreiras, que nem sempre foram possíveis de alterar pois não dependiam só 

de mim. Refiro-me às condições espaciais, uma vez que aquando a lecionação 

das aulas, o pavilhão se encontrava dividido em três espaços e ocupado por 

um elevado número de alunos que constituía as turmas, pelo que o ruído que 

daí resultava constituiu-se como uma dificuldade. Face a esta realidade, tive 

que me adaptar. Comecei a preocupar-me cada vez mais com o meu 

posicionamento, afastando-me dos espaços circundantes que podiam ser 

considerados um fator de distração. Paralelamente, com o intuito de diminuir a 

perda de informação, optava por instruir e fornecer os feedbacks com a turma 

reunida e sentada, de forma a manter um maior distanciamento, dada a altura 

dos alunos. No entanto, senti que esta estratégia não era suficiente, sendo 

importante perceber onde e como os alunos perdiam grande parte da 

informação transmitida, e o que poderia fazer para contornar esta situação. 

Neste sentido, considerei que os planos de observações elaborados ao longo 

dos três períodos me podiam auxiliar neste processo. Estes planos pretendiam 

responder aos objetivos de cada aluno estagiário, contendo indicadores 

específicos, que se fossem cumpridos dariam resposta aos mesmos. Assim, os 

meus objetivos, no segundo e terceiro períodos, recaíram predominantemente 

na instrução, projeção de voz e feedbacks em formato palavras-chave. 

Estavam encontrados os aspetos onde haveria de centrar a minha atenção, 
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com intuito de otimizar a instrução e consequentemente melhorar a 

aprendizagem dos meus alunos. 

 Tal como nos diz Rink (1985, p. 3), “ensinar é uma atividade complexa”, 

cujo objetivo primordial é que o aluno aprenda. Neste caminho, para a 

aprendizagem do aluno, o professor tem a função de dirigir o processo ensino-

aprendizagem (Bento, 2003; Rink, 1985). A instrução é assim um meio que 

facilita a função do professor, isto é, um conjunto de ações ajustadas e 

contextualizadas, que o professor realiza para ajudar os alunos a atingirem os 

objetivos traçados e, consequentemente, a aprender.  

  De acordo com Metzler (2000), para usar eficazmente as habilidades de 

ensino, o professor deve planear cuidadosamente o seu ensino, experienciar 

as habilidades e atualizar regularmente as suas competências de instrução. A 

capacidade de instruir com significado, deve ser resultante de um conjunto de 

experimentação de diferentes estratégias, mediante uma íntima reflexão, a fim 

de progressivamente chegar ao ideal, atendendo às necessidades dos alunos. 

Ao longo das aulas várias foram as formas utilizadas para expor as tarefas aos 

alunos para que estes compreendessem a dinâmica e cumprissem as 

componentes críticas. Entre elas, destaco a clareza e a brevidade da instrução, 

nunca descurando a terminologia específica dos conteúdos, a demonstração, 

as palavras-chave e o feedback. 

 Todas as aulas foram momentos de aprendizagem e contribuíram 

positivamente para melhorar a minha intervenção. Neste sentido, ao nível da 

apresentação das tarefas fui-me apercebendo que não bastava simplesmente 

reunir a turma e garantir o silêncio, pois este não é sinónimo de alunos atentos. 

Assim, preocupei-me em reduzir o tempo de instrução e a quantidade de 

informação transmitida, bem como utilizar o questionamento. 

 A transmissão do conteúdo, isto é, a exposição, tem que ser cuidada. 

Segundo Rosado e Mesquita (2011), existe um critério que permite uma 

exposição com melhor qualidade, nomeadamente: o tempo da sessão, levando 

à necessidade da preleção ser sucinta e focada nos objetivos da aula, nos 

aspetos mais relevantes da informação, permitindo disponibilizar mais tempo 

para a prática. Para que fosse possível, foi necessário investir no conhecimento 
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mais profundo da matéria de ensino, fruto do estudo autónomo, das aulas 

observadas dos meus colegas estagiários e professores e principalmente das 

reuniões com o professor cooperante e análise das aulas observadas por parte 

da professora orientadora. De realçar ainda a experiência realizada no 3º 

Período, resultante de uma aula observada, na qual fui munida de um gravador 

e posteriormente realizei a transcrição da aula. Foi sem dúvida muito rentável, 

pois permitiu-me confrontar a minha perceção com o que realmente tinha dito. 

Os excertos abaixo apresentados reportam algumas das falhas que percecionei 

no processo instrucional e que após melhoradas me permitiriam maior 

qualidade instrucional. 

“Parem no lugar e ouçam”- Instrução 

“É isso, muito bem”- Reforço Positivo 

“O primeiro exercício vocês estão um à frente do outro e realizam aquele 

exercício de passe curto e o 2º passe longo. Vamos trabalhar a 

verticalidade do passe, ou seja, a bola assume uma trajetória alta.  

Para não perderem a bola ou chegarem tarde após o 1º toque ficam com as 

mãos em cima. Dou-vos a possibilidade de quem sentir facilidade vai 

tentar retirar o olhar da bola, ou seja, após o 1º toque olha para a frente e 

de seguida realiza o segundo para o colega que vem atrás vir buscar a 

bola. Outra chamada de atenção, o colega após o exercício vem mesmo 

para trás, não quero ninguém ao lado, este aspeto também faz parte do 

exercício” (1’08’’, aula nº59 Voleibol, 14/05/2015) – Apresentação da tarefa 

 A análise e reflexão dos excertos apresentados alertou-me para a 

necessidade de melhorar a minha linguagem. Apercebi-me que seria mais 

rentável se substituísse o “ouçam” por “prestem atenção”; relativamente ao 

segundo exemplo, se pretendo motivar ou reforçar um comportamento, torna-

se importante a especificidade. No que concerne ao último excerto, se o 

analisar quanto ao tempo, até poderia não considerar demasiado, no entanto, 

tendo em conta a variabilidade das tarefas, o facto de estar perante uma aula 

de consolidação e os alunos já conhecerem o tipo de organização e a tarefa, o 

tempo de instrução não foi longo. A preleção deve ser planeada, focando-se 

nos aspetos principais, exigindo por isso um conhecimento prévio da matéria 



77 
 

em questão, de forma a usar os conhecimentos e conceitos técnico e táticos 

adequados. Segundo Rosado e Mesquita (2011) podem ser definidos alguns 

critérios de realização das exposições que apresento de seguida: somente a 

informação mais relevante, uma vez que, longas exposições podem gerar 

comportamentos de desatenção e indisciplina; a apresentação da informação 

deve ser planeada cuidadosamente; a duração da preleção deve ser prevista, 

devendo-se fazer nos momentos que precedem à atividade motora; os 

momentos de exposição devem prever vários aspetos, tais como: materiais 

necessários, a posição dos alunos, devendo estar todos orientados para o 

professor; por último, combinar sinais de sinalização prévia para a intervenção 

de um aluno. Assim sendo, a minha ação passou por procurar realizar 

preleções mais sucintas, focadas no essencial da informação a transmitir, 

juntamente com um maior reforço das regras, de modo a garantir a atenção 

dos alunos. 

3.2.3.4-O poder do Feedback 

 

 No decorrer das tarefas motoras, existe a necessidade de regular a 

atividade dos alunos, de modo a que estes assimilem as informações 

fornecidas e consigam realizar as habilidades motoras de forma adequada, isto 

é, de acordo com o que é prescrito nos momentos de instrução. Neste sentido, 

surgiu a necessidade de recorrer ao feedback pedagógico.  

 Segundo Fishman e Tobey (1978), o feedback é definido como um 

comportamento do professor de reação à resposta motora ou cognitiva de um 

aluno ou atleta, tendo por objetivo modificar essa resposta, no sentido da 

aquisição ou realização de uma habilidade. Já segundo Rosado e Mesquita 

(2011), esta “variável é considerada como a de maior valor para os ganhos da 

aprendizagem” (p. 82). Esta constatação é também corroborada por Mota 

(1989) que caracteriza o feedback como uma variável importante na 

determinação da eficácia e qualidade do ensino.  

 O feedback foi ao longo do estágio uma mais-valia no processo de 

interação pedagógica. Este foi a ferramenta essencial que me auxiliou a levar 

os alunos a alterarem a sua execução, aproximando-se do comportamento 
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esperado. De igual modo, pretendia que estes tomassem consciência de quais 

os aspetos mais importantes a ter em atenção aquando a realização dos 

movimentos. 

 Arnold (1981), de acordo com o foco sobre a qual está centrada a 

informação transmitida ao aluno, distinguiu dois tipos de feedback pedagógico: 

 Feedback de conhecimento da performance – em que a informação 

transmitida está centrada na execução dos movimentos, isto é, no 

processo. 

 Feedback de conhecimento do resultado – em que a informação 

fornecida é relativa ao resultado pretendido através da execução da 

habilidade. 

 No âmbito da prática de ensino, numa fase inicial da aprendizagem das 

habilidades, os feedbacks fornecidos aos alunos foram dotados de um teor 

informativo, face à importância destes necessitarem de referências concretas 

acerca da forma como deviam executar os movimentos e os processos a 

desenvolver para melhorar a performance (Schmidth, 1991). No entanto, 

sempre procurei ter presente o feedback de conhecimento do resultado, no 

sentido de motivar os alunos para a prática e, assim, procurar desenvolver a 

sua atividade na procura do sucesso, principalmente nos momentos em que a 

competição estava presente. 

 Face à pouca experiência, apresentei algumas lacunas ao nível da 

qualidade do feedback, sendo mais evidente nos 1º e 2º Períodos, em que 

sentia dificuldade em conseguir diagnosticar os principais erros dos alunos, 

embora não considerasse que era por falta de domínio do conteúdo. 

Significava que observava os alunos e na grande maioria sabia identificar qual 

o erro na execução, contudo nem sempre conseguia determinar qual a causa, 

influenciando a tomada de decisão. Esta dificuldade encontra-se confrontada 

com o que é evidenciado por Hoffman (1977), que afirma que os professores 

que não conseguem identificar erros críticos nas respostas dos alunos, ou não 

interpretam corretamente o seu significado, estão destinados a cometer erros 

quando entram na fase da prescrição. Por isso, algumas vezes não sabia se 

devia reagir ou não, pois tinha receio de estar a dar indicações incorretas aos 
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alunos, dando continuidade à execução do erro. Não obstante a dúvida, na 

maioria das vezes fornecia um feedback com o intuito de melhorar o seu 

desempenho. No meu leque de preocupações também observava se havia 

mudanças no comportamento motor do aluno e a sua tentativa de melhoria do 

gesto técnico, garantindo o fecho do ciclo de feedback. Pierón e Delmelle (cit. 

por Rosado e Mesquita, 2011) defendem que o professor deve obedecer a uma 

sequência de comportamentos que lhe permitirá o fecho do ciclo de feedback, 

nomeadamente: “observação e identificação do erro na prestação; tomada de 

decisão; feedback informativo; observação das mudanças no comportamento 

motor do aluno; eventual observação de uma nova tentativa do gesto e 

ocorrência de um novo feedback pedagógico” (p. 83). Neste sentido, quando 

não verificasse a mudança de comportamento por parte do aluno, procurava de 

novo um feedback e no final da aula refletia juntamente com o professor 

cooperante e com os meus colegas estagiários. O objetivo era procurar as 

melhores soluções para a resolução da ineficácia da minha intervenção. E foi 

assim que fui evoluindo a este nível.  

A par destas reflexões, nas modalidades em que sentia mais dificuldade 

na sua lecionação, usei como estratégia, aquando da fase de planeamento, 

treinar os exercícios que pretendia apresentar na aula. Esta estratégia permitia-

me tomar consciência das dificuldades dos alunos, ditando um maior cuidado 

aquando da apresentação das tarefas, na tentativa de dar resposta a essas 

dificuldades. 

 No que concerne à direção dos feedbacks, estes podem ser individuais 

ou globais. Durante a minha prática tenho consciência que utilizei um maior 

número de vezes o feedback individual de natureza descritiva e prescritiva. 

Esta perceção foi comprovada pela análise efetuada na aula gravada, tal como 

se pode verificar pela seguinte transcrição. 

 

“Carolina estas com a palma da mão muito voltada para trás, quero a palma 

da mão para cima” (Aula gravada, Voleibol, 14/05/2015) 
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“Rui após o 1º toque não venhas com as mãos para baixo, estás a chegar 

muito tarde à bola, fica com as mãos junto à testa” (Aula gravada, Voleibol, 

14/05/2015) 

 

Numa fase inicial tendia a despender muito tempo, pois tinha tendência 

a explicar tudo ao pormenor, perdendo, por vezes, o contacto visual com a 

restante turma. Esta foi uma dificuldade ultrapassada com a experiência e 

recurso à regra dos três C’s (clara, curta e concisa). Por sua vez, quando 

constatava que os níveis de prática dos alunos eram idênticos na tarefa optava 

por dirigir feedbacks para aquele grupo em particular ou a toda a turma. Esta 

estratégia constituiu uma forma de modelação de comportamentos, isto é, de 

utilizar o comportamento de um indivíduo como exemplo para os outros 

visualizarem. Este tipo de intervenção foi útil principalmente durante os 

exercícios em que pretendia a alteração de comportamentos, diminuindo o 

tempo entre as transições, dado que os alunos permaneciam no mesmo local 

onde se encontravam a realizar a tarefa.  

 O timing de feedback também deve ser tido em conta, pois como 

advogam Rosado e Mesquita (2011, p. 90) “cria condições acrescidas para a 

sua eficácia”. Contudo, este pode também ser emitido durante a execução, 

permitindo corrigir um determinado erro. Os feedbacks emitidos muito tempo 

após a execução tendem a ser menos eficazes, porquanto os pormenores 

dessa execução já foram esquecidos pelo aluno. 

 Associado ao feedback, a demonstração e o recurso a palavras-chave, 

que representavam as componentes críticas, foram bons auxiliares na tentativa 

de propiciar a alteração de comportamentos motores dos alunos. 

  Tendo em conta alguns exemplos da aula gravada, segundo o meu 

ponto de vista, penso que a maioria das vezes os feedbacks que utilizei foram 

pertinentes e ajustados à situação em causa, uma vez que os alunos ainda 

apresentavam erros grosseiros, que nesta fase já não deviam existir. Deste 

modo, a minha constante intervenção foi na tentativa de tentar garantir 

qualidade na execução nas tarefas, colmatando os erros. Esta foi a intervenção 

que considerei mais ajustada. No entanto, deparei-me com o que é defendido 

por Schmidth (1991) - o feedback centrado no conteúdo informativo é acrescido 
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pelo facto de os praticantes necessitarem de referências concretas acerca da 

forma como executam os movimentos e dos processos a desenvolver para 

melhorar a performance, ou seja, numa fase inicial. 

 Em síntese, é visível a importância central que o processo instrucional, 

por recurso a estratégias verbais, assume na condução do processo de ensino-

aprendizagem, designadamente a emissão de feedbacks. Este foi uma 

ferramenta poderosa e necessária à aprendizagem das habilidades motoras, 

quando fornecido de forma oportuna. Deste modo, este deve ser sempre tido 

em conta pelo professor quando planeia e dirige a sua aula, apesar de na 

realidade a sua aplicação ser de elevada complexidade. Contudo, 

paralelamente a esta tipologia de instrução, as componentes não-verbais 

também emergem como elementos decisivos da qualidade da intervenção.   

 

3.2.3.5-Um olhar atento vale mais que 1000 palavras 

 

 Na tentativa de transmitir ao aluno clara e objetivamente a forma de 

realização de uma tarefa motora, torna-se essencial combinar a informação 

verbal, visual e ensaio verbal (Rink, 1985).  

  

 “Ao longo das aulas tive sempre presente o recurso a referências visuais, 

sendo estas bastante importantes, principalmente no que diz respeito a 

situações onde se verificam barreiras à comunicação. De igual modo, é 

também importante considerar que na situação de explicação e 

simultaneamente demonstração, esta última deve ser sempre efetuada em 

contexto real, ou seja, deve ser dinâmica e fluída, de acordo com o que se 

pretende exatamente no exercício” (Reflexão nº 28, Basquetebol, 8/01/2015) 

 

 Atendendo às palavras de Rosado e Mesquita (2011), que advogam que 

muitas vezes atendemos melhor ao que vemos do que ao que ouvimos, na 

apresentação das tarefas recorri com frequência à demonstração. Bento 

(2003), por sua vez, considera que a demonstração por parte do professor 

pode contribuir para a afirmação da sua competência e autoridade. Não 
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obstante, sempre que possível recorri aos alunos como agentes de ensino, 

solicitando-lhes o desempenho deste papel. Esta foi a estratégia que encontrei 

para colmatar as inseguranças oriundas da minha inexperiência em algumas 

modalidades e evitar o constrangimento e a vulnerabilidade resultante de uma 

demonstração mal conseguida. Considero que esta estratégia foi vantajosa, 

dado que possuía alunos federados em todas as modalidades lecionadas, 

sendo uma mais-valia para mim. Ademais, Rosado e Mesquita (2011) 

aconselham que a demonstração seja, sempre que possível, realizada pelos 

alunos, “pelo seu efeito de modelação comportamental (gratificação do 

praticante escolhido, criação de um clima relacional positivo de imitação). Para 

além disso, liberta o professor para a focalização dos alunos nos aspetos 

relevantes a atender, através do complemento da informação verbal” (p. 98).  

 

 “Na presente aula recorri sempre ao mesmo aluno para as demonstrações 

e ao mesmo tempo forneci as palavras-chave” (Reflexão nº 35, Ginástica, 

3/02/2015) 

 

3.2.4-A arte de avaliar os alunos 

 

 A última peça para que o puzzle ficasse completo denomina-se de 

avaliação. Esta foi uma tarefa central no processo de ensino e de 

aprendizagem, que, tal como as restantes tarefas, teve de ser pensada e 

planeada de acordo com os objetivos previamente definidos. 

 Rink (1993), considera a avaliação como “o processo de reunir 

informação para fazer um julgamento sobre produtos e processos na situação 

instrucional. A avaliação pode ser formal ou informal, formativa ou sumativa e 

referenciada à norma ou ao critério” (p. 232). Por sua vez Mesquita (2013) 

refere que a avaliação é o processo de determinar a extensão com que os 

objetivos educacionais se concretizam. 

 Neste seguimento, a avaliação ostenta a importância de ser o resultado 

de um processo complexo de ensino-aprendizagem, na medida em que só 

através dela é possível determinar os resultados da ação de aprendizagem dos 
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alunos, bem como o grau de realização dos objetivos. Avaliar é, assim, 

fundamental no ato pedagógico, caso seja realizada de forma contínua, 

assinalando em que medida o processo alcança os objetivos pelo confronto 

entre as metas fixadas e as alcançadas (Mesquita, 2013). 

 Deste modo, e no sentido de fazer jus aos objetivos da avaliação, ao 

longo do ano letivo recorri às seguintes formas de avaliação: Avaliação 

Diagnóstica (AD), Avaliação Formativa (AF) e Avaliação Sumativa (AS). No 

processo avaliativo, procurei atender aos quadros referenciais da Escola onde 

realizei o estágio, que foram definidos pelo departamento de EF. Todavia, no 

início nada parecia simples e esclarecedor, pelo que tive algumas dificuldades 

antes e durante o processo avaliativo. 

 Particularizando, a AD ocorreu na primeira aula de cada modalidade 

lecionada, antes da planificação da Unidade Didática. Mas porquê? A 

justificação é simples. Esta tomada de posição permite-me pela apreciação e 

análise dos dados recolhidos, adequar os conteúdos a lecionar, atendendo à 

particularidade dos alunos, permitindo, eventualmente, organizar o 

planeamento segundo níveis de desempenho. Como as AD decorreram no 

início do ano letivo, consegui ter um conhecimento do ponto de partida, 

podendo desta forma planificar de forma adequada e atendendo à 

especificidade dos alunos que tinha. O processo de planeamento tornou-se 

mais simples e, simultaneamente, mais congruente com a realidade. Deste 

modo, a AD assumiu um papel importante de recolha de informação que me 

permitiu orientar e regular o processo de ensino-aprendizagem. 

 

“Para uma organização coerente e consistente de uma Unidade Didática é 

fulcral o conhecimento do nível de desempenho dos alunos. Este 

conhecimento deve ser cuidado e adquirido através de uma avaliação 

inicial da modalidade, não descurando a ideia de como vou avaliar; que 

tipo de grelha irei utilizar e quais os parâmetros a considerar” (Módulo 3, 

Unidade Didática de Ginástica) 

 

 As dificuldades na avaliação surgiram logo na primeira aula, quando 

constatei que tinha passado praticamente todo o tempo agarrada a uma folha e 



84 
 

uma caneta, com a principal preocupação de quantificar o desempenho dos 

alunos. Mais tarde, quando me sentei para refletir, verifiquei que tinha atribuído 

demasiada importância a indicadores que eram pouco relevantes para 

diagnosticar o nível em que os alunos se encontravam. Percebi assim que as 

grelhas elaboradas pelo núcleo de estágio para além de conterem muitos 

indicadores a observar referentes a cada conteúdo, também eram pouco 

explícitos.  

 

 “Considero que poderá ter sido uma falha do núcleo relativamente à 

construção da grelha de avaliação. Esta era extensa e os critérios que nos 

propusemos a analisar eram um pouco vagos” (reflexão nº2, Av. Diagnóstica 

Basquetebol, 18/09/2014) 

 

 Dado que nas primeiras quatro aulas do 1º Período foram realizadas 

todas as AD das modalidades a lecionar não foi possível, numa fase posterior, 

voltar a aplicar as grelhas de avaliação e verificar se as reformulações 

efetuadas após as discussões nas reuniões com o grupo de estágio tinham 

sido suficientes. De salientar ainda que estas reuniões foram muito 

importantes, pois representaram momentos de reflexão e permitiram-me 

perceber quais os principais erros que tinha cometido - demasiados parâmetros 

a observar e um pouco vagos, o que fez com que despendesse muito tempo a 

avaliar um aluno. De realçar também, que foi nos desportos coletivos que senti 

mais dificuldades.  

 Relativamente à AF através desta pretendi apurar quais as principais 

causas das dificuldades dos alunos a fim de as minimizar. Todavia, esta 

avaliação não se restringe apenas ao aluno. Neste sentido, a AF foi encarada 

como um instrumento para vários fins, destinado a ser útil, não só para quem 

aprende, mas também para quem ensina, podendo servir para fazer o “ponto 

da situação” e para encontrar meios de combater certas lacunas e resolver 

determinados problemas. Logo, um dos grandes objetivos da AF passa, de 

acordo com as palavras de Abrecht (1994, p. 19), pela consciencialização por 

parte do aluno, da dinâmica do processo de aprendizagem (objetivos, 

dificuldades e critérios de êxito), por oposição a uma única orientação por parte 
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do professor. Ao torná-lo consciente da sua própria aprendizagem, irá envolver-

se mais nela. Creio, por isso, que este processo de avaliação deve ser 

considerado como natural, pois é aquilo que o professor deve fazer em todas 

as aulas. Ao não fazê-lo, a deteção das dificuldades dos alunos, o ajustamento 

das tarefas às suas capacidades e a regulação da própria aprendizagem serão 

inevitavelmente postos em causa.   

 Particularizando, nas minhas aulas, esta forma de avaliação foi realizada 

de modo contínuo, através da observação e análise do desempenho dos 

alunos nas diferentes tarefas. As ilações daí advindas foram posteriormente 

alvo de reflexão. Permitiram-me não só controlar o processo de ensino-

aprendizagem e ajustá-lo sempre que se revelou necessário, mas também 

detetar dificuldades de aprendizagem e identificar os fatores que lhes estavam 

subjacentes. Ao longo do ano, partilhei as informações advindas da AF com os 

alunos para que estes conhecessem e compreendessem os objetivos 

pedagógicos específicos inerentes a determinada unidade de ensino. O 

carácter transparente deste processo promoveu melhorias quer ao nível do 

desempenho dos estudantes, quer no comportamento. Segundo Rink (1985), 

esta é uma estratégia benéfica na medida em que incita os alunos a definirem 

as suas próprias metas pessoais. De salientar também que os dados 

recolhidos a partir destas avaliações, para além de terem sido formalizados, 

também serviram de complemento às avaliações sumativas. 

 Por fim, mas não menos importante, a AS serviu como base para a 

atribuição da classificação final aos alunos. Esta, para a maioria dos autores, é 

a soma de todo o processo ensino-aprendizagem planeado, e que se reflete no 

desenvolvimento das competências, capacidades, habilidades e 

conhecimentos dos alunos no decorrer do ano letivo.  

 Esta avaliação foi fundamental para obter uma perceção acerca do 

desenvolvimento dos conhecimentos, competências e capacidades dos alunos, 

bem como para aferir se os objetivos propostos foram ou não alcançados. Esta 

assumiu um caráter pontual, mediante a realização de momentos de avaliação 

isolados, nomeadamente o teste escrito, no que aos conhecimentos diz 

respeito e avaliação do desempenho motor. De salientar que todo o processo 
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de avaliação foi norteado e regido segundo os critérios de avaliação definidos 

pela escola, tal como discrimina o Quadro 3. 

 

Quadro 3- Critérios de avaliação do ensino secundário - departamento de expressões - disciplina de EF 

Domínios Subdomínios Indicadores Ponderação 

C
O

G
N

IT
IV

O
/O

P
E

R
A

T
Ó

R
IO

 

S
A

B
E

R
/F

A
Z

E
R

 

 

 

 

Aplicação de 

conhecimentos 

 

 

Desempenho 

motor geral e 

específico 

- Aplica com propriedade conhecimentos sobre as 

regras das diferentes modalidades desportivas e os 

mecanismos de aquisição e manutenção da 

condição física. 

- Utiliza terminologia adequada. 

- Executa, ajuda, arbitra usando adequadamente os 

conhecimentos específicos das várias modalidades 

desportivas. 

-Realiza com oportunidade e correção as ações 

motoras específicas das várias modalidades 

desportivas. 

-Manifesta níveis de Condição Física ajustados à 

realização das tarefas motoras propostas no 

tratamento dos diferentes conteúdos motores. 

90% 

 

P
E

S
S

O
A

L
/S

O
C

IA
L

 

O
U

 A
T

IT
U

D
E

S
 

S
A

B
E

R
 S

E
R

 

Condutas 

promotoras da 

cidadania e de 

hábitos de 

trabalho 

- Cumpre regras de conduta e compromissos 

assumidos. 

- Coopera e empenha-se nas atividades escolares. 

 

 

10% 

Alunos com atestado médico:  

Domínio do SER – 20%; Domínio do SABER/FAZER – 80% (este domínio engloba a 

demonstração de conhecimentos e tarefas de coadjuvação do professor) 

 

Os alunos abrangidos pelo disposto no ponto 3 do artigo 15º do Decreto-Lei nº 172 / 2012 de 5 de 

Set serão avaliados no domínio do SABER / FAZER (100%). 

 

Instrumentos de avaliação:  

(1) Subdomínio do desempenho motor geral e específico – Testes práticos. 

(2) Para alunos com atestado médico (Domínio cognitivo/operatório – Saber/Fazer) - Testes 

teóricos (10º ano) e trabalhos teóricos (11º e 12º anos).  

Estes instrumentos obedecem à estrutura e conteúdos aprovados pela área disciplinar de 

Educação Física e Desporto, devidamente ratificados pelo Conselho Pedagógico da ESAG. 
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 A AS obedeceu aos critérios patentes no Quadro 3, no intuito de avaliar 

os alunos nos domínios cognitivo/operatório (saber/fazer) e pessoal/social ou 

atitudes (saber ser). Face ao domínio operatório, pretendi que a avaliação 

fosse efetuada por um instrumento de avaliação/observação criterial. Este 

instrumento foi delineado com base no estabelecimento de objetivos, de acordo 

com valores de base inerentes à própria natureza da tarefa, não implicando 

uma comparação entre alunos, mas sim uma comparação em função do ideal 

de realização da tarefa. Tal como sucedeu na avaliação diagnóstica, embora já 

me tivesse precavido relativamente ao número excessivo de critérios a 

observar, no primeiro período senti muitas dificuldades. Mais uma vez estive 

muito presa ao papel e preocupei-me com pormenores, em vez de avaliar o 

gesto de um modo mais global. Para além disso, quando confrontada com as 

grelhas de avaliação realizadas pelos meus colegas estagiários que se 

encontravam a observar a aula, verifiquei que havia algumas discrepâncias, 

sendo necessário verificar onde se encontrava a causa da disparidade. Assim, 

o núcleo de estágio considerou pertinente reunir com o professor cooperante 

com o intuito de encontrar algumas estratégias que ajudassem a simplificar o 

processo de avaliação. Na discussão, este alertou-nos da existência de 

critérios pouco mensuráveis que facilmente podiam influenciar as classificações 

finais de cada aluno. Assim sendo, elaborou-se uma grelha que facilitasse a 

observação do professor, como já foi referido anteriormente (Capítulo da 

Conceção ao Planeamento- Unidades Didáticas) e como se pode conferir nas 

alterações da grelha de avaliação de Voleibol do 1º para o 2º período (Quadro 

4).   
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 Quadro 4- Critérios de Avaliação Sumativa na modalidade de Voleibol do 1º e 2º Período 

  

 No que respeita ao domínio cognitivo - conhecimento e aplicação das 

regras específicas de cada modalidade no desempenho da função de jogador -, 

foi alvo de avaliação contínua e sumativa. A aplicabilidade das regras em 

contexto de jogo e situações de aprendizagem no caso das modalidades 

coletivas foram alvo de especial atenção. Na ginástica a execução correta do 

gesto técnico e as ajudas dos colegas foram os alunos. Os dados foram 

obtidos ao longo da unidade didática, através da observação e do registo, com 

caráter meramente informativo e complementar à respetiva observação. Para 

além dos registos provenientes das aulas, os alunos foram avaliados com 

recurso a um teste escrito em cada período. No primeiro período o foco foi o 

conhecimento das regras, segurança e gestos técnicos das modalidades 

abordados nas aulas. Já no segundo e terceiro período, a avaliação incidiu 

sobre aspetos táticos, inerentes às situações de jogo aplicadas em contexto de 

PARÂMETROS – 1º Período (Voleibol) 
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PARÂMETROS-2º Período (Voleibol) 

Situação de Jogo 2x2 

Ataque 
Defesa 

Qualidade do 
movimento 

Nível 
Final 

Jogador com bola Jogador sem bola Jogador sem bola Mantêm 
uma atitude 
preparatória 
dinâmica. 

“Movimenta-
Para-Joga” 

 

Aproxima a 
bola da rede 
aquando  o 
1º toque 

Coloca a 
bola no 
espaço 
vazio 

O ataque é 
feito de 
frente para 
a 
rede(apoios 
orientados 
para a rede 

Abre 
espaço de 
jogo (lê a 
trajetória e 
dirige-se 
para o 
local de 
queda 

Recorrem 
ao gesto 
técnico 
mais 
apropriado 
de acordo 
com a 
trajetória 
da bola 

Coloca-
se/recoloca-se 
numa posição 
central para 
receber/defender 
a bola 
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aula. No caso particular da Ginástica, durante todos os períodos, incidi sobre 

as regras de segurança das ajudas e nas componentes críticas para a correta 

execução dos elementos acrobáticos. 

 No sentido de avaliar o domínio sócio afetivo, tive em atenção as 

anotações realizadas ao longo de todas as aulas, designadamente, a 

participação, pontualidade, assiduidade e respeito pelos colegas. 

Paralelamente, ainda considerei a autoavaliação, com o objetivo do aluno não 

ser um mero recetor, mas alguém que tem clareza das metas, das críticas ao 

seu trabalho e do domínio do seu percurso. Este instrumento pretendia 

estimular o aluno a analisar o seu progresso, bem como as suas atitudes e o 

comportamento perante o professor e colegas, visando a consciência dos 

próprios avanços, limites e necessidades.  

 Por fim, importa salientar que durante o ano letivo para além de avaliar 

os alunos, procurei desenvolver a capacidade de me autoavaliar, de refletir 

criticamente sobre o meu próprio comportamento e atuação. Esta estratégia, 

permitiu-me desenvolver práticas mais significativas, que fizeram com que 

atingisse novos e renovados patamares de entendimento, o que teve, 

consequentemente, reflexos positivos na aprendizagem dos alunos. Esta 

perspetiva é confirmada por Bento (2003, p. 176) quando refere que “o sucesso 

do ensino depende tanto da atividade do docente como das atividades de 

aprendizagem dos alunos”.   

 

 

 

 

  



 
 

  

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4- PARTICIPAÇÃO NA ESCOLA E RELAÇÕES 

COM A COMUNIDADE 
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Participação na Escola  

 Segundo Batista (2014), “no decurso do estágio, um dos traços da 

identidade que advém é a noção que o professor não atua somente no espaço 

da sala de aula e que as suas responsabilidades transcendem da sua disciplina 

e até mesmo o espaço de escola” (p.36). Neste sentido, a área 2 presente no 

documento Normas orientadoras do estágio profissional11, vai ao encontro das 

palavras proferidas pela autora, pois esta “engloba todas as atividades não 

letivas realizadas pelo estudante estagiário, tendo em vista a sua integração na 

comunidade escolar e que, simultaneamente, contribuam para um 

conhecimento do meio regional e local tendo em vista um melhor conhecimento 

das condições locais da relação educativa e a exploração entre a escola e o 

meio” (p. 6). O principal objetivo desta área materializa-se no “contribuir para a 

promoção do sucesso educativo, no reforço do papel do professor de 

Educação Física na escola e na comunidade local, bem como da disciplina de 

Educação Física, através de uma intervenção contextualizada, cooperativa, 

responsável e inovadora” (p. 6).  

 Segundo o mesmo documento, o estudante estagiário deve investir ao 

nível do Desporto Escolar (DE) ou da dinamização de intra-atividades e da 

direção de turma. De salientar que o meu acompanhamento mais efetivo incidiu 

ao nível da organização, dinamização e participação nas atividades delineadas 

pelo grupo da área disciplinar de EF, contempladas no plano anual de 

atividades para todo o ano letivo. As atividades visaram uma maior integração 

na comunidade escolar e o desenvolvimento de conhecimentos acerca dos 

diversos papéis que um professor deve assumir, enquanto membro ativo da 

comunidade na qual se encontra inserido.  

 

  

                                                           
11

 Normas Orientadoras do Estágio Profissional do ciclo de estudos conducente ao grau de Mestre em 
Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário. Em vigor no ano letivo 2014/2015. Porto: 
FADEUP. Matos, Z.  
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4.1-Desporto Escolar 

 

 Direta ou indiretamente, a escola é um espaço que proporciona aos 

alunos a manutenção de comportamentos ativos, quer nos tempos livres, quer 

nas aulas de EF ou no DE. É para o DE que centro agora a minha atenção. 

Sim, o DE é uma importante vertente das atividades desportivas da escola, 

aliás, uma das atividades com maior importância desportiva no contexto 

escolar. O DE é “(…) o conjunto de práticas lúdico-desportivas e de formação 

com objeto desportivo, desenvolvidas como complemento curricular e de 

ocupação dos tempos livres, num regime de liberdade de participação e de 

escolha, integradas no plano de atividade da escola e coordenadas no âmbito 

do sistema educativo12” (p. 2) . Desta forma, o DE é um projeto obrigatório que 

deve constar no projeto pedagógico das escolas, sendo desenvolvido pelos 

professores do departamento de EF. 

O DE sempre foi uma presença constante na minha formação enquanto 

aluna, permitindo-me contactar com diversas modalidades designadamente o 

Voleibol e o Futsal. Neste sentido, dado que o meu contacto com o DE apenas 

tinha ocorrido ao nível da participação, considerei que seria pertinente, em 

primeira instância, compreender melhor todo o enredo envolvente que até 

então não tinha sido alvo da minha atenção. 

Hoje, como professora de EF, o meu papel tornou-se um pouco diferente 

pois, ao ser responsável pela organização das atividades, pela preparação dos 

meus alunos para os torneios, pelos treinos, pelo acompanhamento dos alunos 

no DE nas competições a escolas, estava perante uma realidade diferente 

daquela com que estava familiarizada. 

 O meu objetivo passou também por conhecer melhor a legislação, a 

dinâmica, a estrutura e aumentar o meu reportório acerca do DE. Ao mesmo 

tempo, pretendi com esta pesquisa reflexiva desenvolver-me profissionalmente, 

acreditando que seria uma mais-valia nesta longa caminhada do estágio, que 
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 In Programa do Desporto Escolar, 2013-2017, Parte I- Planeamento Estratégico, Ponto 1.1-Definição e 
competências do Desporto Escolar, Ministério da Educação e da Ciência 
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me pudesse servir de suporte num futuro próximo, facilitando a minha 

intervenção e permitindo-me assumir uma atitude proactiva. 

Tendo por base a linha de pensamento evidenciada anteriormente, 

também o Projeto Educativo de Escola é um documento importante a ter em 

linha de conta, dado que nele se encontram explícitas as diretrizes e 

funcionamento das atividades da escola/agrupamento. Este é visto como a 

filosofia subjacente a uma dinâmica de escola, pois define princípios e linhas 

orientadoras gerais, estabelecendo metas, prevendo parcerias, tendo em conta 

os recursos disponíveis. Define e reflete a visão, a ideologia e as ações da 

escola assumindo-se como o tronco comum de onde partem os vários projetos 

existentes na escola, servindo como matriz ao projeto curricular.  

 Partindo do princípio que cada escola se encontra inserida num contexto 

diferente, é através do projeto educativo que podemos perceber se será ou não 

possível a implementação do DE. Assim, é importante a realização de uma 

análise detalhada das condições da escola, para saber quais as modalidades 

que poderão ser implementadas. Por vezes, até o contexto local pode 

influenciar a seleção das modalidades, que podem ser a base para a captação 

e treino dos alunos para a(s) modalidade(s) mais praticada(s) na região.  

Para além do documento Programa do Desporto Escolar 2013/2017, 

também considero importante o Regulamento do Desporto Escolar 2014/2015 

definidos a nível nacional, onde constam as atividades/modalidades que podem 

ser oferecidas aos alunos. De salientar ainda que estes poderão ser 

adaptados, e implementados por quem o pretender, dando uma determinada 

autonomia às escolas nesse âmbito.  

Particularizando ao nível do Regulamento do Desporto Escolar 

2014/2015, nele constam as atividades desportivas de complemento curricular 

desenvolvidas, intra e interescolares, dirigidas aos agrupamentos de escolas e 

escolas não agrupadas. Paralelamente é preciso ter também em atenção as 

atividades que se pretende que estejam presentes no Plano de Atividades, bem 

como qual o contributo que as escolas pretendem dar para que se consiga 

alcançar os objetivos almejados.  
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Conhecidos os principais documentos regulamentadores a que deveria 

atender, interessava-me agora conhecer aqueles que eram específicos da 

escola onde me encontrava a estagiar. Constatei que a escola atribuía bastante 

ênfase ao DE, aproximando-se assim do pretendido, como se pode constatar 

no Projeto Educativo da ESAG. Este projeto possibilita a prática do desporto a 

nível interno e a nível de competição entre escolas, tendo como base os 

seguintes objetivos13: 

 Promover a inclusão social;  

 Promover o sucesso escolar;  

 Incentivar a prática da atividade física e desportiva;  

  Promover hábitos de higiene e segurança;  

  Desenvolver a responsabilidade pessoal e social;  

 Desenvolver a identidade escola/grupo;  

 Criar condições para uma prática desportiva de excelência. 

 

Face aos objetivos apresentados, cabe aos professores, em conjunto, 

promover estas atividades, pois só com a união, trabalho, esforço e dedicação 

é que conseguiremos levar o DE a todas as crianças e jovens. Será então 

fulcral reforçar esta articulação das atividades do DE com a componente 

curricular de EF, com o Projeto Educativo e com o Plano Anual de Atividades 

(PAA) do agrupamento de escolas ou escola não agrupada, destacando 

igualmente o seu papel na promoção do sucesso educativo, da inclusão e do 

combate ao abandono escolar. 

 

4.1.1-Vivência no Desporto Escolar 

 

 A escola dispõe de uma grande oferta educativa em três modalidades, 

sendo estas o Voleibol, a Esgrima e a Ginástica. Dada a incompatibilidade de 

horários, apenas tive a possibilidade de contactar com as modalidades de 

Esgrima no primeiro período e de Voleibol no segundo período. Ao longo 

                                                           
13

 Projeto Educativo da Escola Secundária de Almeida Garrett. Em vigor no ano letivo:2013/2016. Porto: 
Vila Nova de Gaia. 
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destes períodos, tive a oportunidade de acompanhar os alunos a competições 

noutras escolas e auxiliar os professores responsáveis nos treinos.  

 Particularizando, devo confessar que inicialmente quando soube que a 

Esgrima fazia parte das modalidades do DE, não me senti muito motivada pois, 

até então, não me tinha despertado muito interesse, dada a minha preferência 

por modalidades coletivas. No entanto, nada como conhecer melhor a 

modalidade, começando por comparecer nos treinos e retirar as minhas 

dúvidas. Rapidamente fiquei elucidada relativamente ao material a utilizar, à 

organização dos treinos, a algumas regras e regulamento e até mesmo 

relativamente a estratégias de ensino e de competições. 

 Todos os treinos na fase inicial da aula foram dotados de um caráter 

mais lúdico, chegando mesmo a ser bastante idênticos nas primeiras semanas, 

devido à maioria dos alunos ser iniciantes. O objetivo passava por motivá-los 

cada vez mais e ao mesmo tempo garantir que aprendiam, uma vez que os 

jogos lúdicos realizados tinham transferência para os exercícios seguintes. 

Com o passar do tempo, começou a haver desempenhos distintos dos alunos, 

começando a haver diferenciação por níveis. Assim, todos realizavam o 

aquecimento em conjunto e posteriormente eu ficava com os alunos do nível 

inicial, cumprindo o plano que tinha delineado juntamente com o professor, 

enquanto este fazia a rotatividade pelos dois grupos, incidindo particularmente 

no nível avançado, com o intuito de fornecer indicações mais técnicas que 

ainda não dominava. Foi sem dúvida uma experiência enriquecedora, diferente 

e após algum contacto chegou a ser cativante, particularmente nos treinos em 

que existia material e era-me dada a oportunidade de treinar e melhorar a 

minha técnica juntamente com os alunos. 

 Ao nível do Voleibol também me foi dada autonomia para participar no 

processo de instrução, fornecendo feedbacks e interrompendo sempre que 

necessário. O acompanhamento desta modalidade foi uma mais-valia, uma vez 

que esta era a modalidade em que sentia mais dificuldade aquando a 

lecionação das aulas. Assim, pude aproveitar os treinos para retirar dúvidas 

que tinha, melhorar a minha capacidade de observação e de deteção dos erros 

e concomitantemente melhorar a minha intervenção. 
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 Em síntese, mais uma vez testemunho que este tipo de atividades são 

um excelente meio de interação com a comunidade, onde o estatuto de 

professor é realçado e reafirmado perante a comunidade, e onde se 

desenvolvem capacidades de socialização e integração, caraterísticas 

importantes para todos os cidadãos e em especial à profissão de professor. 

 

4.1.2- Participação nas atividades 

 

 Desde o primeiro instante que o núcleo de estágio procurou estar o mais 

ativo possível nas atividades que se iriam realizar na escola, quer fosse na 

função de organizadores, quer na de auxílio à organização. Esta abertura à 

escola existiu no sentido de procurar extrair o máximo de experiências e 

vivências possíveis resultantes deste tipo de atividades, expressas no PAA. 

 No meu ponto de vista, considero que o PAA apresentou diversas 

atividades ricas em aprendizagem, permitindo, ao mesmo tempo, fomentar nos 

alunos o espírito de equipa, o fairplay e gosto pela prática desportiva. 

 Na verdade, a organização das atividades carece de bastante tempo, 

pois para que tudo corra conforme o planeado, é necessário um trabalho prévio 

exigente. Neste âmbito, considero que tive um papel bastante ativo, 

principalmente na primeira atividade realizada, o Corta-Mato. Infelizmente, 

apesar de o grupo disciplinar ser bastante coeso, considero que neste âmbito 

houve algumas falhas, que os estagiários tiveram que colmatar. Considero, que 

os professores se podiam ter envolvido mais nas atividades. Mas porquê esta 

atitude? Por um lado, alguns professores podem não se envolver mais, pela 

quantidade de tarefas, exigências e processos burocráticos a que estão 

sujeitos no seu dia-a-dia, o que consequentemente leva a que estas tarefas de 

caráter voluntário fiquem um pouco para trás. Por outro, quando era mesmo 

necessária a sua participação, todos, de um modo particular, contribuiam para 

a concretização das atividades. De facto, só através da união, trabalho e 

espírito de grupo foi possível levar avante tudo o que estava planeado. Fizeram 

parte das atividades da escola o Corta-Mato, os torneios das modalidades de 
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Basquetebol, Voleibol e Futsal e a semana ExpoESAG, que decorreu na última 

semana de aulas do 3º Período.  

 

Corta-Mato 

 

 A organização do Corta-Mato careceu de trabalho extra, que os 

estagiários ficaram incumbidos, nomeadamente o pedido de patrocínios para o 

fornecimento de lanches, águas e livros para oferecer aos 3 primeiros 

vencedores; elaboração do cartaz, contagem de pulseiras, que seriam 

distribuídas aos alunos a cada passagem pela meta. Assim, no final se o aluno 

não tivesse a totalidade das pulseiras correspondente ao número de voltas 

seria desclassificado. O núcleo de estágio ficou também responsável pela 

marcação do percurso, supervisão da prova, de modo a garantir que os alunos 

cumpriam as normas. Paralelamente, todos os professores zelaram pela 

segurança dos alunos, dado que as condições climatéricas não eram as mais 

favoráveis, encontrando-se distribuídos ao longo de todo o percurso. Na parte 

final ajudei na organização da entrega dos prémios e medalhas aos alunos 

vencedores dos diferentes escalões etários (masculinos e femininos).   

 De forma a melhor ilustrar o vivido e os significados atribuídos, recorro 

novamente à imagem, método visual, com o intuito de retratar o trabalho 

elaborado, que no meu entendimento, foi a concretização de um excelente 

trabalho. 

 Na Figura 3 – imagens de divulgação do corta-mato.   

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Tarefas subjacentes ao Corta-Mato 
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 As ilustrações anteriormente apresentadas espelham todo o trabalho 

que foi realizado pelos estagiários ao longo das duas primeiras semanas de 

Dezembro. Esta foi a primeira atividade organizada pelo núcleo de estágio, 

pelo que decidimos preparar tudo de uma forma progressiva e antecipada, de 

modo a garantir que no dia do Corta-Mato tudo decorresse conforme o 

planeado. Inicialmente, confesso que me senti um pouco “perdida”, dada a 

quantidade de tarefas preparatórias que tinham ficado ao nosso encargo, mas 

aos poucos e poucos, fui-me apercebendo da dinâmica organizativa e o 

processo tornou-se mais simples.  

 Durante a organização da atividade tive também a oportunidade de 

partilhar experiências e aprendizagens. Sinto que aprendi mas também que 

ensinei, dada a possibilidade de poder transmitir alguns conhecimentos que me 

tinham sido incutidos numa sessão de trabalho do estágio, intitulada por 

“Materiais Autoconstruídos”. Assim, pretendia com esta ideia, construir ou 

reutilizar materiais que a escola possuísse, organizando a atividade em torno 

dos mesmos, e desta forma, não despender muito dinheiro. Começamos por 

transformar um esboço num cartaz cheio de cor e alusivo para captar a 

atenção dos alunos, utilizamos cartolinas que ninguém queria e com um pouco 

de fita-cola fomos anexando as classificações à medida que os alunos iam 

chegando e com restos de tiras de algodão de diferentes cores fizemos as 

pulseiras. 

 Em suma, considero que com um pouco mais de trabalho, imaginação e 

dedicação conseguimos passar do planeado para o concretizado, apenas 

bastou acreditar. 

 

Torneios de Basquetebol, Voleibol e Futsal 

 

 No que diz respeito aos torneios, o de Basquetebol foi realizado por 

etapas e por escalões às quartas-feiras à tarde, tendo a duração de 3 

semanas. No final, as equipas vencedoras tinham como prémio a sua 

qualificação para os torneios inter-escolas. Relativamente ao torneio de 

Voleibol esta atividade foi realizada no dia de Garrett, 4 de Fevereiro, pelo 
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grupo de EF. A par deste torneio é de salientar também a realização de um 

treino em circuito para os alunos que preferissem competir individualmente, 

dada a existência de dois pavilhões na escola. No entanto, é de reforçar que 

este não teve muita adesão, principalmente nos alunos do Secundário que 

optaram pelos desportos coletivos. Quanto ao torneio de Futsal este foi uma 

das atividades a realizar na semana ExpoESAG. 

 Nestes torneios, o grande objetivo era ter a participação do máximo 

número de alunos, por isso, optamos pela regra: para irem ao torneio de Futsal, 

aquele que é por norma mais esperado pelos alunos, tinham obrigatoriamente 

que se inscrever nos torneios anteriores, pois só assim tinham acesso direto. 

Foi sem dúvida uma boa estratégia, dado o grande número de alunos inscritos 

e motivados para as atividades propostas. No entanto, considero que também 

os professores do grupo de EF tiveram um papel importante, uma vez que 

apelaram à participação de todos os alunos das suas turmas, procurando 

promover o desporto, incentivando os alunos a ocuparem os seus tempos livres 

em atividades que lhes permitissem enaltecer as relações interpessoais. 

 Particularizando ao nível dos alunos, penso que estes torneios tiveram 

importância na sua formação, uma vez que foram momentos dotados de 

competição saudável, objetivando uma vertente lúdica e de promoção 

desportiva.   

 Em síntese, a organização destes torneios permitiu-me reforçar a crença 

de que o trabalho em equipa é uma força que tem capacidades quase infinitas. 

Aprendi a liderar processos, a organizar e a planear, tornando o meu processo 

de formação mais rico. 

 

Semana ExpoESAG 

 

 A semana da ExpoESAG decorreu entre os dias 1 e 5 de Junho, na 

última semana de aulas. Nela os alunos tiveram oportunidade de contactar com 

várias atividades propostas pelos diferentes grupos disciplinares. No que 

concerne à disciplina de EF propusemos o torneio de Futsal, Voleibol em 

triplas, estafetas de agilidade, sarau de dança e formações internas nas 
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modalidades de Ginástica Acrobática, Badminton e Corfebol. O grupo de EF 

colaborou também na decoração de uma barraca exposta no espaço exterior, 

com intuito de dar a conhecer à comunidade escolar as três modalidades do 

DE: Voleibol, Ginástica e Esgrima. 

 No que respeita às formações internas, estas foram realizadas no 

sentido de promover uma oportunidade de desenvolvimento a nível dos 

conhecimentos, conjuntamente com o objetivo de desenvolver uma iniciativa 

capaz de se tornar proveitosa para a comunidade educativa. Estas ações de 

formação contaram com a participação do núcleo de estágio, o grupo 

disciplinar de EF, e com a participação de algumas turmas da escola. Embora 

inicialmente houvesse a intenção de realizar uma iniciativa que envolvesse um 

número abrangente de elementos da comunidade educativa, tal não foi 

possível devido às limitações de espaço e tempo existentes. No entanto, o 

principal objetivo foi cumprido, na medida em que esta foi uma iniciativa que 

possibilitou aos docentes da área melhorarem os seus conhecimentos didáticos 

acerca das modalidades, sob a supervisão de um docente com grande 

experiência neste âmbito. De salientar ainda que a seleção das ações de 

formação obedeceram ao critério de puderem ser facilmente abordadas, sem 

ser necessário um grande investimento ao nível de recursos materiais para a 

formação. Para além disso, eram modalidades que suscitavam interesse por 

parte de todos e que poderiam facilmente ser lecionadas na nossa escola 

atendendo às condições espaciais e materiais. 

 Para mim, enquanto estudante estagiária, estas ações de formação 

foram bastante enriquecedoras, pois acabaram por ser mais um momento de 

aprendizagem, no qual houve partilha de conhecimentos, não só com o 

formador, mas também com todos os intervenientes. 

 

4.2-Direção de Turma 

  

 Segundo Boavista e Boavista (2013, p. 80), “o director de turma constitui 

um elemento determinante da mediação de conflitos, que não se encerram 
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apenas no recinto escolar, ramificando-se e multiplicando-se por toda a 

comunidade educativa.” 

 Corroborando este entendimento, também Roldão (1995, p. 10), afirma 

que a “a atuação do diretor de turma junto dos alunos e encarregados de 

educação tende, na prática mais comum, a prevalecer sobre a ação junto dos 

professores (…)”. A mesma autora refere ainda que esta ação é crucial no 

desempenho deste cargo, não podendo ser dissociada das restantes. Neste 

sentido, o diretor de turma (DT) deve desenvolver o seu trabalho em estreita 

colaboração com todos os atores diretamente implicados no projeto educativo e 

na vida escolar do aluno, criando um ambiente propício ao seu 

desenvolvimento e formação integral (Torres, 2007). 

 Apesar de inicialmente ter uma ideia geral de quais eram as funções do 

DT, fruto da vivência de aluna, com o tempo fui-me apercebendo que não tinha 

verdadeiramente a noção da sua dimensão. Foi o contacto regular ao longo do 

ano, com um DT, que me permitiu conhecer realmente o seu papel. De 

salientar que o DT que acompanhei foi selecionado pelo professor cooperante 

e pertencia ao Departamento de EF, o que para mim foi uma mais-valia, dada a 

proximidade da relação e da sua experiência na área. Para além disso, a 

direção de turma que acompanhei não correspondeu à minha turma residente, 

o que em determinados momentos foi um pouco desvantajoso, pelo facto de 

em algumas das reuniões em que estive presente não conhecer os alunos. 

Assim, não me podia expressar em relação à turma e às estratégias e 

considerações efetuadas pelos restantes professores, não me permitindo 

perceber se seriam as mais ajustadas. No entanto, os aspetos referidos não 

aportaram qualquer impedimento, pois a vontade de aprender sobrepôs-se, e 

com o decorrer do tempo comecei a adaptar-me, o que também faz parte do 

processo de ensino. 

 Desde o primeiro instante, a professora responsável por me auxiliar 

neste processo deixou-me assumir algumas tarefas com autonomia, 

demonstrando sensibilidade às minhas dúvidas e curiosidades. Assim, foi 

possível aprender algo novo a cada interação com ela. Desde logo, tomei a 

liberdade para marcar algumas reuniões informais, na tentativa de 
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compreender cada vez mais e melhor todo o trabalho realizado pelo DT no seio 

escolar. 

 Pelo contato nesta área, fui-me apercebendo que ser DT não se resume 

apenas a justificar faltas, marcar testes e reunir com os professores e 

encarregados de educação no final dos períodos. Na verdade, é muito mais do 

que isso, pois o DT preconiza o elo de ligação entre diferentes áreas de 

intervenção: docência e gestão; escola e família; professor e aluno. Ressalve-

se que a cada área de intervenção estão associadas determinadas 

responsabilidades. 

No que se refere à primeira (docência e gestão), constatei que o DT é 

um professor que medeia, coordena e lidera um grupo de professores e, 

concomitantemente um elemento do sistema de gestão da escola a quem se 

incumbe tarefas de gestão global do conselho de turma a que preside (Roldão, 

1995). Deste modo, compete ao DT garantir a articulação entre os docentes da 

turma, os alunos e os encarregados de educação, visando desenvolver um 

trabalho cooperativo que beneficie o desenvolvimento social e pessoal da 

criança ou do adolescente. Neste entendimento, torna-se importante que o DT 

possua um conhecimento aprofundado de cada aluno, de modo a identificar as 

suas principais dificuldades e necessidades e, assim, proceder a um 

acompanhamento mais individualizado, recorrendo por exemplo às fichas de 

caraterização individual preenchidas pelos alunos no início do ano letivo.  

No que concerne à análise e organização do Dossier de Turma, 

documento que contempla todos os registos referentes ao percurso intra e 

extraescolar dos alunos, é também uma tarefa da sua inteira responsabilidade, 

devendo este encontrar-se devidamente atualizado e organizado. Algumas das 

informações aí patentes devem ser partilhadas com os restantes docentes em 

Conselho de Turma para que sejam discutidas estratégias, métodos de 

trabalho e tarefas que visem o desenvolvimento de um processo de ensino-

aprendizagem adequado às especificidades dos alunos. Não obstante, o 

trabalho do DT a este nível legislativo não termina aqui, pois este também deve 

ter presente os documentos importantes definidos pela escola, como por 

exemplo o Regulamento Interno, quais os seus direitos e deveres, ser 
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responsável pelas autorizações da saída dos alunos, fichas de caraterização 

individual, registos de avaliação, entre muitas outras tarefas. É sem dúvida um 

cargo que requer empreendimento, dedicação e empenho por parte do 

professor.  

Paralelamente, o DT assume o papel de intermediário entre os alunos, 

professores e família, sendo estes últimos responsáveis pela socialização das 

crianças e jovens. Através desta relação será mais fácil envolver os 

encarregados de educação na vida escolar dos filhos, tendo o DT a autoridade 

para chamar os pais à escola quando necessário e integrá-los, o máximo 

possível, de modo a que estes sintam que a ligação existente entre o DT, 

professores e os pais contribua para o processo de construção da identidade 

pessoal dos seus filhos. Para isso, é então necessário que o DT se envolva de 

forma ativa, participativa, seja comunicativo, responsável e tenha a capacidade 

de solucionar possíveis problemas que possam surgir.  

 Segundo esta linha orientadora, penso que também será bastante 

importante, que o DT garanta a articulação das atividades da turma com os 

encarregados de educação, promovendo a sua educação. Acho este ponto 

pertinente uma vez que o local onde os jovens passam grande parte do tempo 

é na escola, onde estudam, realizam trabalhos e atividades, que na maioria das 

vezes apenas são partilhadas pelas restantes turmas, devendo (na minha 

opinião) ser divulgadas também à comunidade escolar. Penso que o facto de 

dar oportunidade aos alunos de mostrarem aquilo que valem, sentindo-se 

integrados e mostrando a outras pessoas o que fizeram, lhes dará maior 

importância e autonomia. Assim, com a presença dos pais, despertará o 

sentimento de orgulho nas crianças de realizar algo para alguém ver e, por 

isso, se o DT conseguir estabelecer esta articulação, tendo sempre presente os 

encarregados de educação, acredito que este contribuirá para o 

desenvolvimento das crianças e para a sua integração. 

Particularizando ao nível dos alunos, considero que o DT também 

assume um papel importante. Este foi um papel que pude acompanhar bem de 

perto. Ao observar as interações entre DT e alunos, senti, na maioria das 

vezes, que estes o consideravam como um “suporte” e um amigo, em que 
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confiavam e a que podiam recorrer em qualquer momento. Este por sua vez 

ajudava-os na sua integração na turma e na escola, assim como no seu 

desenvolvimento.  

 Em síntese, o acompanhamento da direção de turma permitiu-me 

conhecer e perceber melhor a sua função e importância, enquanto mediador 

das relações que se estabelecem entre a escola, família e comunidade e na 

sua função de gestor burocrático e administrativo da turma que preside. Este 

papel de mediador permite ainda reduzir a distância existente entre os 

encarregados de educação e a escola, promovendo uma maior proximidade 

entre os mesmos e a situação escolar dos respetivos educandos. Penso que 

com esta proximidade o ensino pode revelar-se mais eficaz, visto estarem em 

estreita ligação três elementos fulcrais de ensino: o professor – o aluno – e a 

família. 
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Desenvolvimento Profissional 

 Segundo as normas orientadoras de estágio 14 , a área do 

desenvolvimento profissional tem como objetivo “perceber a necessidade do 

desenvolvimento profissional partindo da reflexão acerca das condições e do 

exercício da atividade, da experiência, da investigação e de outros recursos de 

desenvolvimento profissional” (p. 7). Ao mesmo tempo, esta área de 

desempenho “engloba atividades e vivências importantes na construção da 

competência profissional, numa perspetiva do meu desenvolvimento ao longo 

da vida profissional, promovendo o sentido de pertença e identidade 

profissionais, a colaboração e à abertura à inovação”. (ibidem) 

 Este ano de estágio foi bastante gratificante e enriquecedor, contribuindo 

grandemente para a minha formação pessoal e profissional. Vivenciei e tive 

contato com inúmeras situações e experiências, obtive respostas para grande 

parte das minhas dúvidas e apercebi-me verdadeiramente da importância da 

reflexão para o meu desenvolvimento. Fui-me adaptando dia após dia à 

realidade escolar, fui sofrendo transformações, e agora que cheguei ao fim, 

sinto que cresci. 

“ Sinto que estou a crescer! Olho para trás e tanto tempo já passou… Ainda 

ontem aqui cheguei e nada ou pouco sabia do trabalho que me esperava, 

as alegrias e os sorrisos que se avizinhavam. Ainda bem que finalmente 

pude concretizar o meu sonho!” (reflexão 48,Voleibol, 7/04/2015) 

 

 Partindo do exposto, posso afirmar que as transformações durante o 

estágio foram evidentes, pois a possibilidade de poder lecionar neste 

estabelecimento de ensino com alunos especiais, permitiu-me aprender a lidar 

com situações que até aqui não faziam parte do meu dia-a-dia. Estes foram o 

motivo de todo o meu trabalho e dedicação, cujo objetivo se centrou na 

potenciação das suas aprendizagens e na sua formação sócio/cultural, e, neste 

âmbito, penso que o objetivo foi cumprido.  

                                                           
14

 Normas Orientadoras do Estágio Profissional do ciclo de estudos conducente ao grau de Mestre em 
Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário. Em vigor no ano letivo 2014/2015. Porto: 
FADEUP. Matos, Z.   
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 Enquanto professora estagiária, considero que todas as experiências 

práticas de ensino em contexto real, me possibilitaram “viver a escola”, pelo 

envolvimento nas diferentes atividades organizativas e sociais predominantes 

na escola. Ouso dizer que este estágio me proporcionou inúmeras regalias, 

desde a sua contribuição para a consolidação de um conjunto de valores, 

normas, hábitos, costumes e práticas, ao desenvolvimento de um 

conhecimento profissional, à construção de uma identidade que melhor me 

ajudasse a compreender a aprendizagem, a partilha e a vida em comunidade 

escolar. Neste sentido, considerei importante evidenciar os veículos 

promotores que, ao longo do ano, me permitiram evoluir, bem como os 

momentos que tiveram especial importância ao longo desta caminhada de 10 

meses. 

 

5.1- O poder da Observação 

 

  Partindo do veiculado por Rosado e Mesquita (2011), que advogam que 

muitas vezes atendemos melhor ao que vemos do que ao que ouvimos, a 

observação constituiu um elemento importante para a melhoria do processo 

instrucional, isto é, permitiu-me, compreender o que fazia, o que via fazer e o 

que se passava na sala de aula. Neste sentido, o provérbio “Um olhar vale 

mais que 1000 palavras”, penso que faz jus à importância que a observação 

teve no meu processo de estágio. Atendendo a este quadro, importa em 

primeira instância compreender o porquê da observação ser uma estratégia de 

formação importante para os estudantes estagiários e qual o seu conceito. 

  Segundo Bryman (2008), a observação é um método de recolha de 

informação, através do qual é realizada uma análise direta do contexto.  

  No meu ponto de vista a observação tem um papel muito importante 

para os estagiários, pois permite analisar e identificar o que ocorre no processo 

de ensino-aprendizagem; interpretar e alterar o comportamento do professor, e, 

neste sentido, dar-lhe a oportunidade de melhorar o seu processo de ensino-
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aprendizagem. Foi com base nestes objetivos que procurei melhorar a minha 

intervenção. 

  A observação das aulas de professores mais experientes e dos meus 

colegas de estágio foram muito produtivas. Esta serviu como ponto de partida 

para o meu desenvolvimento profissional, como refere Ferreira (2013, p. 123), 

pois ao observar as aulas, era como se “naquele momento estivesse a 

olhar para mim própria, através do meu reflexo”. No entanto, não bastava 

observar, também era preciso refletir sobre o que observava. 

  O curioso desta ferramenta é que caminha de mãos dadas com a 

reflexão. Na verdade, não basta apenas olhar e ver, é preciso ser introspetivo, 

analisar e interpretar sobre o que realmente se está a constatar. Possuía assim 

duas poderosas armas, que aliadas seriam uma mais-valia para o meu 

desenvolvimento profissional. Mas ainda pairava no ar o como e o que iria 

observar. Assim, com a ajuda do professor cooperante comecei por selecionar 

quais os comportamentos que pretendia registar relativamente ao 

comportamento dos alunos, do professor e das atividades na sala de aula, 

nomeadamente o clima, a gestão, a instrução e disciplina. Desta forma fui 

melhorando gradualmente a minha prática observacional, incidindo a minha 

atenção num determinado aspeto da situação ensino-aprendizagem, que 

denominava de incidente crítico.   

  Paralelamente também foi elaborado um plano de observações pelo 

núcleo de estágio, que continha indicadores que iam ao encontro dos objetivos 

e dificuldades de cada estagiário, no sentido de melhorar a sua intervenção 

enquanto professores. Esta estratégia revelou ser uma mais-valia, dado que no 

final das aulas destinávamos um momento de reflexão, reservado a críticas 

construtivas por parte dos colegas e cooperante. Deste modo, auxiliamo-nos 

mutuamente e fomos evoluindo aula após aula.  

  Particularizando, é de salientar ainda que apenas recorri uma vez à 

observação sistemática por pedido da professora orientadora, sendo esta 

posteriormente sujeita a um processo de transcrição e análise. Este tipo de 

observação revelou-se muito importante, pois permitiu-me, verdadeiramente, 

tomar consciência e refletir acerca da quantidade e qualidade da informação 
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transmitida, o tempo de transição das tarefas e palavras-chave e, desta forma, 

aprimorar nas aulas seguintes a minha intervenção. 

  Em suma, a observação reflete a subjetividade do sujeito que a observa, 

ou seja, a interpretação que cada indivíduo faz de uma mesma situação poderá 

ser diferente, dada a singularidade de cada um. Não obstante, esta deve 

acompanhar o professor na sua atuação e dessa forma o aperfeiçoamento 

desta capacidade deve ser tida em conta cada vez mais. 

 

5.2- Jornadas de Encerramento do Estágio Profissional 

 

  No dia 8 de Junho celebramos as IV Jornadas de Encerramento do 

Estágio Profissional, intitulada por “ A Educação Física em Perspetiva” (ANEXO 

2). Este dia ficou marcado pela passagem de testemunho dos alunos do 2º ano 

de mestrado do presente ano letivo aos próximos estudantes-estagiários, 

sendo esta simbolizada através de uma tocha olímpica, momento este dotado 

de grande simbolismo.  

  Várias foram as temáticas e perspetivas abordadas, nomeadamente: o 

lugar da EF no contexto escolar e municipal, as diversas opiniões das 

organizações profissionais e a EF bem mais do que saúde, temática esta 

abordada pelo professor catedrático José Soares. Sem sombra de dúvida que 

todos os participantes se encontravam perante um excelente cartaz e um ótimo 

dia propício a aprendizagens e reflexões. Como tal, para que tudo se 

desenrolasse como planeado foi necessário o voluntariado por parte dos 

estagiários. Uma vez que as jornadas foram feitas para nós estagiários, não 

podia deixar de prestar o meu agradecimento. Deste modo, sentia que podia e 

devia fazer parte deste compromisso, daí que me voluntariei para fazer parte 

integrante do staff. Mais uma vez pude constatar a importância do trabalho em 

equipa, o empenho e a dedicação de todos, caraterísticas estas, que em 

articulação permitiram um bom produto final. No entanto, a minha participação 

nestas jornadas já se tinha iniciado no mês anterior ao dar resposta à atividade 

obrigatória proposta a todos os núcleos. Atividade essa em que teríamos que 
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elaborar um poster (ANEXO 3) cujo tema seria “A EF na perspetiva do 

professor/aluno/outros”.  

  Particularizando, o meu núcleo de estágio decidiu escolher o nosso 

professor cooperante, realizando-lhe uma entrevista, de modo a que pudesse 

partilhar connosco as suas palavras sábias acerca da EF. Ao mesmo tempo 

pretendíamos homenageá-lo, dando-lhe a oportunidade de todos ficarem a 

conhecer um pouco melhor as suas conceções, filosofia de vida e a sua 

perspetiva acerca da EF na nossa escola e em Portugal.  

  A entrevista foi extensa, pelo que foi necessário centrar a nossa atenção 

apenas no conteúdo das questões que consideramos mais relevantes para a 

elaboração do poster: como é que via a EF na atualidade face às alterações 

legislativas que têm ocorrido? Qual a importância que atribuí à EF? E qual o 

papel da EF na sua escola? De entre as ideias mencionadas, destaco as 

seguintes:   

“A Educação Física (E.F.) não pode ser vista só por si própria, mas sim 

inserida num contexto social e cultural muito profundo”. Já que nela influem 

determinadas linhas de força, tais como linhas culturais - visão dualista da 

pessoa humana - que determinam “muitas conceções a favor do intelecto, do 

espírito e contra o corpo.”; linha religiosa e linha sociocultural, onde se 

evidencia a desvalorização das profissões ligadas ao trabalho físico, em prol das 

que são ligadas ao trabalho intelectual, “marcando toda a nossa prática e 

cultura onde estamos integrados” (Visão da EF face às alterações 

legislativas) 

 

 “ Em termos ideais, o aluno bem-educado fisicamente, será aquele que 

possui ferramentas motoras para mais tarde ser dono da sua prática, em 

contextos diferenciados. Paralelamente a isto há que adquirir o gosto pela 

atividade, para que no futuro o indivíduo tenha motivações que o levem 

numa forma independente a adotar as práticas que lhe são mais 

convenientes. Por outro lado deverá possuir um conjunto de 

conhecimentos que sustentem opções autónomas, responsáveis e 

conscientes” (Importância atribuída à EF) 

 

 Temos “um grupo de E. F. que procura ser digno na sua atividade 

profissional”, onde “sempre existiu uma dinâmica muito própria, muito 
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particular na sua própria dinamização, onde me habituei a ver colegas com 

carisma e preocupação de elevar o estatuto de profissional de E. F. na 

Escola” com que a nossa atividade profissional desenrolasse com muito bons 

níveis de qualidade (O papel da EF na escola que leciona) 

 

  Em síntese, considero que esta atividade e as jornadas foram uma mais-

valia para mim, uma vez que permitiram pensar sobre várias perspetivas, 

alargar os meus conhecimentos e compreender melhor a EF no presente. Em 

suma, contribuíram positivamente para o meu desenvolvimento e crescimento 

profissional e pessoal, dado que ambas me permitiram refletir e aprender.  

 

5.3- Uma experiência no 2º Ciclo 

 

 De certa forma, penso que este relatório perderia valor se não focasse, 

com o merecido valor, a influência que os meus primeiros alunos tiveram no 

decorrer do estágio. Quando me refiro aos meus primeiros alunos não me refiro 

somente à turma residente, mas também à turma de 6º ano de escolaridade, 

que tive oportunidade de partilhar com os meus colegas de estágio. Sem 

dúvida que o meu primeiro contato com a profissão não podia ter sido 

mais rico! De salientar ainda que esta turma não pertencia à ESAG, uma vez 

que esta apenas oferecia ensino para o 3º Ciclo e Ensino Secundário. Neste 

sentido, foi estabelecida uma parceria com a Escola Básica e Secundária 

Teixeira Lopes, pertencente ao Agrupamento de Escolas Doutor Costa Matos.  

 Rapidamente foram delegadas funções, atribuídas responsabilidades e 

tarefas que davam resposta às exigências patenteadas nas Normas 

Orientadoras do Estágio Profissional e que, consequentemente, potenciaram o 

meu desenvolvimento profissional e pessoal. Saliento a importância do 

professor responsável por esta turma, também ele professor na faculdade, que 

me recebeu de braços abertos, sempre predisposto a colaborar, estando 

suscetível a novas propostas, o que me deixou mais confortável e confiante 

para abraçar mais esta experiência. 
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 Ao longo do meu percurso académico, tive a oportunidade de contatar 

com crianças de idades reduzidas, o qual confesso que me sinto mais rendida 

a este escalão etário. Assim já possuía alguma bagagem, no entanto, estava 

plenamente consciente das responsabilidades acrescidas que se prendiam não 

só com o desenvolvimento dos alunos a nível motor, mas também, ao nível 

social e pessoal. Deste modo, a minha intervenção foi sempre no sentido de 

propor situações de aprendizagem que visassem o desenvolvimento das 

habilidades motoras básicas; fomentar a aquisição de hábitos e 

comportamentos de estilos de vida saudáveis e incutir valores inerentes ao 

desporto, tais como a cooperação, o fair-play, o espírito de equipa e a 

superação. Elementos estes fundamentais para o desenvolvimento integral do 

aluno. 

 Particularizando, as aulas foram pensadas, planeadas ao pormenor e 

lecionadas alternadamente pelos 3 professores estagiários, no entanto, apesar 

de apenas um assumir a liderança na aula, os restantes encontravam-se 

sempre presentes, com intuito de auxiliar sempre que necessário. O modelo de 

ensino adotado nas aulas foi o Modelo de Educação Desportiva (MED), com o 

aval da professora orientadora, dado que os objetivos do estudo dos elementos 

do núcleo de estágio iam ao encontro deste modelo. Deste modo, podíamo-nos 

auxiliar mutuamente, reforçando ainda mais o trabalho em equipa e sobretudo 

a criação de um ambiente propício à aprendizagem de todos, que considero ter 

sido positivo para todos.  

 Nas nossas aulas vigoraram os jogos pré-desportivos e o 

desenvolvimento de ações técnico-táticas específicas de modalidades do 

Futebol. Ademais, no final 2º Período terminamos com o evento culminante que 

foi na generalidade recebido com apreço pelos alunos, que rapidamente se 

deixaram contagiar pelo ambiente de aprendizagem criado.  

 No que diz respeito ao estudo, este será alvo de aprofundamento no 

ponto subsequente. 
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5.3.1- Contributo dos perfis de liderança no Modelo de Educação 

Desportiva para a aprendizagem dos alunos: estudo numa turma 

do sexto ano de escolaridade na modalidade de Futebol  

  

5.3.1.1- Resumo 

 

O propósito central deste estudo foi analisar o contributo dos perfis de 

liderança, no âmbito do Modelo de Educação Desportiva, para a aprendizagem 

motora e cognitiva dos alunos, na modalidade de Futebol. Participaram no 

estudo 20 alunos de uma turma do sexto ano de escolaridade de uma escola 

situada no grande Porto, com idades compreendidas entre os 10 e os 13 anos. 

A identificação das lideranças foi efetuada por recurso a uma adaptação do 

questionário sociométrico de Bastin (1980), complementada com a informação 

oriunda das fichas de caraterização individual e da pauta do primeiro período. 

No que respeita à avaliação da retenção da aprendizagem motora dos alunos, 

utilizou-se o Game Performance Assessment Instrument (GPAI). O 

preenchimento do instrumento foi efetuado por recurso à observação não 

participante, coadjuvada com a observação diferida. Ao nível cognitivo foi 

aplicado um teste de conhecimentos em dois momentos distintos: no final da 

época desportiva e duas semanas após o término da mesma. A nível motor foi 

efetuada a avaliação sumativa e a avaliação de retenção. Em todas as sessões 

os capitães foram equipados com um gravador fixo na camisola de maneira a 

registar as suas intervenções orais. Para a análise da retenção ao nível dos 

conhecimentos e motor (teste-reteste) recorreu-se ao teste para medidas 

emparelhadas de Wilcoxon. O nível de significância foi mantido a p≤0,05. O 

conteúdo informativo das gravações das intervenções do líder de cada grupo 

foi sujeito a uma análise de conteúdo de natureza indutiva (Bardin, 2004), com 

o intuito de apurar um conjunto de categorias, resultantes de um processo de 

sistematização progressivo, numa íntima relação com os objetivos definidos no 

estudo. Os resultados evidenciaram que este modelo aporta ganhos ao nível 
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da aprendizagem, com consolidação de conteúdos, mesmo após um período 

de pausa. Os líderes com maior domínio do conteúdo raramente recorreram a 

agentes de ensino, sendo os responsáveis pela apresentação das tarefas, 

fornecimento de feedbacks e demonstração. 

 

Palavras-chave: MODELO DE EDUCAÇÃO DESPORTIVA, RETENÇÃO DA 

APRENDIZAGEM COGNITIVA E MOTORA, INSTRUÇÃO, LIDERANÇAS 

 

5.3.1.2- Introdução 

 

A escola, enquanto instituição, tem a tarefa central de formar e educar 

futuros cidadãos. Segundo Bento (1995, p. 121) “A educação é um fenómeno 

fundamental do homem. É uma ajuda para o fundar como sujeito e como 

pessoa, para construir a sua autonomia baseada no entendimento de si 

próprio, dos outros e do mundo. Para além disso, permite aos indivíduos o 

desenvolvimento das suas faculdades, com o intuito de criar ferramentas que 

lhe permitirão ultrapassar os diferentes obstáculos que vão surgindo ao longo 

da vida”. Cabe também à escola preparar o educando para agir nas diferentes 

situações desportivas dentro e fora do contexto escolar. No entanto, não há 

nenhuma receita ideal sobre qual o modelo de ensino, as estratégias e 

métodos a implementar, de modo a garantir o sucesso do processo ensino- 

aprendizagem.  

 Entre os vários modelos de instrução prevalecentes no contexto de 

ensino, uns são mais centrados no professor e outros concedem mais espaço à 

descoberta e iniciativa dos alunos (Graça & Mesquita, 2011). A seleção deve 

passar por escolher aquele(s) que proporcione(m) um justo equilíbrio entre as 

necessidades e que considere o aluno como um ser individual, privilegiando as 

suas singularidades. Neste entendimento, e como as necessidades que 

percecionei se centravam no processo de mediação da aprendizagem dos 

alunos, o Modelo de Educação Desportiva (MED), proposto por Siedentop 

(1987), faz jus a este propósito. 
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 Enquanto modelo de ensino, o MED, assenta em perspetivas 

construtivistas da aprendizagem, que posicionam o aluno no centro do 

processo de ensino-aprendizagem, levando-o a assumir maior autonomia, em 

prol da construção das suas próprias experiências e consequentemente da 

criação da sua própria identidade. Paralelamente, a formação pessoal e social 

do indivíduo também faz parte dos objetivos do MED, ao considerar a pessoa 

que mora no praticante, ou seja, pretende-se que as crianças e jovens 

consigam desenvolver competências de vida que lhes permitam participar 

ativamente com confiança, responsabilidade e segurança na sociedade. Este 

modelo comporta a inclusão de três eixos fundamentais, que em articulação, 

visam a formação de indivíduos desportivamente competentes, cultos e 

entusiastas. Competente, por se reportar ao indivíduo que domina as 

habilidades necessárias para um desempenho satisfatório na competição, 

assumindo um comportamento apropriado ao nível de prática em que se 

enquadra. Culto na medida em que “conhece e valoriza as tradições e os rituais 

associados ao desporto e que distingue a boa da má prática desportiva” (Graça 

& Mesquita, 2011, p. 59). Por fim, entusiasta por se referir ao sujeito que é 

atraído pelo desporto, preocupando-se em promover uma prática desportiva de 

qualidade, salvaguardando a sua autenticidade (Siedentop, 1994).  

 Atendendo a este panorama, torna-se importante compreender quais as 

caraterísticas estruturais que particularizam este modelo, de modo a que se 

consiga garantir a autenticidade das experiências desportivas. Segundo 

Sidentop (1994), as caraterísticas são: a época desportiva, a filiação, a 

competição formal, o registo estatístico, a festividade e o evento culminante. 

Neste sentido, e no contexto escolar, as épocas desportivas, substituem as 

unidades didáticas, que devem ter pelo menos 20 aulas (Jones & Ward, 1998), 

estando, neste contexto, implícita a filiação em pequenas equipas, despertando 

nos alunos a vontade de se integrarem e desenvolverem um sentimento de 

pertença a um grupo. Esta é uma das grandes vantagens do MED. Com efeito, 

dar resposta a eventuais situações de exclusão, garantindo assim a igualdade 

de participação de todos os alunos é um objetivo. Aliada à filiação torna-se 

relevante considerar o conceito de responsabilização que é incutido aos alunos 
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na tomada de decisão, exigindo-lhes um maior comprometimento nas 

atividades propostas e prevenindo um desvirtuamento dos objetivos 

pretendidos. Pretende-se também que as equipas tenham uma identidade 

própria, identificada pelo nome, símbolo, cor, grito, entre outros elementos. Na 

constituição das equipas deve ser privilegiado o equilíbrio competitivo, bem 

como o desenvolvimento das relações de cooperação e entreajuda na 

aprendizagem. Partindo deste entendimento, a cada elemento da equipa são 

atribuídas funções e cargos específicos, tais como jornalistas, jogadores, 

árbitros, dirigentes, treinador (Graça & Mesquita, 2011). Independentemente de 

existir rotatividade das funções, o papel de capitão/treinador deve ser 

desempenhado por um aluno reconhecido pelos pares, quer ao nível do 

desempenho desportivo, quer enquanto líder (Mesquita, 2012).  

 O MED prevê a implementação de um quadro competitivo formal, 

“efetivado logo no início da época pela constituição de equipas, através do 

estabelecimento de mecanismos promotores da igualdade de oportunidades 

para participar, nomeadamente pelo premiar da colaboração na aprendizagem 

e pelo treino no seio de cada equipa (…) simultaneamente a competição 

constituiu um elemento de autoavaliação importante e um incentivo para o 

trabalho de preparação” (Graça & Mesquita, 2011, p. 62). Também como a 

vitória, o fair play deve estar patente durante toda a época desportiva. 

 Relativamente ao evento culminante, este deverá ser vivenciado num 

espírito de festividade, sendo um momento onde haverá oportunidade para se 

reconhecer publicamente as conquistas, as performances e os desempenhos 

dos alunos nos papéis que lhes foram previamente atribuídos (Wallhead & O' 

Sullivan, 2005).  

  O MED enfatiza o papel socializador do Desporto, ao atribuir aos alunos 

diferentes papéis que requeiram responsabilidade e autonomia, assumindo-se 

como praticantes ativos na organização de tarefas subsidiárias e inerentes ao 

próprio jogo, daí a importância atribuída à caraterística da filiação. Segundo 

este modelo, há um elemento que assume a função de líder ficando 

responsável pelas tarefas de aprendizagem. Ao ser-lhe atribuída essa 

responsabilidade, iria exigir da parte dele o recurso a estratégias que este 
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modelo consegue dar resposta. Estratégias que segundo Sweeting e Rink 

(1999) permitem a “criação de envolvimentos de aprendizagem adequados à 

capacidade dos praticantes e a emissão de informação centrada na 

intencionalidade dos movimentos, o que irá conceder ao praticante autonomia 

na seleção de respostas” (p. 229). Concomitantemente, estas estratégias 

assumem um caráter construtivista, atribuindo ao aluno o papel de mediador no 

processo de ensino-aprendizagem. Neste estudo, este papel foi assumido por 

diferentes líderes em cada equipa, cujas particularidades eram distintas, 

permitindo assim analisar como e quais as estratégias instrucionais a que 

recorreram para facilitar o processo de transmissão da informação aos 

restantes elementos da equipa. “A transmissão da informação é uma das 

competências fundamentais dos professores/treinadores, sendo evidente a sua 

importância na aprendizagem” (Rosado & Mesquita, 2011, p. 70). Contudo, a 

realidade é filtrada por cada um, atendendo às suas experiências e significados 

que lhe atribui, bem como à sua representação com o mundo, a interação com 

os outros, a comunicação e a linguagem podem estar sujeitas a várias 

interpretações. Desde modo, poderá levar a perdas significativas de 

informação, retenção e compreensão da informação inicialmente transmitida. 

Neste âmbito, Rosado & Mesquita (2011, p. 72), referem que “Na realidade, 

importa reconhecer que entre aquilo que o professor ou treinador pretendem 

dizer e aquilo que efetivamente dizem pode haver uma diferença, que aquilo 

que o praticante ouve não é, necessariamente, aquilo que compreende, e 

aquilo que compreende não é, também, muitas vezes, retido ou, finalmente, 

executado”. Face a esta problemática, o objetivo do presente estudo, não se 

centrou apenas no processo de mediação da aprendizagem por parte dos 

líderes, mas também tentou perceber o impacto que teve na aprendizagem 

motora e cognitiva dos elementos das suas equipas. A par disto, considerei 

relevante averiguar a retenção da aprendizagem, dando resposta à seguinte 

questão: em que medida os resultados obtidos no final da unidade didática se 

mantinham (ou não), após duas semanas de pausa.  

 Deste modo, atendendo à temática em foco, o objetivo central deste 

estudo foi analisar o contributo dos perfis de liderança, no âmbito do Modelo de 
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Educação Desportiva (MED), para a aprendizagem motora e cognitiva dos 

alunos, na modalidade de Futebol, numa turma do sexto ano de escolaridade. 

Sob o ponto de vista específico pretendeu-se: 

1. Analisar os processos instrucionais dos treinadores/capitães e o seu 

contributo para a aprendizagem (motora e conhecimento) dos elementos 

das suas equipas. 

2. Analisar os níveis de retenção do desempenho motor e de 

conhecimentos. 

 

5.3.1.3- Metodologia 

 

5.3.1.3.1-Participantes 

 

 Participaram no estudo 20 alunos (6 do sexo feminino e 14 do sexo 

masculino), de uma turma do 6º ano de escolaridade, de uma escola EB 2/3 de 

Vila Nova de Gaia, com idades compreendidas entre os 10 e os 13 anos. Um 

dos alunos participantes apresentava necessidades educativas especiais 

(NEE) - síndrome de Down.  

 

5.3.1.3.2-Instrumentos e Aplicação 

 

Unidade didática  

 Sob a égide do Modelo de Educação Desportiva, o presente estudo foi 

realizado na Unidade Didática (UD) de Futebol. Esta foi composta por 18 aulas 

(duas vezes por semana, com duração de noventa e quarenta e cinco minutos). 

O início da UD foi no segundo período, mais especificamente no dia 14 de 

Janeiro de 2015, e terminou no dia 20 de Março de 2015 (Quadro 5). 

 A estrutura do MED teve de ser adaptada ao número de sessões, 

material e espaço disponíveis, bem como às condições meteorológicas. Tendo 

em consideração que o MED seria aplicado pela primeira vez na sua íntegra 

nesta turma, as duas primeiras aulas foram destinadas à sua familiarização. 
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Foram também apresentados vídeos da minha participação e vivências nas 

aulas de Didática Específica de Atletismo no 1º ano de mestrado, uma vez que 

a respetiva disciplina teve por base este modelo. 

A avaliação diagnóstica da componente motora teve lugar na primeira 

sessão por recurso ao GPAI, assente sobre os princípios de jogo tático-

técnicos do nível elementar, em diferido. Adicionalmente também se utilizou a 

mesma grelha observacional simplificada que foi preenchida in loco. O objetivo 

desta avaliação foi situar os alunos num determinado nível de desempenho 

motor, proceder ao ajustamento, se necessário, dos objetivos previstos e 

construir de forma equilibrada as equipas. Esta foi complementada com a 

elaboração de uma matriz sociométrica e dados caraterizacionais que 

permitiram conhecer melhor os alunos, contribuindo para a formação de 

equipas equilibradas entre si, tanto sob o ponto de vista motor (heterogéneas) 

como sob o ponto de vista atitudinal, designadamente a definição de líderes 

(treinadores/capitães).  

 Na segunda aula as equipas foram anunciadas e incitadas a definir a 

sua identidade (nome, cor e grito). Para além disso, a par da explicitação do 

formato competitivo das aulas foram entregues os manuais de capitão e de 

equipa (ANEXO 4). Esta fase denominou-se estruturação da época desportiva. 

 Na terceira, quarta e quinta aula decorreu a pré-época (treino), nas quais 

foram introduzidos conteúdos novos e propostas situações de aprendizagem, 

baseadas em progressões pedagógicas que visavam a exercitação/refinamento 

dos conteúdos lecionados.  

 A aula seis foi reservada para a primeira competição, por recurso a 

tarefas de aplicação, aproximadas ao objetivo final. Não obstante, importa 

referir que os resultados das equipas ao nível do desempenho motor foram 

provenientes da pontuação advinda de alguns exercícios. Também os 

comportamentos - conceitos psicossociais - (fair-play, pontualidade, 

equipamento adequado e sem acessórios) foram alvo de registo por parte do 

professor. O cumprimento destes parâmetros permitiu que cada equipa 

pudesse receber uma bonificação até 30 pontos, além daqueles que obtiveram 

nos exercícios alvo de pontuação. 
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 Desde a aula sete até à aula quinze, a estrutura foi idêntica, ou seja, as 

aulas de 90 minutos foram dedicadas à competição e as aulas de 45 minutos 

aos treinos. Contudo, atendendo às condições atmosféricas e materiais, por 

vezes, as aulas de 90 minutos obedeceram a uma estrutura repartida, ou seja, 

na primeira parte todas as equipas treinavam e na segunda parte realizava-se 

a competição, beneficiando do facto de haver disponibilidade de dois espaços. 

Ao longo da época os alunos puderam exercer os diferentes papéis com maior 

autonomia num contexto aproximado à competição formal, exigindo-lhes um 

maior comprometimento nas atividades e resultados obtidos. 

 Na aula dezasseis foram aplicadas as entrevistas aos líderes. Na 

penúltima aula foi realizada a Avaliação Sumativa do desempenho motor e de 

conhecimentos, com o intuito de verificar se os conteúdos abordados até ao 

momento tinham sido consolidados. É de referir que na avaliação do 

desempenho motor foi aplicado o mesmo instrumento utilizado na Avaliação 

Diagnóstica. Relativamente à avaliação de conhecimentos os alunos foram 

submetidos a um teste de avaliação escrito (ANEXO 5).  

 Na última aula ocorreu o evento culminante. Nesse dia o ingrediente 

principal foi a festividade, conseguida através da organização de atividades 

lúdico-desportivas, que promoveram o entusiasmo e a diversão entre os 

elementos das diferentes equipas. Foram também anunciadas as 

classificações finais e entregues os prémios. 

Quadro 5 - Estruturação da Época Desportiva 

Aula/Horário Fase da Época Espaço Tarefas 

4ªf Aula nº 1:14.01.2015 

Duração: 90 minutos 

Estruturação da 

época desportiva 

4 Avaliação Diagnóstica, aplicação das 

matrizes sociométricas e 

enquadramento do MED 

6ªf Aula nº 2: 16.01.2015 

Duração: 45 minutos 

Estruturação da 

época desportiva  

1 Enquadramento do MED, entrega dos 

manuais de capitão e equipa, 

anunciação das equipas 

4ªf Aula nº 3: 21.01.2015 

Duração: 90 minutos 

Pré Época - Treino 3 Introdução de conteúdos e situações 

novas de aprendizagem, baseadas 

em progressões pedagógicas que 

visam a exercitação/refinamento dos 

conteúdos lecionados. 

6ªf Aula nº 4: 23.01.2015 

Duração: 45 minutos 

Pré Época - Treino 3 

4ªf Aula nº 5: 28.01.2015 

Duração: 90 minutos 

Pré Época - Treino 4 

6ªf Aula nº 6: 30.01.2015 

Duração: 45 minutos 

Competição 1  
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4ªf Aula nº 7: 4.02.2015 

Duração: 90 minutos 

Competição 3  

6ªf Aula nº 8: 6.02.2015 

Duração: 45 minutos 

Treino 2  

4ªf Aula nº 9: 11.02.2015 

Duração: 90 minutos 

Competição 3  

6ªf Aula nº 10: 13.02.2015 

Duração: 45 minutos 

Treino 1  

6ªf Aula nº 11: 20.02.2015 

Duração: 45 minutos 

Treino 3  

4ªf Aula nº 12: 25.02.2015 

Duração:90 minutos 

Competição 4  

6ªf Aula nº 13: 27.02.2015 

Duração: 45 minutos 

Treino 1  

4ªf Aula nº 14: 4.03.2015 

Duração: 90 minutos 

Competição 3  

6ªf Aula nº 15: 6.03.2015 

Duração: 45 minutos 

Treino 1  

4ªf Aula nº 16: 11.03.2015 

Duração: 90 minutos 

Competição 2 Entrevistas aos líderes 

6ªf Aula nº 17: 13.03.2015 

Duração: 45 minutos 

Treino 1 Avaliação Sumativa motora e 

cognitiva 

4ªf Aula nº 18: 18.03.2015 

Duração: 90 minutos 

Evento culminante 4 Organização de atividades lúdico-

desportivas, classificação final e 

entrega de prémios 

 

Fichas de Caraterização Individual e Pauta do 1º Período 

 A caraterização da turma, mais especificamente, no que concerne à 

prática desportiva fora do contexto escolar, foi realizada com base nas fichas 

de caraterização individual entregues e preenchidas por todos os alunos, na 

primeira aula da disciplina de Educação Física (dia 17 de Setembro de 2014). 

Esta tinha como objetivo primordial determinar o número de alunos praticantes 

da modalidade de futebol, no sentido de atender a este dado para a definição 

dos líderes das diferentes equipas. 

 A ficha continha questões de resposta fechada e aberta, obedecendo a 

um conjunto de indicadores, nomeadamente: identificação do encarregado de 

educação, dados escolares, dados médicos, interesses e hábitos (ANEXO 6). 

Dos dados recolhidos, foi prestada especial atenção aos elementos escolares e 

interesses. Relativamente aos dados escolares, estes permitiram-me apurar 

quais as disciplinas preferidas dos alunos e as que apresentavam mais 

dificuldade. No que aos interesses diz respeito, o desporto preferido, a prática 

de alguma modalidade fora do contexto escolar e como ocupavam os seus 
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tempos livres, foram os principais aspetos em análise. Pretendia saber se os 

alunos elegiam a EF como disciplina preferida e se gostavam de futebol. 

Perceber se estes tinham dificuldades também era um dado a obter e a ter em 

consideração, aquando o planeamento das aulas. 

 Das 20 fichas de caraterização individual recolhidas, apenas foram 

utilizados os dados de 19, uma vez que um dos alunos possui necessidades 

educativas especiais e a sua ficha não estava preenchida com coerência. No 

entanto, foram aplicadas várias estratégias a este aluno, como por exemplo: 

falar diretamente com ele, pedir a um dos seus melhores amigos ou ao 

professor que já o acompanhava desde o início do ano letivo. Mesmo assim, foi 

impossível obter respostas fidedignas, pois para além de dificuldades na 

escrita, o aluno também revelou lacunas na expressão oral e na estruturação 

do pensamento, respondendo ao acaso. 

  Das 19 fichas analisadas, 9 alunos praticavam uma modalidade 

desportiva fora do contexto escolar. Destes 9, apenas 2 praticavam futebol. 

Doze dos alunos consideraram a disciplina de Educação Física como uma das 

preferidas, e ao invés, apenas um aluno considerou a disciplina como aquela 

em que apresentava maiores dificuldades. 

 A escolha do líder académico foi feita tendo como base a pauta de 

avaliação do 1º Período, tendo sido escolhido o aluno com melhores resultados 

académicos. 

 

Questionário Sociométrico 

 Segundo Bastin (1966, p. 15), “o questionário sociométrico consiste em 

solicitar, a todos os membros da turma/grupo que designem, entre os 

respetivos elementos, aqueles com quem desejariam partilhar uma 

determinada atividade (preferências)”. Do mesmo modo, o questionário 

incorporou questões que visavam apurar aqueles com quem os respondentes 

não gostariam de integrar uma equipa/encontrar-se numa atividade (rejeições). 

Paralelamente permite determinar com maior detalhe, qual o parecer de cada 

aluno acerca dos colegas, nomeadamente no ser ou não escolhido para 

integrar uma equipa. 
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 O questionário aplicado (ANEXO 7) era constituído por 12 questões 

fechadas. Importa ainda referir que quatro das doze questões eram diretas, 

nomeadamente as referentes à identificação do líder da turma e à seleção do 

melhor aluno na generalidade, a nível motor, e ainda à possibilidade de 

exclusão de um aluno com NEE. Para além dos índices de preferências e 

rejeições, o questionário incluiu questões que visavam captar as relações 

afetivas e de ascendência-dependência (designação de líderes de equipa- 

estatutos académico, de pares – positivo e negativo, motor e de liderança). 

Assim, e uma vez que o objetivo do questionário não se prendia apenas com a 

constituição das equipas, as questões foram norteadas por vários critérios de 

preferência, no sentido de “obter um aspeto conjunto de caraterísticas 

psicossociais dum grupo e dos membros que o compõem” Bastin, (1966, p. 

32). Os critérios impostos não limitavam o número de preferências, tendo 

incidido na constituição de uma equipa, na partilha dos tempos livres, na 

indicação do melhor aluno em termos académicos e motores (especificamente 

na aula de Educação Física) e o líder da turma. Inseriu-se também um critério 

inerente à exclusão/inclusão de um aluno com necessidades educativas 

especiais, tendo em conta a turma em estudo.  

 Relativamente aos dados provenientes do questionário, estes permitiram 

construir a matriz sociométrica por recurso ao programa SociometryPro 

(Version 2.3 Build 2). (ANEXO 8). Este foi aplicado aos alunos da turma na aula 

do dia 23 de Janeiro de 2015. No momento da sua aplicação, foi reforçado que 

o mesmo só poderia ser entregue quando todas as questões estivessem 

respondidas e os alunos foram elucidados para a necessidade de serem 

honestos nas respostas. O preenchimento do mesmo demorou 

aproximadamente 15 minutos. O carater confidencial das respostas ao 

questionário foi objeto de garantia.       
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Filmagens e Gravações  

 Todas as aulas foram alvo de um registo audiovisual, pelo que foi 

efetivado um pedido de autorização à direção da escola e encarregados de 

educação (ANEXO 9). 

 As filmagens foram efetuadas por duas câmaras digitais - CANNON 

DCR-TRV33E e SAMSUNG HMX-F90WP - uma foi colocada num ponto fixo, 

num ângulo que permitisse focar o espaço de jogo, e a outra foi manipulada por 

um elemento exterior (colega estagiário responsável pela função), com o 

objetivo de acompanhar as ações e comportamentos dos alunos em jogo, de 

uma forma mais pormenorizada.   

 As gravações áudio foram efetuadas nos capitães de equipa, que 

estiveram munidos de um gravador, fixo no braço, por forma a captar a 

informação que transmitiam aos colegas de equipa. 

 

Game Performance Assessment Instrument (GPAI) 

Nas últimas décadas as estratégias de ensino nos desportos coletivos 

tenderam a privilegiar os modelos baseados na compreensão do jogo, tal como 

se aspirou na implementação do Modelo de Educação Desportiva do presente 

estudo. Neste sentido, Volossovitch (2006), afirma que o conteúdo centra-se, 

em primeiro lugar, nos aspetos táticos da modalidade, sem dissociar os 

processos percetivos e decisórios dos praticantes, na qualidade da sua 

execução motora durante a atuação no complexo e variável contexto do jogo. A 

estes avanços consumados na ótica do ensino do jogo, com valorização da 

componente tática e da técnica situacional, correspondeu a criação de novos 

sistemas/instrumentos de avaliação, em alternativa aos testes de habilidades 

isoladas. Assim, e com o objetivo de avaliar as ações dos alunos do ponto de 

vista da compreensão tática do jogo e da capacidade de selecionar as ações 

adequadas para resolver os problemas em campo, recorreu-se ao GPAI. 

Instrumento que permite “identificar os comportamentos dos alunos no jogo, 

abarcando não só os indicadores de natureza técnica, mas particularmente os 

de natureza tática e que se reportam à tomada de decisão e às ações do 

jogador com e sem bola, ofensivas e defensivas” (Memmert & Harvey, 2008, p. 
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222).  Paralelamente, sendo o Futebol um Desporto de invasão, considerou-se 

para a avaliação do desempenho dos alunos, a proposta de Mitchell, Oslin e 

Griffin (2006), que destacam sete componentes táticas, a saber: (1) colocação 

em campo (ocupação da posição adequada no campo após realização de 

diversas ações); (2) ajustamento (deslocamento adequado de acordo com as 

exigências da situação); (3) tomada de decisão (escolha da ação a executar); 

(4) cobertura e (5) marcação (controlo apropriado da sua zona defensiva e do 

seu adversário direto); (6) qualidade de execução (eficácia na realização da 

ação selecionada); (7) ações de apoio (cooperação adequada com os seus 

colegas, servindo de exemplo a garantia de linhas de passe). Deste modo, a 

adaptação do instrumento pautou-se pela iniciativa de incluir as sete 

componentes apresentadas, enquadrando-as nos princípios de jogo que 

consideramos adequados, face ao ano de escolaridade dos participantes 

(ANEXO 10). 

 Assim, após construção do instrumento e validação junto de um 

professor de Futebol da Faculdade de Desporto do Porto, este foi aplicado em 

três momentos distintos: na Avaliação Diagnóstica, na Avaliação Sumativa e 

após duas semanas do término da época desportiva, com o intento de avaliar a 

retenção da aprendizagem ao nível do desempenho motor dos alunos. 

Por sua vez, a recolha de dados realizou-se segundo as duas vias 

consideradas na aplicação do GPAI, assumindo uma via direta, (registo no 

momento do jogo das componentes observáveis), e uma via indireta (gravação 

em vídeo), dada a necessidade de um maior refinamento e especificação das 

componentes observáveis, para fins avaliativos do desempenho e da retenção 

da aprendizagem. Este foi aplicado em dois momentos distintos utilizando os 

procedimentos acima descritos – avaliação final (sumativa) e avaliação de 

retenção.  

 

Entrevista 

 Com o intuito de “aceder a pensamentos, preocupações e ansiedades 

experienciados pelos entrevistados” (Queirós et al., 2013, p. 177), recorreu-se 

a uma entrevista semiestruturada.  Foi definido um esquema prévio de 
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questões (ANEXO 11), onde, de acordo com Queirós et al. (2013, p. 188), “o 

indivíduo é convidado a responder de forma exaustiva e pelas suas próprias 

palavras”.      

  As cinco entrevistas foram realizadas isoladamente, uma a cada líder, 

assumindo estes o lugar central ao longo de todo o processo, num ambiente de 

interatividade entre o investigador e o entrevistado. 

   Todas obedeceram aos mesmos critérios, nomeadamente a sequência 

das questões colocadas e a definição do seu objetivo na fase inicial. As 

entrevistas foram realizadas no dia 29 de abril e tiveram a duração de, 

aproximadamente, trinta minutos cada uma. 

 

Teste de Conhecimentos  

 O teste de retenção de conhecimentos foi analisado e validado pela 

professora orientadora antes da sua aplicação. Este foi aplicado em dois 

momentos distintos: na Avaliação Sumativa (13 de Março de 2015) e após 

duas semanas do término da época desportiva (8 de Abril de 2015), com o 

intento de avaliar a retenção da aprendizagem dos alunos. De salientar ainda 

que foi aplicado o mesmo teste nos dois momentos de avaliação, tendo sido 

atribuída uma nota quantitativa a cada um.  

 

5.3.1.3.3-Procedimentos de Análise 

 

Matriz Sociométrica/Dados caraterizacionais e Pauta do 1º Período 

  

 A tabulação, tratamento e análise dos dados advindos do questionário 

sociométrico foram efetuados através do programa informático SociometryPro 

(Version 2.3 Build 2). As matrizes sociométricas e os gráficos (ANEXO 8) daí 

advindos, coadjuvados com a informação acerca da caraterização da turma e 

resultados escolares, permitiram formar as equipas, uma vez que possibilitaram 

identificar os líderes da turma em termos dos diferentes estatutos (académico, 

pares, motor e liderança), bem como as relações de afinidade e rejeição, que 

também foram tidas em conta na formação das equipas. 
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 Com base nos resultados provenientes da matriz sociométrica, dos 

dados caraterizacionais e do rendimento escolar, os alunos foram organizados 

em 5 equipas de quatro elementos, contemplando em cada uma delas, no 

mínimo, um aluno indicado predominante nas questões de rejeição e um dos 

líderes emergentes. Estes últimos destacaram-se por possuírem estatutos 

distintos no seio da turma e, consequentemente, características díspares, como 

se pode observar no Quadro 6. 

 

Quadro 6 - Caraterização dos perfis de liderança 

  

 Com o intuito de garantir a equidade nos grupos, os restantes alunos 

foram distribuídos de forma equilibrada, atendendo ao seu desempenho motor 

e relações de aceitação e rejeição, seguindo uma lógica de homogeneidade 

interequipas e heterogeneidade intraequipas. 

 

  

                                                           
15

 Foram atribuídos números aos participantes de modo a garantir o anonimato, em concordância com as 

variáveis inseridas no programa IBM SPSS Statistics 21.   

LÍDERES
15

 ESTATUTO CARACTERIZAÇÃO 

X1 

(Equipa A) 

Motor 
Apontado pelos colegas como o melhor aluno em Educação 

Física. 

X5 

(Equipa B) 

Pares 

(Negativo) 

Apontada pelos colegas como a pessoa com quem menos 

gostam de conviver nos tempos livres. 

Aluna pouco influente na turma. 

X9 

(Equipa C) 

Pares 

(Positivo) 

Apontado pelos colegas como a pessoa com quem mais 

gostam de conviver nos tempos livres. 

Aluno popular, social e influente na turma. 

X13 

(Equipa D) 

Académico 
Reconhecido como o melhor aluno da turma e como um líder 

nato. 

X17 

(Equipa E) 

Liderança Aluna reconhecida como líder da turma. 
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Entrevistas 

 

O conteúdo informativo das gravações das intervenções de cada líder 

dos grupos foi transcrito verbatim e sujeito a uma análise de conteúdo de 

natureza indutiva, no respeito pelo processo enunciado por Bardin (2004).  

 Segundo Graça e Queirós (2013) “Este processo inclui criar categorias, 

abstrair, do concreto do pedaço de texto, o núcleo de significado, deslindar os 

critérios e as propriedades para juntar e apartar pedaços de texto em função de 

semelhanças e diferenças” (p.125). 

 Durante o processo de análise do conteúdo informativo das gravações 

fui-me deparando com uma extensa lista de categorias que se foi expandido à 

medida que ia avançando e deste modo, surgiu a necessidade de começar a 

agrupá-las. A inclusão de um segmento de texto numa categoria pressupõe a 

deteção dos indicadores relativos a essa categoria. Classificar elementos em 

categorias impõe buscar o que cada um deles tem em comum com os outros. 

O que permite o agrupamento é a parte que tem em comum entre si” (Bardin, 

2008, p.133). O principal objetivo de as agrupar foi reduzir o número de 

categorias, aglutinando aquelas que eram similares e ao mesmo tempo 

classificar os dados, estabelecendo-se um sentido de pertença a um 

determinado grupo. Estas categorias denominam-se por “categorias á 

posteriori”, as quais foram surgindo ao longo do processo de análise, sendo 

resultantes de um processo de sistematização progressivo, numa íntima 

relação com os objetivos definidos no estudo. 

  As categorias e a sua respetiva interpretação materializam-se no quadro 

categorial exposto no Quadro 7.     

 

Quadro 7 - Descrição das categorias definidas á posteriori 

Categorias  

Instrução 

Apresentação das tarefas: intervenções do líder relativas à matéria de 

ensino ou à forma de realização de um exercício. 
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Avaliação de Conhecimentos 

Relativamente aos dados obtidos no teste de conhecimentos estes foram 

submetidos a uma análise no programa IBM SPSS Statistics 21, concretamente 

foi efetuado o teste não paramétrico para medidas emparelhadas, o teste 

Wilcoxon. O nível de significância foi mantido a p≤0,05. Paralelamente foi 

efetuada uma análise descritiva recorrendo à média e desvio padrão.  

 

Avaliação do desempenho Motor 

 O processo de comparação entre os resultados obtidos na 

avaliação sumativa e na avaliação de retenção foi efetuado no programa 

IBM SPSS Statistics 21, recorrendo ao teste não paramétrico para 

medidas emparelhadas, o teste Wilcoxon. O nível de significância foi 

mantido a p≤0,05. 

 

5.3.1.4- Apresentação de Resultados 

 

1. Processos instrucionais dos treinadores/capitães e impacto na 

aprendizagem (motora e conhecimento) dos elementos das suas equipas 

 

Feedback: todas as reações verbais ou não verbais do líder à prestação 

motora dos colegas. 

Categorizando-o quanto à sua especificidade: 

 

-Valorativo: 

 Positivo: elogio, encorajamento, recompensa, incita o esforço. 

 Negativo; crítica, ironia, ameaça, castigo. 

- Descritivo: informação técnica acerca daquilo que um aluno fez. 

- Prescritivo: informação técnica do que um aluno deve fazer para melhorar 

uma determinada ação/comportamento motor. 

Demonstração 

Estratégia instrucional associada à apresentação das tarefas motoras utilizada 

pelo líder, para que os elementos da sua equipa visualizem os movimentos a 

efetuar, facilitando o processo de aprendizagem. 

Agentes de Ensino 

Estratégias utilizadas ou elementos da equipa que são definidos pelo líder, 

para a apresentação das tarefas motoras, ao nível da instrução e da 

demonstração. 
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 Como referido, a definição de categorias resultou de um processo de 

sistematização da informação oriunda das gravações referente a cada líder, por 

recurso a um processo indutivo. Deste modo, e atendendo aos objetivos do 

estudo, optou-se por apresentar de forma autónoma cada perfil de liderança. 

 

 Líder Motor 

 Ao longo da época desportiva o líder motor mostrou uma postura de 

autonomia, necessitando raras vezes de supervisão. Em alguns momentos 

assumiu-se como um líder nato e um modelo a seguir por toda a equipa. 

 Considerando as categorias em análise, este líder demonstrou sempre 

grande facilidade na apresentação das tarefas, revelando um conhecimento 

aprofundado do conteúdo. Este conhecimento poderá ser oriundo das suas 

vivências futebolísticas, fora do contexto escolar. 

 
“Para fazeres contenção tens que estar com as pernas fletidas, numa 

posição baixa e não podes tirar logo a bola, devemos encurtar o espaço e 

acompanhando o portador da bola” (11/03/2015) 

 

“Eu e o X4 vamos atacar e trocamos a bola e tu tens que nos tirar. Assim 

que passarmos por ti tentamos marcar golo. Fazemos 3 vezes e depois 

trocamos de funções” (13/03/2015) 

 

 A clareza e síntese marcou o modo como este líder fazia a apresentação 

das tarefas, bem como ao nível dos feedbacks, que foram predominantemente 

prescritivos e valorativos positivos. Estes últimos com intuito de motivar 

extrinsecamente a equipa. 

 
“X2 atenção que aqui o lançamento é feito com a mão e não podes levantar 

os pés do chão” (Feedback Prescritivo, 11/03/2015) 

 

“Pressionem, não os deixam avançar, façam contenção” (Feedback 

Prescritivo, 11/03/2015) 

 

“É isso mesmo, estou a gostar de ver, estão a jogar muito bem!” (Feedback 

valorativo positivo, 4/02/2015) 

 

“Bom X4 desmarca-te, estás a jogar muito bem!” (Feedback valorativo 

positivo, 6/02/2015) 
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 No que diz respeito à demonstração, esta foi uma estratégia 

complementar à instrução, mas nem sempre esteve presente nas aulas.  

 
“Vamos lá fazer para veres, eu sou defesa e vou realizar contenção, agora 

está a chegar o momento e eu vou tentar tirar-lhe a bola” (6/03/2015) 

 

 “Agora que já corremos um bocado, vamo-nos sentar, afastar as pernas, e 
tentar tocar nos pés. Tem que doer, é sinal que estão a fazer bem, vejam 
como faço” (6/03/2015) 
 

De salientar ainda que todas as demonstrações e tarefas pedidas 

foram apresentadas pelo líder, recorrendo apenas uma vez a um colega 

como agente de ensino. 

“X2 faz para verem. Não é isto que eu quero, não é para cruzarem os 

braços” (20/02/2015) 

 

Líder de Pares (Negativo) 

 O líder de pares (negativo) não demonstrou qualquer interesse no 

trabalho em equipa, revelando-se pouco recetivo às indicações fornecidas pelo 

professor. Em vários momentos da aula revelou falta de fair-play e respeito 

pelos seus colegas de equipa e adversários. 

 Atendendo às transcrições das aulas, tornou-se difícil obter excertos 

para as categorias em análise, dado que este líder revelou-se desinteressado e 

pouco comunicativo com os restantes colegas, não apresentando nem 

demonstrando nenhuma vez os exercícios prescritos pelo professor. 

 Relativamente aos feedbacks estes assumiram apenas uma conotação 

negativa, como se pode verificar nos excertos abaixo apresentados. 

 
 “Estou farta disto, eu não sou um homem! Para a próxima vou fazer 

exatamente o mesmo contigo e mandar a bola direta à tua cara! Se não 

queres saber, para a próxima faço-te mesmo isso” (28/01/2015) 

 

“Não tenhas pena do X4, manda-lhe uma valente “buja” que ele até vai 

andar de lado, assim para a próxima vai pensar antes de rematar” 

(4/02/2015) 

 

 Face aos excertos apresentados, este líder revelou alguma falta de 

respeito, chegando, por vezes, a assumir uma atitude vingativa para com 
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os colegas. O seu discurso ficou marcado pela negativa, apresentando 

traços de raiva, indiferença e autoridade. 

 

 No que concerne à categoria agentes de ensino, os restantes 

colegas de equipa foram aleatoriamente e autonomamente assumindo a 

função de capitães, revelando bastante autonomia e interesse pelas 

tarefas propostas ao longo da época desportiva. Na maioria das vezes 

demonstraram iniciativa para explicarem os exercícios, função esta que 

deveria ser assumida pelo líder. 

 
“Não percebo nada disto, alguém que dê o aquecimento” (13/02/2015) 

 

“Façam “mazé” um exercício qualquer, para mim tanto faz” (13/02/2015) 

 

Este foi o líder que recorreu mais vezes aos colegas de equipa como 

agentes de ensino, o que poderá ser explicável pelo défice de conhecimento do 

conteúdo, traduzindo-se na dificuldade em auxiliar os colegas nas tarefas e 

pelas classificações negativas obtidas nos dois testes teóricos. Foi também 

notória a sua postura autoritária e de desinteresse face aos colegas e às 

tarefas propostas pelo professor, marcando-o pela negativa. Este podia 

aproveitar o conhecimento e ajuda da equipa para aprender e evoluir, mas 

preferiu manter a mesma postura ao longo de todas as aulas. 

 

Líder de Pares (Positivo) 

 O líder de pares (positivo) demonstrou ser exatamente o oposto do líder 

anteriormente apresentado, preocupando-se sempre com o bem-estar da sua 

equipa e dos adversários. Durante toda a época desportiva foi o líder que mais 

se preocupou em manter a equipa unida, onde os valores do respeito, trabalho 

em grupo e fair-play predominaram. 

“X10 não faças isso ao teu colega, depois admiras-te de não recebermos o 

prémio fair-play” (23/01/2015) 

 No que concerne à apresentação das tarefas, este foi sempre 

responsável pela tarefa, não recorrendo nenhuma vez aos seus colegas como 
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agentes de ensino. Revelou ter um conhecimento aprofundado do conteúdo, 

como ilustra os excertos a seguir apresentados. 

 “Como este exercício não conta para a pontuação podemos utilizar guarda-

redes avançado. X11 ficas atrás (defesa), depois quando nós recuperarmos 

a posse de bola e avançarmos o meio campo tu sobes um pouco 

aproximando-te da linha do meio campo, entendeste?” (6/03/2015) 

  

 “Um jogador tem posse de bola, ou seja, é o atacante. Quando vem um 

defesa para a beira dele o seu colega tem que se desmarcar para outro lado 

para eu lhe passar a bola. Desmarcar significa ires para um espaço vazio. 

Atenção, não podem estar sempre no mesmo sítio tem que se mexer, 

lembrem-se do que vos disse” (27/02/2015) 

 

 No que respeita à demonstração, esta foi utilizada como estratégia 

complementar à instrução, estando presente em todas as aulas.  

 “Vejam para ser mais fácil. Quando estiver um rapaz com uma bola, uma de 

vocês vai lá tentar tirar a bola e depois uma fica mais cá atrás à espera, 

porque se esse rapaz conseguir fintar o primeiro jogador, tu por exemplo 

podes intervir logo para recuperar a bola” (20/02/2015) 

 

 “Olhem para mim. Coloquem-se aqui nesta zona e vão todos rodar os 

braços atrás e para a frente. Agora vamos realizar corrida no lugar e de 

seguida um exercício de equilíbrio. Vamos tocar com as mãos no chão, 

mas não se esqueçam, sempre com as pernas esticadas” (30/01/2015) 

 

  Relativamente aos feedbacks, estes foram constantes ao longo da 

época desportiva, destacando-se os de caráter valorativo positivo e 

prescritivo. A tipologia de feedbacks emitidos encontram-se intimamente 

ligados ao modo de ser do líder – atribui muita importância à sua equipa e 

concomitantemente à aprendizagem. 

 

“Faz o lançamento com a mão. Bola atrás do pescoço, não podes levantar 

os pés do chão” (Feedback prescritivo, 27/02/2015) 

 

“É canto, X11 tens que ajudar a defender. Coloca-te aqui à minha frente à 

beira da baliza” (Feedback prescritivo, 25/02/2015) 

 

“Vamos Team Black, vamos ganhar!” (Feedback valorativo positivo, 

20/03/2015) 

 

“Vamos equipa é isso mesmo, nunca desistam!” (Feedback valorativo 

positivo, 20/03/2015) 
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Líder Académico 

 O líder académico durante toda a época desportiva revelou uma postura 

exemplar, preocupando-se em cumprir e fazer cumprir as tarefas propostas 

pelo professor. Assumiu-se como um líder nato, adotando uma posição 

autónoma e respeitadora, preocupando-se também em escutar as opiniões dos 

elementos da equipa. O seu foco foi garantir que a sua equipa permanecia 

unida, com um ambiente de trabalho marcado pelo respeito e empenhamento. 

  No que diz respeito à apresentação das tarefas, o líder assumiu 

sempre este papel, evidenciando um grande conhecimento relativamente à 

matéria de ensino. Não recorreu nenhuma vez aos seus colegas como agentes 

de ensino.  

“Neste exercício temos que garantir posse de bola. É quando eles têm a 

bola e trocam para conseguir avançar até à baliza. Lembra-te do que te 

disse: tens que tentar tirar a bola, não podes estar aí parada” (6/02/2015) 

 

 “Não é para jogar contra eles, é ao meinho. Sabes como é? Por exemplo, 

eu fico no meio e vocês tentam passar a bola uns aos outros sem que eu 

toque na bola. Quando eu tocar a pessoa que fez mal o passe vai ao meio” 

(20/02/2015) 

Os momentos de instrução foram acompanhados na maioria das 

vezes pela demonstração, que também ficava a seu cargo, na tentativa 

de ajudar os seus colegas a compreender melhor o pretendido. 

 “Venham rápido, cheguem aqui perto de mim para vos dar o aquecimento. 

Pernas esticadas, tentem chegar o máximo com as mãos aos pés. Agora 

vamos realizar skipping baixo, médio e agora quero alto, com intensidade, 

rápido” (21/01/2015) 

 “Atenção, a professora disse para não vires logo, senão eu retiro-te a bola 

da frente e sigo facilmente. Tens que estar com as pernas fletidas e 

também não podes vir logo, tens que tentar encurtar o meu espaço” 

(6/03/2015) 

 

 Relativamente aos feedbacks, destacaram-se os de caráter valorativo 

positivo e prescritivo. No entanto, foi evidente que os feedbacks de caráter 

motivacional também marcavam presença, no sentido de motivar 

constantemente a sua equipa para as tarefas. 
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“Nós vamos ganhar! Nós conseguimos. Vamos equipa, vamos ganhar, 

confiança!” (Feedback Valorativo Positivo, 18/02/2015) 

 

“É isso X14, é isso mesmo, estou a gostar de te ver!” (Feedback Valorativo 

Positivo, 25/02/2015) 

 

“Coloquem aqui as mãos, vamos fazer o nosso grito de guerra, vamos 

ganhar equipa” (Feedback Valorativo Positivo, 20/03/2015) 

 

“Isso X15, com a parte interna do pé!” (Feedback Prescritivo, 4/03/2015) 

 

“X14 é para fazeres com as pernas esticadas e unidas” (Feedback 

Prescritivo, 21/01/2015) 

Líder de Liderança 

 Este líder, assumiu, em grande parte das aulas, uma postura autoritária 

e por vezes de indiferença, bem como a falta de fair-play perante as equipas 

adversárias. De salientar que este líder tinha incorporado na equipa um aluno 

com NEE, exigindo mais dele ao nível da apresentação das tarefas. A 

compreensão para com este aluno era necessária e nem sempre foi evidente. 

 No que respeita à apresentação das tarefas, verificou-se que a 

transmissão da informação foi essencialmente centrada no aluno com NEE, tal 

como se pode verificar nos excertos abaixo apresentados. Os restantes 

elementos da equipa após ouvirem a explicação inicial do professor tomavam a 

iniciativa, começando os exercícios sem qualquer instrução por parte do 

líder/capitão. 

“ Este exercício agora é com uma bola esta bem X18?Agora tens que levar 

a tua à professora para organizarmos o exercício” (23/01/2015) 

 

“Neste exercício vou-te passar a bola e tu passas para mim e sempre 

assim. Não podes deixar que ninguém te roube a bola” (30/01/2015) 

“Agora neste exercício começas tu a passar-me a bola … vai para 

ali…agora vira-te para mim … agora passa a bola e corre um bocadinho 

para a frente. Entendeste? Bora lá” (6/02/2015) 

 Face aos excertos apresentados é evidente a tentativa do líder realizar 

uma instrução de forma simples e direcionada apenas para o aluno com NEE. 

O discurso ficou marcado por alguma proximidade, preocupação e 

compreensão do líder para com este aluno. Esta compreensão e tentativa de 

maior envolvimento por parte do aluno com NEE nas tarefas propostas foi mais 
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evidente nas primeiras aulas, verificando-se aquando a transcrição das 

gravações, uma maior insistência da sua parte. 

 Nem sempre o líder foi responsável pela apresentação das tarefas, 

deixando essa função para outros elementos da equipa. Recorreu 6 vezes a 

agentes de ensino. 

 “Vai fazer com o X19, ele que te explique agora o que é para fazer” (13/02/2015) 

 

“Escolham vocês o exercício que dê para trabalhar o que a professora disse” 

(6/03/2015) 

“ Ai óh X20 vai tu para junto do X18 e explica-lhe, anda lá” (27/02/2015) 

 No que concerne à demonstração, tal como na apresentação das 

tarefas, esta foi predominantemente dirigida ao aluno com NEE. Excetuando as 

duas primeiras aulas, a demonstração foi uma estratégia constante, na 

tentativa de facilitar a compreensão por parte deste aluno. 

“Viste como nós fizemos à um bocado? Tens que fazer igual” (6/02/2015) 

“Agora para a frente X18, agora é assim, faz para a frente como eu” (30/01/2015) 

“Tens que chutar com esta parte do pé, estás a ver? Olha como eu faço” 

(30/01/2015) 

 Em termos de feedbacks, este líder recorreu a três tipos, feedback 

prescritivo, essencialmente usado durante os treinos e em pouca quantidade e 

de caráter valorativo positivo e negativo. De salientar ainda que os feedbacks 

valorativos negativos foram predominantemente dirigidos ao aluno com NEE, 

como se pode verificar nos excertos seguintes apresentados. 

“Assim claro que vamos perder, estamos com quatro mas contigo parece 

que temos menos um jogador” (Feedback Valorativo Negativo, 11/03/2015) 
 

 “Oh X18 ouviste? Também se não ouviste não me interessa nada” 

(Feedback Valorativo Negativo, 20/03/2015) 

 

“Eish, X18 estás um pró, muito bem, tens é que procurar desmarcar-te” 

(Feedback Valorativo Positivo, 6/02/2015) 

 

“Temos que fazer o nosso grito, vamos com força e definir estratégias, somos 

fortes” (Feedback Valorativo Positivo, 4/02/2015) 

 

“ Passe com a parte interna do pé” (Feedback Prescritivo, 30/01/2015) 
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No que diz respeito aos feedbacks prescritivos estes foram fornecidos 

em menor quantidade, comparativamente com os restantes, uma vez que este 

líder apresentou alguma dificuldade no domínio dos conteúdos, repercutindo-se 

na apresentação das tarefas. Ao longo da época desportiva foi notória uma 

melhoria relativa à qualidade do feedback. Relativamente ao feedback 

valorativo positivo, este foi constante nos exercícios que não contavam para 

pontuação, denotando-se inclusive, uma maior compreensão e tentativa de 

integração deste aluno por parte do líder. No entanto, nos momentos em que 

os exercícios contavam para a pontuação e nas competições, o líder na maioria 

das vezes, optou por excluir este aluno da sua equipa, deixando-se de 

preocupar com a sua prestação e presença em campo, interessando-lhe 

apenas ganhar.   

 

2. Retenção da aprendizagem  

 

 Desempenho motor  

A análise dos dados revela que na generalidade dos conteúdos técnico-

táticos houve retenção da aprendizagem.  

No conteúdo penetração (Quadro 8) não se detetaram diferenças 

significativas ao nível dos comportamentos apropriados e verificam-se 

diferenças significativas nos inapropriados (diminuição), indicando que 

houve retenção da aprendizagem. 

 

Quadro 8 - Valores médios, desvio padrão e valor de p relativo ao número de execuções apropriadas e 

inapropriadas do conteúdo Penetração- Avaliação sumativa e Avaliação de retenção 

* diferenças com significado estatístico para p≤0,05. 

Nos conteúdos cobertura defensiva, passe e condução os resultados 

apontam no mesmo sentido, o da retenção da aprendizagem – sem diferenças 

com significado estatístico ao nível dos comportamentos apropriados e valores 

Penetração Sumativa Retenção P 

M Sd M sd 

 A 3,00 3,37 3,25 3,13 0,498 

NA 3,00 4,10 2,00 3,91 0,017* 
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de comportamentos inapropriados significativamente mais baixos (Quadros 9, 

10 e 11).  

Quadro 9 - Valores médios, desvio padrão e valor de p relativo ao número de execuções apropriadas e 

inapropriadas do conteúdo Cobertura Defensiva- Avaliação sumativa e Avaliação de retenção 

 * diferenças com significado estatístico para p≤0,05. 

Quadro 10 - Valores médios, desvio padrão e valor de p relativo ao número de execuções apropriadas e 

inapropriadas do conteúdo Passe- Avaliação sumativa e Avaliação de retenção 

 * diferenças com significado estatístico para p≤0,05. 

 Quadro 11 - Valores médios, desvio padrão e valor de p relativo ao número de execuções apropriadas e 

inapropriadas do conteúdo Condução- Avaliação sumativa e Avaliação de retenção 

 * diferenças com significado estatístico para p≤0,05. 

 

Relativamente à cobertura ofensiva e contenção verificaram-se diferenças 

com significado estatístico ao nível dos comportamentos apropriados (Quadros 

12 e 13). Face ao facto de os valores médios serem superiores na avaliação de 

retenção, também nestes conteúdos os dados apontam no sentido da retenção 

da aprendizagem. Esta evidência de retenção é reforçada no conteúdo da 

cobertura ofensiva, porquanto os comportamentos inapropriados são 

significativamente inferiores na avaliação de retenção (Quadro 12).  

  

Cobertura Defensiva Sumativa Retenção P 

M Sd M sd 

 A 3,25 2,61 3,86 2,50 0,157 

NA 3,10 2,34 2,00 1,75 0,009* 

Passe Sumativa Retenção P 

M Sd M sd 

 A 4,90 4,55 5,35 3,38 0,133 

NA 2,55 2,01 1,50 1,47 0,003* 

Condução Sumativa Retenção P 

M Sd M sd 

 A 3,05 5,63 2,30 4,71 0,054 

NA 1,90 3,32 0,95 2,08 0,014* 



142 
 

Quadro 12 - Valores médios, desvio padrão e valor de p relativo ao número de execuções apropriadas e 

inapropriadas do conteúdo Cobertura Ofensiva- Avaliação sumativa e Avaliação de retenção 

* diferenças com significado estatístico para p≤0,05. 

 Relativamente ao conteúdo contenção, como referido, os valores 

indicam que houve retenção da aprendizagem, não obstante ao nível dos 

comportamentos inapropriados não houve diminuições significativas da 

avaliação sumativa para a de retenção (Quadro 13). 

 

Quadro 13 - Valores médios, desvio padrão e valor de p relativo ao número de execuções apropriadas e 

inapropriadas do conteúdo Contenção- Avaliação sumativa e Avaliação de retenção 

 * diferenças com significado estatístico para p≤0,05 

 

 Conhecimentos 

 A análise dos dados referentes às classificações obtidas pelos alunos 

nos dois testes pode ser observada no Quadro 14. A análise permite inferir que 

as classificações obtidas nos dois testes não são significativamente diferentes, 

evidenciado que os alunos mantiveram os níveis de conhecimentos. 

Quadro 14 - Valores médios, desvio padrão e valor de p das classificações obtidas pelos alunos nos dois 

testes 

 

Cobertura Ofensiva Sumativa Retenção P 

M Sd M sd 

 A 12,3 10,2 16,0 10,3 0,001* 

NA 7,76 5,04 7,45 5,42 0,030* 

Contenção Sumativa Retenção P 

M Sd M sd 

 A 11,5 9,24 15,0 10,6 0,005* 

NA 10,5 7,57 9,30 7,35 0,105 

Testes  P 

M sd 

 Teste 1 67,52 11,93 

0,528 

Teste 2 66,5 13,20 
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5.3.1.5- Discussão de Resultados 

 

 Neste ponto dedicado à discussão dos resultados, procurei dar resposta 

aos objetivos propostos para este estudo: (a) analisar os processos 

instrucionais dos treinadores/capitães e o seu impacto na aprendizagem 

(motora e conhecimento) dos elementos das suas equipas; e (b) verificar se 

houve retenção da aprendizagem ao nível do desempenho motor e dos 

conhecimentos, de forma mais integrada e recorrendo a um processo 

interpretativo. 

 

Processo instrucional dos líderes  

Na apresentação das tarefas os líderes motor, de pares positivo e 

académico evidenciaram facilidade na apresentação das tarefas motoras, 

revelando um conhecimento aprofundado da matéria de ensino. De salientar 

ainda que no caso do líder motor este conhecimento, provavelmente, provém 

das suas vivências futebolísticas fora do contexto escolar. Já no líder 

académico, o conhecimento pode ser o resultado de estudo autónomo, uma 

vez que este líder foi o único aluno que após uma semana de aulas evidenciou 

total conhecimento e interesse pelo manual do capitão e de equipa, que tinham 

sido fornecidos pela professora. Importa ainda referir que estes líderes se 

revelaram bastante autónomos no desempenho de todas as tarefas que foram 

incitados a cumprir. Para além disso, em caso de dúvida, antes de recorrerem 

à professora, procuraram encontrar as respostas ou soluções nos manuais de 

capitão e de equipa, incutindo também esse espírito de autodescoberta nos 

colegas. 

O líder de pares negativo para além de não apresentar domínio do 

conteúdo, nunca se mostrou recetivo para aprender. Neste sentido, a sua 

instrução ficou vincada pela reduzida qualidade, pelo que o professor teve que 

intervir muitas vezes para auxiliar a equipa. De salientar ainda que nos 

momentos em que o professor interveio o líder mostrou-se indiferente e sem 

vontade de aprender. 
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 O líder de liderança apresentou duas facetas ao longo das aulas. Em 

alguns momentos evidenciou uma postura autónoma, de interesse e de 

descoberta, recorrendo à professora nos exercícios que não compreendia. Este 

foi um líder que sempre procurou encontrar estratégias para contornar as 

dificuldades, melhorando a sua instrução e recorrendo a uma linguagem mais 

simples e cuidada, para que o aluno com NEE compreendesse e pudesse 

realizar os exercícios com a restante equipa. No entanto, em alguns momentos 

apresentou uma atitude contraditória, isto é, denunciou despreocupação na 

apresentação das tarefas e para com a equipa, deixando essa função ao cargo 

dos colegas. 

 

 No que concerne à utilização de Agentes de ensino pelos líderes das 

equipas, de destacar que os líderes motor, de pares positivo e académico 

raramente/nunca recorreram a colegas de equipa como agentes de ensino. 

Este comportamento pode encontrar justificação no facto de estes alunos se 

sentirem motivados para ensinar os colegas, revelando conhecimento e 

domínio das tarefas. Foi também visível uma relação existente entre as 

categorias apresentação das tarefas e agentes de ensino. 

 O líder de pares negativo foi o que recorreu mais vezes aos seus 

colegas como agentes de ensino, incitando-os a assumirem as rédeas da 

equipa e a desempenharem funções e tarefas que não eram da sua 

responsabilidade. A delineação desta estratégia por parte do líder poderá ser 

explicada pelo desinteresse e falta de domínio do conteúdo, contudo, estes 

aspetos, na minha perspetiva, não justificam o modo como o líder pedia aos 

restantes colegas de equipa para assumirem essas funções. Com efeito, o 

facto de este líder não dominar o conteúdo, podia levá-lo a estar mais atento às 

intervenções dos colegas, aprendendo e evoluindo com eles; mas isso não se 

verificou. 

 O líder de liderança, em alguns momentos recorreu aos seus colegas de 

equipa como agentes de ensino, deixando de se preocupar completamente 

com esta função. O recurso a agentes de ensino foi mais evidente quando o 
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líder deixou de mostrar persistência e interesse na inclusão do aluno com NEE, 

passando essa responsabilidade para os restantes elementos da equipa. 

 

 Ao nível da Demonstração, excetuando o líder de pares negativo que 

em nenhuma aula recorreu à desmonstração; e o líder de liderança que não 

demonstrou nas primeiras duas aulas, os restantes líderes recorreram à 

demonstração como estratégia auxiliar da instrução. Nos casos dos líderes 

motor, de pares positivo e académico, estes assumiram autonomia e eles 

próprios consideraram importante servirem de modelo para os seus colegas 

visualizarem os movimentos. Inclusive, em alguns momentos, enquanto os 

colegas realizavam os exercícios, os líderes visualizavam e corrigiam 

manipulando-os ou voltando a demonstrar. 

 Na equipa do líder de pares negativo, os dois rapazes pertencentes à 

equipa assumiram o papel de agentes de ensino, instruindo os exercícios e 

demonstrando para os restantes elementos o que era solicitado, uma vez que o 

líder nunca se preocupou, nem mesmo no aquecimento e nos alongamentos.  

 Particularizando, o líder de liderança, tal como na apresentação das 

tarefas, apenas recorreu à demonstração para o aluno com NEE, como forma 

de colmatar as dificuldades que este sentia na compreensão dos exercícios 

solicitados. No entanto, apesar desta tentativa, muitas vezes o aluno não 

compreendeu, acabando por abandonar o líder e realizar outra atividade que 

não a pedida. 

 Relativamente aos feedbacks fornecidos pelos líderes, predominaram 

os de caráter valorativo positivo e prescritivos. No entanto, considero que 

houve algumas diferenças na gestão e recurso aos mesmos. 

 A clareza e síntese marcaram o modo como o líder motor forneceu os 

feedbacks, principalmente os prescritivos, procurando constantemente corrigir 

e incentivar os seus colegas a fazerem sempre mais e melhor. Assumiu uma 

postura encorajadora e motivadora ao recorrer algumas vezes ao feedback de 

valor positivo. A associação harmoniosa de todos estes fatores deu origem a 

um clima de aprendizagem bastante positivo no seio da equipa, ditando 

progressão no desempenho dos vários elementos da equipa.  
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 O líder de pares negativo assumiu uma postura pouco interventiva, 

observada nas situações de treino. Na competição houve maior intervenção da 

sua parte, no entanto, marcada pela negativa, face à quantidade de feedbacks 

negativos fornecidos aos elementos da equipa. Foi evidente em alguns 

momentos alguma falta de respeito, chegando, por vezes, a assumir uma 

atitude vingativa, de indiferença, autoridade e raiva para com os colegas, sendo 

evidentes estas caraterísticas face ao discurso apresentado. 

 O líder de pares positivo revelou, tanto nos treinos como nas 

competições, um comportamento de encorajamento, emitindo muitos 

feedbacks positivos. O esforço, a entrega e a motivação adicionais empregues 

nestes momentos tornaram a equipa coesa, competitiva e unida. O facto de o 

fair-play ter sido enfatizado durante toda a época desportiva, sendo um aspeto 

influenciador da pontuação da equipa (Siedentop et al., 2004), pode também 

ter determinado o ambiente harmonioso e de comunhão vivenciado, que se 

destacou de forma evidente nesta equipa. 

 Ao longo das aulas, o líder académico, apontado como o melhor aluno 

da turma, mostrou-se bastante empenhado, interventivo e motivado no 

desempenho das suas funções. Nesta perspetiva, Webb (1982) afirma que os 

alunos com este estatuto académico mais elevado participam e intervêm com 

mais frequência, tal como se verificou com este líder. A sua postura 

encorajadora traduziu-se na emissão frequente de feedbacks positivos, na 

tentativa de motivar os seus colegas de equipa, influenciando positivamente os 

níveis de motivação. Para além disso os feedbacks emitidos também foram no 

sentido de incentivar os colegas a centrarem-se no domínio e/ou 

aperfeiçoamento das habilidades motoras. 

 O líder de liderança recorreu a três tipos de feedback: os prescritivos e 

valorativos positivos e negativos. Os prescritivos foram predominantes nos 

treinos, mas mesmo assim, em pouca quantidade, comparativamente com os 

feedbacks positivos. O reduzido número de feedbacks prescritivos poderá ser 

explicado pela dificuldade do líder ao nível do domínio do conteúdo. 

Relativamente ao feedback valorativo positivo, este foi constante nos exercícios 
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que não contavam para pontuação. Estes foram dirigidos para a equipa em 

geral, mas predominantemente ao aluno com NEE. 

 Nos momentos de competição, foi visível uma maior preocupação em 

relação aos resultados obtidos, em detrimento da inclusão do aluno com NEE. 

Nestes momentos, o líder preferiu que o aluno não fizesse parte da equipa. No 

entanto, quando este se encontrava presente, mas não conseguia dar resposta 

ao que era solicitado, vários foram os momentos em que o líder forneceu 

feedbacks negativos, responsabilizando-o pela sua dificuldade na 

compreensão e leitura de jogo. 

Em suma, a caraterística filiação assumiu um papel preponderante no 

processo instrucional dos líderes. Esta caraterística mostrou ser um dos 

aspetos mais atrativos deste modelo para os alunos, especialmente os menos 

dotados e as raparigas em geral, que através deste programa de educação 

desportiva trabalharam mais e deram um maior contributo para a equipa. 

Alexander e Luckman (cit. por Rosado e Mesquita, 2011, p. 63) encontraram 

indícios no mesmo sentido, porquanto referem que “os alunos menos dotados e 

as raparigas retiram vantagens significativas do MED ao demonstrarem maior 

gosto pela prática desportiva e pelo desempenho das tarefas que apoiam a 

competição”. Os mesmos autores acreditam que os alunos neste modo de 

organizar o processo de ensino-aprendizagem se divertem e sobretudo, e mais 

importante, aprendem. Também Graça e Mesquita (2011) veiculam a mesma 

ideia, quando afirmam que “o modelo de educação desportiva acredita nas 

vantagens da aprendizagem cooperativa em pequenos grupos heterogéneos e 

duradouros” (p. 15), sendo esta uma das grandes vantagens do MED.  

 

 

Retenção da aprendizagem  

 

 No que respeita aos resultados obtidos nos testes de avaliação de 

conhecimentos, face à não existência de diferenças com significado 

estatístico entre as classificações dos dois testes, pode inferir-se que os alunos 

retiveram o conhecimento. Face a estes resultados, pode inferir-se que a 
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organização do processo de ensino aprendizagem sob a égide do MED parece 

contribuir para a melhoria dos conhecimentos dos alunos. Estes resultados  

vão de encontro a uma das premissa do MED, o da literacia, ou seja, o de 

tornar os alunos mais cultos – cultura desportiva. Nas palavras de Rosado e 

Mesquita (2011, p.59) “culto significa que conhece e valoriza as tradições e os 

rituais associados ao desporto e que distingue a boa da má prática desportiva”. 

Independentemente dos líderes, os resultados foram positivos em todas 

as equipas. Deste modo, embora cada líder apresentasse caraterísticas 

distintas – conforme evidências do ponto anterior -, todos conseguiram deixar a 

sua marca de liderança, contribuindo positivamente para a aprendizagem dos 

seus colegas; até mesmo os líderes que apresentavam maiores dificuldades ao 

nível dos processos instrucionais. Também Davis et al. (1989) acreditam que 

as experiências vivenciadas em grupo contribuem para a construção do 

conhecimento, possibilitando ainda que os alunos acedam ao valor da partilha. 

 

 No que respeita à retenção da aprendizagem do desempenho motor 

em jogo, verificaram-se melhorias na generalidade dos conteúdos abordados, 

porquanto ou resultados foram significativamente superiores na avaliação de 

retenção nos comportamentos apropriados ou significativamente inferiores nos 

comportamentos inapropriados. De acordo com o que referem Godinho et al. 

(2002) existem vários fatores internos e externos ao aluno que condicionam 

diretamente aprendizagem dos alunos, como a instrução e a demonstração, o 

aquecimento prévio, a motivação para a prática, a emoção e ansiedade, as 

caraterísticas da tarefa ou fatores sociais e culturais, entre outros. Todos estes 

fatores tornam o processo de aprendizagem mais complexo, fazendo com que 

o professor tenha que atender às várias situações contextuais. No mesmo 

âmbito, Mesquita et al. (2005) advogam que a assimilação dos conteúdos 

técnico-táticos pelos alunos, acontece pela necessidade de compreender e 

atuar no jogo, dando à aprendizagem uma validade ecológica e renovável. 

Parece assim que o ensino através do jogo, como foi nesta unidade didática, 

conferiu melhorias nítidas na aquisição dos conteúdos pelos alunos. 
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5.3.1.6- Conclusão 

 

A organização desta unidade didática de futebol sob os princípios do MED 

com vista a analisar os processos instrucionais dos treinadores/capitães e o 

seu impacto na aprendizagem (motora e de conhecimento) dos elementos das 

suas equipas, bem como analisar os níveis de retenção da aprendizagem foi 

um desafio pessoal e profissional. De facto, para que que os objetivos 

pudessem ser alcançados, foi fundamental, na fase inicial, a formação de 

equipas com a definição do elemento que assumiria a função de capitão e, 

simultaneamente, a responsabilidade pelo processo instrucional aos restantes 

colegas. Neste sentido, a caraterística estrutural da filiação presente neste 

modelo de ensino assumiu um papel muito importante, porquanto permitiu 

promover a integração, no imediato, dos alunos em equipas e, 

consequentemente, o desenvolvimento de pertença ao grupo. Este modelo de 

ensino foi preponderante ao nível da integração e inclusão de todos os alunos, 

principalmente do aluno com NEE, que na minha perspetiva foi bastante 

acarinhado, integrado e compreendido pela maioria da turma. No entanto, há 

nos momentos de competição, a vontade de ganhar dos alunos sobrepôs-se ao 

valor da inclusão. DE facto, a interação positiva e inclusão do aluno com NEE 

ocorreu apenas nos momentos de pausa ou nos treinos, quando os exercícios 

não contavam para pontuação. O mesmo não ocorreu nos momentos de 

competição, em que o aluno NEE chegou a ser excluído em algumas 

circunstâncias pela líder da própria equipa, Embora este ponto da inclusão não 

fosse um dos objetivos deste estudo, considero importante esta reflexão, 

porquanto foram dados que sobressaíram, e que vão de encontro ao referido 

Rosado e Mesquita (2011): o MED “minimiza as diferenças individuais e 

potencia a participação ativa e deliberada de todos os alunos nas tarefas de 

organização e de aprendizagem”(p. 60).  

O que concerne aos processos instrucionais, os líderes que apresentavam 

maior domínio do conteúdo raramente recorreram aos restantes elementos da 

equipa como agentes de ensino, assumindo-se como responsáveis pela 

apresentação das tarefas e demonstração. Para além disso, forneciam um 
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maior número de feedbacks prescritivos, com intuito de melhorar as ações 

motoras dos seus colegas e feedbacks de reforço positivo, revelando 

preocupação em manter a equipa unida, trabalhadora e motivada.  

No que à aprendizagem motora e de conhecimentos diz respeito – houve 

retenção da aprendizagem por parte dos alunos nos dois parâmetros. De 

salientar ainda que nos alunos com menos aptidão para a prática e em 

algumas raparigas, houve uma maior subida percentual nas classificações 

obtidas no teste escrito de avaliação de conhecimentos. No caso particular do 

aluno com NEE, este não foi tido em conta nesta análise, devido às 

dificuldades ao nível interpretativo que não lhe permitiram realizar o teste.   

Em suma, o MED foi uma experiência de ensino de sucesso, porquanto 

aportou ganhos na aprendizagem motora e de conhecimentos, no 

desenvolvimento da autonomia e sentido de responsabilidade dos alunos. Com 

efeito, esta organização da aula por equipas, em que todos os alunos 

colaboraram e o resultado final resultou do contributo de todos, concorreu para 

potenciar a participação ativa e deliberada dos alunos nas tarefas de 

planeamento e de aprendizagem, conduzindo a um ensino mais eficaz. 
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Conclusões e Perspetivas para o Futuro 

 Com o culminar do estágio pedagógico, chegou o tempo de fazer um 

balanço sobre a atividade desenvolvida, com o intuito de avaliar o meu 

desempenho. Na persecução deste desígnio, a reflexão assumiu um papel 

importante, servindo como um veículo identificador de novas necessidades e 

ajustamentos. Este pensamento reflexivo adquirido ao longo do estágio, tornou-

se, a meu ver, importante para que fosse possível crescer de forma sustentada 

através das vivências que experienciei. Foram imensas as exigências e 

desafios com que me deparei, que me levaram a testar os limites, a procurar 

respostas e a tomar decisões, que nem sempre foram as mais corretas mas 

que, certamente, me fizeram perceber em toda a sua essência o que preconiza 

a profissão docente.  

 Hoje, para mim, Ser Professor, é muito mais do que o era antes desta 

etapa. De facto, só passando por uma experiência prática deste nível é que é 

possível perceber todos os mecanismos, normas e valores que regem a escola. 

Através desta experiência fui aos poucos e poucos construindo, de uma forma 

consistente, a minha identidade profissional, o que possibilitou que hoje me 

sinta efetivamente Professora. Para além da condução do processo ensino-

aprendizagem, vivi momentos no seio da escola, pela participação em 

atividades e contactos com toda a comunidade educativa, que me permitiram 

desenvolver capacidades sociais e relacionais, tão importantes ao Ser 

Professor. No entanto, nem sempre os momentos foram fáceis, nem sempre o 

dia-a-dia se pautou por sorrisos e gargalhadas, e foram nesses momentos que 

o núcleo de estágio assumiu um papel importantíssimo. Muitas vezes foi o meu 

porto de abrigo. Trabalhamos sempre como um grupo na procura única de 

conhecimento e sabedoria, sempre com vontade de resolver os problemas que 

iam surgindo e acima de tudo com o intuito de deixar uma marca, por mais 

pequena que fosse, na escola onde estagiamos, aquela que nos acolheu de 

braços abertos e permitiu o nosso crescimento. Acredito que tenha deixado 

essa marca, mas ao mesmo tempo ouso dizer que todos, de um modo 

particular, também deixaram a sua marca em mim, pois tal como o senso 
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comum refere “quem passa por nós, não vai só. Deixa um pouco de si e leva 

um pouco de nós”.   

 Agora, na hora da despedida, as saudades já apertam e o desejo de 

continuar ligada ao ensino também, principalmente junto daqueles que me 

viram e ajudaram a crescer e de alguma forma contribuíram para que 

conseguisse alcançar o meu sonho.  Acima de tudo fica o sentimento de 

dever cumprido e o sentimento de que apesar das falhas e dos momentos 

menos bons sempre tentei dar o meu melhor, quer pessoal quer 

profissionalmente. 

 É com orgulho que depois de tudo o que vivenciei neste processo 

riquíssimo de Estágio Profissional, e mesmo reconhecendo que ser 

Professor é uma tarefa extremamente complexa, que exige uma 

dedicação quase total, que sinto que é realmente a minha vocação 

profissional. No entanto, sei que a partir de agora não terei uma missão fácil. 

Trata-se de uma profissão em que atualmente o desemprego é uma realidade. 

No entanto, não desanimarei, pois se até agora fui capaz de superar todos os 

desafios, nada me deterá de lutar pelo sonho de Ser Professora. Enquanto tal 

não se concretiza, continuarei a investir na minha formação, intervindo também 

noutras áreas ligadas à Educação Física, para que, quando chegar o momento 

tão aguardado, corresponda às expectativas. Independentemente das 

dificuldades, continuarei a lutar contra todas as contingências e adversidades. 

Afinal Ser Professor, é um exercício de autossuperação constante.   

 

 Findo o estágio, ouso dizer que fui professora e tenho imenso 

orgulho nisso! Aprendi a conhecer-me verdadeiramente, conseguindo, 

assim, assumir-me como uma professora competente.  
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Anexo 1- Planeamento Anual 

 1º Período 

 Setembro Outubro Novembro Dezembro 

1     

2  

Objetivo Principal :Basquetebol 
 2- Manipulação da bola e Posicionamento face ao jogo. 

Objetivos Secundários: Condição Física- Força; 
Coordenação e Flexibilidade; 

Conceitos Psicossociais* 

GN2  

Objetivo Principal: AF Futebol 4 (Passe, 
Receção e Condução) e desenvolver os 

aspetos táticos (situação de jogo reduzido) 
Objetivos Secundários: Condição Física: 

Flexibilidade e Resistência Aeróbia e 
Conceitos Psicossociais* 

Exterior 

3     

4   

Objetivo Principal: AF Voleibol 3- Adquirir 
a técnica do passe. 

Objetivos Secundários: Condição Física- 
Força; Coordenação e Flexibilidade; 

Conceitos Psicossociais* 

G1 

Objetivo Principal: AS Basquetebol 6- 
Avaliar os aspetos técnicos/táticos da 

modalidade (progressão no jogo 
lançamento na passada e situação de jogo 

3x3). Objetivos Secundários: Condição 
Física: Flexibilidade e Resistência Aeróbia 

e Conceitos Psicossociais* 

GN2 

5     

6   

Objetivo Principal: AF Basquetebol 4 
(Passe, Receção, Drible de Progressão e 
Drible de Proteção) e melhorar os aspetos 

técnicos da modalidade. 
Objetivos Secundários: Condição Física- 

Força; Coordenação e Flexibilidade; 
Conceitos Psicossociais* 

GN1  

7  
Objetivo Principal: Esgrima  

Cultura Desportiva: Regras, regulamento, equipamento e 
segurança. 

G2/G3   

8    Feriado Nacional 

9  

Objetivo Principal: Ginástica 2-Melhorar a execução técnica 
dos elementos gímnicos rolamento à frente engrupado, 

rolamento à retaguarda e apoio facial invertido. 
Objetivos Secundários: Condição Física: Força; 

Coordenação e Flexibilidade; 
Conceitos Psicossociais* * 

GN1  

Objetivo Principal: AS Voleibol 7 - Avaliar 
tecnicamente o passe( ponto de contacto 

e trajetória) e manchete( plataforma e 
trajetória); 

Objetivos Secundários: Trabalho de 
condição física- grupos distribuídos por 

níveis: Flexibilidade; Força e 
Coordenação; Conceitos Psicossociais* 

G2. 

10     
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11   

Objetivo Principal: Aula Teórica 
Futebol/Basquetebol Elucidar os alunos 

sobre as modalidades (Cultura 
Desportiva- Regulamento, pontuação, 

regras, material) 

Auditório/ 
G1 

Objetivo Principal: AS Ginástica 6 
(conteúdos lecionados anteriormente) 
Objetivos Secundários: Trabalho de 

condição física- grupos distribuídos por 
níveis: Flexibilidade; Força e 

Coordenação; Conceitos Psicossociais** 

GN2 

12     

13   

Objetivo Principal: Voleibol 4- Adquirir a 
técnica do passe e da manchete. 

Objetivos secundários: Condição Física: 
Força; Coordenação e Flexibilidade; 

Conceitos Psicossociais* 
 

GN1  

14  

Objetivo Principal: Voleibol 2- Treinar a Técnica do Passe( 
Ponto de Contacto e Trajetória Alta) 

Objetivo Secundário: Condição Física: Força; Coordenação 
e Flexibilidade; Conceitos Psicossociais* 

G1   

15     

16 Apresentação Auditório 

Objetivo Principal: Basquetebol 3- Desenvolver aspetos 
Táticos e Técnicos( drible de progressão e proteção, 

postura ofensiva e defensiva) 
Objetivos Secundários: Condição Física: Força; 

Coordenação e Flexibilidade; Conceitos Psicossociais* 

GN1  Corta- Mato  

17    Férias de Natal 

18 

Objetivo Principal: AD 
Basquetebol 1 Objetivos 
Secundários: Condição 

Física- Força; Coordenação 
e Flexibilidade; Conceitos 

Psicossociais * 

GN2  

Objetivos principais: Av. Teórica (cultura 
desportiva) e 

trabalho de condição física- grupos 
distribuídos por níveis: Flexibilidade; 

Força e Coordenação. 
Objetivos Secundários: Conceitos 

Psicossociais* 

G1  

19     

20   

Objetivo Principal: Basquetebol 5- 
Desenvolver os aspetos técnicos da 
modalidade (manipulação de bola, 

lançamento na passada e situação de 
jogo 3x3). 

Objetivos Secundários: Trabalho de 
condição física- grupos distribuídos por 

níveis: Flexibilidade; Força e 
Coordenação e Conceitos Psicossociais.* 

GN1  

21  

Objetivo Principal: Futebol 2- Desenvolver a técnica do 
passe, receção e condução de bola. 

Objetivos Secundários: Condição Física:-Flexibilidade e 
Resistência Aeróbia; Conceitos Psicossociais*  

Exterior   
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22    

23 

Objetivo Principal: AD 
Voleibol 1 

Objetivos Secundários: Teste 
da Flexibilidade- Overhead 

Squat test; Conceitos 
Psicossociais* 

 

G1 

Objetivo Principal: Futebol 3- Desenvolver a técnica do 
passe, receção e condução de bola. 

Objetivos Secundários: Condição Física -Flexibilidade e 
Resistência Aeróbia; Conceitos Psicossociais* 

Exterior  

24    

25 

Objetivo Principal: AD 
Ginástica 1 

 Objetivos Secundários: 
Teste dos Abdominais; 

Conceitos Psicossociais ** 

GN1  

Objetivo Principal: Ginástica 5-  Adquirir a 
técnica do Pino de Cabeça. Consolidar o 
Apoio Facial Invertido, Rolamento à frente 

engrupado, Rolamento engrupado e 
Rolamento à retaguarda MI afastados e 

estendidos. 
Objetivos Secundários: Trabalho de 

condição física- grupos distribuídos por 
níveis: Flexibilidade; Força e 

Coordenação e Conceitos Psicossociais.* 

G1  

26     

27   

Objetivo Principal: Voleibol 5- Adquirir a 
técnica do passe e da manchete. 

Objetivos secundários: Condição Física: 
Força; Coordenação e Flexibilidade; 

Conceitos Psicossociais* 
 

GN1  

28  

Objetivo Principal: Ginástica 3- Elucidar os alunos sobre a 
modalidade (Cultura Desportiva- Regulamento, pontuação, 

regras, material e segurança de todas as disciplinas da 
ginástica) e melhorar a execução técnica dos elementos 

gímnicos- rolamento à retaguarda engrupado e apoio facial 
invertido. 

Objetivos Secundários: Condição Física: Força; 
Coordenação e Flexibilidade; Conceitos Psicossociais* 

G2  

 
29    

30 

Objetivo Principal: AD 
Futebol 1 

Objetivos Secundários: 
Condição Física- Força; 

Coordenação; Flexibilidade e 
Resistência Aeróbia; 

Conceitos Psicossociais* 

Exterior 

Objetivo Principal: AF Ginástica 4 e melhorar a execução 
técnica dos elementos gímnicos- Apoio Facial Invertido, 

Rolamento à retaguarda e com MI afastados; rolamento à 
frente engrupado. 

Objetivos Secundários: Condição Física- Força; 
Coordenação e Flexibilidade e Conceitos Psicossociais** 

GN1  

31    

Total 
de 

Aulas 
5 Aulas 9 Aulas 8 Aulas 5 Aulas 

26 
Aulas 
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Anexo 2- A Educação Física em Perspetiva 
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Anexo 3- Poster “A EF na Perspetiva do Professor 

Cooperante” 
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Anexo 4- Manual de Equipa e de Capitão/Treinador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6º ANO 

 

Época Desportiva 

2014/2015 

Modalidade-FUTEBOL 

Manual de Equipa 
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Este manual contém os seguintes elementos: 

 O que é o MED ? (Modelo De Educação Desportiva) 

 Breve história do Futebol 

 Calendário das tuas aulas 

 A tua equipa 

 As tuas funções 

 Regras de funcionamento geral das aulas 

 Regulamento das Competições 

 O teu espaço de jogo 

 Divisão da turma em campo 

 Registo de pontuações do treino e competições 

 Boletim de Jogo/Estatístico 

 Evento Culminante 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

Lê com atenção o manual: 

Este manual fala-te sobre as tarefas que tens que saber desempenhar de acordo com a tua função na equipa. 

Como sabes, os cargos que poderás desempenhar são: jogador; capitão-treinador, estatístico e árbitro. 

Ao longo da época, além de jogador, irás desempenhar um dos outros postos. 

A tua equipa terá um espaço definido em cada aula para trabalhar. Terás que saber os objetivos dos exercícios e realizá-los com alegria e 

empenho, ajudando sempre os teus colegas para que todos se tornem melhores praticantes. 

Tens que saber muito bem as tarefas que tens que desempenhar, bem como, as dos teus colegas para que nada falhe. 

Faz o melhor que puderes e honra o teu cargo. A tua equipa terá orgulho em ti! 
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Modelo 

Educação 

Desportiva 

Filiação 

Épocas 

Registos 

Estatísticos 

Competição 

formal 

Festividade 

Evento 

Culminante 

O que é o MED? 

 

 Durante este período letivo, as tuas aulas de Futebol serão lecionadas de acordo com o Modelo de Educação 

Desportiva (MED), no qual participarás numa época desportiva.  

Mas, o que é o MED? Em que baseia este Modelo?  

 O MED vai ajudar a tornares-te mais culto desportivamente, permitindo que descubras algumas características 

específicas do Futebol, tanto como participante, como espetador.  

 Queremos que os teus objetivos sejam semelhantes ao que o MED define também, ajudando a que cresças como 

socializador do Desporto. Especificamente, queremos que ambiciones cumprir objetivos de:  

 

 Competência  

 Melhora a tua técnica e tática de futebol;  

  Trabalha em grupo para ajudares a atingir objetivos comuns.  

 

  Literacia  

 Partilha responsabilidades no planeamento e gestão da experiência desportiva;  

  Assume liderança responsável no contexto desportivo;  

  Conhece os papéis que vais desempenhar.  

 

 Entusiasmo 

 Desenvolve a tua capacidade de tomar decisões;  

 Envolve-te voluntariamente no Desporto fora da escola.  

 

 Integrarás uma equipa onde todos procurarão superar os desafios que vos serão propostos. Saberás como agir e 

desempenharás as funções de árbitro, estatístico, treinador, capitão e jogador, ajudando a tua equipa de diferentes formas. A 

competição formal, assim como a rivalidade, estarão presentes durante toda a época, sem nunca esquecer o fair-play e o 

respeito.   

  

 Por isso, APRENDE O FUTEBOL, VENCE COM O FUTEBOLL E CRESCE COM 

O FUTEBOL!  

Mas, acima de tudo, DIVERTE-TE! Boa Época Desportiva! 
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Breve história sobre o Futebol 

 

Evolução do Futebol 

  

 Por volta de 1800, em Inglaterra, o jogo com bola, pela 1ª vez passou a ser  jogado com os pés, surgindo aqui a palavra: 

“Football”. 

 Em 1846 surgiram as primeiras regras de jogo : duas equipas de 11 jogadores tentavam passar a bola entre os postes da 

baliza. 

  Em 1908, nos Jogos Olímpicos de Londres passaram a considerar a modalidade de Futebol no calendário olímpico. 

 Em 1904 surgiu a Federação Internacional de Futebol que viria a uniformizar as regras do jogo a nível internacional.  

 Quatro anos depois esta modalidade desportiva foi incluída nos Jogos Olímpicos. 

 A partir de 1930, a FIFA tornou-se a entidade responsável pela realização dos Campeonatos do Mundo de futebol, que se 

realizam de quatro em quatro anos, intercalando com os Jogos Olímpicos.  

 O campeonato feminino da FIFA foi organizado pela primeira vez em 1991. 

 Pela primeira vez em Portugal aconteceu o Campeonato Europeu de Futebol em 2004. 

 Nos nossos dias, o futebol é um desporto muito forte. Os campos de futebol aglomeram milhares de adeptos, que apoiam 

as respetivas equipas. As equipas mais importantes são geridas à imagem e semelhança das grandes empresas. Por outro 

lado, como desporto de multidões que é, o futebol marca presença no imaginário coletivo atual, pois é um elemento cultural 

e social a que os estudiosos têm dedicado merecida atenção. 
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As tuas aulas… 

 Tal como já te deves ter apercebido, vais participar numa época desportiva, durante a qual a tua equipa irá competir 

contra as restantes. Durante este processo, participarás em aulas de “Treino” e aulas de “Competição”, terminando com a 

realização de um “Evento Culminante”, no qual será realizada a “Competição Final”. No quadro abaixo podes consultar a 

calendarização de todas as tuas aulas. 

  

Aula/Horário Fase da Época Espaço 
6ªf Aula nº 1: 23.01.2015 

Duração: 45 minutos 
Pré-Época (Escolha dos 
Líderes) 

4 

4ªf Aula nº 2: 28.01.2015 
Duração: 90 minutos 

Avaliação Diagnóstica + 
treino  

1 

6ªf Aula nº 3: 30.01.2015 
Duração: 45 minutos 

Pré Época (Afiliação + 
treino) 

3 

4ªf Aula nº 4: 4.02.2015 
Duração: 90 minutos 

Pré Época - Treino 3 

6ªf Aula nº 5: 6.02.2015 
Duração: 45 minutos 

Pré Época - Treino 4 

4ªf Aula nº 6: 11.02.2015 
Duração: 90 minutos 

Competição 1 

6ªf Aula nº 7: 13.02.2015 
Duração: 45 minutos 

Treino 3 

6ªf Aula nº 8: 20.02.2015 
Duração: 45 minutos 

Treino 2 

4ªf Aula nº 9: 25.02.2015 
Duração: 90 minutos 

Competição 3 

6ªf Aula nº 10: 27.02.2015 
Duração: 45 minutos 

Treino 1 

4ªf Aula nº 11: 4.03.2015 
Duração: 90 minutos 

Treino 3 

6ªf Aula nº 12: 6.03.2015 
Duração:45 minutos 

Treino 4 

4ªf Aula nº 13: 11.03.2015 
Duração: 90 minutos 

Competição 1 

6ªf Aula nº 14: 13.03.2015 
Duração: 45 minutos 

Treino 3 

4ªf Aula nº 15: 18.03.2015 
Duração: 90 minutos 

Avaliação (motora e 
cognitiva) 

1 

6ªf Aula nº 16: 20.03.2015 
Duração: 45 minutos 

Entrevistas 2 
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A tua EQUIPA! 

 Durante as aulas, farás parte de uma equipa, na qual poderás desempenhar diferentes funções. Irás jogar contra 

outras equipas da tua turma numa série de competições a realizar ao longo da época, atingindo uma classificação no final da 

mesma.  

 Para identificares e homenageares a tua equipa, marcando uma posição em todas as aulas, deverás em conjunto ter 

em atenção a alguns aspetos que a tornarão diferente e especial de todas as outras. Presta atenção!  

Cada equipa terá: 

Um nome; 

Um capitão; 

Um treinador; 

Uma cor; 

Uma mascote (algo que represente e faça lembrar a vossa equipa!); 

Uma bandeira 

Um grito de guerra; 

Uma coreografia (opcional). 

De seguida, deixamos-te algumas sugestões do que poderás fazer.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 O vosso Capitão será o representante da equipa para qualquer situação que necessite da sua intervenção. Todos os 

elementos de equipa, incluindo o Capitão, devem estar preparados para atuarem enquanto jogadores (playing roles), árbitro e 

estatístico (nonplaying roles). Terás então a oportunidade de desempenhar todas estas funções durante as situações de jogo nas 

competições. 
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As tuas funções na Equipa! 

 

Capitão: enquanto Capitão, deverás mostrar capacidade de liderança, representar a tua equipa e encarar este cargo com 

responsabilidade, respondendo sempre que a intervenção seja necessária.  

 Treinador: enquanto treinador irás acompanhar a tua equipa e ajudá-la a atingir os objetivos propostos no início da aula.  

 Árbitro: Em todas as modalidades existe um árbitro/juiz que tem como função assegurar se as regras do jogo são cumpridas. 

Nas tuas aulas, o Árbitro será um dos membros da tua equipa, pelo que terá que ser responsável e agir autonomamente para 

desempenhar esta função. Esta função poderá calhar a qualquer aluno, por isso, presta atenção, pois deverás assumir o controlo 

de tudo o que está a acontecer no jogo, tomando decisões de acordo com o regulamento em vigor na aula.  

Estatístico: ao desempenhar esta função terás que registar os pontos conquistados por cada uma das equipas que se 

encontram a jogar.  

 Para além das funções que terás de desempenhar, deves também preocupar-te com dois conceitos fundamentais no 

desporto em geral e, neste caso, nas tuas aulas: IGUALDADE e FAIR-PLAY. Estes dois parâmetros estão associados ao jogo 

“limpo” e “justo”, sendo da tua preocupação garantir o seu cumprimento, uma vez que serão alvo de pontuação em todas as 

aulas. Embora desempenhes várias funções, lembra-te que estás nas aulas de Educação Física para aprender e, à medida que 

melhoras o teu jogo, tens mais possibilidades de ganhar jogos e conquistar pontos para a tua equipa. 

 

Regras de Funcionamento geral das Aulas 

 

  Para poderes aproveitar ao máximo esta experiência, existem regras que deves cumprir e fazer cumprir 

para um melhor funcionamento das aulas. Se o fizeres serás beneficiado e receberás pontos. Presta atenção! 

A tua equipa deve estar devidamente identificada (t-shirt /colete);  

Deves trazer sempre todo o material necessário para a aula (sapatilhas, calças ou calção, t-shirt)  

– Recebes10 pontos! 

 Presença nas aulas sem acessórios (brincos, pulseiras), a sua equipa tem direito à bonificação dessa aula- recebes 10 pontos! 

A tua equipa deve estar reunida e pronta para começar a aula até cinco minutos depois do começo da mesma- recebes 10 

pontos! 

No início da aula, apesar da existência de equipas, deves permanecer junto do professor até ele dar ordem em contrário;  

 No decorrer da aula, e caso seja necessário reunir todas as equipas, o professor deve deslocar-se ao centro do campo, e apitar 

duas vezes;   

No final da aula, repete-se o procedimento inicial e todas as equipas se juntam ao professor;  
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No final de todas as aulas serão preenchidas as tabelas de pontuação; 

 Todos os elementos da equipa devem respeitar as ações indicadas pelo seu treinador. 

 

Regras de Funcionamento das tuas 

Competições 

 

 A competição deverá ocorrer ao longo de toda a época desportiva desta etapa, mesmo sendo realizada apenas em 

situações de treino.  

O jogo de confronto pode ser utilizado por exemplo no final das aulas de treino;  

 A duração de cada jogo será de 10 minutos, respeitando o quadro competitivo afixado; 

A competição deve realizar-se num campo de ± 12m por ± 15m. Esta estrutura deverá ser respeitada sempre que haja jogos de 

competição, devendo ser mantida uma distância de ± 2m entre cada campo, para que os árbitros possam visualizar e controlar o 

jogo sem interferir no campo contrário; 

O fair-play, o empenho, a igualde, inclusão e a cooperação serão também avaliados na ficha de bonificações, devendo estar 

presentes em todas as aulas;  

 Todas as equipas devem respeitar as decisões indicadas pelo árbitro;  

 Enquanto cada equipa joga, compete às equipas que estão de fora assumirem os nonplaying roles que serão indicados pelos 

professores/treinadores daquela aula;  

 Ao desempenhar a função de árbitro, deves conhecer bem as regras e sinaléticas das seguintes ações: ”Pontapé de Baliza”; 

“Lançamento de Linha Lateral”; “Pontapé de Canto”; “Pontapé de Saída”; “ Marcação de faltas (cartão amarelo e vermelho”; 

“Marcação de penaltis”, “ Validação de um golo”. 

 

Regulamento Específico das tuas Competições 

 

Regra 1: A equipa 

 É constituída por 4 elementos: 

 Um guarda-redes; 

 3 Jogadores de campo. 
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Regra 2: Início e recomeço do jogo 

 A posse da bola ou a escolha do campo faz-se por sorteio (realizado pelo árbitro) entre os dois capitães de equipa. O 

pontapé de saída é dado após o apito do árbitro, com a bola a meio-campo e com cada equipa colocada no seu meio campo. A 

equipa que não está na posse da bola deve encontrar-se a uma distância de 3m, e no seu próprio meio campo. 

 Se o executante do pontapé de saída tocar a bola uma segunda vez antes de esta ser tocada por outro jogador, será 

concebida uma falta e posse de bola para a equipa adversária. 

Após um golo, o pontapé de saída é efetuado pela equipa que o sofreu. 

Regra 3: Duração do Jogo 

 Os jogos terão a duração de 10 minutos contínuos, havendo um intervalo de dois minutos entre cada jornada. 

Regra 4: Sistema de Pontuação 

 A equipa pontua (marca golo) quando consegue que a bola transponha completamente a linha de baliza da equipa 

adversária, numa jogada regulamentar. 

 A vitória no jogo equivalerá a um total de 5 pontos; o empate 2 pontos e a derrota apenas 1 ponto. 

Regra 5: Bola fora de jogo/reposição da bola em jogo 

 A bola é considerada fora de jogo quando transpõe completamente as linhas laterais ou a linha de baliza.  

 A reposição da bola em jogo pode ser feita por:  

Lançamento pela linha lateral – ocorre quando a bola sai pela linha lateral, sendo a reposição feita no local por onde a bola saiu. 

O jogador, no ato do lançamento, deve utilizar as duas mãos colocadas acima da cabeça e manter os dois pés fora do terreno de 

jogo em apoio. 

Pontapé de canto – ocorre quando a bola sai pela linha de baliza, tendo sido tocada em último lugar por um defensor. Para a 

realização do pontapé de canto a bola deve ser colocada no vértice entre a linha final e lateral por onde a bola saiu e pode ser 

realizado de forma direta à baliza. 

Os jogadores adversários da equipa que executa o pontapé de canto não podem aproximar-se da bola a menos de 2 metros. 

Pontapé de baliza – ocorre quando a bola sai pela linha de baliza/final, tendo sido tocada em último lugar por um atacante. A bola 

pode ser colocada em qualquer parte da área de baliza, podendo o pontapé ser executado pelo guarda-redes ou jogador de 

campo. A bola pode ser enviada diretamente à outra baliza e resultar em golo. 

 Uma vez que os jogos serão realizados no pavilhão, se a bola tocar no teto, passa a pertencer à equipa contrária do 

jogador que tocou a bola em último lugar, e é reposta em jogo na linha lateral no local mais próximo. 
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Regra 6: Bola ao solo 

 Depois de uma interrupção temporária do jogo provocada por uma causa não prevista nas leis/regulamento de jogo, 

este deve recomeçar com bola ao solo.  

Procedimento: O árbitro deixa cair a bola no solo no local onde ela se encontrava, salvo se esta se encontre dentro da área. 

Neste caso a bola ao solo deve ser efetuada sobre a linha da área, no ponto mais próximo do local onde a bola se encontrava. 

Regra 7: O Árbitro 

 Para cada jogo será designado um árbitro, que será o responsável pela direção do jogo, sobre o acompanhamento do 

treinador principal ou um dos dirigentes desportivos. 

Regra 8: Substituições 

 É obrigatório que função de guarda-redes seja desempenhada alternadamente entre os elementos de equipa, pelo 

que as substituições devem ocorrer à passagem para um novo jogo/jornada. 

 No decorrer do jogo a permuta entre um jogador de campo e o guarda-redes só pode acontecer em casos excecionais 

(ex: lesão), com o jogo parado e com autorização prévia do árbitro. 

Regra 9: Faltas e comportamento antidesportivo 

 As ações consideradas faltosas serão sancionadas com a marcação de um livre, sendo possível rematar diretamente 

à baliza). Destacam-se as seguintes situações: 

Jogar a bola com as mãos ou com os membros superiores; 

Rasteirar e saltar o adversário; 

Agarrar ou empurrar o adversário; 

Agredir, tentar agredir ou cuspir no adversário. 

 Estas faltas quando graves poderão implicar uma pena disciplinar (cartão amarelo ou vermelho), sendo que em caso 

de agressão ou tentativa de tal, o jogador poderá ser excluído por mais do que um jogo/jornada. Nestes casos excecionais, a 

pena a aplicar será determinada pelo treinador principal e/ou dirigentes desportivos. 

 

 Pontapé de grande penalidade 

 Qualquer falta grave cometida dentro da grande área é sancionada com um pontapé de grande penalidade, executado 

por um jogador da equipa que sofreu a falta. Este pontapé é executado na marca de grande penalidade, com todos os jogadores 

fora da área, exceto o jogador que o vai marcar e o guarda-redes, que deve estar colocado sobre a linha de baliza. 
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Divisão do Pavilhão - O teu espaço de Jogo! 

 

 Serão realizados dois jogos em simultâneo, sendo que a equipa “em espera” irá desempenhar os nonplaying roles 

(árbitro e estatístico) em ambos os campos de jogo. Desta forma as aulas de competição assumirão o seguinte esquema:  

 

 

 - Mesa do Estatístico; 

 

 

          - Árbitro 

 

             - Zona do árbitro 

 

 

 

 

 

 Os estatísticos deverão estar posicionados nas extremidades do pavilhão, no centro da respetiva linha lateral de jogo, 

a cerca de 2m da mesma. Por sua vez, o árbitro poderá circular pelas linhas laterais e no interior do campo, se necessário. 

 

Divisão da Turma 

 

 Os elementos da turma serão divididos em cinco equipas de quatro elementos, sendo que uma das equipas será a 

responsável pela lecionação da aula. 

 O primeiro bloco de aula terá algumas situações de aprendizagem (treino) e o segundo na realização dos respetivos 

jogos .O quadro competitivo que deves respeitar é o seguinte: 

Jornada(s) Equipa(s) Nonplaying roles Campo Hora 

Jo
rn

ad
a 

1
 

Equipa A x Equipa B 

_____________ x _____________ 

Equipa E 1 11.52h 

- 

12.02h Equipa C x Equipa D 

_____________ x _____________ 

2 

Jo
rn

ad
a 

2
 

Equipa E x Equipa B 

_____________ x _____________ 

Equipa D 1 12.04h 

- 

12.14h Equipa A x Equipa C 

_____________ x _____________ 

2 

J o r n a d a 3 Equipa D x Equipa E Equipa A 1 12.16h 
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_____________ x _____________ - 

12.26h Equipa C x Equipa B 

_____________ x _____________ 

2 

Jo
rn

ad
a 

4
 

Equipa A x Equipa D 

_____________ x _____________ 

Equipa B 1 12.28h 

- 

12.38h Equipa E x Equipa C 

_____________ x _____________ 

2 

Jo
rn

ad
a 

5
 

Equipa B x Equipa D 

_____________ x _____________ 

Equipa C 1 12.40h 

- 

12.50h Equipa E x Equipa A 

_____________ x _____________ 

2 

 

 À passagem para uma nova jornada, todas as equipas terão direito a dois minutos de intervalo, onde encontrará uma 

nova distribuição dos campos de jogos e funções a desempenhar, cada capitão poderá dar feedbacks à equipa. 

 A equipa responsável pelos nonplaying roles será dividida pelos dois campos de jogos, sendo que dois elementos 

assumirão funções de árbitro e os restantes dois serão os estatísticos. Na aula de competição subsequente, os membros da 

equipa deverão trocar de funções e assim sucessivamente.  

 

Tabelas de Registo 

 Ao longo de toda a época desportiva vai estar presente o fator da competição. Como tal, em todas as aulas, quer 

sejam treino quer sejam competição, existirão situações de oposição entre equipas, sendo necessário fazer o registo da 

pontuação obtida por cada uma delas com o intuito de, no final, ser possível classificá-las e apurar devidamente os vencedores. 

 Abaixo encontram-se apresentadas as fichas que deverão ser usadas no decorrer das aulas desta etapa, bem como a 

forma como funcionará a atribuição de pontos e a determinação das classificações finais, quer nas aulas de treino quer nas aulas 

de competição. 

1. Fichas de pontuações das aulas de treino:   

 Ao longo de toda época desportiva a competição deverá estar presente, e como tal, em todas as aulas, quer sejam 

treino quer sejam competição, serão reproduzidas situações de registo pontual, no sentido de todas aulas contribuírem para 

apurar a equipa vencedora. 

 Deste modo, o registo de pontuações deverá ser diário, sendo que para isso cada equipa irá elaborar numa cartolina 

(respeitando a cor de equipa) um quadro respeitando um conjunto de parâmetros (Anexo I). 

 O respetivo quadro será afixado em todas as aulas, sendo preenchido e atualizado pelo treinador principal, 

contabilizando as pontuações obtidas quer em situações de aprendizagem que assumam um caráter competitivo, quer nas 

bonificações a atribuir. 
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 Assim, se os exercícios funcionarem por número de passes, por exemplo, estes devem ser apontados pelo capitão de 

equipa, e, posteriormente, essa pontuação deve ser transmitida ao treinador principal que por sua vez fará o registo na ficha de 

pontuações da aula.  

 No final, o somatório dos pontos de cada exercício juntamente com os pontos de bonificação decretam o resultado 

final de cada aula. Para além o espírito competitivo também será tido em conta, e com este registo pretende-se que a tua equipa 

seja capaz de autoavaliar e monitorizar o seu desempenho, percebendo se tem evoluído ou não ao longo das aulas. 

 

2. Fichas de pontuações das aulas de competição 

  Tal como nas aulas de treino, existirá uma ficha de pontuações para as aulas de competição (ANEXO II), afixada num 

local visível e que deverá ser preenchida pelo treinador principal da aula.  

 Em todas as competições previstas, terás que preencher um cartaz destinado à colocação dos resultados obtidos em 

cada jornada. Neste terás o somatório de pontos obtidos nos diferentes jogos, para além da pontuação que será atribuída nas 

bonificações e que deverá seguir o mesmo critério definido para as aulas de treino. 

 

3. Boletim de Jogo/Estatístico 

 O boletim a seguir apresentado deverá ser preenchido pelo estatístico nomeado para cada jogo, sendo no final 

entregue ao treinador principal, para que este último atualize as pontuações de cada equipa. 

 

 

Evento Culminante 

 

  No sentido de terminar este período em grande, terão direito a um evento culminante (data ainda a definir) e 

pretendemos que seja uma grande festa! 

  Este evento resultará num torneio entre todas as equipas das aulas práticas, através de jogo formal (GR+3 x GR + 3) 

e em conjunto com as pontuações das equipas apuradas nas aulas, serão conhecidos os campeões finais.  

  No final do evento, haverá uma entrega de prémios de todos os resultados desportivos, desde o melhor jogador, 

melhor árbitro e um prémio fair-play. Todos os alunos terão direito a um Diploma de Participação.  

  Para participares corretamente no evento, deverás seguir todas as regras que utilizaste nas aulas e nas competições 

das aulas. Para o caso de te esqueceres, vou agora relembrar-te algumas das mais importantes: 

 Neste torneio apenas participam as equipas desta turma em particular (Turma D); 

 Todas as equipas devem estar devidamente identificadas (t-shirt /colete);  

 Todos os alunos devem fazer-se acompanhar de todo o material necessário para a aula (Sapatilhas, calção, t-shirt e 

fichas de registo do jogo suficientes para quando estiver em funções de nonplaying); 

  Os alunos que trouxerem acessórios (brincos, pulseiras), toda a equipa sofre uma penalização. Esta penalização 

será a retirada de uma vitória nas contagens finais, contando assim como uma derrota.  

  Cada equipa deverá ter identificado o seu capitão com uma braçadeira ou outro adereço que o distinga;  

 Todos os elementos da equipa devem respeitar as ações indicadas pelo treinador principal do evento;  

   O fair play, o empenho, a equidade e a cooperação serão também tidos em consideração. As equipas que cumprirem 

com estes critérios, no final da contagem do número de vitórias e derrotas, será lhe atribuída mais uma vitória;   

 Todas as equipas devem respeitar as decisões indicadas pelo árbitro; 
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  Enquanto cada equipa joga, compete aos elementos que estão de fora de cada uma destas assumirem os nonplaying 

roles que serão indicados pelo gestor do evento;  

 Os árbitros devem saber muito bem as regras e as sinaléticas das ações importantes para o jogo.  
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Tabela de Registo de Pontuações - Treino 

 

Exercício (s) 

/Jogos* 

Aulas 

1 - Treino 
Dia: 

2 - Treino 
Dia: 

3 - Treino 
Dia: 

4 - Treino 
Dia: 

5 - Treino 
Dia: 

6 - Competição 
Dia: 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

Pontuações - 

Total 

      

Bonificações 

Pontos       

 

Nota: Nas aulas destinadas à competição, a coluna dos exercícios deve ser entendida como jogos, respeitando o número 

realizado. Neste sentido, o registo face aos jogos deve assumir a seguinte designação: vitória; derrota ou empate. 

 

Tabela de Registo de Pontuações – Competição 

Dia: __/__/____                                        Etapa da competição:  

Equipas 

/Resultados 

Equipa A Equipa B Equipa C Equipa D Equipa E 

Equipa A      

Equipa B      

Equipa C      

Equipa D      

Equipa E      

Total de 

Pontos 
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Boletim de Jogo/Estatísticos 

 

Local: Escola …       Campo:  

Jornada nº _____      Jogo realizado em ___/___/_____ 

 

 

 

Nome GM A R. Faltas Cartões 

C S Adv Exp 

        

        

        

        

 

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

 

Capitão        Capitão 

 

 

Árbitro     Secretário 

   Treinador Principal 

 

 

* Legenda: GM – golos marcados; A – Assistências; R – remates; C – Faltas cometidas; S – Faltas sofridas;  

Adv. – Advertência com cartão amarelo; Exp. – Expulsão (advertência com cartão vermelho) 

 

 

  

Nome GM A R. Faltas Cartões 

C S Adv Exp 

        

        

        

        

Resultado 

 Final  

Equipa (A): 

 

Equipa (B): 
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Anexo 5- Teste de Avaliação de Conhecimentos 

Disciplina: Educação Física                                              Classificação: _______________________ 

Duração da Prova: 20 minutos                                        Professor: ________________________ 

Ano letivo: 2014/2015                                                       Encarregado de Educação: 

Data: 20/3/2015                                                                 _________________________________ 

 

1 – Indica, na coluna da direita, quais das seguintes afirmações são verdadeiras (V) e falsas 

(F). (50 pontos) 

As equipas, nas aulas de Futebol, foram constituídas por 5 elementos.  

No pontapé de saída a bola deve ser sempre jogada para a frente (campo do adversário).  

Só é considerado golo se a bola ultrapassar completamente a linha de baliza.  

Quando a bola sai pela linha lateral deverá ser assinalado pontapé de canto.  

Nas aulas, o estatístico ficava encarregue de mostrar os cartões (amarelo e vermelho).  

Na marcação de grande penalidade, todos os jogadores devem estar colocados fora da área.  

Na marcação de um livre indireto, o golo só é válido se a bola tocar num jogador para além 

do executante. 

 

Na habilidade motora tática ofensiva Penetração, o aluno só deve atacar diretamente a 

baliza. 

 

Criar superioridade numérica é um dos objetivos da equipa quando se encontra a atacar.  

Na cobertura ofensiva, é importante que o jogador abra linha de passe, aproximando-se do 

portador da bola. 

 

A contenção é uma competência tática ofensiva.  

Para realizar corretamente o passe, o jogador deve colocar o pé de apoio ao lado da bola.  

Na condução de bola deve-se olhar para a bola.  

Nos dias de treino, a penetração e a cobertura ofensiva foram trabalhadas em exercícios a 

pares (dois a dois). 

 

No jogo de Futebol, é mais importante jogares individualmente do que em equipa.  
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2 – Das seguintes afirmações, apenas uma está completamente correta. Indica-a. (30 pontos)  

2.1 – O objetivo do jogo de Futebol é: 

A) Marcar golos na baliza adversária; 

B) Não sofrer golos; 

C) Marcar golos na própria baliza; 

D) Marcar golos na baliza adversária e não sofrer golos. 

 

2.2 – Se a bola tocar por último num jogador que está a defender e sair pela linha 

final, deve ser assinalado: 

  A) Pontapé de baliza; 

  B) Pontapé de canto; 

  C) Lançamento de linha lateral; 

  D) Golo. 

 

2.3 – É considerada falta se o jogador: 

  A) Tocar a bola com as mãos, à exceção do guarda-redes; 

  B) Rasteirar o adversário; 

  C) Agarrar ou empurrar o adversário; 

  D) Todas as opções estão corretas. 

 

2.4 – Após realizar o passe para um colega de equipa devo: 

  A) Ficar parado no lugar; 

  B) Desmarcar-me, aproximando-me do portador da bola; 

  C) Procurar um adversário para realizar marcação individual; 

  D) Todas as opções estão incorretas. 

 

2.5 – Na competência tática Penetração, o aluno deve: 

  A) Atacar o adversário direto; 

  B) Atacar o adversário direto e a baliza, caso não esteja ninguém à sua frente; 

  C) Atacar a baliza; 
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  D) Atacar a baliza, através do remate. 

 

2.6 – No passe, o aluno deve: 

  A) Colocar o pé de apoio à frente da bola; 

  B) Direcionar a bola para a baliza; 

  C) Contactar a bola com o calcanhar; 

  D) Direcionar a bola para o colega e colocar o pé de apoio ao lado da bola. 

 

3 – Comenta a seguinte afirmação “Com a competição não aprendemos só a jogar”. (20 

pontos)  
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Anexo 6-Ficha de Caraterização Individual 

Nome: _____________________________________________________________________ 

Ano: ____  Turma: ___  Nº: ___  

Idade: ___  Data de Nascimento: ___/___/____ 

1 - Encarregado de Educação 

Nome: _____________________________________________________________________ 

Idade: ___ 

Profissão: ___________________________ 

Ano de escolaridade: ___________________________ 

2 – Dados Escolares 

Disciplinas preferidas: _______________________________________________________ 

Disciplinas onde tens maiores dificuldades: ______________________________________ 

3 – Dados Médicos 

Apresentas alguma doença? Sim         Não 

Se sim, indica qual: __________________________________________________________ 

4 – Interesses 

Desporto(s) preferido(s): _____________________________________________________ 

Praticas alguma modalidade desportiva? Sim         Não 

Se sim, indica qual: __________________________________________________________ 

O que mais gostas de fazer nos tempos livres? 

___________________________________________________________________________ 
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5 – Hábitos 

A que horas vais dormir?_______________ A que horas acordas? ___________________ 

Qual o teu meio de transporte até à escola? Carro       Transportes públicos       Bicicleta 

A pé       Outro        Qual? _____________________________________________________ 

 

Quanto tempo demoras no percurso de casa para a escola? Até 5 min       Entre 5 e 10 min        

Entre 10 e 20 min       Entre 20 e 30 min        Mais de 30 min         

 

Num dia normal, quantas refeições fazes? ___ Quais? Pequeno-almoço        Lanche da  

manhã       Almoço       Lanche da tarde        Jantar        Ceia 
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Anexo 7- Questionário Sociométrico 

 Caros estudantes, tendo como objetivo a formação de grupos para a abordagem do 

Futebol, que decorrerá no 2º período, gostaríamos que refletissem acerca das relações sociais 

(convívio, amizade), que têm com os vários elementos da turma e que respondessem com 

toda a sinceridade às questões que se seguem. Dado o carácter confidencial do questionário, 

em caso algum, os vossos colegas terão conhecimento das vossas respostas.  

Procurem então ler com atenção o que vos é solicitado e respondam sem quaisquer 

comentários. 

 

1 – Se nas aulas de Educação Física pudesses escolher os elementos da tua equipa (grupo), 

quais os colegas da turma que escolherias? Indica quantos quiseres, escrevendo os seus nomes 

por ordem de preferência, começando por aquele(a) com quem gostarias mais de trabalhar.  

 

 

2 – Se nas aulas de Educação Física pudesses escolher os elementos da tua equipa (grupo), 

quais os colegas da turma que não escolherias? Indica quantos quiseres, escrevendo os seus 

nomes por ordem de preferência, começando por aquele(a) com quem gostarias menos de 

trabalhar.  

 

 

3 - O teu lado competitivo (ganhar todos os jogos) leva-te a excluir um colega com 

necessidades educativas especiais? 

 

4 - Escreve o nome dos (as) colegas que pensas que te escolheram para integrar a sua equipa 

na pergunta 1.  

  

  

5 - Escreve o nome dos (as) colegas que pensas que não te escolheriam para integrar a sua 

equipa na pergunta 2.  
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6 – Nos tempos livres, quais são os (as) teus colegas de turma com quem mais gostas de 

conviver. Indica quantos quiseres, escrevendo os seus nomes por ordem de preferência, 

começando por aquele(a) com quem gostas mais de conviver.  

  

  

  

7 – Nos tempos livres, quais são os (as) teus colegas de turma com quem menos gostas de 

conviver. Indica quantos quiseres, escrevendo os seus nomes por ordem de preferência, 

começando por aquele(a) com quem gostas menos de conviver.  

  

  

8 - Escreve o nome dos (as) colegas que pensas que referiram o teu nome na pergunta 5 como 

alguém com quem gostam de conviver e de passar os seus tempos livres.  

  

  

9 - Escreve o nome dos (as) colegas que pensas não terem referido o teu nome na pergunta 5 

como alguém com quem não gostam de conviver e de passar os seus tempos livres.  

  

  

10- Para ti quem é o líder da turma?  

  

  

11- Para ti quem é o melhor aluno da turma?  

  

12 – Para ti quem é o aluno mais competente do ponto de vista motor, na disciplina de 

Educação Física? 

 

        Obrigada pela colaboração.   
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Anexo 8- Matriz Sociométrica 

Pergunta 1 

 

 

  

 

 

 

Aluno mais indicado – X9                                                                    Alunos menos indicados – X16 e X18 

Pergunta 2 

 

 

 

 

 

 

           Aluno mais indicado – X5                                      Alunos mais indicado – X3, X9, X13, X18 e X20 

Pergunta 6 

 

 

 

 

  

 

             Aluno mais indicado – X9                                                                  Aluno mais indicado – X16 e X18 
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Pergunta 7 

 

 

 

 

 

 

        Aluno mais indicado – X5                                                                         Aluno mais indicado – X13 e X19 

 

   Pergunta 10      Pergunta 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aluno mais indicado – X17      Aluno mais indicado – X13 

Pergunta 12 

 

 

 

 

 

Aluno mais indicado – X1 

Aluno mais indicado – X1 
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Anexo 9- Pedido de autorização das filmagens 

 

Eu _________________________________________, Encarregado(a) de Educação do(a)  

aluno(a) _______________________________________, autorizo o núcleo de estágio da  

Faculdade de Desporto da Universidade do Porto a filmar e fotografar as aulas de Educação  

Física do 6º D, da Escola Básica Dr. Costa Matos, assim como o uso posterior destes materiais  

para a confeção de um estudo académico. Este visa a aplicação de um modelo de ensino no  

Ensino Básico, no qual o recurso às filmagens tem como propósito facilitar ao nível de uma  

recolha de dados mais pormenorizada. 

 

Sendo autorizadas pelos Encarregados de Educação autorizo a captação de filmagens e 

fotografias pelo núcleo de estágio em questão.  

O Diretor,   

______________________________  

                     Filinto Lima 

 

 

O/a Encarregado(a) de Educação 

______________________________  

 

 

 

Vila Nova de Gaia, 23 de janeiro de 2015 
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Anexo 10- GPAI e os princípios de jogo 

Avaliação Diagnostica - GPAI 

Modalidade: Futebol Escola: Escola Básica Dr. Costa Matos Tempo de aula - 90´ 

Data: 27 de janeiro de 2015 

Hora: 11: 15 horas às 13:00 horas 
Ano: 6º Turma: D Espaço disponível: Pavilhão Polidesportivo 

Professores estagiários: 

João Soares, Sara Nogueira e Sara Sá 

 

Equipa observada: 

Tomada de decisão 

Conteúdo Critérios 
1 2 3 4 

A I A I A I A I 

P
ri

n
cí

p
io

s 
O

fe
n

si
vo

s 

P
en

et
ra

çã
o

 Ataca diretamente o adversário ou 
a baliza. 

        

Desequilibra a organização 
defensiva adversária. 

        

Cria situações vantajosas para o 
ataque em termos numéricos e 
espaciais. 

        

C
o

b
er tu
r a O
f

en si
v a 

Dá apoio ao portador da bola, 
oferecendo-lhe opções para dar 
sequência ao jogo. 
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Diminui a pressão adversária ao 
portador da bola (abre linha de 
passe). 

        

Cria superioridade numérica.         

Induz desequilíbrio na 
organização defensiva adversária. 

        

 

 

Tomada de decisão 

Conteúdo Critérios 
1 2 3 4 

A I A I A I A I 

P
ri

n
cí

p
io

s 
D

ef
en

si
vo

s 

C
o

n
te

n
çã

o
 

Pára ou atrasa o ataque 
adversário. 

        

Diminui o espaço de ação do 
portador da bola. 

        

Orienta a progressão do portador 
da bola. 

        

Restringir opções de passe para 
um adversário 

        

C
o

b
er

tu
ra

 

d
ef

en
si

va
 

Serve de novo obstáculo ao 
portador da bola, caso este 
ultrapasse o jogador que fazia 
contenção. 

        

Transmite segurança e confiança 
ao jogador de contenção, para 
que se afoite na disputa da bola. 

        

 

Legenda:  

A – Apropriada 

 I – Inapropriada 
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Execução das habilidades técnicas 

Conteúd
o 

Critérios 
1 2 3 4 

E I E I E I E I 

P
as

se
 

Coloca o pé de apoio ao lado da 
bola. 

        

Passa com a parte interna do pé.         

Direciona o passe para o alvo.         

C
o

n
d

u
çã

o
 Mantem a bola junto ao pé, 

controlada. 
        

Conduz a bola com a parte 
externa do pé. 

        

Mantém a cabeça levantada.         

 

Legenda:  

E – Eficiente 

 I – Ineficiente 
 

Observações: 
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Medidas da performance no jogo 

 

 

 

 

 

 

TD = nº de tomadas de decisão apropriadas/nº de tomadas de decisão total (apropriadas + inapropriadas) 

EH = nº execuções de habilidades eficientes/nº execuções de habilidades total (ineficientes + eficientes) 

PGJ = ITD + IEH/2 

Observações/considerações finais: 

(foque no grau de envolvimento e a qualidade de desempenho dos alunos nas tarefas de aprendizagem e na avaliação das dificuldades e incompreensões mais 

salientes) 

Índice de Tomada 
de Decisão (TD) 

Índice de Execução 
de Habilidades (EH)  

Performance 
Global no Jogo 

(PGJ) 
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Anexo 11- Entrevista 

1 – Como foi a experiência de abordar o futebol utilizando o Modelo de Educação Desportiva? 

 

1.2 - O que mais gostaste nestas aulas? 

 

1.3 – E o que é que gostaste menos? 

 

2 – Relativamente ao papel de líder (capitão) que desempenhaste, o que é que significou para 
ti? 

 

2.1 – Que problemas/dificuldades enfrentaste para gerir a tua equipa? 

 

2.2 - O que é que mais gostaste no desempenho do papel? 

 

2.3 - E o que é que gostaste menos? 

 

3 – Como foi a cooperação entre os elementos da tua equipa? 

 

3.1 - E a cooperação contigo, enquanto líder/capitão? 

 

4 – E relativamente às outras funções que desempenhaste ao longo das aulas. Como foi a 
experiência (aspetos negativos e positivos) 

 

5 – Quais foram as aprendizagens mais significativas que tiveste em resultado do MED? 

 

Perguntas em relação à Raquel: 

6 – Como foi ter a Rafa integrada na tua equipa? 
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6.1 – Que vantagens? Que desvantagens? 

 

6.2 - Quais foram as dificuldades que tiveste para integrar o Rafael nos treinos e na 
competição? 

 

6.2.1 – Que estratégias usaste? 

 

7 - Como foi a colaboração dos teus colegas para te auxiliarem no trabalho com o Rafael? 

 

8 - Qual o balanço que fazes da aprendizagem do Rafael ao nível dos conteúdos abordados, 
como por exemplo no passar a bola, saber defender/atacar? 

 

Caso a resposta seja de insucesso questionar o porquê (recorrendo se necessário ao número 
de aulas, disponibilidade para aprender, ser apoiada por outro colega que não eu – por 
exemplo o Eduardo) 

 

9 - Em comparação às aulas do primeiro e segundo período como descreverias a integração do 
Rafael nas aulas de futebol? 

 

10 - Há mais alguma coisa que queiras acrescentar? 

 

 

 

 

 

 


