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RESUMO 

O presente relatório pretende, de forma reflexiva, retratar o Estágio Profissional, 

vivenciado ao longo do ano letivo 2014/2015, no âmbito do 2º ano do Ciclo em 

Ensino de Educação Física nos ensinos Básico e Secundário, da Faculdade de 

Desporto da Universidade do Porto. O estágio retrata o primeiro contacto do 

Estudante Estagiário com a realidade escolar, aquando do confronto prático das 

aprendizagens teóricas adquiridas durante a sua formação inicial. Este 

apresenta-se como o último degrau da formação inicial do professor, assim como 

o prelúdio de um longo percurso na profissão docente. Este documento 

encontra-se organizado em seis capítulos, sendo o primeiro referente à 

“Introdução”. O segundo capítulo é a “Dimensão Pessoal” e inclui uma breve 

caracterização do eu pessoal e uma reflexão acerca das expectativas em relação 

ao estágio. No terceiro capítulo é desenvolvido o “Enquadramento da Prática 

Profissional”, onde é realçado o macro-contexto e o contexto legal, institucional 

e de natureza complexa. O quarto capítulo “Realização da Prática Profissional” 

organiza-se sob a forma de duas áreas, sendo a primeira respeitante à 

Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem, onde está incluído o 

estudo de investigação-ação, cuja temática em causa retratou a otimização das 

interações dos alunos nas aulas de Educação Física, que se revelou deveras 

importante para o desenvolvimento da minha competência profissional e para o 

alargamento do reportório de estratégias e metodologias de ensino por mim 

vivenciadas. A Área 2 diz respeito à Participação na Escola e Relações com a 

Comunidade. O quinto capítulo remete-se ao Desenvolvimento Profissional e 

engloba todas as vivências que contribuíram para a construção da competência 

profissional. O último capítulo evidencia “Um olhar sobre o futuro” e fundamenta 

a importância desta experiência para todo o processo de formação como futuro 

Professor de Educação Física. 
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ABSTRACT 

This Practice report intends to, in a reflective way, portray the Professional 

Practicum experienced throughout the academic year of 2014/2015, under the 

2nd year of the Cycle in Physical Education Teaching, in both Primary and 

Secondary teaching, of the Sports Faculty of the University of Porto. The 

Professional Practicum depicts the first contact of the Pre-Service Teacher with 

the school reality, when he confronts with the practical, all of the theoretical 

learning acquired during their initial training. This presents itself as the last step 

of the teacher formative initial process, and simultaneously as the prelude to a 

long journey that is the teaching profession. This document is organized into six 

chapters, the first concerning the "Introduction". The second chapter is the 

"Personal Dimension" and includes a brief description of the personal self and a 

reflection about the expectations had for the internship. The third chapter 

addresses the "Professional Practice Framework", in which the macro-context 

and the legal, institutional and complex nature of the internship is highlighted. 

The fourth chapter "Professional Practice of Realization" is organized in two 

areas, the first concerning the Organization and Management of Teaching and 

Learning, where is included an research-action project, whose the theme portraits 

the optimization of students interactions in Physical Education classes, which it 

had revealed really important for the development of my professional 

competence and the enlargement of my teaching strategies and methodologies 

repertoire experienced by me. The second area is related with The Participation 

in School and Community Relations. The fifth chapter refers to the Professional 

Development and it includes all the experiences that contributed for the 

construction of my professional competence. The last chapter displays "A look at 

the future" and justifies the importance of this experience for the whole process 

of training as a future teacher of Physical Education. 

 

KEY-WORDS: PROFESSIONAL PRACTICUM, PHYSICAL EDUCATION, 

INTERACTIONS, SPORT’S EDUCATION MODEL, REFLECTION. 



 

  



  

XV 

LISTA DE ABREVIATURAS 

AD- Avaliação Diagnóstica 

AF- Avaliação Formativa 

AS- Avaliação Sumativa 

DE- Desporto Escolar 

DT(s)- Diretor de Turma(s) 

EE(s)- Estudante(s) Estagiário(s) 

EF- Educação Física 

EP- Estágio Profissional 

FADEUP- Faculdade de Desporto da Universidade do Porto 

MEC- Modelo de Estrutura do Conhecimento 

MED- Modelo de Educação Desportiva 

NE- Núcleo de Estágio 

NEE- Necessidades Educativas Especiais 

PES- Prática de Ensino Supervisionada 

PC- Professor Cooperante 

PO- Professor Orientador 

RE- Relatório de Estágio 

UD(s)- Unidade(s) Didática(s)



 

 

 



 

1 

1. INTRODUÇÃO 

O presente documento foi elaborado no âmbito da unidade curricular 

Estágio Profissional (EP), do 1º e 2º semestre do 2º ciclo de estudos, conducente 

ao grau de Mestre em Ensino de Educação Física (EF) nos Ensinos Básico e 

Secundário da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto (FADEUP). 

A Prática de Ensino Supervisionada (PES) decorreu numa Escola 

Cooperante situada no concelho de Vila Nova de Gaia, distrito do Porto, com um 

núcleo de estágio (NE) constituído por mais três elementos, do sexo masculino, 

tendo o nosso acompanhamento sido efetuado por dois professores: o Professor 

Cooperante (PC) e a Professora Orientadora (PO). 

Ao longo dos quatro anos de ensino superior, respeitantes à licenciatura 

e primeiro ano de mestrado, adquiri um vasto leque de conhecimentos que me 

permitiram vivenciar todo o EP com bases sólidas para representar as funções 

enquanto estudante estagiária (EE). Desta forma, o EP surge como o culminar 

de um processo contínuo de formação. Neste momento são colocados em 

prática todos os conhecimentos adquiridos até então, bem como é colocado à 

prova todo o conhecimento, assim como o espírito reflexivo adotado durante todo 

o processo. 

Por outro lado, segundo as normas orientadoras1, o EP “tem como 

objetivo a formação do professor profissional, promotor de um ensino de 

qualidade. Um professor reflexivo que analisa, reflete e sabe justificar o que faz 

em consonância com os critérios do profissionalismo docente e o conjunto das 

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

gestão, investigativas e de cooperação. A pluralidade e a natureza das funções 

docentes remetem para a noção de polivalência e alternância que permita um 

vaivém epistémico entre a teoria e a prática. Esta compreensão servirá de linha 

orientadora para a elaboração do Relatório de Estágio em que a 

investigação/reflexão/ação se assume como um caminho adequado” (p. 2-3). 

Segundo Onofre (1996, p. 75), “a formação de professores pode ser 

entendida como o processo contínuo e sistemático de aprendizagem no sentido 

da inovação e aperfeiçoamento de atitudes, saberes e saberes-fazer e da 

                                                 
1 Normas Orientadoras do Estágio Profissional é um documento interno da unidade curricular 
Estágio Profissional, do 2º ciclo em Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário, 
da FADEUP, elaborado pela doutora Zélia Matos. 
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reflexão sobre valores que caraterizam o exercício das funções inerentes à 

profissão docente”, sendo que esse processo decorre também durante todo o 

ano do EP. 

Entre as mais variadas tarefas desempenhadas pelo EE durante todo o 

EP, este acompanha e leciona as aulas de EF de uma turma do PC, ficando com 

a responsabilidade e autonomia de realizar todas as tarefas inerentes a essa 

turma. Durante o ano letivo 2014/2015 fiquei responsável por uma turma fixa e 

uma rotativa, tendo, respetivamente, os anos de escolaridade 8º e 5º ano. A 

turma partilhada foi da minha responsabilidade unicamente durante a lecionação 

de três unidades didáticas (UDs), ainda que tenha acompanhado o processo de 

ensino-aprendizagem durante todo o ano letivo, em conjunto com os meus 

colegas de NE. Para além disso, durante o EP contactei com todas as funções 

inerentes à prática docente de um professor de EF, não só no que diz respeito à 

condução das suas turmas, mas também às demais tarefas que este 

desempenha no ambiente escolar. Todo este percurso foi sempre 

supervisionado pelo PC, assim como pela PO. 

Este documento pretende refletir e descrever todo o trajeto percorrido ao 

longo deste ano letivo como EE ao representar a função de profissional de EF. 

Desta forma, este relatório pretende reportar todas as vivências e conhecimentos 

adquiridos, que contribuíram para o desenvolvimento da minha identidade 

pessoal e profissional. 

O presente documento foi elaborado com base na atitude reflexiva que 

norteou toda a minha ação durante o EP, para além da descrição das 

experiências e práticas efetuadas. Como a reflexão esteve sempre presente 

durante todo o ano letivo, ao longo do Relatório de Estágio (RE) surge a 

exposição de alguns excertos que registei no decurso do EP, que foram fruto 

dessa reflexão. 

Esta exposição retrata uma visão pessoal e reflexiva a respeito de todas 

as minhas vivências, concebendo uma relação entre os conhecimentos 

adquiridos durante a formação académica com os que foram adquiridos durante 

a prática pedagógica. Por outro lado, tenciona ainda relacionar os objetivos 

iniciais, as expectativas e as ações desenvolvidas com os resultados obtidos. 

Este relatório apresenta-se organizado de maneira a relatar a história de 

todos os acontecimentos, considerando as vivências que antecederam o 
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ingresso na área de EF, passando pela realização do EP, averiguando todas as 

experiências e também os temas que suscitaram a adoção de uma postura 

reflexiva. 

O documento encontra-se organizado em seis capítulos, sendo o primeiro 

referente à “Introdução”, onde realizo breves considerações sobre o contexto, 

propósito e conteúdo do referido relatório. O segundo capítulo intitula-se de 

“Dimensão Pessoal” e apresenta toda a descrição do percurso de formação até 

ao começo do EP. Neste capítulo realizo uma autoanálise das dificuldades e 

potencialidades que apresento, assim como uma exploração das minhas 

expetativas em relação ao EP, o meu entendimento sobre o mesmo, bem como 

o confronto entre as expetativas e a realidade encontrada, sob o ponto de vista 

pessoal e da literatura. 

No seguinte capítulo, nomeadamente o capítulo 3, denominado 

“Enquadramento da Prática Profissional”, é realizada uma reflexão, baseada na 

literatura, acerca da escola como instituição e, posteriormente, é apresentada a 

escola onde foi realizado o EP. Desta forma, realizo uma caraterização 

concetual, legal, institucional e funcional da prática do EP. 

O quarto capítulo, respeitante à “Realização da Prática Profissional”, 

encontra-se divido em duas grandes áreas de intervenção, a primeira ao nível 

da Organização e Gestão do Ensino-Aprendizagem, que engloba a preparação, 

a realização e a avaliação do ensino, e a segunda ao nível da Participação na 

Escola e Relações com a Comunidade Escolar. Neste capítulo recorro a uma 

retrospeção do meu EP onde, para além de aludir às práticas em cada uma das 

vertentes do estágio, utilizo excertos das reflexões, baseadas na literatura 

respeitante aos diferentes temas, procurando solidificar as estratégias que 

adotei, assim como as escolhas que optei face às adversidades verificadas. Para 

além disso, é aqui que valorizo a minha participação enquanto um membro ativo 

da comunidade escolar, na parte respeitante à área 2 do referente capítulo. 

Adicionalmente, é neste capítulo que se encontra inserido o Estudo 

Investigação-Ação desenvolvido na PES – “A otimização das interações dos 

alunos nas aulas de Educação Física”, que teve como propósito verificar o efeito 

das interações dos alunos nas aulas mediante a aplicação do Modelo de 

Educação Desportiva (Jacinto et al.). Com este estudo, tracei estratégias que me 

permitissem alcançar os objetivos delineados e conseguir ter um ambiente mais 
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propício para que ocorresse o processo de ensino-aprendizagem de uma forma 

adequada. 

O “Desenvolvimento Profissional” surge como o quinto capítulo, onde 

demonstro a importância do processo reflexivo constante e contínuo aquando 

toda a formação docente.  

No sexto e último capítulo realizo, em tom de conclusão, “um olhar sobre 

o futuro”, na tentativa de fazer uma retrospetiva de toda a minha ação respeitante 

ao EP. Este capítulo vincula a influência que o EP teve em mim e o que foi para 

mim ser professor ao longo deste percurso. Desta forma, aqui são demonstradas 

as perspetivas que tenho para o futuro. Por último, este encerra o presente 

relatório, mas, mais do que isso, encerra o ano do meu EP, dando início ao 

desempenho da função de professor de EF. 
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2. DIMENSÃO PESSOAL 

“É impossível separar o eu profissional do eu pessoal. A identidade não 

é um produto, um dado adquirido, é um lugar de lutas e conflitos, um espaço 

de construção de formas de ser e estar na profissão. A construção das 

identidades passa pela construção da história pessoal e profissional e precisa 

de tempo para refazer conceções, acomodar inovações, assimilar mudanças. 

O modo de ensinar está directamente ligado àquilo que o professor é como 

pessoa quando exerce o ensino”. 

(Nóvoa, 1992, p. 17) 

 

Podemos entender que a história de vida de um professor influencia 

diretamente o seu modo de atuar enquanto docente, pois antes de ser um 

profissional, o professor é um Homem com uma história de vida inerente às suas 

ações, atitudes e crenças que concretizam a sua identidade pessoal e 

profissional. Por esta razão, Dubar (1997) refere que a identidade profissional do 

professor é construída ao longo da vida, sendo este um processo inacabado e 

contínuo, que vai sofrendo várias alterações. Com efeito, a tentativa de perceber 

o modo como os estudantes constroem a sua identidade profissional, implica 

considerar que se trata de um processo de construção que é, fundamentalmente, 

influenciado pelas sucessivas socializações ao longo da vida (Dubar, 1997). 

Esse processo tem início antes da sua formação superior, com a socialização 

antecipatória (Cunha, 2008), onde “se vão adquirindo conhecimentos e 

construindo as representações do que é Ser professor” (Resende et al., 2014, p. 

149). Na verdade, “a socialização antecipatória adquire um papel de tal forma 

importante que tem responsabilidades no alargar das escolhas profissionais, 

influenciando as aprendizagens no decorrer de toda a formação” (Gomes et al., 

2014, p. 169). 

 Neste momento “concorrem fontes como as «vivências escolares» e as 

«vivências desportivas» que constituem a base da iniciação e construção da 

identidade profissional” (Resende et al., 2014, p. 157). 

Deste modo, para perceber todo o percurso do professor, é necessário 

compreender a sua história e os fundamentos de todas a suas escolhas. Para o 

efeito, seguidamente apresento o meu percurso de vida e académico, no sentido 
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de explicar a influência do meu passado, nas minhas escolhas e em todas as 

vivências. 

2.1 Reflexão autobiográfica 

“Nós fazemos as nossas escolhas e as nossas escolhas fazem quem 

somos!”. 

Steve Beckman 

 

Cada pessoa cresce com inúmeros sonhos, mas à medida que vai 

vivendo, alguns deles vão-se dissipando e novos vão surgindo, perdurando 

aqueles que são verdadeiramente importantes. O meu maior sonho, aquilo que 

realmente sempre me fez feliz, é fazer do desporto a minha vida. 

Desde muito nova que os meus pais mantiveram o desporto presente na 

minha existência e, talvez por isso, o desporto foi desde sempre a minha paixão. 

Comecei pela natação, logo em bebé, e daí se seguiram inúmeras escolhas que 

enriqueceram o meu percurso desportivo, tal como a capoeira, a dança e a 

ginástica. 

Durante a minha vida quando tive de fazer escolhas, académicas e 

profissionais, nunca saiu da minha mente a opção pelo desporto. Foi realmente 

neste curso que me senti realizada e, embora tivesse interesse por outras 

matérias, por exemplo ligadas à saúde, nunca me imaginei a enveredar por outra 

que não o desporto. 

Tudo começou quando “contra tudo e todos” venci e, mesmo com alguns 

problemas de saúde, especificamente na coluna, consegui ingressar no curso 

tecnológico de animação sócio desportiva do Colégio Internato dos Carvalhos. A 

verdade é que, mesmo encontrando algumas dificuldades ao longo da minha 

vida, fui conseguindo fazer tudo aquilo que sempre desejei, pois, lutar 

incondicionalmente pelos meus sonhos foi sempre algo presente na minha vida. 

Por esta razão, concordo com a citação de Fernando Pessoa (1888–1935), 

quando afirma que o “Homem é a medida dos seus sonhos”. De facto, muitas 

vezes me pergunto: mas afinal de que servem os sonhos se no final de contas 

não conseguirmos realizá-los? Podem haver muitas respostas a esta pergunta, 

a minha é esta: os sonhos também são vida. Sonhar não é projetar o futuro e 
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viver em função disso. Sonhar é enriquecer o presente com uma espécie de luz 

que comanda a vida; uma luz positiva, feita de esperança, mas também de 

alegria no presente. Deste modo, as limitações são impostas por nós. Nós 

lutamos para chegar onde nos propomos, e sonhar e acreditar é sem dúvida o 

primeiro passo para vencer. 

Nos três anos que se seguiram tive, realmente, oportunidade de estudar 

aquilo que mais gostava e com o decorrer do curso, o gosto pelo desporto foi 

aumentando. Nesse momento, tive noção da enorme complexidade desta área 

e percebi que afinal o Desporto não se resumia apenas às “aulas de ginástica”, 

tal como são habitualmente designadas as aulas de EF. Durante estes anos, no 

ensino secundário, as aulas do curso tecnológico de animação sócio-desportiva 

proporcionaram-me aprendizagens, não só no âmbito das modalidades 

desportivas, como também de outros conhecimentos adjacentes (e.g. anatomia, 

gestão desportiva). 

Mais tarde prossegui com a minha formação académica, para mim, na 

melhor faculdade do país e na minha faculdade de sonho: a FADEUP. O ramo 

que escolhi para me especializar na licenciatura foi exercício e saúde, tendo 

realizado o meu estágio na área de academias (outra grande paixão). Durante 

todo este período de formação, tentei não me limitar apenas àquilo que me era 

proposto, procurando sempre assistir e participar noutras formações, para além 

do âmbito da faculdade. As minhas formações complementares foram, 

essencialmente, na área do fitness e considero que existe uma ligação direta 

dessa profissão com a do profissional de EF. O conhecimento pelas matérias 

relativas ao corpo humano, bem como a atitude de um profissional do desporto 

e da saúde em tudo confluem nestas duas áreas. Aspetos tais como a colocação 

perante uma turma, a colocação de voz ou até mesmo o facto de pôr em prática 

um plano de aula previamente preparado, são fatores existentes tanto na área 

do fitness como na área do ensino. Para além disso, observo que a capacidade 

de dar resposta aos imprevistos também está presente de uma forma relevante 

nestas duas áreas. 

Adicionalmente, durante a minha formação na faculdade tirei um curso de 

monitora de campo de férias, o qual tive a oportunidade de pôr em prática, tendo-

me proporcionado muitas experiências com crianças. Ainda que o contexto 

destas vivências seja muito diferente das aulas de EF, percebo que contribuiu 
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significativamente para ter desenvolvido, ainda mais, o meu gosto pelo trabalho 

com crianças e jovens. Neste período, ascendeu em mim o gosto por ensinar e 

senti o interesse de enveredar por esta área (ensino da EF). 

Atualmente, trabalho num ginásio localizado em Vila Nova de Gaia, onde 

desempenho funções de professora de natação, vigilante e professora de aulas 

de grupo. A especialização nesta área da natação deu-me várias valências, 

nomeadamente nas relações interpessoais com os alunos, na intervenção 

pedagógica e na emissão de feedbacks. Por outro lado, entendo que o facto de 

lecionar aulas e ter de lidar com a imprevisibilidade foi vantajoso para o 

desempenho da minha função como docente. Pois, no papel de professor, todos 

os constrangimentos necessitam de ser equacionados e resolvidos no momento, 

pelo que lhe é constantemente exigida a capacidade de adaptação e 

readaptação. Esta foi uma capacidade desenvolvida ao longo do EP, mas que já 

tinha sido colocada em prática ao longo do desempenho das minhas funções no 

ginásio, na lecionação das aulas de natação. Como tal, já tinha um à vontade 

maior na resolução eventuais incidentes. 

2.2 Expetativas e impacto com o contexto do estágio 

 “A competência profissional assenta no desenvolvimento de 

competências pedagógicas, didáticas e científicas, associadas a um 

desempenho profissional crítico e reflexivo que se apoia igualmente numa 

ética profissional em que se destaca a capacidade para o trabalho em equipa, 

o sentido de responsabilidade, a assiduidade, a pontualidade, a apresentação 

e a conduta adequadas na Escola”. 

(Matos, 2014/2015, p.2)2 

 

No desempenho da função docente tem de haver uma perfeita harmonia 

na função e coordenação de conhecimentos, atitudes e habilidades, aliadas a 

uma ética profissional irrepreensível. 

Admito que, numa fase inicial aquando do desempenho das funções de 

EE, devido à falta de experiência na lecionação em contexto escolar, não sabia 

                                                 
2 Normas Orientadoras do Estágio Profissional é um documento interno da unidade curricular 

Estágio Profissional, do 2º ciclo em Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário, 
da FADEUP, elaborado pela doutora Zélia Matos. 
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exatamente quais as exigências que me seriam colocadas na escola como 

professora de EF de uma turma. No entanto, através do diálogo com colegas 

que já tinham vivenciado esta experiência de estágio, formulei algumas 

expectativas referentes a esta nova etapa. Com esta partilha de ideias foi 

possível projetar uma conceção acerca do que é ser professor de EF. Com o 

decorrer do EP, esta foi sofrendo algumas alterações devido ao contacto mais 

próximo com a profissão. Esta temática é apresentada no final deste subcapítulo, 

pois considerei pertinente desenvolve-la devido à diferença entre as minhas 

expectativas e a realidade. 

As expectativas foram desde logo elevadas e positivas, mas tinha 

consciência de que as dificuldades também iriam estar sempre presentes, por 

isso encarei o estágio segundo o lema de Cury (2004, p. 17), “não importa o 

tamanho dos obstáculos, mas o tamanho da motivação que temos para os 

superar”. Desde que tivesse força de vontade para superar todas as 

adversidades, sabia que tudo correria bem e, na verdade, essa vontade foi 

sempre enorme, até porque considero que a profissão docente é uma dádiva. 

Relativamente às minhas expetativas para o ano de estágio, sempre 

esperei conseguir aplicar na prática todos os conhecimentos que fui adquirindo 

durante a licenciatura e que constantemente vou renovando. Como indicam 

Mesquita e Bento (2014), a teoria e a prática são categorias antropológicas, dois 

modos de ação do ser humano. Não se equivalem, não se fundem ou 

sobrepõem, nem são coincidentes. A teoria não pertence à esfera do fazer, mas 

antes à do cogitar e pensar a realidade. Deste modo, qualquer teoria tem a sua 

prática e cada prática exige uma reflexão e um diálogo com a sua teoria, ou seja, 

no EP emergiu a necessidade de aplicar em “campo” todo o conhecimento que 

adquiri inicialmente, proveniente do 1º ano de mestrado, sendo este mais 

direcionado e específico para o ensino da EF, bem como adquirido nas vivências 

provenientes dos três anos de licenciatura. Todavia, estive sempre consciente 

da existência de um diálogo constante entre a prática e a teoria. Esse período 

da minha formação foi responsável por me dotar de competências básicas e 

gerais na área das ciências do desporto, que me ajudaram a construir um suporte 

basilar essencial para um bom desempenho da minha função de profissional 

docente, mas também a desenvolver maiores conhecimentos ao longo das 

experiências do estágio. 
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Ainda assim, reconheço que existiam algumas modalidades que, no 

momento inicial do ano letivo, não me sentia tão à vontade. Face a essa 

dificuldade, sempre expectei que esta fosse ultrapassada e foi nessas 

modalidades que tive de realizar um trabalho mais profundo de pesquisa para a 

preparação das aulas. No entanto, no primeiro ano do mestrado tentei combater 

algumas destas lacunas durante as aulas de didáticas específicas, que me 

auxiliaram significativamente nesta problemática. No entanto, reconheço que 

essas dificuldades foram agravadas no momento em que iniciei a prática 

pedagógica no confronto com o contexto real. Apesar disso, sinto que tive 

espaço para errar e para perceber quais as estratégias mais adequadas às 

diferentes modalidades e às diferentes circunstâncias. Sempre considerei que o 

mais importante é que o professor aplique essas estratégias e as adapte ao seu 

Eu, à sua personalidade e aos seus métodos de trabalho. Dadas as suas 

dificuldades, que poderão ou não estar inerentes à personalidade, é com isso 

que ele deve “jogar”. Na minha opinião, o professor não deve deixar de ser quem 

é, mas sim, adaptar-se às circunstâncias do contexto. 

Acima de tudo, sempre esperei ter sucesso, mas sei que para isso foi 

preciso muito trabalho e dedicação! Sempre ansiei que o estágio me trouxesse 

muitas experiências, cheias de novos desafios e, para além disso, que 

consolidasse mais a minha personalidade, que me permitisse conhecer pessoas 

diferentes e me ajudasse a encontrar a melhor forma de lidar com todas elas 

pela vida fora. Hoje, reconheço que tive um grande ano pela frente e que será 

para sempre recordável, pelo conjunto de experiências positivas, mas também 

por algumas negativas. Em resumo, sempre tive a esperança que, com as 

dificuldades ultrapassadas, conseguisse crescer e amadurecer enquanto pessoa 

e profissional, atendendo sempre ao sentido crítico que me ajudou em muitas 

destas transformações. Considero que tal decorreu como o esperado e os 

proveitos dessa mudança foram valiosos. 

Remetendo-me a uma análise mais específica, relativamente à minha 

turma, as minhas maiores expectativas eram que conseguisse criar um bom 

relacionamento, não só professor-aluno, mas também entre aluno-aluno, para 

que fosse possível garantir um bom clima de aprendizagem. Para tal, considero 

que foi importante marcar desde o primeiro dia a minha posição perante a turma, 

deixando bem claras quais as normas a cumprir durante as aulas. Admito que 
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sempre tive algum receio que ocorressem situações de desrespeito dos alunos 

para comigo, mas também entre eles. Nunca deixei que, em algum momento, 

um aluno se sentisse inferiorizado perante uma situação de humilhação devido 

a dificuldades cognitivas e/ou físicas ou a caraterísticas pessoais. Hoje, posso 

afirmar que as minhas vontades se concretizaram, ainda que a turma se tivesse 

revelado bastante complicada. 

Por último, reforço a enorme importância da existência de um bom 

ambiente de partilha entre os EEs do NE. Para além da ajuda que podem dar 

aos colegas, também é de destacar a importância do NE para a superação das 

maiores dificuldades sentidas ao longo deste ano. A sua existência sempre foi 

algo que desejei e admito que pude beneficiar dela ao longo do EP, 

principalmente no final do mesmo. 

2.2.1 Conceção sobre o papel do professor de Educação Física 

Relativamente ao papel do professor, penso que entre planeamentos, 

especulações e muito tempo para refletir, o professor deve focar-se 

essencialmente na sua verdadeira tarefa: a arte de ensinar. 

Neste processo de ensinar, importa que o professor saiba adequar o 

ensino às caraterísticas e níveis de cada turma, definindo objetivos de 

aprendizagem ajustados e exequíveis. O mais importante é que todos os alunos 

da sua turma sofram uma evolução significativa e que tenham a oportunidade de 

aprender efetivamente a matéria de ensino - o Desporto. Na minha opinião, o 

professor não se deve focar apenas na pretensão de que os seus alunos atinjam 

determinados objetivos definidos para toda a turma, mas que todos os alunos 

aprendam e retenham essas aprendizagens. 

Mais do que adaptar os conteúdos ao nível dos alunos, o professor de EF 

deve adaptar-se à sua turma, ou seja, enquadrar-se e interagir com o meio 

envolvente. Este precisa de motivar, incentivar e conquistar os alunos e 

conseguir que estes cumpram as regras estabelecidas para as aulas. Este 

processo nem sempre é fácil, pois, por vezes, é necessário parar, pensar e tentar 

conduzir a aprendizagem de uma forma diferente, para que os alunos consigam 

obter os resultados pretendidos. E é aí que está a sua evolução, quando este 

está preparado para depreender quando essa mudança deve ser feita. 
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Na minha opinião, face às experiências que vivenciei durante o ano do 

EP, as melhores estratégias para solucionar estes dilemas passam por conhecer 

os alunos, escolher a melhor forma de lidar com cada um deles, mas também 

com a turma. Devido à heterogeneidade presente na turma, também é 

necessário refletir sobre a melhor forma de lidar com os alunos, pois, por vezes, 

estes apresentam idades muito distintas e, por isso, diferentes maneiras de estar 

e de se comportar. De facto, após conhecer a minha turma residente, devido a 

existência de alguns alunos repetentes com pouquíssima motivação para as 

aulas, foi necessário encontrar estratégias para os cativar e conseguir fazê-los 

perceber que existia um determinado número de normas que deveriam respeitar. 

No meu entender, é missão de um professor de EF, em todas as suas 

aulas, envolver todos os alunos na prática desportiva e, principalmente, envolvê-

los no seu próprio processo de aprendizagem. De uma forma diferente de todas 

as outras disciplinas, o professor de EF tem como objetivo contribuir para o 

enriquecimento dos alunos no que diz respeito à dimensão cognitiva, 

psicossocial e, principalmente, motora, proporcionando-lhes experiências 

únicas, que estes habitualmente não vivem nas outras disciplinas. Por outro lado, 

mais do que qualquer outra disciplina, a EF proporciona espaço para que os 

alunos aprendam a relacionar-se uns com os outros e com a sociedade que os 

rodeia, pois mais do que um desenvolvimento cognitivo, é também importante 

um desenvolvimento pessoal. Aqui, os alunos aprendem a saber estar, saber 

respeitar regras e, principalmente, trabalhar em equipa, respeitando sempre o 

outro. É crucial que os alunos respeitem as diferenças dos outros, pois numa 

turma existem sempre alunos que apresentam mais ou menos dificuldades que 

os restantes para algumas modalidades, mas importa que saibam respeitar que 

um colega pode ter alguma dificuldade numa modalidade, enquanto que eles 

têm noutras. Destaco aqui, por exemplo, a prática das modalidades desportivas 

coletivas, que proporcionam experiências de companheirismo e espírito de 

equipa, que não se verificam em nenhum outro momento que o aluno passa na 

escola. 

Em conclusão, reconheço que a minha conceção sobre a profissão 

docente, no que concerne à disciplina de EF, sofreu bastantes alterações ao 

longo do EP. Para além disso, admito que a conceção que eu detinha antes de 

iniciar este ano letivo foi fruto de todo o meu percurso escolar e académico. 
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Resumidamente, a perspetiva anteriormente apresentada distingue-se como 

aquela que eu defendo atualmente, face às vivências do EP. 
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3. ENQUADRAMENTO DA PRÁTICA PROFISSIONAL 

3.1 Referências ao contexto de natureza conceptual, legal, 

institucional e funcional do Estágio Profissional 

Segundo Matos (2014/2015, p. 2)3, “o EP visa a integração no exercício 

da vida profissional de forma progressiva e orientada, através da prática de 

ensino supervisionada 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”. 

Por esta razão, para mim o EP foi a unidade curricular mais importante no 

plano de estudos referente ao segundo ano do mestrado e foi o momento de 

transição para o contexto real de ensino, no qual tive a oportunidade de intervir, 

aplicando na prática todos os conhecimentos que adquiri à priori durante toda a 

formação e também aqueles que fui adquirindo ao longo do EP. Segundo 

Rodrigues (2001, p. 8), “a prática é um bom local para aplicar saberes adquiridos, 

embora ainda com pouca relevância sobre os saberes construídos pelas 

experiências no confronto com as situações pedagógicas”. Durante este ano tive 

autonomia para tomar as decisões relativas a todo o processo educativo, assim 

como a oportunidade para aplicar todo o conhecimento adquirido anteriormente 

e alcançar conhecimento prático durante toda a prática pedagógica. Todo este 

processo debruçou-se sobre uma constante reflexão, pois para ensinar bem, o 

professor precisa de saber o que ensina, como deve ensinar, o que precisa de 

mudar em determinadas circunstâncias e como se deve ajustar aos imprevistos. 

Tal como enunciado no regulamento da Unidade Curricular do EP3, “a 

Iniciação à Prática Profissional do Ciclo de Estudos conducente ao grau de 

Mestre em Ensino de Educação Física da Faculdade de Desporto da 

Universidade do Porto (FADEUP) integra o Estágio Profissional – Prática de 

Ensino Supervisionada (PES) e o correspondente Relatório (RE)” (p.2). 

A estrutura e o funcionamento do EP consideram a legislação portuguesa 

presente no Decreto-lei 43/2007 de 22 de fevereiro. Neste documento constam 

as seguintes orientações legais: “as atividades integradas na componente de 

                                                 
3 Regulamento da Unidade Curricular Estágio Profissional do ciclo de estudos conducente ao 
grau de mestre em Ensino da Educação Física nos ensinos básicos e secundário da FADEUP, 
documento interno da Faculdade de Desporto elaborado pela doutora Zélia Matos. 
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iniciação à prática profissional obedecem às seguintes regras: a) Incluem a 

observação e colaboração em situações de educação e ensino e a prática de 

ensino supervisionada na sala de aula e na escola, correspondendo esta última 

ao estágio de natureza profissional objeto de relatório final; b) Proporcionam aos 

formandos experiências de planificação, ensino e avaliação, de acordo com as 

competências e funções cometidas ao docente, dentro e fora da sala de aula; c) 

São concebidas numa perspetiva de desenvolvimento profissional dos 

formandos visando o desempenho como futuros docentes e promovendo uma 

postura crítica e reflexiva em relação aos desafios, processos e desempenhos 

do quotidiano profissional” (p. 1324). 

Em suma, estas são as diretrizes legais pelas quais o EP se rege, 

consubstanciando-se, de um modo geral, na concretização da PES e do RE, 

sempre sobre o apoio e orientação do PC e PO. 

No EP são definidas três áreas de desempenho que procuram ser o 

veículo de desenvolvimento das competências profissionais que o EE terá de 

dominar para exercer a profissão de professor de EF, estando organizadas pela 

seguinte disposição: Área I – Organização e Gestão do Ensino e da 

Aprendizagem, Área II – Participação na Escola e Relações com a Comunidade 

e Área III – Desenvolvimento Profissional. Para a realização do EP, a FADEUP 

mantém protocolos com diversas escolas. A distribuição dos alunos pelas 

instituições dá-se após uma candidatura individual dos estudantes, onde estes 

listam as diversas escolas por ordem de preferência, sendo depois colocados 

conforme a média adquirida no 1º ano do respetivo curso. Após essa seleção, 

os alunos são agrupados em núcleos de estágio. O EP processa-se ao longo do 

3º e 4º semestre do 2º ciclo de estudos do mestrado de Ensino da EF nos ensinos 

básico e secundário. Este tem início no mês de setembro e termina no mês de 

junho.  

Por último, remetendo-me para a sua dimensão funcional, o EP 

desenrola-se através de uma PES com a supervisão de um PO (na FADEUP) e 

um PC (na escola residente) que, em conjunto, acompanham e auxiliam as 

atividades do EE, no sentido de orientar as suas ações, para que este evolua no 

desempenho da função de professor de EF e também na realização do RE. O 

EE encontra-se inserido num NE composto por vários EEs, que realizam a sua 

prática na escola que lhes foi atribuída. 
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O EE, ao longo do seu EP, deve-se sustentar nas suas competências e 

aplicar todo esse conhecimento no contexto da escola. Para que este seja capaz 

de se adaptar à realidade contextual, deve num primeiro instante, depreender 

qual o funcionamento da escola como instituição, para depois perceber o 

contexto da escola em que está inserido. 

3.2 A escola como instituição 

A escola é por excelência um local de troca de conhecimentos e de 

experiências, assumindo um papel formador na transmissão de valores, pelos 

quais a sociedade se guia. Esta instituição colabora na construção da 

personalidade dos jovens, contribuindo para a promoção do sucesso dos seus 

alunos na sociedade. Deste modo, a escola deve suscitar nos alunos o 

sentimento de curiosidade, criatividade e reflexão, para assim assegurar a 

formação e crescimento das suas capacidades intelectuais e humanas, que 

permitam a sua integração no mundo real.  

Segundo Lima (1992), as organizações, designadamente as escolas, são 

unidades socialmente construídas que procuram alargar e complementar o papel 

educativo da família, através de processos organizativos. A escola tem o intuito 

de formar indivíduos sob a direção de professores, quer a nível cognitivo, como 

pessoal, cultural e social. Com efeito, os professores, para além de 

transmissores de conteúdos, são educadores com um papel fundamental no 

crescimento dos educandos, complementando as funções parentais. 

Hoje em dia, cada vez mais, a escola se apresenta como um local de 

diversidade cultural e étnica, impondo a si própria e aos professores novas 

responsabilidades (Pereira, 2004). Até porque, se outrora a família era a principal 

responsável pela formação das crianças e jovens, neste momento, a escola tem 

um papel preponderante para a formação do aluno, sendo este quase 

unicamente desempenhado por esta entidade. 

Desta forma, o papel desempenhado pelo professor é crucial para que a 

escola seja encarada como um lugar de aprendizagem, onde os alunos 

desfrutam de uma formação completa, de conhecimentos e valores essenciais 

para a sociedade. Como refere Mesquita (2003), a importância da EF não se 

circunscreve ao domínio das aquisições físicas e motoras, prolongando-se 
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necessariamente nas questões éticas, afetivas e sociais prevalecentes em 

contextos de prática caraterizados pela diversidade e pluralidade de vivências 

pessoais e sociais, tanto por parte de quem ensina como de quem aprende. Além 

do mais, o professor tem o papel fundamental como indivíduo mais experiente, 

ele é o elo de ligação entre o contexto interno- a escola e o contexto externo- a 

sociedade. Desta forma, o seu contributo é fundamental para que a escola seja 

encarada como um lugar de aprendizagem e de prazer e não um espaço fechado 

e triste. 

Para além disso, cada escola possui a sua cultura escolar, isto é, um 

conjunto de aspetos transversais, que caracterizam a escola como instituição 

(Carvalho, 2006). Desta forma, é determinante que o professor conheça a cultura 

da sua escola, para que desta forma a possa transmitir aos alunos. 

Em suma, a escola carateriza-se como um dos principais meios de 

educação dos alunos, pois prepara-os para o futuro no seu pleno, nos termos 

pessoal, profissional e social. Assim sendo, é imperioso que o professor se 

enquadre no contexto e cultura da escola, assumindo o papel de educador, como 

parte integrante da comunidade escolar e, como tal, deve transmitir, de uma 

forma adequada, os valores aos alunos ao longo do processo de ensino. Desta 

forma, este deverá realizar uma pesquisa devidamente cuidada, no que diz 

respeito a tudo que envolve a escola onde desempenha as suas funções de 

docente, para realizar o planeamento do processo de ensino adequado às 

circunstâncias reais da escola. Em conclusão, claramente que nem todas as 

escolas são iguais e são as suas caraterísticas únicas que regulam todo o 

planeamento que é realizado pelo professor. As principais diferenças incidem 

nas ideologias da própria escola, os vários elementos da comunidade escolar, o 

meio em que a escola se insere, o espaço físico, as condições materiais, entre 

outras. Posto isto, antes de proceder ao desempenho das minhas tarefas 

enquanto EE, um dos primeiros cuidados que tive em especial atenção foi 

realizar um enquadramento da instituição de ensino onde iria decorrer o meu EP. 

3.3 A escola cooperante e a comunidade escolar 

A escola cooperante, na qual realizei o EP, é a escola sede de um 

agrupamento de escolas pertencente ao concelho de Vila Nova de Gaia. O 
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agrupamento é composto por onze escolas, das quais a escola sede, 2 escolas 

do ensino básico de 2º e 3º ciclos e 8 escolas do 1º ciclo, que também funcionam 

como jardins-de-infância.  

No que é respeitante à comunidade escolar, a heterogeneidade estava 

bastante presente, pois a escola apresentava um pouco dos dois extremos, 

alunos com bastantes dificuldades de aprendizagem, com alguns casos de 

retenção de anos escolares, como também alunos com um nível de desempenho 

bastante elevado. 

Observa-se que, de uma forma geral, os alunos da escola evidenciam 

uma cultura desportiva bastante desenvolvida. Em torno da instituição existem 

diversos clubes de futebol, sendo esta a modalidade desportiva dominante, bem 

como alguns clubes de basquetebol e de andebol. Apercebi-me durante o EP 

que existem mesmo alguns alunos que são atletas federados em algum clube. 

Observo que é bastante positivo o facto de a maior parte dos alunos 

demonstrarem o gosto pela prática de desporto. 

É observável que a escola ostenta algumas limitações, sobretudo ao nível 

do orçamento, face às necessidades de manutenção das suas instalações, tendo 

em consideração a sua antiguidade e a dimensão do espaço envolvente. 

No presente ano letivo a escola recebeu um NE da FADEUP, do qual fiz 

parte juntamente com mais três colegas estagiários. 

Relativamente ao enquadramento funcional, a escola corporaliza três 

áreas diferentes para a lecionação das aulas de EF: o pavilhão interior e duas 

áreas no exterior. O pavilhão encontra-se dividido da seguinte forma: o espaço 

G1 que é o mais reduzido (1/3) e onde é abordada preferencialmente a 

modalidade de ginástica e o G2 que é um espaço mais amplo (2/3). O exterior 

contém dois espaços, um pavimento cimentado que é mais propício ao ensino 

das modalidades basquetebol e andebol e um pavimento sintético, que se 

demonstra mais apropriado para a lecionação da modalidade de futebol. 

No que concerne aos recursos materiais disponíveis para a prática das 

aulas de EF, é possível observar um défice de material relativo a algumas das 

modalidades que lecionei durante o ano letivo. Esta problemática condicionava 

diretamente o planeamento do processo de ensino. No âmbito dos jogos 

desportivos coletivos, como forma de superar estas limitações, a minha maior 

preocupação foi preparar exercícios que envolvessem o maior número de alunos 
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com o maior tempo potencial de aprendizagem possível, considerando o material 

disponível para a modalidade. O cuidado que tive que ter para ultrapassar estes 

constrangimentos era maioritariamente na preparação da aula, pois, por norma, 

não havia nenhum contratempo durante as aulas que resultasse da falta de 

material. 

Por outro lado, no que diz respeito às infraestruturas da escola, várias 

vezes durante o ano letivo, os professores de EF da escola ficaram impedidos 

de lecionar aulas devido ao piso que se encontrava desapropriado para a prática 

de atividades dentro do pavilhão, principalmente em momentos do ano letivo em 

que chovia com uma grande frequência. 

Em conclusão, existiram algumas considerações que eu tive de ter em 

especial atenção aquando da realização do planeamento do processo de ensino 

devido às condições da escola. Como tal, o professor deve ter conhecimento do 

contexto em que se insere e dos recursos que dispõe, de forma a perspetivar 

todo o planeamento, proporcionando aprendizagens significativas nos seus 

alunos. 

3.3.1 Grupo disciplinar de Educação Física 

Este era constituído por um total de cinco professores, sendo todos do 

sexo masculino, e quatro EEs, três do sexo masculino e um do sexo feminino. 

Considero importante destacar a boa relação entre todos os professores, até 

porque sempre foi uma mais-valia para o bom ambiente dentro do próprio 

gabinete. Perante os EEs, considero que todos os professores se demonstraram 

sempre bastante prestáveis, colocando-se à disposição para eventuais questões 

ou temas respeitantes à lecionação de alguma modalidade, ou outro tipo de 

atividade. Foi um prazer integrar esta equipa e reconheço a importância e peso 

que tiveram na minha formação. Admito que a sua contribuição foi uma mais-

valia para o meu desenvolvimento, pois claramente que a experiência que eles 

têm contribuiu de uma forma determinante para adquirir mais conhecimentos e 

ultrapassar os dilemas da prática. 

Após ter em conta todos os aspetos que tive de considerar durante o 

desempenho das minhas funções como professora, importa realçar a 

importância que tiveram os meus alunos durante o estágio, pois, para além de 
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eles serem os principais atores do processo de ensino, para os quais eu 

canalizava as minhas atenções, estes também influenciaram o desenrolar da 

minha caminhada como EE. 

Seguidamente, irei apresentar esta temática especificamente no que 

concerne à turma residente e à turma partilhada. 

3.4 As minhas turmas 

A atribuição das turmas decorreu numa reunião do NE com o PC, na parte 

inicial do ano letivo. As opções variavam entre quatro turmas, duas do ensino 

básico e duas do ensino secundário. O PC deixou ao critério do núcleo a escolha 

das turmas. Na realidade não tinha uma ideia formada acerca de como queria 

que fosse esta escolha, pois não sabia se deveria escolher o ensino básico ou o 

secundário. Gostava de ter a possibilidade de experienciar os dois ciclos de 

ensino, de modo a vivenciar contextos distintos. No entanto, a escolha era 

somente para uma turma, restando unicamente a turma partilhada, pertencente 

ao ensino básico, especificamente de 5º ano. A escolha por parte de todos os 

elementos do NE acabou por recair nos horários de cada turma, ainda que no 

primeiro período o PC tivesse definido que gostaria de ver todos os estagiários 

presentes em todas as aulas do NE. A minha turma residente pertencia ao 3º 

ciclo do ensino básico, especificamente ao 8º ano. 

Para que o planeamento do processo de ensino seja o mais adequado e 

pormenorizado possível, o professor deve conhecer “o mais exatamente possível 

as situações concretas da vida dos seus alunos (…) deve preocupar-se com a 

esfera direta da vida e dos interesses dos alunos” (Bento, 2003). Deste modo, o 

aluno deve ser considerado enquanto um sujeito individual, com experiências 

singulares, motivações específicas e dificuldades particulares (Rink cit. por 

Mesquita & Rosado, 2011). Para tal, utilizei uma ficha de caracterização inicial 

do aluno para reunir todas as informações importantes e pertinentes dos 

mesmos, para a minha intervenção. Esta ficha foi distribuída aos alunos e 

preenchida na primeira aula do ano letivo e englobou vários domínios tais como: 

informações pessoais, filiação, encarregado de educação, percurso escolar, 

percurso desportivo, historial médico, hábitos diários, expectativas relativas à 

disciplina, principais dificuldades vivenciadas em anos anteriores, modalidades 
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preferidas, entre outros. Esta ficha teve um carácter imprescindível para a 

construção de uma ficha de contactos de emergência da turma, de forma a dar 

resposta a situações inesperadas que pudessem surgir nas aulas ou mesmo fora 

delas. Posteriormente, irei apresentar algumas destas informações relativas a 

ambas as turmas, que considerei importantes para a minha intervenção prática. 

“Conhecer a turma que temos perante nós é essencial para que o 

processo de ensino-aprendizagem tenha sentido. Para que o ensino seja 

adequado àqueles a quem pretendemos ensinar, é imprescindível sabermos 

quais os seus gostos, as motivações, o conhecimento, as dificuldades, os 

hábitos e muitos outros aspetos. Deste modo, este tipo de análise 

demonstra-se bastante importante em todo o processo de planeamento. As 

características dos alunos e o contexto em que as aulas estão inseridas, são 

dos fatores que mais influenciam as aulas e que definem aquilo que 

podemos ou não ensinar. 

Assim, temos que realizar um planeamento em função dos nossos 

alunos com o objetivo de lhes proporcionar uma aprendizagem significativa 

e com metas alcançáveis às capacidades da turma em geral, mas que ao 

mesmo tempo, deverá contemplar as características individuais de cada um 

dos nossos alunos. Este documento surge então para permitir que tudo o 

referido acima seja concretizado” (Reflexão da caraterização da turma 

residente). 

3.4.1 A turma residente 

Tal como referi anteriormente, a minha turma residente pertencia ao 8º 

ano de escolaridade e era constituída por 21 alunos, dos quais 12 elementos do 

sexo masculino e 9 do sexo feminino. A média de idades da turma situava-se 

entre os 12 e os 16 anos. Considerando o número total de alunos da turma, 48% 

já ficaram retidos uma vez que não transitaram para o ano seguinte de 

escolaridade e 9% já sofreram duas ou mais retenções. 

Para ter um conhecimento mais aprofundado das informações dos alunos, 

na primeira aula foram aplicados os questionários de caraterização individual, 

para aceder à informação acerca dos dados pessoais, escolares, desportivos e 

de saúde. Para além disso, também continha questões mais direcionadas para 

a disciplina de EF e prática desportiva dos alunos (Anexo I). 
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Um dos alunos da turma era portador de NEE, pois tem Síndrome de 

Asperger. Ainda assim, observo que esta não era uma condicionante para o 

desenrolar das aulas, até porque não tinha de realizar nenhum ajuste no 

planeamento do processo de ensino. O único cuidado que tive de atender 

durante as aulas foi uma especial atenção à forma como os colegas interagiam 

com ele. Todavia denotava que este estava bem integrado na turma e que os 

colegas o respeitavam. 

O horário das aulas foi distribuído por dois dias com uma aula de 50 

minutos em cada um deles, iniciando-se às 9h15 de terça-feira e às 8h15 de 

sexta-feira. No primeiro horário, por ter a particularidade de ocorrer após a 

primeira aula da manhã, os alunos apresentavam-se mais ativos e predispostos 

para a prática. Já no horário de sexta-feira, para além de se mostrarem com 

menos energia e com algum sono, alguns deles chegavam atrasados à aula, o 

que originou que muitos deles atingissem o limite de faltas por atraso. Este foi 

um dos problemas que tive com a turma durante o ano e que irei desenvolver 

mais à frente, no capítulo respeitante à gestão da aula. 

No que concerne ao estado de saúde dos alunos, os principais problemas 

apresentados foram rinite alérgica, alergia alimentar e alergia ao sol. 

Relativamente à primeira, esta informação foi de extrema importância, uma vez 

que a disciplina de EF carateriza-se por um corpo em movimento, sendo fulcral 

que o professor esteja atento a qualquer indício de anormalidade e se encontre 

preparado para intervir sempre que necessário. Por exemplo, a aluna que fazia 

alergia ao sol, não mencionou este problema aquando do preenchimento da sua 

ficha. Ainda assim, fui confrontada com este problema assim que as aulas se 

começaram a realizar no exterior com mais frequência. Posto isto, sempre que 

possível, tive alguma atenção a planear a estrutura da aula, para tentar que a 

aluna se mantivesse à sombra a maior parte da aula. Independentemente dos 

problemas que os alunos possuíssem, procurei estar sempre atenta a possíveis 

sintomas e complicações. 

Esta turma foi a mais importante para mim durante todo o meu processo 

como EE, pois eu era responsável por todas as decisões que fossem tomadas a 

seu respeito. Para além disso, claramente que foi aquela com a qual estabeleci 

mais contacto. Durante todo o processo, considero que tenha exigido de mim 

mais dedicação e empenho, uma vez que os alunos se encontravam numa idade 
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mais delicada do seu crescimento. Posto isto, foi necessário incutir regras e 

rotinas durante as aulas e estar sempre atenta a comportamentos desviantes e 

fora da tarefa, pois a turma tinha bastantes alunos que apresentavam um 

comportamento desadequado. Ainda que a turma me tivesse causado alguns 

problemas, sei que todas essas dificuldades que tive de ultrapassar só me 

fizeram crescer e me permitiram evoluir como profissional. É com felicidade que 

encaro os objetivos a que me propôs no início do ano letivo e verifico que 

consegui cumpri-los com primazia, pois ainda que fosse visível que a turma era 

bastante complicada, sei que foram muitas as conquistas ao longo do ano, 

principalmente no que diz respeito à disciplina. 

Atendendo a estes e outros dados acerca da turma, a minha primeira 

sensação foi de receio. Não sabia muito bem qual deveria ser a minha atitude 

perante um possível panorama problemático, tal como parecia ser o caso da 

turma. Após a primeira reunião do conselho de turma, onde a diretora da mesma 

apresentou os dados dos alunos, bem como algumas estatísticas dos seus 

dados, fiquei um pouco receosa em conhecer a turma. Contudo, após o primeiro 

contacto enchi-me de coragem para enfrentar este novo desafio. 

Por último, importa salientar que a maior dificuldade sentida, no que diz 

respeito à turma residente, foi o controlo do comportamento dos alunos, 

especificamente nas faltas de atraso que sucediam repetidamente ao longo todo 

o ano. 

3.4.2 A turma partilhada 

A turma que foi atribuída ao NE, como turma rotativa, pertencia ao 2º ciclo 

do ensino básico- 5º ano de escolaridade. Estas aulas foram lecionadas numa 

escola pertencente ao agrupamento e, em conjunto com o NE, foi decidido que 

a divisão das aulas referentes a esta turma seria distribuída pelos EEs conforme 

as diferentes unidades didáticas. Posto isto, eu tive de assumir as modalidades 

de jogos, ginástica de aparelhos e atletismo. 

Na realidade, considero que o maior investimento nesta turma foi a 

melhoria do comportamento dos alunos, através da imposição de regras e rotinas 

na aula, aspetos que claramente não estavam assimilados pelos alunos. Aliás, 

tendo em conta esta problemática do comportamento dos alunos e, 
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considerando as dificuldades que demonstravam nas interações e dinâmicas de 

grupo, desde logo percebemos que as suas aprendizagens ficariam 

comprometidas, principalmente devido às interrupções constantes nas aulas. 

Assim, atendendo que esta foi uma das maiores dificuldades que senti durante 

este ano do EP, em conjunto com dois elementos do NE, optamos por realizar o 

estudo de investigação nesta temática. O nosso objetivo foi aplicar um modelo 

de ensino e algumas estratégias durante a realização de uma UD, que nos 

ajudassem a potenciar a melhoria do comportamento da turma, das interações 

sociais e, por conseguinte, das suas aprendizagens. Este estudo será 

apresentado no capítulo 4 deste RE. 

Tal como realizei na turma residente, também nesta foram aplicados os 

questionários de caraterização dos alunos. 

Através da análise dos dados foi possível observar que existia alguma 

homogeneidade a nível do género dos alunos, uma vez que 55% (onze) eram 

rapazes e 45% (nove) raparigas. Relativamente às suas idades, apenas 50% da 

turma se encontrava dentro da idade recomendada para o 5º ano de 

escolaridade, algo que poderia vir a ser alarmante. Considerando os demais 

alunos, apenas 7 tiveram alguma retenção no seu passado escolar e nos 

restantes 3, a diferença de idades deve-se ao facto de estes serem oriundos de 

outros sistemas de ensino, tendo ingressado no 5º ano de escolaridade com uma 

idade superior. O aluno que apresentava mais retenções revelou ser um dos 

casos mais problemáticos da turma. Este aluno tinha 13 anos de idade e ficou 

retido por uma vez no 3º ano e duas vezes no 5º ano de escolaridade. Dado o 

número significativo de alunos com antecedentes de retenção escolar, considero 

fulcral atender ao facto de que esta condição pode influenciar as aulas de EF, 

pois tal como afirma (Rebelo), não se verifica melhoria no nível de desempenho 

dos alunos retidos, acrescentando ainda que, estes podem sofrer prejuízos 

relativos à autoestima, às relações com os pares e às atitudes respeitantes à 

escola. 

Esta turma integrava dois alunos portadores de NEE (Necessidades 

Educativas Especiais) e seis alunos com problemas de aprendizagem. Com 

efeito, durante a planificação das aulas foi necessário ter em atenção estas 

carências, de forma a adaptar a aula o mais possível a esta realidade. Estes dois 

alunos tinham problemas, essencialmente, de défice de atenção e de 
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competências cognitivas, o que levou à necessidade de projetar algumas 

adaptações ao nível da complexidade dos exercícios e da sua instrução. 

Adicionalmente, percebemos que um número elevado de alunos tomava 

medicação para controlar a hiperatividade. Para estes alunos, especificamente, 

os cuidados a ter nas aulas eram ligeiramente mais acentuados, uma vez que 

os seus níveis de atenção eram bastante reduzidos, especialmente nos 

momentos de instrução, necessitando de uma supervisão mais intensiva. 

O horário da disciplina neste ciclo de ensino era distribuído por 3 blocos 

de 50 minutos, estando estes agrupados numa aula de 50 e outra de 100 

minutos. No primeiro horário, por ter a particularidade de ocorrer no primeiro 

tempo da manhã, os alunos apresentavam-se mais calmos e a dinâmica da aula 

era mais fluida. Por outro lado, a aula de 100 minutos ocorria no segundo horário 

da tarde, após a hora do almoço e, desta forma, os níveis de atenção e 

concentração dos alunos eram drasticamente inferiores em relação à aula do 

outro dia. Consequentemente, a ocorrência de comportamentos desviantes 

prejudicava diretamente o funcionamento harmonioso da aula. Contudo, a 

predisposição da turma para a prática era, frequentemente, elevada. 

Relativamente à pontualidade, os alunos não demonstravam muitos 

problemas inerentes a esta temática, no entanto, no decorrer do ano letivo, o 

atraso de um dos alunos foi frequente à aula que se realizava no primeiro 

momento da manhã. Em reunião de Conselho de Turma, em conjunto com o NE 

e o PC, tivemos conhecimento de que esta situação era reincidente nas restantes 

disciplinas em iguais circunstâncias. O Diretor de Turma (DT) contactou várias 

vezes com o Encarregado de Educação, no sentido de perceber o motivo para 

tal facto. A justificação dada por este foi de problemas familiares, pois o aluno 

tinha mais três irmãos que frequentavam escolas diferentes. Na minha opinião, 

nestes casos é importante que o professor mantenha um contacto próximo com 

o DT para tentar controlar este tipo de situações, para que não prejudique a aula 

e também o próprio aluno, pois aconteceu, algumas vezes, o aluno chegar à aula 

perto do final da mesma. 

Com a observação das respostas dos alunos aos questionários 

preenchidos no começo do ano letivo, foi possível concluir quais as suas 

modalidades preferidas, sendo possível destacar o futebol e a ginástica. No 

ensino destas modalidades, observou-se que a motivação apresentada pelos 
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alunos facilitou o processo de ensino-aprendizagem, pois demonstravam-se 

mais predispostos para as atividades. 

Por outro lado, analisando a motivação dos alunos para a prática, 70% da 

turma, ou seja, a maior parte dos alunos, afirmaram estar muito motivados para 

as aulas de EF. Esta condição pode influenciar positivamente o sucesso das 

aulas, principalmente nas modalidades preferidas. Embora a motivação dos 

alunos fosse acentuada, apenas 30% praticava atividades desportivas fora da 

escola. Deste modo, uma das maiores preocupações durante o ano letivo 

prendeu-se com a missão de promover nos alunos a procura da prática de 

atividades desportivas fora do âmbito escolar. Realizando uma retrospetiva geral 

do ano letivo, observo que essa motivação se verificou ao longo das aulas de EF 

nas diferentes modalidades, ainda que por vezes tal se verificasse prejudicial 

para o bom funcionamento da aula, pois demonstravam um entusiasmo 

excessivo para a prática. Ainda assim, é preferencial quando os alunos 

demonstram gosto pela prática desportiva, pois assim estão mais predispostos 

a realizar as atividades propostas. 

Posteriormente, considerei relevante analisar o agregado familiar dos 

alunos para conhecer quais as realidades que estes vivenciavam no seu seio 

familiar. Verificou-se que apenas 50% dos alunos vivem com ambos os 

progenitores, sendo que os restantes vivem apenas com o pai ou com a mãe. 

Esta informação remete-nos para uma situação um pouco preocupante, pois tal 

como foi verificado nas aulas, estes casos podem trazer repercussões negativas 

para o bem-estar social e psicológico dos alunos, perturbando o bom 

funcionamento destas. Alguns alunos demonstravam problemas relacionais e de 

afetividade inerentes às interações humanas. Esta condição prejudicou algumas 

tarefas inerentes à aula, tal como a formação de grupos, dada a dificuldade 

demonstrada pelos alunos relativamente às suas relações e dinâmicas de grupo. 

Um dos aspetos também considerado no questionário foi os hábitos 

alimentares dos alunos. Considero que o papel do professor de EF na educação 

destes hábitos é essencial, pois por vezes há um défice verificado nesta vertente 

no contexto familiar. Ao nível desta temática, verificou-se que, de uma forma 

geral, os alunos detinham hábitos alimentares saudáveis. No entanto, no 

primeiro contacto com a turma foi possível observar que existiam dois casos um 

pouco extremos relativamente ao peso dos alunos. Com a aplicação da bateria 
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de testes Fitnessgram foi possível retirar algumas conclusões que fomentaram 

uma preocupação acrescida sobre estes alunos. Um destes casos caraterizava-

se por um aluno portador de obesidade grau II, o que suscitou uma grande 

preocupação por parte do NE. Por outro lado, o outro aluno detinha um peso 

corporal muito abaixo daquele esperado, considerando a sua idade e estrutura. 

Após a consciencialização destes casos, o PC comunicou com o DT, que 

posteriormente apurou a situação com os respetivos encarregados de educação. 

A nossa atuação ao longo do ano letivo foi incidir, principalmente no aluno que 

apresentava sobrepeso, de forma a que o conseguíssemos incentivar à prática 

desportiva. Para além disso, foi realizada uma aula sobre “Como ter uma 

alimentação saudável?”, que se demonstrou proveitosa para todos os alunos da 

turma, até porque estes aprenderam novas informações desta temática, que 

desconheciam, e foram sensibilizados a realizar uma alimentação mais 

equilibrada. 

No que concerne ao estado de saúde, alguns alunos apresentaram 

indicadores que exigiram cuidados e atenção ao longo das aulas. O problema 

mais incidente foi ao nível respiratório. Também a hiperatividade, cirurgias aos 

ouvidos e garganta e problemas de tiroide foram outras das limitações 

apresentadas. No caso dos alunos com asma, tinha como preocupação a 

regulação das intensidades impostas em cada atividade da aula. Quando eram 

propostos exercícios com um maior nível de exigência cardiorrespiratória, tinha 

uma atenção redobrada para verificar as reações destes alunos. No entanto, 

nunca foi necessária grande preocupação da minha parte, pois os alunos 

apresentavam responsabilidade e disciplina no controlo da doença. 

Independentemente dos problemas que os alunos possuíssem, procurei estar 

sempre atenta a possíveis sintomas ou acontecimentos traumáticos durante as 

aulas. Devido à postura muito irrequieta por parte de alguns dos alunos e 

considerando as brincadeiras “típicas” desta idade, durante o ensino de algumas 

modalidades, tal como foi o caso das ginásticas, nomeadamente ginástica de 

solo e ginástica de aparelhos, delineei algumas regras específicas para 

salvaguardar a sua segurança. Alguns desses exemplos foram: a colocação dos 

alunos por grupos, estando cada grupo com supervisão de um professor 

estagiário; a realização das habilidades mais complexas/perigosas apenas com 

a ajuda dos professores; quando o exercício era realizado em vagas, este só 
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podia ser realizado após o sinal sonoro do professor; a punição quando os alunos 

brincavam perigosamente durante a realização das tarefas da aula. 

Em suma, observo que esta turma apresentava bastantes particularidades 

que tiveram de ser atentamente cuidadas ao longo do processo de ensino. No 

entanto, observei que as melhorias verificadas foram enormes e que os alunos 

tiraram imensas vantagens dessas melhorias durante este ano letivo, assim 

como irão tirar nos seguintes. 

3.5 O núcleo de estágio 

“A vivência em comunidade de prática dentro de cada núcleo de estágio 

corresponde à nossa perceção da importância de uma entrega e de uma 

comunhão assumidamente ecológicas por todos os seus protagonistas, 

alinhados por um mesmo pulsar ecológico, no sentido de se alcançar a 

plenitude dos objetivos pretendidos”. 

(Rolim, 2013, p. 65) 

 

Considero que o bom funcionamento do grupo de estágio é, sem dúvida, 

uma premissa de enorme importância para a evolução do EE ao longo de todo 

processo. A relação de cooperação do NE e a verificação de uma boa dinâmica 

de grupo afeta positivamente a sua perspetiva motivacional do EE.  

O aconselhamento dos meus colegas do NE sobre todos os aspetos 

inerentes às minhas aulas, a emissão das suas opiniões no que concerne às 

estratégias adotadas, a correção das falhas e a ajuda nas principais dificuldades 

que senti foram fulcrais para todo o processo. Estes acontecimentos 

possibilitaram uma atitude reflexiva que me permitiu evoluir enquanto professora 

estagiária. Para além das reuniões realizadas todas as semanas, todas as 

conversas informais sobre e durante as aulas lecionadas dos meus colegas 

estagiários, as atividades extracurriculares, as reuniões do grupo de EF, entre 

outros, permitiram-me ultrapassar os obstáculos que surgiram durante o 

processo. Até porque, todos estes momentos de partilha também conduziram a 

um processo de autorreflexão, imprescindível ao EP no que concerne ao 

desenvolvimento profissional. 
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A discussão de diferentes ideias e a incompatibilidade de opiniões, 

quando aliados ao respeito para com os outros, são um enorme contributo para 

o enriquecimento tanto formativo como pessoal e observo que estas estiveram 

presentes durante o meu processo de desenvolvimento como docente. 

Os momentos que mais contribuíram para a unificação do grupo foram as 

atividades extracurriculares e todos os acontecimentos na escola em 

circunstâncias recreativas, tais como os almoços organizados pelos alunos de 

restauração e momentos lúdicos que ocorreram na escola. Ainda assim, aponto 

para a semana “Mexe-te” organizada pelo NE, como aquela atividade que nos 

aproximou mais, até porque o trabalho realizado nesses dias foi 

verdadeiramente um trabalho de grupo. 

Apesar deste lado positivo, no começo do ano letivo, a realidade ficou um 

pouco aquém das minhas expetativas, pois o grupo não se demonstrava muito 

unido. Essas dificuldades foram ultrapassadas e, na minha opinião, isso 

contribuiu para que conseguíssemos evoluir enquanto EEs. 

Após todo este processo de pesquisa respeitante à escola e a tudo aquilo 

que lhe dizia respeito, bem como às turmas que iria acompanhar e também ao 

NE, resta-me proceder ao planeamento do processo de ensino, tendo em conta 

todas as informações que adquiri até ao momento. Seguidamente irei 

apresentar, de forma cuidada, todos os aspetos relativos à realização da prática 

profissional. 
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4. REALIZAÇÃO DA PRÁTICA PROFISSIONAL 

Ao longo deste capítulo irei desenvolver duas grandes áreas de 

desempenho da função do professor: a Organização e Gestão do Ensino e da 

Aprendizagem, em que faço uma pequena viagem ao meu percurso no EP, 

passando pelos momentos de conceção, planeamento, realização e avaliação; 

e a Participação na Escola e Relações com a Comunidade, onde estão 

incorporadas a participação nas tarefas da profissão docente na escola, 

nomeadamente a direção de turma, o DE, as atividades da escola, as ações de 

formação e, não menos importante, o Ateliê de EF. 

No que diz respeito à conceção, esta tem o intuito de desenvolver o 

entendimento requerido para a atuação do professor. No planeamento, farei 

8ualusão a três níveis, nomeadamente, o planeamento anual, o planeamento da 

UD e por último o plano de aula, tendo recorrido ao Modelo de Estrutura do 

Conhecimento (MEC) para a elaboração destes documentos. Neste ponto, refiro 

ainda a necessidade de recorrer a mecanismos de diferenciação pedagógica, 

adequados à diversidade dos alunos. No que concerne à realização prática será 

relatado o impacto do primeiro contacto com as turmas e as dimensões de 

intervenção pedagógica do professor, onde irei refletir sobre o sistema 

instrucional, o sistema de gestão das tarefas e o sistema social. Após abordar 

todos estes temas, termino com o processo de avaliação, onde refiro os 

diferentes momentos da avaliação, os instrumentos utilizados e algumas 

dificuldades vivenciadas. 

Assim, recorrendo à reflexão, irei apresentar alguns momentos marcantes 

que ocorreram ao longo deste percurso do EP, algumas dificuldades e problemas 

sentidos, bem como as estratégias utilizadas para os ultrapassar nos mais 

variados momentos deste estágio. 

4.1 Área 1: Organização e gestão do ensino e da aprendizagem 

“A planificação e análise/avaliação do ensino são, justamente, 

necessidades e momentos desencadeadores de reflexão acerca da teoria e 

prática do ensino. Por isso mesmo, aumentam a competência didática e 

metodológica e geram segurança de ação. Não somente porque o ensino, 

mediante planificação e análise, adquire os contornos de uma atividade 
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racional, humana, mas também porque, deste modo, o professor se liberta de 

determinadas preocupações, ficando disponível para a vivência de cada aula 

como um ato criativo”. 

(Bento, 2003, p. 10) 

 

Segundo as Normas Orientadoras do EP4, a área 1 “engloba a conceção, 

o planeamento, a realização e a avaliação do ensino” e tem como objetivo 

“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). 

Assim, neste subcapítulo pretendo documentar, de um modo pessoal e 

fundamentado, todos as vivências, dificuldades e estratégias utilizadas ao longo 

de todo o processo de ensino-aprendizagem, no qual o modelo reflexivo permitiu 

a consciencialização da realidade vivida, promovendo a minha evolução como 

EE. Este modelo assumiu uma extrema importância neste percurso formativo, 

uma vez que me ajudou a ver todo o processo com uma maior coerência e 

consistência de pensamento. Tal como apresenta Alarcão (1996, p. 175), “ser-

se reflexivo é ter a capacidade de utilizar o pensamento como atribuidor de 

sentido”.  

Para além disso, o EP também me permitiu desenvolver outras valências 

respeitantes à organização e gestão do ensino-aprendizagem, que são 

apresentadas seguidamente. 

4.1.1 Conceção sobre o ensino da Educação Física 

A conceção apresenta-se como o primeiro passo do processo de ensino-

aprendizagem. Toda a formação inicial forneceu-me as ferramentas necessárias 

para projetar um entendimento da disciplina de EF diferente daquele que detinha 

até então. Naturalmente que, enquanto fui aluna, experienciei determinadas 

vivências que me guiaram à construção de uma visão.  

                                                 
4 Normas Orientadoras do Estágio Profissional é um documento interno da unidade curricular 

Estágio Profissional, do 2º ciclo em Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e 
Secundário, da FADEUP, elaborado pela doutora Zélia Matos. 
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Desta forma, na fase da conceção pretende-se que o professor seja capaz 

de projetar a atividade de ensino no quadro de uma conceção pedagógica 

referenciada às condições gerais e locais da educação, às condições imediatas 

da relação educativa, à especificidade da EF no currículo do aluno e às 

características dos alunos. Assim, a conceção do ensino surge como a base de 

todo o trabalho desenvolvido no que concerne à organização e gestão do 

processo de ensino-aprendizagem. Neste percurso, o professor deve, 

primeiramente, conhecer o contexto onde se irá desenrolar o processo de 

ensino, tanto numa perspetiva macro, referente à escola, como numa perspetiva 

micro, respeitante à turma. Para tal, é fulcral considerar algumas realidades, tais 

como as condições da escola, os alunos e os planos curriculares de EF, 

nomeadamente os conteúdos e os objetivos da disciplina. 

Posto isto, após a aquisição de uma noção generalizada, o principal foco 

foi a realização da análise da turma. Esta revelou-se ser imprescindível para o 

conhecimento de diversas caraterísticas dos alunos, as quais eu não teria 

conhecimento unicamente através do diálogo com a turma. Esta análise foi 

realizada com base em inquéritos entregues aos alunos no início do ano letivo, 

não só para conhecer algumas particularidades deles, mas também o seu 

percurso académico na disciplina e as modalidades que praticaram e/ou 

praticam, visto que poderia ser vantajoso para o processo de planeamento das 

aulas. 

Como término desta tarefa, após o conhecimento do contexto e dos 

sujeitos a quem se destina o processo de ensino, destaco a averiguação dos 

documentos disponíveis, a qual demonstrou grande relevância. Aqui, os 

primeiros diálogos com o PC e com os colegas do NE foram essenciais no 

processo de adaptação ao meio, ou seja, à verdadeira realidade escolar. 

Inicialmente, toda a análise centrou-se no Programa Nacional de EF, uma vez 

que este constitui “um guia para a acção do professor que, sendo motivado pelo 

desenvolvimento dos seus alunos, encontra aqui os indicadores para orientar a 

sua prática, em coordenação com os professores de Educação Física da Escola” 

(Jacinto et al., 2001, p. 8). Após a sua análise, verifiquei que o cumprimento dos 

programas escolares elaborados pelo Ministério da Educação é uma tarefa difícil 

para os professores, quer pelo elevado número de modalidades delineadas para 

cada ano letivo, como também pela grande diferença existente entre o nível de 
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desempenho esperado dos alunos e o nível realmente verificado. Por 

conseguinte, constata-se a necessidade de fazer uma adaptação face à 

informação disponibilizada no programa, não só no que diz respeito às 

modalidades propostas, mas também aos conteúdos que estão orientados para 

cada modalidade. Essas adaptações consumaram-se como estratégias 

fundamentais na minha atuação para alcançar o sucesso. Tal como apresentam 

Siedentop e Tannehill (2000), são estas estratégias que caraterizam os 

professores eficazes, uma vez que estes tendem a adaptar os currículos às 

necessidades do seu contexto particular. 

Posto isto, os programas ilustram as exigências do nível central, ao invés 

dos restantes documentos, tais como o projeto educativo da escola e o 

regulamento interno, que correspondem ao nível das indicações locais (Bento, 

2003). Por esta razão, foi importante atender, posteriormente, à conjugação e 

articulação destes documentos, para que fosse possível adaptar, com maior 

rigor, o processo à realidade da minha turma. 

Iniciei pela análise do Projeto Educativo da Escola, onde estão implícitas 

as políticas educativas, metas e os princípios orientadores da instituição. De 

seguida, procedi à exploração do Regulamento Interno de EF da escola, que 

apresenta a estrutura, a organização e o funcionamento da escola, bem como 

os direitos e deveres da comunidade escolar. 

A referida análise revelou-se bastante exaustiva dada a extensão dos 

documentos, no entanto, esta tarefa tornou-se crucial na aquisição de uma 

grande variedade de conhecimentos, que me auxiliaram na definição de 

objetivos, estratégias e tomadas de decisão na minha intervenção didático-

pedagógica. Neste sentido, e corroborando com a perceção de Graça (2001), a 

forma como o professor analise/modifica o conhecimento é a forma que este tem 

de justificar e dar suporte à sua ação. 

Em suma, verifica-se que a consulta destes documentos demonstrou uma 

grande importância em todo o processo de planeamento, na medida em que me 

possibilitou agir sempre dentro das conformidades estabelecidas, mas com 

decisões adequadas ao contexto e aos meus alunos. Desta forma, foi importante 

a complementaridade dos documentos centrais com os documentos locais em 

todo processo de planeamento, pois tal como afirma Bento (1987, p. 20), “a 

programação do ensino (a nível central) e planificação do ensino (pelo professor) 
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constituem um processo unitário, racional e complexo da concretização 

progressiva de indicações generalizadas. Envolve a consideração das condições 

locais e uma análise objetiva, desagua na realização do ensino e desencadeia 

uma retroação devida a reflexões posteriores e análises do produto e processos 

educativos”. 

4.1.2 O planeamento do processo de ensino-aprendizagem 

O ato de planear é determinante na orientação do processo de ensino-

aprendizagem, bem como na escolha e apropriação dos conhecimentos a 

transmitir, considerando todas as circunstâncias nas quais se desenrola o 

processo. 

Segundo Bento (2003), planear o processo de ensino-aprendizagem nas 

diferentes etapas da sua realização tem que ver com a aquisição das estruturas 

e linhas essenciais das tarefas e processos pedagógicos. O mesmo autor refere 

que, é através da planificação que se determina e apresenta as estruturas 

coordenadoras e os objetivos e matérias, definindo-se estratégias para a 

organização do processo pedagógico. O planeamento é, portanto, um processo 

que auxilia o professor na realização da sua tarefa. 

Importa ainda referir que, na realização do planeamento, o professor deve 

considerar a importância do programa, ressalvando a sua função em balizar a 

intervenção do mesmo na escola. Tal como mencionado por Bento (2003), este 

deve ser orientador da construção dos materiais complementares e da prática 

pedagógica do professor. Além disso, embora o planeamento contenha linhas 

orientadoras que o professor considerou mais pertinentes no momento da sua 

realização, este não passa de um plano e, como tal, não deve ser encarado como 

uma “receita”, podendo ser modificado parcialmente ou mesmo na sua 

totalidade, consoante a imprevisibilidade da prática. Assim, embora tivesse 

considerado todos os pormenores no momento do planeamento, estes foram 

sempre documentos que encarei como flexíveis e passíveis de alterações, tal 

como aconteceu ao longo de todo o processo. 

O planeamento da minha ação processou-se em três níveis distintos - 

planeamento anual, planeamento da UD e planeamento da aula, que irão ser 

apresentados seguidamente. 
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4.1.2.1 Planeamento anual 

Este documento foi o primeiro a ser realizado e diz respeito ao 

planeamento de todas as atividades e modalidades lecionadas durante o ano 

letivo, bem como os respetivos objetivos gerais, principais decisões didático 

metodológicas e os parâmetros da avaliação. 

As primeiras decisões incidiram na seleção das modalidades a lecionar. 

Para o efeito, realizei uma reflexão crítica ao Programa Nacional de EF e ao 

Projeto Curricular de EF e, tendo em conta as experiências anteriores dos meus 

alunos na EF, decidi quais seriam as modalidades. Por exemplo, no caso do 

atletismo, uma das disciplinas desta modalidade descrita no Programa Nacional 

de EF para o 8º ano (lançamento do dardo) não podia ser lecionada na escola 

devido à falta da material e infraestruturas. Como tal, optei por verificar no 

programa quais as matérias que os alunos tinham supostamente abordado nos 

anos anteriores, considerando as respostas dos questionários dos alunos para 

confirmar a veracidade destas informações, para depois identificar as 

modalidades que eles já tinham experienciado com o intuito de as ensinar no 

presente ano letivo. Desta forma, optei por lecionar o lançamento do peso e o 

triplo salto. 

Para além disso, no sentido de distribuir as modalidades pelos diferentes 

períodos, tive de considerar o roulement5 da escola, bem como as infraestruturas 

e os materiais disponíveis para a lecionação das respetivas modalidades. A 

instituição de ensino dispõe de boas infraestruturas no que concerne à prática 

das aulas de EF, ainda que tivesse verificado algumas situações em que o 

pavimento do pavilhão desportivo ficasse interdito devido a questões 

meteorológicas adversas e, como tal, não era possível proceder à lecionação 

das aulas de EF no seu interior. 

Relativamente ao material específico das modalidades, assim como todo 

o material auxiliar indispensável para as aulas, o existente encontrava-se em 

bom estado, havendo, no entanto, um grande problema de falta de material em 

algumas modalidades, tais como atletismo e ginástica. Este fator acabou por 

condicionar diretamente o planeamento das aulas, principalmente nos exercícios 

                                                 
5 Roulement - Documento realizado pelo grupo de EF, que consiste num mapa de rotação dos 
espaços de aula para as diferentes turmas.  
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selecionados, considerando a quantidade de material necessário. Quando 

realizei o levantamento de todo o material desportivo em conjunto com os demais 

EEs e, nos deparamos com esta significativa falta de material, em conjunto com 

o PC visando solucionar o problema o mais rapidamente possível, realizamos 

uma encomenda do material, considerando as verbas disponíveis para tal. 

Durante o ano letivo foi chegando algum material à escola e, como tal, antes da 

lecionação das diferentes modalidades, concretamente na realização da UD, tive 

o cuidado de atualizar o inventário do material disponível para as aulas. 

Seguidamente, considerei as datas que tinha disponíveis para lecionar as 

aulas, tendo em conta todas as atividades da escola (e.g. corta-mato, Mexe-te, 

torneio 3x3 basquetebol), a semana em que todos os professores de EF tinham 

de aplicar a bateria de testes Fitnessgram, bem como as condições climatéricas 

previstas para os diferentes períodos do ano letivo. Este último fator foi também 

importante porque algumas modalidades têm de ser lecionadas implicitamente 

no espaço exterior do pavilhão desportivo e, como tal, as condições 

meteorológicas condicionam a sua realização. Para estas situações, o professor 

de EF, tem de considerar sempre possíveis alternativas, pois, como afirma 

(Bento, 2003) “nenhuma outra disciplina é tão dependente do clima e do tempo 

como a Educação Física. Este fator é determinante para a elaboração do plano 

anual de ensino, nomeadamente para a distribuição das unidades temáticas 

pelos diferentes períodos e aulas, e mesmo até para a escolha de modalidades 

e disciplinas desportivas”. 

De modo a contornar tais constrangimentos, quando não existiam 

condições para se lecionar a aula no exterior, todos os professores do gabinete 

de EF podiam utilizar uma das áreas do pavilhão desportivo (1/3 do campo), 

havendo um reajuste do espaço, que era dividido em 3 partes, em vez de 2. 

Ainda que o professor tenha de considerar tais condicionantes, considero 

importante que este lecione as modalidades com um seguimento lógico de 

ensino, tentando, sempre que possível, planear um número consecutivo de aulas 

da mesma modalidade, com vista a potenciar a aprendizagem dos alunos. Por 

esta razão, como por vezes o espaço que me estava atribuído não permitia 

seguir com o ensino da mesma modalidade, optava sempre considerando o 

roulement do grupo de EF, por falar com os professores que se encontravam no 
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espaço que eu pretendia durante a hora da minha aula, para que fosse possível 

efetuarmos a troca. 

Para além disso, dado o número reduzido de aulas e a curta duração das 

mesmas, esta condição revelou-se também importante, para que as rotinas 

específicas de cada modalidade se mantivessem, bem como a organização geral 

das aulas, no sentido de potenciar o tempo de aula, principalmente pela falta de 

autonomia da turma. 

As minhas escolhas, no que concerne à decisão da ordem das 

modalidades a lecionar, também consideraram os interesses dos alunos, 

informação obtida através da análise dos questionários respondidos no começo 

do ano letivo. Embora defendesse a continuidade das UDs sem intercalar com 

outras modalidades, o facto de os alunos gostarem muito de futebol e menos de 

ginástica, levou-me a considerar a possibilidade de intercalar as aulas das duas 

modalidades. Penso que esta opção foi importante para conseguir manter os 

alunos motivados para as aulas de EF, pois a falta de interesse dos alunos 

poderia comprometer a aprendizagem. Assim, atendendo a este conjunto de 

fatores, decidi lecionar as modalidades pela seguinte ordem: ginástica de solo, 

voleibol, atletismo, andebol e ginástica acrobática intercalada com futebol. 

Concomitantemente, a preocupação incidiu também na distribuição do 

número de sessões por cada modalidade. A determinação deste número teve 

em conta o número de alunos da turma, a idade dos mesmos, a natureza das 

modalidades, a AD dos alunos e, como referido anteriormente, as condições 

espaciais da escola. Estes fatores foram considerados de modo a promover uma 

relação ajustada entre o volume, as condições e grau de dificuldade, bem como 

uma sequência lógica dos conteúdos, pois todos os fatores referidos 

anteriormente interferem no decurso adequado do processo de ensino-

aprendizagem. Se a turma for constituída por muitos alunos, o tempo atribuído 

para os diversos exercícios de aula deverá ser maior, para que todos os alunos 

possam exercitar as habilidades o tempo suficiente. Por outro lado, a idade dos 

alunos pode, por vezes, influenciar diretamente no seu nível de autonomia, que 

condiciona a organização das diferentes sessões. Relativamente à natureza das 

modalidades, algumas contêm muitos conteúdos complexos (e.g. os jogos 

desportivos coletivos), comparativamente às demais e, por isso, os alunos 

necessitam de mais tempo de exercitação. Também o nível dos alunos, 
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verificado na AD, interfere nesta decisão pela necessidade de incidir mais nos 

conteúdos que revelam dificuldades ou por nunca terem experienciado a 

modalidade. Por esta razão, por vezes, o prolongamento das UDs ocorre como 

resultado de algumas adaptações realizadas ao longo da mesma. Por último, 

também o material disponível para a prática e os espaços podem condicionar a 

organização dos alunos pelas tarefas e, por conseguinte, o tempo potencial de 

aprendizagem, sendo necessário planear um maior número de aulas. 

Desta forma, considerando todos estes aspetos, as modalidades 

lecionadas durante o ano letivo foram: ginástica de solo, atletismo, andebol, 

futebol, ginástica acrobática e voleibol. 

Importa também referir o modo como foi preparado o trabalho relativo às 

quatro categorias transdisciplinares: cultura desportiva, fisiologia de treino e 

condição física, habilidades motoras e conceitos psicossociais. Primeiramente, 

foi necessário considerar que, devido ao número reduzido de aulas em cada UD, 

bem como ao tempo útil de cada aula, não foi dada tanta atenção à cultura 

desportiva, pelo que, nesta categoria, o foco principal foi o ensino das regras 

básicas de cada modalidade e a respetiva sinalética e terminologia. Por outro 

lado, durante as aulas mencionei vários conteúdos que, posteriormente, foram 

parte integrante dos testes de avaliação que os alunos realizavam no final de 

cada UD. Por exemplo, nas aulas da modalidade de atletismo, mais 

especificamente de lançamento do peso, referi quais eram os procedimentos de 

uma prova oficial da modalidade e, posteriormente, incluí essa informação no 

teste que avaliou a cultura desportiva dos alunos nessa modalidade. 

Relativamente aos conceitos psicossociais, optei por rentabilizar a riqueza 

das diferentes situações da aula (e.g. organização das tarefas e implementação 

de regras) para promover o desenvolvimento de certas competências 

psicológicas e sócio afetivas (e.g. empenho, motivação, responsabilidade, 

concentração, criatividade, respeito, cooperação, aceitação, entreajuda). Estas 

competências estavam claramente determinadas nos objetivos definidos no 

planeamento das UDs e aulas. 

Por outro lado, o desenvolvimento da condição física tornou-se pouco 

exequível pela grande dificuldade de respeitar o princípio da continuidade do 

treino desportivo para as diferentes capacidades condicionais, pois tal como 

afirmam Castelo et al. (1998, p. 111), “para existir adaptação, os exercícios de 
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treino devem ser aplicados regularmente, isto é, a sistematização do trabalho 

programado não deverá permitir uma quebra de continuidade desta”. Todavia, 

esta categoria transdisciplinar foi trabalhada de forma pontual, na maior parte 

das vezes, aliada ao trabalho de treino funcional e como tarefa complementar, 

enquanto os alunos esperavam que os colegas realizassem os exercícios. Para 

além disso, por vezes também colocava todos os alunos a realizar esse trabalho 

simultaneamente, num determinado momento da aula para esse fim. Esta 

estratégia era utilizada em aulas onde considerasse que era necessária uma 

grande atenção da minha parte para os exercícios que os alunos realizavam ou 

quando, por exemplo, a aula decorresse no exterior e requeresse a utilização do 

material de treino funcional, que era usado unicamente no interior do pavilhão. 

Posto isto, na realidade verificou-se que a duração das aulas era bastante 

reduzida, bem como o número de aulas para lecionar cada modalidade e, como 

tal, verificou-se importante priorizar o ensino das habilidades comparativamente 

ao trabalho de condição física específico. 

Em conclusão, o planeamento anual foi uma ferramenta que me 

acompanhou ao longo do ano, quer no auxílio da construção das UDs, como dos 

planos de aula. No entanto, este sofreu bastantes alterações durante o EP 

devido tanto às condições climatéricas ou a atividades pontuais, como alterações 

efetuadas nas UDs. 

A importância da sua elaboração reside na organização de todo o 

processo que irá proceder ao longo do ano letivo, para o professor conseguir 

orientar adequadamente o seu trabalho. 

4.1.2.2 Planeamento das unidades didáticas 

As UDs correspondem a um nível de planeamento que providencia uma 

sequência metodológica dos conteúdos e organiza as atividades, tanto do 

professor como dos alunos, de modo a constituir e orientar a ação pedagógica e 

tornar favorável o desenvolvimento dos mesmos (Bento, 2003). Este nível de 

planeamento corresponde a uma divisão do plano anual em determinados ciclos, 

que são correspondentes a cada uma das modalidades. 

Para a realização deste documento foi fundamental considerar o 

roulement da escola, atendendo ao local disponível para a prática, assim como 
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o Programa Nacional de EF para o 3º ciclo, a fim de atender e reajustar os 

objetivos mencionados para cada modalidade. 

Antes de iniciar a lecionação das modalidades procedi à estruturação e 

organização da matéria de cada modalidade. Para o efeito, recorri ao MEC, 

criado por Vickers (1990) e intitulado de “Personalized Knowledge Structure”. 

Fazendo uma retrospetiva deste ano, admito que este foi o planeamento 

que tive mais dificuldades aquando da sua realização. A minha principal 

dificuldade incidiu na escolha da quantidade de conteúdos a lecionar e o tempo 

necessário para o ensino das respetivas habilidades. Assim, numa fase inicial, 

as alterações efetuadas neste nível de planeamento foram frequentes, uma vez 

que era importante responder às necessidades dos alunos e dar resposta a 

imprevisibilidades surgidas. Essas adaptações deveram-se a inúmeros fatores, 

entre eles a impossibilidade de lecionar aulas no pavilhão desportivo ou no 

exterior (devido ou não a fatores meteorológicos), que obrigava a um 

prolongamento da UD por mais aulas; e a dificuldades demonstradas pelos 

alunos na realização das habilidades, que exigiam mais tempo de exercitação. 

Por outro lado, algumas adaptações das UDs emergiram na adaptação ou 

reorganização do ensino dos conteúdos lecionados das diferentes modalidades, 

quando a turma ou apenas alguns alunos revelavam demasiadas dificuldades e 

era conveniente não ensinar essas habilidades, ou introduzi-las apenas para 

determinados alunos. Pelo contrário, também ocorreram momentos em que as 

respostas dos alunos superaram o expectável e, por isso, determinadas 

habilidades não careciam de tanto tempo de exercitação como o planeado, ainda 

que estas situações tenham sido pouco frequentes. 

A maior dificuldade que senti na elaboração das UDs incidiu no facto de a 

maior parte destas serem compostas por poucas aulas, acabando por ser 

demasiado curtas. Face a esta situação, receei não conseguir providenciar um 

ensino eficaz, acarretando consequências para os alunos, pois poderia faltar 

tempo útil para adquirirem os conhecimentos. Não obstante, com a realização e 

aplicação de UDs mais longas, percebi que, ainda assim, alguns alunos nem 

sempre consolidavam a totalidade dos conteúdos. Desta forma, reconheço a 

preocupação do professor proporcionar um elevado tempo potencial de 

aprendizagem aos alunos, potenciando as suas aprendizagens e o seu 

desenvolvimento durante a aula. 
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Considerando a minha dificuldade na realização deste nível de 

planeamento, atento que a elaboração da UD de futebol foi a que despoletou 

maiores dificuldades, devido ao facto de ser aquela em que o meu conhecimento 

do conteúdo da modalidade era mais limitado. Esta problemática exigiu de mim 

uma pesquisa mais exaustiva para colmatar as dificuldades acrescidas nesta 

modalidade. Nesta fase, a ajuda dos meus colegas do NE, bem como do PC foi 

extremamente importante para superar estes obstáculos. 

Ao longo do tempo, notei uma grande evolução no desempenho desta 

função, principalmente porque as primeiras UDs elaboradas eram demasiado 

extensas e não tinha a capacidade de selecionar a informação pertinente para o 

ensino da respetiva modalidade. Posteriormente, com a orientação da PO, 

consegui sintetizar toda a informação de forma eficaz, procedendo a algumas 

alterações nas UDs seguintes. No último semestre do ano letivo, procedi a uma 

alteração significativa no módulo 4 e comecei a organizar as habilidades motoras 

referindo qual a tipologia de tarefa (informação, refinamento, extensão e 

aplicação) atribuída às diferentes habilidades. Confesso que esta foi uma tarefa 

bastante complexa para mim, ainda que muito útil, pois a UD tornou-se um 

instrumento cada vez mais proficiente e prático de consultar, permitindo-me 

orientar todo o processo de ensino-aprendizagem recorrendo unicamente ao 

módulo 4. 

4.1.2.2.1 Modelo de estrutura de conhecimento 

Com o objetivo da realização de um ensino eficaz, na ação do professor 

de EF, a lecionação de qualquer modalidade deve ser precedida de uma 

planificação pormenorizada da matéria a lecionar. Para tal, recorri ao MEC de 

Vickers (1990), consoante o apresentado nas normas orientadoras6. 

Ao longo do EP, este demonstrou ser uma ferramenta essencial no 

processo de ensino-aprendizagem, na medida em que facilitou o meu 

conhecimento e compreensão da modalidade e funcionou como um guião de 

todo o processo. Este modelo permite tornar o ensino mais eficaz e orientar o 

professor de EF na sua ação de forma refletida e ponderada, na medida que 

                                                 
6 Normas Orientadoras do Estágio Profissional é um documento interno da unidade curricular 
Estágio Profissional, do 2º ciclo em Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário, 
da FADEUP, elaborado pela doutora Zélia Matos. 
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serve como um meio de ligação entre o conhecimento teórico e as condições 

verificadas na prática. 

Desta forma, este modelo pretende ligar o conhecimento de uma matéria 

com a metodologia e as estratégias que promovem o seu ensino ou treino, 

evidenciando o modo como a matéria é estruturada, identificando essa estrutura 

e servindo-se dela como guião para o ensino / treino (Vickers, 1990). 

Este é um modelo configurado com base em três fases, nomeadamente 

a fase de análise, a fase de tomada de decisão e a fase de aplicação. Integrados 

nestas três fases estão dispostos oito módulos distintos que se agrupam 

conforme o seu tema. A primeira fase (Análise) tem como intuito primordial a 

organização do conhecimento, na qual o professor organiza aquilo que vai 

ensinar (Módulo 1- Análise da modalidade), investiga o contexto da sua escola 

(Módulo 2- Análise do envolvimento) e, por último, analisa a turma à qual que 

destina todo o processo e considera o nível de desempenho dos alunos para 

orientar o processo de ensino-aprendizagem, através da avaliação diagnóstica 

(AD) (Módulo 3- Análise dos alunos). De seguida surge o segundo momento 

(Decisão), onde o professor define quais os conteúdos que vai lecionar e 

distribui-os racionalmente pelo número de aulas, recorrendo a uma grelha 

(Módulo 4- Extensão e sequência dos conteúdos) e define os objetivos de 

aprendizagem pretendidos (Módulo 5- Definição dos objetivos). Ainda referente 

à segunda fase, o professor estrutura os momentos e tipos de avaliação que vai 

aplicar, de acordo com os objetivos definidos (Módulo 6- Configuração da 

avaliação) e finalmente procede a elaboração de progressões didático-

metodológicas adequadas ao nível da sua turma (Módulo 7- Progressões de 

ensino-aprendizagem). Na terceira e última fase (Aplicação), o professor 

procede à aplicação de toda a matéria estruturada nas fases anteriores e aplica-

a no contexto real (Módulo 8- Aplicações reais). 

O módulo integrante da UD que se demonstrou mais importante foi o 

módulo 4, onde procedi à extensão e sequência dos conteúdos. Este é referente 

ao primeiro módulo da tomada de decisão acerca das matérias a lecionar, as 

habilidades que irão ser abordadas em cada matéria e a sequência pela qual os 

conteúdos serão apresentados. Para mim, este é o módulo que tem mais 

importância em toda a UD, pois foi aquele que mais recorri durante a prática. 
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4.1.2.3 Planeamento de aula 

A planificação das primeiras aulas foi uma tarefa bastante trabalhosa, pois 

demorava bastantes horas a realizar um plano de aula e a tentar prepará-lo o 

melhor possível, para que nada falhasse no decorrer da mesma. Admito que 

nunca me dava por satisfeita quando delineava toda a aula e as estratégias a 

adotar. O meu maior objetivo foi sempre rentabilizar ao máximo o tempo 

potencial de aprendizagem dos alunos, visto que o tempo de aula se apresentava 

como um problema com o qual tive de lidar. Neste processo, as reflexões 

detiveram um importante papel para a melhoria do planeamento das aulas, até 

porque a escrita se demonstrou uma excelente ferramenta para desenvolver a 

reflexão. Lembro-me perfeitamente que sempre que planeava uma aula, 

realizava uma retrospetiva da última aula na minha cabeça, com o intuito de 

retificar todos os aspetos que tinham corrido menos bem durante a aula, bem 

como ponderar sobre as melhores estratégias que poderiam solucionar essas 

problemáticas. 

Este nível de planeamento apresenta-se como o documento mais 

específico da ação do professor e, como tal, assume uma importância primordial 

no processo didático-metodológico. Nesse seguimento, este deve ser o mais 

sucinto e explícito possível e deve conter, com exatidão, a informação referente 

ao processo de ensino-aprendizagem da aula. Desta forma, é necessário que o 

professor defina estratégias e objetivos que possibilitem a apropriação da 

matéria pelos alunos, conseguindo mantê-los motivados e envolvidos no seu 

próprio processo de aprendizagem.  

4.1.2.4 A importância da reflexão 

Para alcançar o sucesso no desempenho da sua função, o professor deve 

estar consciente de que, por vezes, acontecem imprevistos que exigem alguns 

ajustes e, por isso, é necessário que este esteja preparado para pensar durante 

a própria ação. Ou seja, o professor deve ter a capacidade de tomar decisões 

rápidas, de forma a assegurar a eficácia dos seus objetivos, podendo alterar, por 

vezes, o planeamento delineado durante a própria prática. 

Durante a prática do EP, reconheci a importância de o professor proceder 

a algumas alterações em momentos em que os exercícios não correm como o 
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esperado, ao invés de deixar que estes prejudiquem o funcionamento adequado 

da aula e o desenvolvimento dos alunos. São exemplos práticos dessas 

situações exercícios com uma complexidade exageradamente superior às 

capacidades dos alunos; situações em que determinada atividade se estende 

demasiado tempo para a sua concretização ou, pelo contrário, quando o 

professor observa que o tempo previsto para o exercício é demasiado extenso 

para as circunstâncias observadas; quando, por exemplo, o professor observa 

que o comportamento dos alunos não corresponde aos objetivos da tarefa ou é 

completamente desadequado para a aula e, por isso, reajusta imediatamente o 

exercício durante a tarefa. Para que o professor seja capaz de atuar adequada 

e atempadamente face aos imprevistos surgidos durante a prática, é necessário 

que tenha uma capacidade de refletir na ação. 

Para compreender melhor esta temática, é importante considerar que 

existem diferentes níveis de reflexão: a “reflexão na ação”, a “reflexão sobre a 

ação” e a “reflexão sobre a reflexão na ação” (Alarcão, 1996). A primeira ocorre 

durante a prática, após a ocorrência da situação, por impulso de forma 

espontânea ou consciente. Por outro lado, a segunda ocorre após a prática, 

quando esta é revista fora do seu contexto, permitindo ao professor avaliar e 

considerar a sua ação em determinado momento que já aconteceu. Daí surge a 

importância de refletir sobre a ação, a qual ocorre quando o professor se 

consciencializa sobre o sucesso ou insucesso da sua prática, procurando 

estratégias adequadas e reformulando o pensamento. Como refere Alarcão 

(1996), essa reflexão consiste numa construção mental retrospetiva da ação 

para tentar analisá-la, constituindo um ato natural quando percecionamos 

diferentemente a ação. Os professores que refletem na ação e sobre a ação 

estão envolvidos no seu processo de formação, não só tentando 

consciencializar-se do seu desempenho como professor, mas também 

procurando melhorar o seu ensino. Segundo a mesma autora, este é o “processo 

que leva o profissional a progredir no seu desenvolvimento e a construir a sua 

forma pessoal de conhecer, (…), ajuda a determinar as nossas ações futuras, a 

compreender futuros problemas ou a descobrir novas soluções” (p.17). Por fim, 

a reflexão sobre a reflexão na ação distingue-se por ser uma reflexão mais 

profunda e posterior à ação, onde o professor procura interpretar e perceber o 

motivo que o levou a refletir de determinada forma, num determinado momento. 
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Alarcão (1996) afirma que é este processo que ajuda o professor a determinar 

as suas ações futuras, a compreender futuros problemas ou a descobrir novas 

soluções.  

A capacidade de refletir na ação foi uma ferramenta fundamental, que se 

tornou deveras determinante para o meu desenvolvimento enquanto profissional. 

Durante o desempenho da minha prática, confrontei-me com inúmeras situações 

nas quais tive de agir durante a própria aula e proceder a algumas adaptações 

do seu planeamento, por vezes, até mesmo alterar toda a sua estrutura. Admito 

que nas primeiras aulas este processo se manifestou extremamente penoso, 

ainda que facilmente tivesse ultrapassado esta barreira, talvez devido à 

proatividade presente na minha personalidade. A reflexão sobre a ação era 

frequentemente realizada após o momento de ação através da redação das 

reflexões de aula. Visto que não existia qualquer limitação para a duração desta 

reflexão, esta era bastante ponderada, permitindo-me perceber com maior 

clareza os acontecimentos ocorridos na ação. Para além disso, esta era também 

realizada na reunião semanal do NE e nas reflexões em grupo realizadas após 

os momentos de observação formal, o que me permitia visualizar diferentes 

perspetivas e soluções para as dificuldades encontradas durante as aulas. 

A reflexão sobre a reflexão na ação era também realizada, habitualmente, 

em momentos como os mencionados anteriormente. Por sua vez, esta permitia-

me perceber as razões de ter refletido de determinada forma nos diferentes 

momentos da aula. Já nos momentos de reflexão em grupo (NE), era o PC e os 

restantes EEs que me questionavam acerca da razão de eu ter refletido de 

determinada maneira, sendo que era procurada uma solução em conjunto para 

momentos futuros. 

No que concerne a este nível de planeamento, a elaboração do plano de 

aula concretiza toda a informação que foi planeada nos dois níveis anteriores 

(planeamento anual e plano das UDs). A dificuldade inerente à execução deste 

documento foi gradualmente menor, uma vez que a sua preparação foi 

exercitada inúmeras vezes, tanto no ano anterior do curso, como ao longo do 

EP. A maior dificuldade residia na gestão do tempo necessário a cada tarefa 

proposta na aula, sendo esta problemática decorrente da falta de experiência no 

desempenho desta função. Durante o EP, a elaboração deste documento 

assumiu-se como mais uma tarefa que fazia parte da rotina enquanto EE, 
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acabando por despender cada vez menos tempo para a sua correta realização, 

sem descurar a preocupação pelo planeamento cuidado e preservando o 

desenvolvimento e maximização das capacidades dos alunos. 

Para a realização dos planos de aula devem ser considerados inúmeros 

fatores, tais como o espaço disponível para a prática, o número de alunos da 

turma, o nível motor apresentado pelos alunos, o material disponível para a 

prática da modalidade e o empenho e gosto pela modalidade por parte dos 

alunos. A consideração de todos estes elementos é crucial para alcançar o 

sucesso no desempenho desta tarefa, pois tal como refere Bento (2003), uma 

boa prática está na sua planificação. 

Em termos de estrutura, no cabeçalho do plano de aula optei por 

incorporar várias informações, nomeadamente a modalidade lecionada, o ano e 

a turma, a data da aula, o número do plano de aula bem como o número da 

sessão da referente UD, o horário de início e término da aula, o número de alunos 

da turma, o espaço disponível para a aula, a função didática e o material 

necessário. Na prática, estas informações sofreram algumas alterações ao longo 

do tempo, no entanto, após um processo reflexivo concomitantemente ao 

desempenho desta função, constatei que estas seriam as informações mais 

importantes que deveria incluir no cabeçalho do plano de aula. Deste modo, 

consegui chegar à forma mais concisa de agrupar a informação necessária 

quando elaborava este planeamento. Reconheço que recorria habitualmente ao 

plano de aula para consultar estas informações, que admito que me foi bastante 

útil durante cada sessão, bem como no seu começo. 

No que concerne à restante estrutura do plano de aula, numa fase inicial 

tinha uma grande tendência em descrever as tarefas de forma bastante extensa, 

o que acabava por comprometer a rápida consulta do plano de aula durante a 

prática. Desta forma, senti a necessidade de procurar estratégias que 

facilitassem este processo, começando a priorizar os esquemas, em prol de 

textos extensos, e elaborando objetivos específicos e sucintos. Tal decisão 

permitiu maior facilidade de acesso à informação contida no plano de aula. Por 

outro lado, no que diz respeito à escolha das palavas-chave, o seu planeamento 

sofreu algumas alterações ao longo do ano letivo, o que me permitiu ser mais 

objetiva nessa tarefa, dada a dificuldade de as aplicar em prática, pois por vezes 

não se adequavam aos exercícios. 
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Para além disso, existem outras informações que devem constar neste 

documento, tais como a formação dos grupos e diálogo com os alunos acerca 

de algum tema importante num determinado momento da aula, por exemplo 

atividades da escola, datas das avaliações (teóricas ou práticas), alteração de 

alguma data de aula ou ainda alguma tarefa que tenha de realizar com algum 

aluno ou grupo de alunos especificamente (e.g. na aplicação da bateria de testes 

de Fitnessgram). Todos estes ajustes inerentes ao próprio processo de ensino-

aprendizagem devem estar mencionados no plano de aula, não só porque 

devem ser preparados previamente, mas também porque podem ser 

consultados pelo professor durante a aula. 

A aplicação de todas estas estratégias permitiu-me chegar a uma 

estrutura do plano de aula mais eficaz que contribuiu para o sucesso do processo 

de ensino-aprendizagem até este adotar a estrutura final (Anexo II). 

Neste momento, após vivenciar todo o EP, assumo que possuo uma maior 

segurança na elaboração de uma aula potenciadora de um bom processo de 

ensino-aprendizagem, pois desenvolvi capacidades que me permitem realizá-lo 

eficazmente. 

4.1.3 Realização Prática 

Após a realização das etapas anteriores, referentes à conceção e 

planeamento do ensino, importa agora associá-las à etapa da realização, onde 

nem sempre a realidade vai de encontro ao esperado, daí ser tão importante que 

o professor tenha noção da imprevisibilidade que o ensino acarreta. 

Para além disso, no caso dos EE, é importante considerar que a falta de 

experiência origina muitas dificuldades, principalmente no que diz respeito à 

necessidade do entrelaçamento de saberes científicos com saberes 

pedagógicos e práticos (Krug, 2001). Desta forma, é natural que quando o EE 

transita para a prática, tenha algumas dificuldades em aplicar os seus 

conhecimentos, tal como pude sentir em alguns momentos do EP. 

4.1.3.1 O primeiro contacto com as turmas 

O primeiro contato com a realidade escolar remeteu-me a uma panóplia 

de sentimentos estranhos e ao mesmo tempo assustadores. Rapidamente 
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ocorreu a passagem de aluna para o papel de professora, o que provocou algum 

desconforto e também insegurança. Desta forma, esta ansiedade acabou por 

criar uma barreira que se verificou um pouco difícil de ultrapassar. Recordo-me 

perfeitamente da primeira aula com a minha turma residente, aliás, nunca me 

vou esquecer deste momento. Devido à distribuição horária das diferentes 

turmas do PC, a minha turma era aquela que tinha a primeira aula do dia e, como 

tal, fui a primeira estagiária do NE a experienciar este momento. Dadas essas 

circunstâncias senti-me ainda mais ansiosa por ser a primeira a vivenciar esta 

experiência e confesso que não sabia como devia agir. Deste momento adveio 

um misto de emoções que tentei ao máximo que não transparecesse para os 

alunos, tentando-me mostrar o mais confiante possível. 

 “Hoje foi a minha primeira experiência da prática pedagógica na 

escola. Admito que o nervosismo e a ansiedade acompanharam este dia e, 

após o primeiro contacto com a turma partilhada, tive a primeira experiência 

com a turma residente, pela qual eu iria ficar inteiramente responsável no 

decorrer do ano letivo. Naturalmente que na primeira experiência estava 

mais à vontade, visto que me fiz acompanhar dos meus colegas estagiários, 

até porque o Professor Cooperante proferiu o discurso inicial perante a 

turma, o que nos deixou mais seguros.  

 Lembro-me exatamente que hoje, cinco minutos antes de iniciar 

esse discurso, quando a aula iniciou e o professor estava a falar, estava a 

matutar naquilo que deveria dizer. (..) 

 O clima da aula foi aquele que era pretendido, embora tenha sido 

notório que a turma possui bastantes alunos como eu poderia chamar 

“saídos da casca”, aos quais terei de prestar uma particular atenção. Espero 

ser capaz de impor o respeito necessário perante a turma e, como tal, optei 

por adotar uma postura um pouco mais autoritária desde o primeiro 

momento, para evitar possíveis abusos da parte desses alunos. 

 Após a aula terminar, senti-me bastante satisfeita, pois 

desvaneceram todos os sentimentos negativos que estavam presentes 

antes da aula. Para além disso, senti um forte desejo de iniciar esta longa 

caminhada que será o meu estágio profissional” (Reflexão da aula nº1, dia 

16 de setembro, Apresentação). 
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Para além desta turma, durante todo o ano letivo, em conjunto com os 

meus colegas do NE, fiquei encarregue de uma turma partilhada por todos, 

incluída no 5º ano de escolaridade. No que concerne ao primeiro contacto com 

esta turma, posso afirmar que todo o processo foi bastante facilitado, pois, para 

além do PC assumir o discurso inicial, fazia-me acompanhar dos meus colegas 

nesse momento.  

Apesar da semelhança estrutural da primeira aula de ambas as turmas, 

as sensações foram distintas. Desde logo resgatei muitas caraterísticas que 

diferenciavam ambas as turmas e tinha consciência que seriam necessários 

métodos e estratégias distintas aquando da minha intervenção com as mesmas. 

A minha atuação na turma partilhada durante o ano letivo foi no sentido 

de lecionar três modalidades e, por outro lado, quando as aulas eram lecionadas 

pelos meus colegas do NE, a minha participação verificou-se de igual modo 

ativa, pois foi desta forma que decidimos proceder após refletirmos sobre o 

controlo de turma e gestão de aula com o PC. 

Em termos de conclusão, no que respeita à realização da prática 

pedagógica, posso afirmar que tive de ampliar o meu conhecimento 

relativamente à resposta que é transmitida ao aluno em função das planificações 

selecionadas para as diferentes aulas. Com as duas turmas pude experienciar 

vivências diferentes, pois os alunos distinguiam-se significativamente nas suas 

necessidades, necessitando uma resposta diferente nos mais variados 

momentos.   

Neste sentido, foi neste momento que me deparei com as respostas dos 

alunos em função da conceção e planificação definidas. Foram estas respostas 

que me levaram a perceber quais os fatores de sucesso e insucesso de todo o 

processo de análise e planificação, bem como a realizar as devidas adaptações 

ao longo da aula propriamente dita, ou mesmo no decorrer de todo o 

planeamento do processo de ensino-aprendizagem. No entanto, estas respostas 

são diferentes para cada aluno ou grupo de alunos, razão essa que está no cerne 

das dificuldades sentidas por parte do professor nas três etapas já referenciadas 

(conceção, planeamento e realização). 

Desta forma, o entendimento destas dificuldades surgidas, bem como a 

compreensão dos ambientes de aprendizagem, em todo o processo exige o 

recurso a três sistemas de tarefas que se apresentam estreitamente interligados, 
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sendo eles o sistema instrucional, o sistema de gestão e o sistema social 

(Siedentop & Tannehill, 2000). 

4.1.3.2 Dimensões de Intervenção Pedagógica do Professor 

De acordo com os autores supracitados anteriormente, o sistema de 

gestão de tarefas diz respeito aos aspetos organizacionais e comportamentais 

da EF. Para que o professor contribua para aprendizagem dos seus alunos e 

consequentemente para o seu sucesso, este terá de ser capaz de garantir o bom 

funcionamento destes três sistemas. A análise destes sistemas será 

desenvolvida seguidamente, enquadrada com o contexto real da minha prática 

e destacando as estratégias que adotei e que me permitiram evoluir enquanto 

profissional. 

4.1.3.2.1 Sistema instrucional 

“(…) no processo de ensino-aprendizagem a instrução ocupa um lugar nobre 

ao referenciar-se à informação diretamente relacionada com os objetivos da 

matéria. Por tal motivo, está conotada como a “chave” da estruturação e 

modificação das situações de aprendizagem (…)”. 

(Rosado & Mesquita, 2011, p. 69) 

 

A instrução apresenta-se como um dos parâmetros de ensino que 

preenchem o reportório de ação do professor e lhe permitem transmitir a 

informação diretamente relacionada com os objetivos e conteúdos do ensino 

(Siedentop, 1991). Desta forma, as tarefas instrucionais envolvem os 

comportamentos dos professores e dos alunos, que dizem respeito à 

aprendizagem dos conteúdos (Hastie & Siedentop cit. por Rosado & Ferreira, 

2011) e, em particular, à gestão da organização didática das matérias no que se 

refere à organização das progressões de ensino (Rink cit. por Rosado & Ferreira, 

2011), do ritmo da sessão, do risco, da ambiguidade, bem como da novidade do 

desafio (McCaughtry et al. cit. por Rosado & Ferreira, 2011). 

Desta forma, segundo Rosado e Ferreira (2011), da instrução fazem parte 

todos os comportamentos verbais e não verbais que nos permitem transmitir algo 

ao aluno sobre os objetivos da aprendizagem. Como tal, uma das características 
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fundamentais que são exigidas ao professor é a sua capacidade de 

comunicação. Ainda que um docente seja portador de um vasto conjunto de 

conhecimentos, se a sua capacidade de os transmitir for limitada ou mesmo 

inexistente, a sua atuação fica comprometida. Para além do professor ter de 

adequar o seu discurso às características e necessidades dos alunos, as tarefas 

devem ser claras e explícitas, condição promotora de uma maior compreensão 

e participação (Hastie, 1997). Para que este processo se verifique eficiente, o 

professor também tem a função de captar a atenção dos alunos em toda a sua 

extensão. Para tal, com esse objetivo, o professor pode escolher algumas 

estratégias, devendo essas estar em consonância com as condições de ensino, 

as caraterísticas da turma e a sua personalidade e crenças. De acordo com 

Rosado e Ferreira (2011), existe uma grande diversidade de estratégias 

instrucionais às quais o professor poderá recorrer no auxílio do processo de 

ensino-aprendizagem, sendo elas a exposição/preleção da matéria, a 

demonstração das habilidades de aprendizagem, o recurso a palavras-chave 

sobre aspetos críticos da tarefa, o feedback e, por fim, o questionamento 

centrando a atenção nos alunos (Rosado & Mesquita, 2011). Por outro lado, 

Metzler (2000) afirma que essas estratégias instrucionais dizem respeito a uma 

vasta gama de operações que se destinam a promover os resultados da 

aprendizagem e, na minha opinião, essas apresentam uma enorme importância 

para que o sucesso seja alcançado no processo de ensino-aprendizagem. 

Cabe ao professor conhecer os alunos da sua turma e interpretar os seus 

comportamentos aquando da exposição dos exercícios, para que consiga 

perceber qual a melhor forma de captar a sua atenção, tornando a instrução 

eficaz. 

A instrução pode ocorrer em diversos momentos da aula de EF, pois tal 

como afirma Siedentop (cit. por Mesquita, 1998), nas situações de instrução a 

informação é emitida usualmente em referência a três momentos: antes da 

prática, recorrendo a explicações e demonstrações, durante a prática, através 

da emissão de feedbacks e após a prática, através da análise referenciada à 

prática desenvolvida. Consoante o momento da aula que o professor realiza a 

instrução, este pode realizá-la de diferentes formas, recorrendo a diferentes 

estratégias instrucionais, até porque, nesta linha de pensamento, Rink (cit. por 

Mesquita, 1998) afirma que, o recurso exclusivo a uma estratégia de instrução 
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na apresentação das tarefas mesmo que revele eficácia, enquanto variável 

preditiva dos ganhos das aprendizagens, não induz, por si própria, efeitos 

positivos nos ganhos finais. A utilização combinada e entrelaçada das diferentes 

estratégias de instrução concorre para a compreensão e concentração dos 

praticantes no comportamento motor desejado. Vários estudos corroboram este 

entendimento ao referirem que nenhuma estratégia se revela particularmente 

eficaz, sendo o uso apropriado de todas que conferem pertinência à informação 

emitida.  

Ao longo da minha prática utilizei estas estratégias como resposta às 

dificuldades apresentadas pelos alunos, quer na incompreensão perante a 

informação transmitida na explicação da dinâmica e funcionamento do exercício, 

quer na explicação de determinada ação técnica. Quando procedia ao início de 

uma tarefa, tive a preocupação de expor a informação de forma simples e clara, 

certificando-me, no final da sua instrução, que os alunos compreendiam o que 

tinha explicado. Muitas vezes, após atuar em conformidade com o referido 

anteriormente, sentia que os alunos não tinham entendido a informação 

transmitida e nesse momento explicava novamente, recorrendo várias vezes a 

outras estratégias diferentes. 

Atendendo assim à importância desta ação, considero correto afirmar que 

a instrução deve resultar de um meticuloso processo de planeamento, com o 

objetivo de superar todas as barreiras e ultrapassar todas as dificuldades com 

as quais o professor se vai deparando. 

Durante a lecionação da modalidade de ginástica de solo, recorri à 

apresentação de imagens gímnicas. Desta forma, consegui captar a atenção dos 

alunos e simplificar o processo de entendimento das habilidades que pretendia 

que realizassem: 

“Acredito que a utilização de imagens das figuras gímnicas 

impressas e apresentadas na aula antes da execução das habilidades 

favoreceu a sua realização, pois para além dos alunos compreenderem 

melhor a tarefa, eles tiveram a possibilidade de formular uma referência 

visual. Por outro lado, eles também revelaram maior entusiasmo na prática, 

pois após atingirem o objetivo apressaram-se em pedir uma nova tarefa para 

desempenhar” (Reflexão da aula nº3, dia 23 de setembro, Ginástica de 

solo). 
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Porém, nem sempre os alunos compreendiam as informações 

apresentadas e, por vezes, tive de alterar a forma de comunicação, acabando 

por ir em busca de estratégias instrucionais que me permitissem ultrapassar as 

dificuldades. 

Para uma correta atuação da minha parte tive de realizar uma pesquisa 

intensiva acerca das estratégias instrucionais que poderia utilizar em cada uma 

das aulas para otimizar o processo de ensino-aprendizagem. Seguidamente, 

apresento uma breve explicação sobre cada uma das estratégias mencionadas 

anteriormente, bem como uma reflexão acerca da pertinência da sua utilização 

durante o processo do meu EP. 

 

Demonstração 

“Uma imagem vale mais do que mil palavras” 

Millor Fernandes (1923-2012) 

 

Considero que foi crucial a utilização da demonstração para que os alunos 

captassem a informação desejada através da visualização direta sobre uma 

execução correta. Nas minhas aulas tentei, sempre que possível, utilizar esta 

estratégia recorrendo aos alunos que considerava capazes: 

 “De acordo com Rosado e Mesquita (2011), aconselha-se que a 

demostração seja, sempre que possível, feita pelos praticantes (…), pelo 

seu efeito de modelação comportamental (gratificação do praticante 

escolhido, criação de um clima relacional positivo de imitação). Desta forma, 

quando os alunos revelaram mais dificuldades, mesmo após a exposição e 

visualização da imagem da figura gímnica que pretendia que estes 

realizassem, optei por recorrer à demonstração. Para tal, selecionei um 

aluno capaz de realizar corretamente o exercício e que, para além do bom 

domínio motor, possuía um comportamento exemplar, como forma de o 

recompensar. No momento da demonstração preferi reunir toda a turma, 

para que a visualização fosse mais pormenorizada e, desta forma, não 

tivesse de focar a minha atenção no controlo da turma e pude incidir mais 

nos aspetos críticos da habilidade. Melhor do que a referência visual através 

de uma imagem num papel é a imagem visual real do elemento, 
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possibilitando uma melhor perceção das exigências técnicas da tarefa” 

(Reflexão da aula nº5, dia 30 de setembro, Ginástica de solo). 

Esta opção, para além de contribuir para o entendimento dos conteúdos 

por parte dos alunos, permitia-me recompensá-los pelo bom desempenho, 

sendo estes escolhidos para exemplificar e simultaneamente me salvaguardar 

em algumas modalidades em que não me sentia segura para realizar 

demonstração de algumas habilidades. Percebo que, nestas idades, uma falha 

no conhecimento ou no desempenho do professor pode colocar em risco a sua 

autoridade perante a turma e, como tal, sentia-me mais segura por colocar os 

alunos a demonstrar determinados exercícios. Esta estratégia resultou muito 

bem, pois os alunos demonstraram capacidades motoras para exemplificar as 

habilidades corretamente e, desta forma, sentiram-se úteis para todo o processo 

da aula. 

Por outro lado, ainda respeitante a esta estratégia instrucional, por vezes 

evidenciou-se a necessidade de mostrar aos alunos a forma incorreta de realizar 

as tarefas, para lhes proporcionar um contacto com os erros de execução das 

tarefas. Este modelo é intitulado de modelo de aprendizagem (Rosado & 

Mesquita, 2011) e a necessidade de o aplicar surgiu em situações em que após 

várias interrupções da aula para explicar ou demonstrar determinada habilidade, 

os alunos ainda continuavam a realizá-la incorretamente. Na modalidade de 

ginástica, observei que este modelo foi realmente útil, pois os alunos conseguiam 

perceber a forma como não deveriam realizar determinada habilidade. Ainda 

assim, nestas situações optei por ser eu a realizar a demonstração. Por 

considerar pertinente, também comecei a utilizar esta estratégia na instrução 

inicial dos exercícios para os alunos perceberem quais os erros mais frequentes 

em determinada habilidade e terem alguma atenção durante a realização prática 

das tarefas. 

 

Palavras-chave 

Durante as aulas, o uso de palavras-chave por parte do professor tem 

uma grande importância, pois tal como afirmam Brophy e Good (1986), o recurso 

a palavras-chave torna a apresentação das tarefas melhor estruturada. Como 

tal, o seu uso foi uma estratégia com a qual me preocupei durante todo o 
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planeamento, para que consequentemente as pudesse empregar de forma 

adequada durante as aulas. Desta forma, a sua utilização durante as tarefas da 

aula foi recorrente, na medida em que transmitia aos alunos pequenas frases ou 

expressões que os ajudassem a saber e perceber aquilo que tinham de colocar 

em prática, através de uma lembrança contínua da minha parte. Para que estas 

fossem aplicadas corretamente, tinham de ser previamente ponderadas no 

momento do planeamento. Para melhorar o meu desempenho, também tive 

sempre a preocupação de as organizar por exercício para cada conteúdo 

lecionado: 

“A minha dificuldade nesta modalidade (futebol) teve uma enorme 

influência na transmissão da informação e correções. Como forma de 

colmatar estas dificuldades, tive uma especial atenção ao realizar o 

planeamento da aula, principalmente na seleção de palavras-chave 

específicas para cada um dos exercícios, tendo em conta cada uma das 

habilidades exercitadas” (Reflexão da aula nº58, dia 12 de abril, Futebol). 

Para além das duas estratégias instrucionais referidas anteriormente, 

também pude usufruir da utilização do questionamento e do feedback. Estes dois 

surgem como métodos mais espontâneos e decorrentes do momento da aula.  

 

Questionamento 

Relativamente a esta estratégia instrucional, o questionamento, considero 

que seja mais produtivo interpretar as situações que sucedem na aula e, de 

acordo com as circunstâncias verificadas, recorrer a este método, caso se 

verifique necessário. Este pode ser utilizado com diferentes finalidades, como 

por exemplo, quando se pretende que um aluno reflita sobre um determinado 

conteúdo, de forma a encontrar soluções para os problemas da prática ou 

simplesmente para responder a uma questão sobre a execução de alguma 

habilidade. Por outro lado, o professor pode utilizar o questionamento na parte 

inicial/final da aula, tal como normalmente costuma suceder nas demais 

estratégias instrucionais, para fazer revisão de alguma matéria exercitada ou 

questionar sobre alguns assuntos que este necessite de falar com a turma. Por 

último, este método pode ser utilizado num momento da aula em que o professor 

queira introduzir uma nova matéria e, por isso, recorre ao questionamento, para 
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saber quais os conhecimentos que os alunos são portadores e guiar a sua 

instrução de forma a chegarem à conclusão que pretende. 

Ao longo das aulas, fui aplicando de forma pertinente esta estratégia com 

diferentes finalidades, tal como referi anteriormente. Por exemplo, quando um 

aluno repete, frequentemente, o mesmo erro, mesmo após ter recebido 

bastantes feedbacks corretivos, a causa pode não estar na falta de compreensão 

daquilo que o professor pretende, mas sim, na falta de perceção e noção da sua 

própria ação. Com a colocação de questões ao aluno, é possível ajudá-lo a 

reconhecer a sua ação e, consequentemente, os erros que está a executar, para 

desta forma desenvolver em si a capacidade de reflexão, até porque não se 

pretende que o aluno se limite unicamente à mera reprodução automática da 

habilidade. Desta forma, o questionamento permite atribuir um caráter de 

participação ativa do aluno na sua própria aprendizagem, através do ensino 

guiado, realizado pelo professor que se assume como um guia do processo de 

ensino. 

Por outro lado, durante a minha prática também recorri a esta estratégia 

quando queria saber se os alunos tinham alguma dúvida antes de passar para a 

exercitação do exercício. Após uma reflexão da minha parte de como deveria 

realizar esta ação, concluí que a minha pergunta aos alunos deveria ser no 

sentido de lhes perguntar se a minha explicação tinha sido clara. Assim, não 

colocava o foco principal no aluno, evitando que se sentissem mal por não ter 

percebido o que explicava. Esta minha decisão também resultou do facto de 

verificar que alguns alunos não colocavam as suas dúvidas, pois não queriam 

ser criticados pelos colegas, o que posteriormente prejudicava o bom 

funcionamento dos exercícios, pois estes não sabiam o que era pretendido. 

 

Feedback 

Na instrução, o professor deve, ainda, adaptar as exigências do ensino 

aos alunos e diferenciar as suas capacidades individuais, para que a 

aprendizagem se verifique eficaz. Neste percurso, é importante referir a 

relevância da emissão de feedbacks com o intuito de corrigir, motivar e reforçar 

as ações dos alunos. Para Rosado e Mesquita (2011), esta ação é fulcral para a 

melhoria do desempenho dos alunos, para que tomem conhecimento das 

informações acerca do seu desempenho e possam melhorar a execução das 
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tarefas. Por outro lado, os mesmos autores defendem a ideia de que a emissão 

de feedback se constitui como uma vantagem na atividade do professor, 

nomeadamente na interação pedagógica. 

Desta forma, o feedback pedagógico é entendido como uma atitude de 

reação do professor, em prol do desempenho do aluno, visando um 

aperfeiçoamento na aquisição e/ou realização de uma determinada habilidade 

(Fishman & Tobey, 1978). 

O professor, aquando da emissão de feedbacks, também tem de ter 

presente o quando e o porquê da sua utilização. Tal como afirma Piéron (cit. por 

Rosado & Mesquita, 2011), a reação do professor ao comportamento do aluno 

deverá ser resultante de inúmeras questões colocadas a si mesmo ou, 

eventualmente, das respostas a essas mesmas perguntas. Portanto, o feedback 

é o produto de uma proficiência de tomada de decisões, tendo como alicerce a 

escolha e a informação retirada de uma observação formal ou informal, incluindo 

a análise do desempenho do aluno, bem como de toda a envolvência onde a 

tarefa motora é realizada (Rosado & Mesquita, 2011). Um exemplo prático do 

uso desta ferramenta é a formalização de palavras simples, incluídas nas 

palavras-chave, que sejam facilmente assimiladas pelos alunos, de forma a 

incentivá-los e corrigi-los durante a sua prática. Todavia, o professor deve 

considerar também o(s) aluno(s) a quem se dirige, pois cada um deve ser 

abordado de maneira diferente. Como tal, caso a sua emissão seja inadequada 

ao nível de aprendizagem do aluno/turma, ou seja, emitida de forma 

incorreta/desadequada, poder-se-á exprimir na ausência de resultados positivos, 

no desenvolvimento do(s) indivíduo(s) (Rosado & Mesquita, 2011), até porque, 

diferentes alunos precisam de diferentes estímulos e, consequentemente, 

diferentes feedbacks. 

Por outro lado, a utilização excessiva de feedbacks também pode ser 

prejudicial para a compreensão dos alunos, pois pode confundi-los. Por vezes, 

o facto do professor observar a execução de determinado aluno e não dizer nada 

também pode ser uma forma de “emitir um feedback” e esse aluno perceber 

imediatamente se está a executar a habilidade bem ou mal. 

Para que os alunos consigam inferir quais os aspetos que realizam 

corretamente na execução das diferentes habilidades, considero pertinente o 

uso de feedbacks positivos, pois é, sem dúvida, um momento muito enriquecedor 
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durante a realização da ação, mas também é responsável pela criação de um 

clima positivo de aprendizagem (Rosado & Mesquita, 2011). Desta forma, este 

tipo de estratégia pode ser utilizado, não só no que diz respeito à execução 

técnica/tática do aluno, mas também com o objetivo de motivar os alunos, 

contribuindo para o seu envolvimento na aula e promovendo a adoção de 

comportamentos adequados para a mesma. Como afirma Magill (2001), o 

feedback positivo tem a capacidade de facultar a informação útil e necessária 

para um melhor desempenho dos alunos, bem como implementar um ambiente 

motivador para a prática. Desta forma, este assume-se como um forte aliado do 

professor, para que conquiste o bem-estar e satisfação dos seus alunos. 

No que concerne à minha prática pedagógica, percebo que o recurso a 

este tipo de feedbacks esteve bastante presente nas minhas aulas e, por vezes, 

até de uma forma desadequada. Na parte inicial do ano letivo, a sua emissão 

incidia mais nos feedbacks motivacionais, pelo que sentia bastante dificuldade 

em emitir feedbacks corretivos. Desta forma, acabava por não corrigir os alunos 

com regularidade, nomeadamente em casos específicos em que continuavam a 

não percecionar os seus erros e a repeti-los com frequência. 

Em conclusão, no que diz respeito ao sistema instrucional, considero que 

as minhas maiores dificuldades se centraram na utilização correta dos feedbacks 

durante as aulas. Para melhorar a minha atuação, centrei-me no balanço da 

utilização dos feedbacks motivacionais VS feedbacks corretivos. Para conseguir 

realizar uma maior emissão destes últimos, centrei-me na melhoria da 

observação do desempenho dos alunos. Para tal, utilizei a observação das aulas 

dos meus colegas e do PC para exercitar esta capacidade e perceber de que 

forma realizavam a emissão de feedbacks nos diferentes momentos da aula. 

Em contrapartida, um dos aspetos que se revelou positivo foi o facto de 

não sentir dificuldades ao nível da comunicação, concretamente no que diz 

respeito à colocação da voz. Esta foi uma das valências que me auxiliou, 

principalmente, no controlo da turma, que era a principal preocupação no 

primeiro período. 

 

4.1.3.2.2 Sistema de gestão das tarefas 
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Segundo Rosado e Ferreira (2011, p. 189), “o sistema de gestão de 

tarefas corresponde a um plano de ação do professor/treinador que tem, ainda, 

por objetivo a gestão do tempo, dos espaços, dos materiais e dos alunos”. 

O professor tem a função de proceder a todo o processo de planeamento, 

considerando uma enorme panóplia de fatores que estão inerentes à gestão da 

aula. 

A temática do controlo da turma está relacionada com alguns desses 

fatores que o professor deve considerar para o assumir. Outro fator que também 

se demonstra importante está relacionado com a gestão da aula. O professor 

deve pensar cautelosamente nos exercícios que irá propor durante as aulas, as 

suas transições, a forma como irá realizar a instrução inicial e as restantes 

instruções antes dos diferentes exercícios, a formação dos grupos de trabalho, 

a colocação dos materiais e dos alunos nos exercícios, bem como a atribuição 

de responsabilidades a alguns alunos. Para além disso, também é importante a 

criação de rotinas, o uso de determinados sinais sonoros ou gestuais para 

controlar determinada tarefa, a explicitação clara das regras da aula e das 

normas de segurança. Tal como afirma Doyle (cit. por Rosado & Ferreira, 2011), 

a gestão de aspetos organizacionais, nomeadamente a regulação da ordem e 

da disciplina, é crucial na criação de ambientes positivos de interação e 

aprendizagem, e envolve a boa gestão das regras, das rotinas, das expectativas, 

das consequências, bem como a monitorização e a avaliação. 

No que concerne à minha atuação durante o ano letivo, para me facilitar 

este processo, tive em conta dois documentos que se verificaram 

verdadeiramente importantes para alcançar o sucesso nesta tarefa, 

nomeadamente o roulement (realizado pelo gabinete de EF da escola) e o 

inventário de material desportivo (realizado pelo NE na parte inicial do ano letivo). 

O primeiro referenciava a rotação que era adotada para a atribuição dos espaços 

para as diferentes turmas, ainda que quando estavam três professores a lecionar 

aulas ao mesmo tempo e as condições meteorológicas não se verificavam 

adequadas para lecionar a aula no espaço exterior, a estratégia adotada era 

reorganizar a distribuição dos espaços no interior do pavilhão. Por outro lado, tal 

como mencionado anteriormente na área que concerne ao Planeamento, o uso 

do inventário de material foi imprescindível, no sentido de facilitar todo o 
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processo de seleção de material para as diferentes aulas, pois toda a informação 

do material disponível na escola estava organizada neste documento. 

No que diz respeito ao documento roulement nunca ocorreu nenhum 

imprevisto, pois este foi realizado corretamente e nunca sofreu nenhuma 

alteração durante o ano, à exceção de duas situações, ocorridas na primeira 

semana de aulas, em que os horários de algumas turmas foram alterados e, 

como tal, o documento foi atualizado. Por outro lado, no que concerne ao 

inventário do material, considerando a realização da prática, por vezes, deparei-

me com algumas situações inesperadas. Estas foram principalmente verificadas 

na turma partilhada, pois as suas aulas decorriam numa das escolas básicas 

pertencente ao agrupamento e não na escola onde habitualmente estava o NE 

e o PC, onde existia uma organização do material menos cuidada. 

Seguidamente, apresento um breve excerto referente a um dos momentos que 

serve de exemplo para esta dificuldade sentida: 

 “Durante as aulas, o maior problema que se verificou na lecionação 

desta modalidade foi a preparação e arrumação do material. Visto que cada 

um dos alunos precisava de patins, caneleiras, joelheiras e capacete, era 

imensa a quantidade de material necessário para toda a turma. Desta forma, 

tivemos de arranjar uma estratégia para rentabilizar o tempo de preparação 

desse material antes da aula e optamos por registar o número inscrito em 

cada par de patins dos alunos numa folha, para que colocássemos esse 

material de parte. Ainda assim, reparamos que, a maior parte das vezes, o 

material se encontra completamente desarrumado, pois também é usado 

pelo grupo do desporto escolar e pelos outros professores da escola. Numa 

das primeiras aulas realizamos uma arrumação total ao material da 

modalidade, mas a realidade é que, apesar disso, perdíamos sempre 

imenso tempo para realizar esta tarefa, pois os outros professores não 

colocavam o material corretamente na arrecadação. O que acabou por 

acontecer numa das aulas foi que não encontramos os pares de patins de 

alguns alunos e a partir daí surgiu a necessidade de escrever também na 

nossa folha de registo o tamanho dos patins de cada um dos alunos, para 

que assim pudéssemos rapidamente solucionar o problema, caso este 

reincidisse. Denoto que estas são pequenas estratégias que fazem toda a 

diferença para alcançar o sucesso do processo de ensino-aprendizagem” 

(Reflexão da aula da turma partilhada, 3º período, Patinagem). 
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Tal como mencionado, em algumas modalidades como foi o caso do 

ensino da patinagem na turma do 5º ano, a preparação do material teve de ser 

realizada de forma distinta e mais cautelosa, pois se todo o processo da 

organização de material se estendesse em demasia, iria prejudicar o tempo 

disponível na aula para a prática. Entendo que nestas situações podem ser 

adotadas algumas estratégias para solucionar estas problemáticas, algumas 

com as quais me deparei durante o ano letivo e, com a adoção de uma atitude 

reflexiva após as aulas, foi possível melhorar todo o processo de gestão da aula. 

Por exemplo, remetendo-me para este caso da modalidade de patinagem, as 

principais estratégias que realizei, em conjunto com o NE, para acelerar o 

processo da colocação do material no começo das aulas foram registar o 

número/tamanho dos patins de cada um dos alunos, recorrer a alguns alunos 

que praticam a modalidade no DE da escola para auxiliarem os colegas a colocar 

o material, colocar todos os pares de patins no espaço da aula antes do início da 

mesma, entre outras. Penso que só com a adoção destas estratégias foi possível 

rentabilizar este processo, principalmente nas aulas de 50 minutos. Ainda assim, 

por vezes, foi necessário tomar algumas decisões durante a própria aula, pois 

não podemos permitir que os alunos sejam prejudicados devido a este tipo de 

situações. 

Por outro lado, no que se refere aos espaços disponíveis para a aula, por 

vezes, ocorreram imprevistos que exigiam a reflexão e adoção de algumas 

estratégias apenas na própria prática, pelo que não se deve ter receio de alterar 

a dinâmica do exercício num determinado momento da aula. O excerto da 

reflexão da aula expõe essa mesma situação:  

 “Nesta aula, devido ao facto de ter disponível apenas metade do 

pavilhão, ao contrário do que estava planeado, coloquei os alunos a realizar 

o exercício em duas filas independentes. Desta forma, consegui que 

estivessem momentaneamente mais alunos em prática, até porque 

verifiquei que na última aula, aquando da aplicação de um exercício com 

uma estrutura semelhante, estes estavam demasiado parados.” (Reflexão 

da aula nº37, dia 6 de fevereiro, Andebol). 
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Em suma, a preocupação primordial incorporada nesta estratégia é o 

aumento do tempo disponível para a prática e consequente otimização do tempo 

potencial de aprendizagem. Para tal, a introdução de algumas rotinas nas aulas 

acarreta grandes benefícios no processo de ensino-aprendizagem neste sentido. 

O objetivo pretendido para a sua aplicação é que estas influenciem, de forma 

significativa, a gestão e organização da aula, com vista a potenciar um ambiente 

propício para o processo de ensino-aprendizagem, com o maior aumento 

possível do tempo de prática dos alunos. Neste sentido, o principal objetivo foi 

que as estratégias começassem a ser aplicadas em todas as aulas, com o intuito 

de se tornarem rotinas, potenciando as transições da aula. O seguinte excerto 

comprova uma das rotinas implementadas que teve sucesso aquando da sua 

aplicação: 

 “No que concerne à aplicação do Modelo de Educação Desportiva, 

para além dos jogos, a maior parte dos exercícios também tinham 

pontuação, conforme o cumprimento de algumas indicações, tais como: a 

primeira equipa que tivesse todos os elementos com os coletes vestidos na 

parte inicial da aula, a equipa que se reunia primeiro para a instrução dos 

exercícios, entre outras ações específicas dos próprios exercícios das aulas. 

Considero que desta forma os alunos realizavam estas ações mais 

rapidamente e foi uma estratégia aplicada para dar resposta aos momentos 

de transição que se verificavam por vezes demasiado extensos e que 

afetavam o tempo útil da aula” (Reflexão da aula da turma partilhada, 2º 

período, Futebol). 

No que diz respeito à turma residente, tive ainda outras preocupações ao 

nível da organização e gestão da aula, que também tinham implicação direta no 

tempo de aula. A maior problemática que me deparei durante o ano letivo foi o 

facto de os alunos chegarem constantemente atrasados às aulas. Esta situação 

foi a que me causou mais preocupação nesta turma e, como tal, a criação de 

rotinas de receção dos alunos na hora inicial da aula foi muito importante. A partir 

do momento em que esta problemática começou a prejudicar toda a aula, optei 

por iniciar a aula, ainda que não estivessem presentes todos os alunos. Esta foi 

selecionada com a ajuda do PC durante uma conversa que tive com ele no final 

de uma aula onde se verificaram atrasos de quase metade dos alunos da turma. 
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Por outro lado, foi necessário criar hábitos nas tarefas de preparação e 

arrumação dos espaços e materiais para a aula e implementar rotinas e regras 

para os vários momentos de instrução, tais como os alunos se reunirem 

rapidamente após o meu sinal quando queria realizar a instrução e o facto dos 

alunos terem de permanecer em silencio em qualquer momento da aula que 

quisesse transmitir alguma informação. 

Por último, no que concerne à organização dos exercícios da aula, esta 

foi pensada de forma a contribuir, não só para a otimização do tempo de aula, 

mas também para potenciar as aprendizagens dos alunos. Desta forma, devido 

às diferenças de desempenho verificadas nos alunos da turma, apliquei algumas 

estratégias para atender a essa heterogeneidade.  

4.1.3.2.2.1 Promoção de aprendizagens significativas com base na 

diferenciação pedagógica 

Em alguns momentos do ano letivo, observei a necessidade de recorrer a 

mecanismos de diferenciação pedagógica adequados à diversidade dos alunos. 

Tendo presente a ideia de que cada aluno é diferente dos restantes e que 

necessita de um processo que seja adequado ao seu desenvolvimento, surge a 

necessidade de, concomitantemente à planificação dos objetivos adequados às 

necessidades da turma, considerar as necessidades de alguns alunos 

individualmente e colocá-las em prática no contexto do processo de ensino-

aprendizagem. 

 Desta forma, no que concerne à modalidade de ginástica acrobática, optei 

por organizar todo o processo de ensino-aprendizagem e as respetivas aulas por 

níveis de desempenho, procedendo a uma alteração na gestão das atividades 

realizadas na aula. O principal objetivo foi retirar o maior rendimento possível de 

cada aluno, potenciando as suas aprendizagens. Nesta UD, assim como os 

objetivos eram diferentes para os dois níveis de desempenho identificados, 

também os exercícios propostos foram distintos. No que diz respeito ao controlo 

da turma, reconheço que, num momento inicial senti algumas dificuldades na 

aplicação desta metodologia, ainda que, após algumas aulas, estas tenham sido 

ultrapassadas. Tais dificuldades centravam-se no meu desempenho durante as 

aulas, como também no respeito por parte dos alunos nesta organização 

diferenciada. Com uma explicação específica relativa ao funcionamento das 
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aulas por níveis especificamente desta modalidade, realizada na primeira aula 

da UD, consegui transmitir aos alunos quais eram as diferenças do 

funcionamento das aulas para as restantes modalidades. A aplicação desta 

diferenciação pedagógica era realizada através da atribuição de três níveis de 

desempenho (introdutório, elementar e avançado), nos quais estavam contidas 

diferentes figuras gímnicas. Para me facilitar a apresentação das diferentes 

figuras aos alunos, procedi à entrega de folhas que continham essas habilidades 

diferenciadas por níveis, assim como alguns aspetos importantes de cada figura 

e as pegas utilizadas. A tomada de decisão das habilidades executadas pelos 

diferentes grupos de alunos estava unicamente ao meu encargo, para garantir 

que os alunos apenas executavam as habilidades para as quais tinham 

capacidade, salvaguardando sempre a sua segurança. Desta forma, uma das 

dificuldades inerentes ao desempenho da minha função centrava-se no facto de 

ter a necessidade de realizar diferentes feedbacks numa panóplia de exercícios 

que estavam a ser executados simultaneamente pelos vários grupos. Para além 

disso, por vezes, foi também complicado controlar que alguns grupos de alunos 

realizassem unicamente as figuras que eu lhes tinha indicado, pois viam os 

outros colegas a realizar tarefas distintas. 

Por outro lado, a diferenciação pedagógica realizada na modalidade de 

futebol ocorreu de uma forma um pouco distinta. Neste caso, esta era 

conseguida pela emissão de feedbacks e não tanto pela distinção de tarefas, 

consoante a diferenciação das metas para os dois níveis de desempenho 

presentes na turma. Uma das estratégias adotadas foi aplicar inicialmente a 

mesma tipologia de exercícios e depois recorrer a algumas variáveis do 

exercício, que permitissem ajustar a tarefa ao nível dos diferentes alunos. 

Quando os alunos realizavam jogo formal durante a aula, para o grupo que 

demonstrava mais dificuldades, os meus feedbacks incidiam maioritariamente 

ao nível dos princípios de jogo penetração e contenção, enquanto que para os 

restantes focava-me mais nos princípios da cobertura ofensiva e cobertura 

defensiva, adaptando assim o processo de ensino ao nível de desempenho de 

cada aluno. 

Também noutras modalidades, caso existissem diferentes níveis de 

desempenho, optava por privilegiar o uso de variáveis de evolução durante o 

próprio exercício, que me permitiam aumentar a complexidade e dificuldade da 
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atividade para os alunos mais capazes, sem alterar a organização da aula. Desta 

forma, conseguia dar resposta às necessidades dos alunos, permitindo a todos 

um ambiente propício para a sua evolução e estimulando a sua motivação para 

os exercícios propostos, sem nunca propor tarefas desajustadas às suas 

potencialidades. 

Estas medidas, que procuravam atender à individualidade de cada aluno 

e proporcionar as mesmas oportunidades de aprendizagem, estavam 

claramente discriminadas nos planos de aula, bem como as diferentes 

progressões de aprendizagem. 

Em suma, na minha opinião, em qualquer metodologia de ensino devem 

ser considerados os mais variados aspetos que podem influenciar o processo de 

ensino e este deve ser planeado em concordância com as carências que os 

alunos apresentam nas habilidades motoras de cada modalidade, de forma a 

lhes proporcionar oportunidades de aprendizagens. 

4.1.3.2.3 Sistema social: disciplina e clima de aula 

Segundo Rosado e Ferreira (2011), “a otimização do ambiente de 

aprendizagem exige a consideração do sistema de relações entre o professor e 

o aluno, sendo num ambiente caloroso e vivencial, de consideração e cuidado, 

uma orientação clara para o aluno, que os níveis mais elevados de participação 

podem ser conseguidos”. 

Para que se verificassem condições adequadas para a aprendizagem, 

durante o ano letivo mantive sempre a preocupação de manter o controlo da 

disciplina dos alunos. Ainda assim, na minha opinião, a existência de um bom 

ambiente relacional nas aulas é também essencial para que estas decorram 

convenientemente. Tal como afirmam os autores Rosado e Ferreira (2011), o 

ambiente relacional é decisivo na satisfação pessoal dos professores e dos 

alunos, na manutenção da disciplina, do empenhamento e participação nas 

tarefas e no crescimento individual e de grupo no domínio sócio afetivo. No 

momento inicial do ano letivo, por vezes, saía das aulas preocupada com o clima 

relacional dos alunos, pois o facto de serem pré-adolescentes, frequentarem o 

8º ano de escolaridade e terem uma idade propícia à brincadeira e imaturidade, 

prejudicava, por vezes, as suas atitudes nas aulas. 
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Rosado (cit. por Rosado & Ferreira, 2011) afirma que uma boa gestão dos 

aspetos disciplinares, envolvendo a explicitação e justificação das regras, a sua 

negociação e a implementação de procedimentos justos e razoáveis, num 

ambiente simultaneamente exigente e tolerante, é crucial. A imposição de regras 

de funcionamento da disciplina procedeu-se no início do ano, ainda que no 

momento inicial de cada UD dialogasse com os alunos no sentido de lhes 

enunciar as diferentes regras que se aplicavam nas diferentes modalidades 

lecionadas. O meu maior objetivo no que concerne a esta temática foi que os 

alunos percebessem que o funcionamento de todas as aulas era mediado por 

regras, direitos e deveres, onde todos tínhamos de nos respeitar. Durante todas 

as aulas não facilitei no cumprimento de regras, com o intuito de incutir nos 

alunos valores e normas do saber-estar e não facilitei no que toca à ocorrência 

de comportamentos inapropriados. Sempre tive o objetivo de os tornar pessoas 

melhores e futuros homens e mulheres com valores adequados a viver em 

sociedade. 

Desde os primeiros contactos com a turma (8º ano), notei que muitos 

alunos tinham falta de atenção e afeto e mais tarde percebi que a maior parte 

advinha de um seio familiar instável, o que justificava algumas das suas atitudes 

na aula. Esta situação era ainda mais notória na turma partilhada (5º ano), 

embora muitos alunos se mostrassem muito desenvolvidos maturacionalmente 

para a idade cronológica que apresentavam. Aquando da realização do ficheiro 

da caraterização da turma com os meus colegas EEs, percebemos que era 

comum a falta de uma estrutura sólida familiar por parte de quase todos os 

alunos da turma. Durante todo o ano, os problemas deles também foram os 

nossos problemas, não só pelo facto de afetar o comportamento dos alunos, mas 

também pelo afeto que tínhamos por eles, por isso tivemos de aprender a lidar 

com esta situação. 

4.1.3.3 Modelos de ensino utilizados: Modelo de Instrução Direta e 

Modelo de Educação Desportiva 

Como afirmam Graça e Mesquita (2011, p. 45), um modelo de ensino 

define “os objetivos de aprendizagem em torno dos grandes propósitos, que 

perspetivem a natureza das tarefas, os papéis dos professores e alunos, os 



 

68 

recursos didáticos necessários, o envolvimento social e as formas de 

organização da aula desejáveis para implementar e avaliar o programa de 

instrução e os seus efeitos”. Assim, um bom professor é aquele que é capaz de 

selecionar o “melhor modelo para o trabalho” e potenciar ao máximo a 

aprendizagem dos seus alunos (Metzler, 2011). 

Ao longo do EP optei por recorrer aos modelos de ensino que melhor se 

adequavam às caraterísticas dos meus alunos, mas também à especificidade 

das respetivas modalidades. Um aspeto que também se verificou muito 

importante foi o momento do ano letivo em que os alunos tiveram as aulas das 

diferentes modalidades, condicionando a minha atuação enquanto EE, pois 

naturalmente no começo do EP foi quando senti mais dificuldades no 

desempenho das minhas funções e claramente que isso também foi tido em 

conta para a escolha do modelo institucional mais adequado. 

No entanto, em alguns momentos do EP optei por conjugar princípios de 

vários modelos numa só UD e percebo que retirei muitas vantagens dessa 

decisão, pois não se pode afirmar que existem modelos melhores que outros, 

mas sim que estes dependem das variáveis de ensino- aprendizagem, pelo que 

é necessária a sua adaptabilidade. Tal como afirma Mesquita (2010, p. 7) “não 

há nenhum modelo que seja adequado a todos os envolvimentos de 

aprendizagem, a eficácia de ensino deve ser interpretada através do recurso a 

modelos de instrução que forneçam uma estrutura global e coerente para o 

ensino e treino do desporto”. Ainda segundo os mesmos autores, há que 

encontrar o justo equilíbrio entre as necessidades de direção e apoio e as 

necessidades de exercitarão da autonomia, de modo a criar as condições 

favoráveis para uma vinculação duradoura à prática desportiva. 

Seguidamente, apresento o MID e o MED, uma vez que foram os modelos 

de ensino mais presentes nas minhas aulas, ou pelo menos parte de alguns 

pressupostos. 

4.1.3.3.1 Modelo de Instrução Direta 

Este modelo distingue-se dos restantes por centrar no professor a tomada 

de praticamente todas as decisões relativas ao processo de ensino-

aprendizagem, sendo este quem prescreve o padrão de envolvimento dos 

alunos nas tarefas de aprendizagem (Graça & Mesquita, 2011). Ou seja, “o 
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professor realiza todo o controlo e administração da aula, determinando 

explicitamente as regras e as rotinas de gestão dos alunos, de maneira a obter 

a máxima eficácia nas atividades desenvolvidas” (Graça & Mesquita, 2011, p. 

48). 

Contudo, “apesar de ser o professor a maior fonte de emissão de 

informação, dirigindo e monitorizando as questões e respostas dos alunos, isso 

não significa que os alunos não possam colocar questões. Ainda assim, é o 

professor que determina o momento para o fazer” (Graça & Mesquita, 2011, 

p.50). Como afirma Metzler (2011), fica reservado um número bastante baixo de 

decisões a tomar por parte do aluno, sendo que a maioria delas se cinge ao 

cumprimento das indicações do professor e à resposta das questões que o 

professor lhes coloca. Entendo, assim, que quando o professor aplica este 

modelo de ensino, tem um controlo maior sobre a turma e, por este motivo, senti 

necessidade de aplicar o MID, principalmente no começo do EP. Como tal, 

apliquei este modelo concretamente na lecionação da modalidade de ginástica 

de solo, quando a insegurança estava presente de uma forma mais acentuada.  

Além disso, penso que as caraterísticas desta modalidade assim exigiam, por 

ser uma modalidade predominantemente técnica. Até porque, tal como afirmam 

Graça e Mesquita (2011, p.51), “o MID tem demonstrado ser particularmente 

vantajoso no ensino de conteúdos decomponíveis para uma abordagem passo 

a passo, como é o caso das progressões pedagógicas para a aprendizagem de 

certas habilidades desportivas num contexto fechado”. Deste modo, a minha 

postura foi a de transmitir as informações, não descurando nunca de colocar os 

alunos a pensar sobre a sua execução, pois tal como afirmam Graça e Mesquita 

(2011, p.51), “embora o termo “Instrução Direta” sugestione alguma passividade, 

a eficácia deste modelo está associada à participação activa, empenhada e 

responsabilizada”. 

No decorrer do EP denotei que este modelo de ensino não se 

demonstrava o mais adequado para todas as modalidades. Desta forma, este 

relevou algumas limitações “por não ser ajustar a todas as matérias nem 

proporcionar os mesmos resultados perante alunos de nível de desempenho 

distinto” (Graça & Mesquita, 2011, p. 51). Para além disso, o facto da minha 

própria confiança na lecionação das aulas ter aumentado também me suscitou 
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a vontade de querer levar o meu trabalho mais além, procurando modelos 

instrucionais mais aliciantes e inovadores. 

Com efeito, comecei a adotar alguns princípios de outros modelos de 

ensino, sendo que aquele que se apresentou mais incidente foi o MED. 

4.1.3.3.2 Modelo de Educação Desportiva 

Siedentop criou em 1987 o MED, tendo como principal objetivo a 

educação lúdica, sendo um exemplo de uma EF autêntica (Siedentop, 1996). 

Este modelo “vai ao encontro da necessidade de conferir um cunho afetivo e 

social às aprendizagens” (Graça & Mesquita, 2011, p. 59) e implica a existência 

de três eixos fundamentais: a competência desportiva, a literacia desportiva e o 

entusiasmo pelo desporto (Siedentop, 2002). A competência desportiva diz 

respeito à capacidade do aluno dominar as habilidades de forma a participar na 

competição de um modo satisfatório, sendo capaz de conhecer, compreender e 

adotar comportamentos táticos ajustados ao seu nível; ser desportivamente culto 

significa que distingue e conhece a boa da má prática desportiva, conhece e 

valoriza as tradições e rituais ligadas ao desporto; ser desportivamente 

entusiasta diz respeito à capacidade de envolvência de forma autêntica (Graça 

& Mesquita, 2011). 

Além disso, o MED estrutura-se segundo seis caraterísticas: época 

desportiva, filiação, competição formal, registos estatísticos, festividade e evento 

culminante. Neste sentido, as equipas deverão ser constituídas de forma 

heterogénea, nas quais os alunos poderão assumir diversos papéis: jogador, 

treinador, estatístico, jornalista, árbitro. Assim, são potenciadas relações de 

entreajuda e cooperação entre os alunos, evitando a exclusão e criando-se 

condições para que haja um espírito competitivo equilibrado e um espirito de 

grupo onde todos são valorizados. Cada época tem um evento culminante, que 

deve ser um acontecimento marcadamente festivo (Siedentop, 1996). 

Ao longo da minha atuação, a aplicação deste modelo foi possível, ainda 

que com uma maior ou menor atribuição de autonomia aos alunos, na turma 

partilhada nas aulas de futebol, como na turma residente nas modalidades de 

voleibol e futebol. O principal objetivo foi criar um ambiente de aprendizagem 

inovador e diferente para os alunos, com o intuito de aumentar a motivação dos 

mesmos, devido à envolvência inerente a este modelo de ensino. Neste sentido, 
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a sua aplicação foi visível com especial prevalência na modalidade de voleibol. 

Aqui, os alunos trabalharam sempre em grupos, definidos à priori, mantendo-se 

unidos até ao final da época desportiva. As várias atividades realizadas nas aulas 

estimulavam o trabalho de equipa, a cooperação e também a experimentação 

de diversas funções, tais como de praticante, árbitro, treinador e estatístico. 

Considero que a sua aplicação se demonstrou bastante vantajosa para a 

aprendizagem dos alunos, pois verificou-se uma maior envolvência destes no 

processo de ensino, tendo-se verificado um grande empenho da sua parte ao 

longo das tarefas. Para além disso, o facto de os alunos serem parte integrante 

de uma equipa, promoveu a cooperação entre pares, já que a melhoria da 

performance daqueles que apresentavam maiores dificuldades permitia o 

alcance dos objetivos da equipa. 

Por outro lado, o momento no qual vivenciei mais intensamente a 

utilização deste modelo de ensino foi na turma partilhada, aquando da lecionação 

da modalidade de futebol. Essas aulas foram utilizadas para realizar o estudo de 

investigação, que apresento mais adiante no presente relatório. Durante todas 

essas aulas existiram inúmeras estratégias que apliquei com o objetivo promover 

a melhoria das interações sociais entre os alunos. Para além disso, dois EEs do 

meu NE também realizaram a sua investigação neste contexto, no entanto, com 

objetivos diferentes (melhoria da retenção das aprendizagens do 

comportamento). Denoto que a aplicação do modelo demonstrou claramente 

uma melhoria na disciplina da turma o que permitiu uma otimização de todo o 

processo de ensino-aprendizagem e, por conseguinte, verificou-se um ambiente 

mais adequado ao desenvolvimento das aprendizagens dos alunos. 

4.1.4 Avaliação 

Entre as variadas funções desempenhadas pelo docente no que concerne 

ao desempenho da sua atividade, a avaliação destaca-se como uma das tarefas 

primordiais do processo de ensino-aprendizagem. 

O conceito de avaliação está relacionado com o ato e o efeito de avaliar, 

verbo cuja etimologia tem origem no francês évaluer, que possibilita assinalar, 

estimar, apreciar ou calcular o valor de algo. De facto, a avaliação é uma das 

principais funções do ensino, permitindo calcular a aprendizagem do aluno em 
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relação aos objetivos estabelecidos (Metzler, 2000). Desta forma, a avaliação 

surge como um processo regulador do processo de ensino-aprendizagem. 

Além disso, podemos considerar que as principais vantagens da avaliação 

residem na motivação dos alunos (informação sobre o sucesso), na informação 

dos alunos sobre o seu desempenho/atitudes, na identificação de dificuldades 

associadas ao ensino-aprendizagem e na base para a classificação dos alunos 

(Mesquita, 2013/2014)7. 

Inicialmente, penso que esta foi uma das tarefas na qual senti mais 

dificuldades em realizar. Tais dificuldades tinham origem em inúmeros fatores, 

que serão apresentados ao longo deste subcapítulo. Ainda assim, reconheço a 

importância da avaliação, uma vez que permite ao EE planear e realizar um 

ensino de qualidade, considerando as necessidades educativas específicas dos 

alunos e as condições mais ajustadas para a sua formação e desenvolvimento, 

conforme os objetivos programáticos da disciplina de EF8. Segundo as Normas 

Orientadoras do EP8, o professor estagiário deve, desta forma, definir objetivos 

e formas de avaliação, alinhavar estratégias adequadas aos objetivos e tarefas 

a avaliar, tratar os dados com eficácia pedagógica e refletir sobre os resultados 

apurados, visando uma intervenção referenciada ao sucesso. 

Deste modo, a avaliação carateriza-se como sendo um processo 

complexo ao qual está inerente alguma subjetividade. Como tal, o professor deve 

preparar cuidadosamente o momento da avaliação na definição dos conteúdos 

e parâmetros a avaliar, com uma preocupação acrescida e não descurando 

todos os aspetos inerentes à organização de todo processo que poderão ser 

cruciais para que o professor consiga atingir o êxito. São alguns exemplos a 

ordem pela qual os alunos irão ser avaliados, a sua disposição no espaço da 

aula, as condições das atividades em que os alunos são avaliados, as atividades, 

desempenhadas paralelamente por aqueles que não estão a realizar a avaliação 

caso esta não envolva toda a turma, o tempo da aula, o material disponível, a 

autonomia da turma, as dificuldades apresentadas durante as aulas e a própria 

                                                 
7 Documento de apoio à Unidade Curricular de Didática Geral do Desporto, inserida no 2º Ciclo 
do Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário FADEUP, elaborado pela 
doutora Isabel Mesquita. 
8 Normas Orientadoras do Estágio Profissional é um documento interno da unidade curricular 
Estágio Profissional, do 2º ciclo em Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário, 
da FADEUP, elaborado pela doutora Zélia Matos. 
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especificidade da modalidade. Por esse motivo, esta última também requer uma 

adequação de todo o processo organizativo da mesma. No caso da modalidade 

de ginástica de solo, por exemplo, foi imprescindível atender à necessidade dos 

alunos serem ajudados na realização das habilidades motoras (e.g. apoio facial 

invertido), pois, por vezes, estes ainda não apresentavam capacidades 

suficientes para realizar algumas habilidades com autonomia, sem que a sua 

segurança fosse colocada em risco. Por vezes, as ajudas eram realizadas pelos 

próprios alunos aquando da execução dos seus colegas e também nestes 

momentos tinha de prestar alguma atenção à forma como estes as realizavam, 

de forma a evitar possíveis problemas e também porque este era um dos 

parâmetros sujeitos a avaliação. 

No que concerne à avaliação propriamente dita, por vezes, está-lhe 

associada uma conotação negativa, pelo facto de ser uma tarefa que provoca 

alguma tensão, quer ao aluno, quer ao professor. A tensão do aluno avaliado 

pode afetar o seu desempenho, positiva ou negativamente, dependendo da 

forma como lida com essa pressão. Ou seja, o aluno pode beneficiar dessa 

situação, se considerar essa pressão um estímulo para o aumento da 

concentração e responsabilidade, numa tentativa de obter uma maior 

valorização. Por outro lado, esta tensão pode ser prejudicial, se provocar 

limitação no seu desempenho ou se descurar aspetos como as interações com 

os colegas e alguns valores essenciais para a aula de EF, nomeadamente fair-

play, entreajuda, respeito, entre outros. Neste sentido, considero importante 

ressalvar que as aulas de avaliação devem ser aulas “diferentes” das restantes 

unicamente para o professor, sendo que para os alunos, deve ser uma aula tal 

como as outras. Desta forma, é possível controlar a criação de alguma tensão 

por parte do aluno, podendo desempenhar a sua função naturalmente, tal como 

nas restantes aulas, demonstrando o seu esforço durante todo o prolongamento 

da UD. Ao longo de todo o ano letivo agia em conformidade com esta premissa. 

Em conclusão, a avaliação pode ser realizada de várias formas e em 

diversos momentos do processo de ensino-aprendizagem, como tal, cabe ao 

professor adequar os procedimentos às diferentes situações.  
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Existem três modalidades de avaliação, no que concerne ao momento em 

que as mesmas ocorrem na condução de uma determinada unidade de ensino, 

sendo elas a diagnóstica, a formativa e a sumativa (Mesquita, 2013/2014).9 

4.1.4.1 Avaliação Diagnóstica 

A AD habitualmente ocorre no início da UD e “avalia os níveis de entrada: 

verifica se os alunos já têm conhecimentos da matéria que o professor vai 

ensinar” (Mesquita, 2013/2014)9. 

No que diz respeito a esta avaliação, admito que esta foi fruto de bastante 

reflexão no começo do ano letivo, acerca de qual seria o melhor momento para 

a sua realização. Nessa situação, falei sobre este assunto com o PC e os 

restantes EEs e nesse instante verificamos uma maior pertinência da sua 

realização no momento inicial de cada UD, em prol da sua aplicação em todas 

as modalidades no começo do ano letivo. Claramente que ambas as ideologias 

têm prós e contras, ainda que, na minha opinião, esta é aquela que mais se 

adequava às circunstâncias que verifiquei. Ainda que se optasse pela outra 

escolha, também iria obter alguns lucros, nomeadamente poderia rentabilizar o 

tempo despendido para essa tarefa, e por outro lado, observo que desta forma 

também é legítimo identificar as maiores dificuldades demonstradas pelos alunos 

no desempenho das diversas modalidades e, nesse sentido, priorizar as 

modalidades que devem ter mais incidência e consequentemente atribuir mais 

aulas para a sua prática. Ainda assim, observo que mesmo que nas situações 

em que a avaliação é realizada no início do ano, na primeira aula de cada UD é 

necessário dispensar algum tempo de prática para realizar uma familiarização 

com a modalidade, relembrar algumas habilidades, dar resposta a algumas 

dúvidas dos alunos. Todas estas tarefas acabam por ocupar algum tempo da 

aula, tempo esse que poderia ser aproveitado para realizar a AD. Por outro lado, 

com a utilização desta estratégia, é possível observar resultados diferentes da 

realidade no momento em que a modalidade é realmente lecionada, pois pode 

existir uma transferência de aprendizagens entre as diferentes modalidades ou 

até mesmo uma alteração dos resultados justificada pela melhoria do estado 

                                                 
9 Documento de apoio à Unidade Curricular de Didática Geral do Desporto, inserida no 2º Ciclo 
do Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário FADEUP, elaborado pela 
doutora Isabel Mesquita. 
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geral do aluno. Desta forma, estas foram as ilações que retirei após uma 

profunda reflexão acerca desta problemática e que fundamentaram a minha 

escolha. Fazendo uma retrospetiva da experiência que tive ao longo do ano, 

observo que elegi a melhor estratégia com esta decisão, ainda que considere 

que poderia ter realizado, por vezes, a AD de algumas modalidades de forma 

distinta, ainda que no começo da UD. 

Resumidamente, a AD tem o pressuposto de analisar a capacidade dos 

alunos numa dada modalidade, permitindo que se delineie o processo de 

aprendizagem. Não obstante, considero essencial a realização da AD, pois este 

registo é indispensável, quer no planeamento do processo de ensino, quer na 

possível comparação com avaliações posteriores, sendo estas as principais 

finalidades da realização desta avaliação. Desta ideia surge a opinião de Costa 

(1995) que afirma que o nível de aptidão dos alunos assume, no ensino geral, 

um valor preditivo importante sobre as aprendizagens realizadas e os níveis de 

habilidade final atingidos. 

Por outro lado, também permite apurar o nível geral da turma e, 

posteriormente, enquadrá-la numa determinada forma básica de jogo (caso 

estejamos a considerar uma modalidade coletiva), definir os conteúdos de 

ensino, selecionar métodos de ensino e estabelecer objetivos e metas, sem 

menosprezar o nível de cada aluno em particular. Desta forma, é possível 

diferenciar a turma por nível de desempenho e também constituir grupos de 

trabalho homogéneo, caso seja pretendido. 

Primeiramente esta avaliação verificou-se um processo bastante moroso, 

pois eu tentava avaliar todos os alunos pormenorizadamente em cada um dos 

parâmetros escolhidos. As dificuldades sentidas nesse momento inicial do EP 

foram ultrapassadas com a ajuda dos meus colegas do NE, que realizavam 

também a avaliação inicial da turma e discutíamos posteriormente os resultados. 

Observo que, através de um processo reflexivo da minha parte, consegui 

melhorar alguns aspetos que me permitiram aumentar a qualidade da avaliação, 

os quais irei explanar seguidamente. Para a realização das avaliações ao longo 

do ano letivo, os instrumentos utilizados foram grelhas de observação 

devidamente construídas e estruturadas, que eram apresentadas ao PC, para 

que este pudesse opinar sobre a sua estrutura e aplicabilidade. Primei sempre 

por definir critérios objetivos e de fácil observação, sempre congruentes com os 
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conteúdos abordados e o nível dos alunos. Observo que ao longo do ano, as 

grelhas de verificação sofreram alterações, no sentido de simplificar todo o 

processo e, ainda que aquele momento fosse o primeiro em que observava o 

desempenho dos alunos naquela modalidade, tornava a AD um processo mais 

simples e mais fácil de aplicar. No que diz respeito à organização dos alunos 

para a realização desta tarefa, inicialmente adotei a metodologia de organizar a 

turma por ordem numérica, dada a dificuldade sentida em identificar os alunos, 

ainda que mais tarde tenha adotado diferentes estratégias organizacionais para 

esta tarefa, consoante a modalidade. 

4.1.4.2 Avaliação Formativa 

Para além da avaliação apresentada anteriormente, existe ainda a 

avaliação formativa (AF), definida por Rink (1993) como a aferição da evolução 

em direção a uma meta. Esta foi realizada de forma informal, com o objetivo de 

ter sempre presente a evolução dos alunos. Com a realização desta avaliação 

consegui ter noção do ponto de situação de cada aluno no que concerne ao 

processo de ensino-aprendizagem, assim como da turma de uma forma geral. 

Esta avaliação decorreu, quase que exclusivamente, fruto de um processo 

reflexivo existente no momento final de cada aula aquando do planeamento ou 

da realização de alguns ajustes para a(s) aula(s) seguinte(s). Essa tarefa 

demonstrou-se essencial para a realização das reflexões referentes a cada aula. 

Observo que a escolha da forma mais adequada para a aplicação deste tipo de 

avaliação se justificou com a grande dificuldade sentida no que diz respeito ao 

tempo disponível semanalmente para as aulas, ao escasso número de aulas em 

cada UD, e como tal, não recorri a nenhum momento de AF formal. Por outro 

lado, preferi estar atenta ao desenvolvimento das aprendizagens dos alunos e 

às suas reações com os novos conteúdos que ia introduzindo em cada aula. 

Concluindo, realizei a AF de forma contínua, ao longo de todo o ano letivo. 

Sendo a avaliação respeitante às quatro categorias transdisciplinares, no 

que concerne ao domínio sócio-afetivo, adotei algumas estratégias ao longo da 

lecionação das diferentes modalidades. Aquando da aplicação do MED, na 

modalidade de futebol, com o intuito de combater alguns comportamentos 

desviantes por parte dos alunos, realizei o registo da pontualidade e 
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comportamento, recorrendo a “mais” e “menos”, no final de cada aula. Para que 

essa atribuição afetasse as atitudes dos alunos, no que diz respeito à 

problemática atrás referida, optei por realizar esse registo e partilhá-lo com os 

alunos, com a apresentação dos pontos das equipas no final de cada aula. Com 

a utilização desta estratégia, observei por parte de toda a turma, de uma forma 

geral, uma melhoria significativa respeitante ao domínio sócio afetivo, assim 

como uma maior consciencialização pelos seus atos.  

Em conclusão, todos os registos realizados no âmbito desta avaliação se 

demonstraram muito úteis dada a inexperiência que está inerente aos primeiros 

anos de desempenho da atividade docente, que por vezes não permite uma 

análise adequada das diferentes situações ocorridas durante a aula. Por outro 

lado, a AF serviu também, de forma complementar, para corroborar a AS, ainda 

que esta tenha sido realizada de forma mais espontânea e talvez menos 

organizada que as demais, através dos diversos registos que fui realizando nas 

diferentes aulas. 

4.1.4.3 Avaliação Sumativa 

A avaliação sumativa (AS) é aquela que procede a um balanço de 

resultados no final de um segmento de ensino-aprendizagem, acrescentando 

novos dados aos recolhidos pela AF e contribuindo para uma apreciação mais 

equilibrada do trabalho realizado (Ribeiro & Ribeiro cit. por Gonçalves et al., 

2010). Por outro lado, consiste num balanço do que se aprendeu, num juízo 

globalizante sobre o desenvolvimento dos conhecimentos, competências, 

capacidades e atitudes do aluno (Lemos et al., cit por Gonçalves et al., 2010). 

Desta forma, a AS traduz-se no somatório total do desempenho do aluno e é o 

momento em que o professor afere a performance da sua turma na execução 

das habilidades por ele lecionadas. Permite então conhecer a forma como os 

objetivos foram alcançados, assim como situar o aluno no final da aprendizagem 

(Heitmann & Kneer, 1976). Como tal, pode-se afirmar que esta é a modalidade 

de avaliação que melhor possibilita uma decisão relativamente à progressão ou 

à retenção do aluno, pois compara resultados globais, permitindo verificar a 

progressão de um aluno face a um conjunto de objetivos previamente definidos 
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(Mesquita, 2013/2014)10. Segunda a mesma autora, a AS traduz-se num juízo 

globalizante sobre o desenvolvimento dos conhecimentos e competências, 

capacidades e atitudes do aluno. 

No que concerne à sua aplicação, realizei sempre a AS no término de 

cada UD, sendo que este processo sucedeu várias vezes ao longo do ano. Desta 

forma, posso afirmar que as dificuldades sentidas na sua realização foram-se 

extinguindo, na medida em que aprimorei o meu desempenho desta função ao 

longo do EP. 

Observo que esta tarefa avaliativa foi a mais complexa, pois está 

associada à atribuição de uma nota final e, como tal, implica cuidado, atenção, 

imparcialidade, justiça e alguma agilidade para a realizar eficientemente no 

tempo previsto, que se verificou sempre bastante reduzido. Ainda assim, para 

além da atribuição de uma nota considerando o desempenho desportivo-motor 

do aluno, o professor deve sempre ponderar e considerar a evolução que este 

demonstrou ao longo das aulas, as suas atitudes e os conhecimentos que 

aplicou no que diz respeito ao desempenho da modalidade. Face a todos estes 

parâmetros que devem ser considerados, a AS torna-se um processo bastante 

complexo, tal como referenciei anteriormente. 

4.1.4.4 Avaliação criterial e a avaliação normativa 

No que diz respeito ao processo avaliativo, é importante também realçar 

a forma como pode ser realizada esta tarefa. Para o professor proceder à sua 

execução, este pode recorrer a dois tipos de avaliação, nomeadamente a 

avaliação criterial e avaliação normativa. 

A primeira verifica-se quando se descreve a execução do aluno num 

campo específico de tarefas essenciais do ensino, avaliando-se em função de 

objetivos previamente definidos (Pacheco, cit. por Gonçalves et al., 2010). Desta 

forma, esta avaliação é referida a critérios. Segundo Gonçalves et al. (2010, p. 

42), “este tipo de avaliação faz-se em função das acções de cada aluno, 

considerado individualmente e não em comparação com os outros. (…) É aquela 

em que se comparam os resultados alcançados com os previamente 

                                                 
10 Documento de apoio à Unidade Curricular de Didática Geral do Desporto, inserida no 2º Ciclo 
do Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário FADEUP, elaborado pela 
doutora Isabel Mesquita. 
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estabelecidos”. Segundo os mesmos autores, “para se definirem/descreverem 

os critérios de êxito utiliza-se uma ficha-critério onde se anota a prestação do 

aluno em relação a cada critério a avaliar. Esta definição de critérios permite 

colocar o aluno num determinado nível de uma escala de valor” (p.42). 

Por outro lado, a avaliação normativa acontece quando os desempenhos 

dos alunos são comparados entre si por relação a uma norma, sendo a avaliação 

orientada por um conjunto de regras comuns, que visa refletir as diferenças entre 

os alunos (Pacheco, cit. por Gonçalves et al., 2010). Ao contrário da avaliação 

anterior, tal como afirmam Gonçalves et al. (2010, p. 43), este tipo de avaliação 

“não permite distinguir níveis de sucesso, ou seja, sabe-se o que vale cada aluno 

em relação aos outros, mas não em relação aos critérios preestabelecidos”. 

Durante a minha prática, recorri maioritariamente à avaliação criterial, ao 

invés da avaliação normativa. O único momento que utilizei a avaliação 

normativa foi na lecionação da modalidade de atletismo, mais concretamente no 

lançamento do peso. Quando procedi à avaliação desta UD, recorri aos dois tipos 

de avaliação. Realizei a avaliação da técnica utilizando a avaliação criterial, 

analisando o conhecimento do aluno em relação a critérios preestabelecidos 

constituídos pelos objetivos de ensino (Rosado & Colaço, 2010), mas por outro 

lado avaliei a distância do lançamento dos alunos distinguindo diferentes níveis. 

4.1.4.5 Critérios e instrumentos de avaliação 

Tal como indica Rosales (1992), para algo seja avaliado como bom, é 

preciso estabelecer previamente critérios e constatar se o processo se desenrola 

de acordo com esses critérios. Desta forma, o processo avaliativo pressupõe 

uma definição precisa dos critérios a avaliar. 

No que diz respeito aos instrumentos de avaliação, estes detêm uma 

grande importância, pois a sua aplicação faculta a medição do nível de 

desempenho do aluno, para que este processo decorra de forma adequada. 

“Para cumprir com a finalidade pedagógica da avaliação, os professores 

dispõem de instrumentos que permitem controlar a eficácia dos conteúdos que 

utilizam a partir da apreciação das modificações objetivas operadas no 

comportamento dos alunos” (Barreiros & Sobral, 1980, p. 9). 
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De forma a rentabilizar ao máximo o tempo disponível para a prática, os 

instrumentos de avaliação devem ser selecionados cuidadosamente. Para tal, o 

professor deve considerar aqueles que utilizem o mínimo tempo de aula e que 

se enquadrem melhor com os seus objetivos e o panorama de ensino que este 

dispõe. 

A forma como organizei a avaliação foi numa folha de Excel com todos os 

parâmetros avaliativos e respetivas percentagens e classificações, facilitando 

desta forma a realização desta tarefa.  

Além de considerar os dados recolhidos nos momentos de avaliação 

prática nas aulas, considerei necessário realizar também um registo contínuo 

com o objetivo de avaliar a assiduidade e a pontualidade, assim como fiz o 

registo de certos incidentes críticos que sucediam ao longo das diferentes aulas. 

No que diz respeito a esta vertente, alusiva aos acontecimentos críticos 

verificados na aula, optei por recorrer a uma escala de classificação (Pais & 

Monteiro, 1996), que me permitia avaliar o grau de desempenho do aluno no que 

concerne a esta temática na aula. Desta forma, os alunos eram avaliados em 

“mais” ou “menos” numa ficha preenchida no final de cada aula. Estes registos 

ajudaram-me bastante para clarificar a avaliação de alguns alunos no momento 

de atribuição de uma nota em alguns domínios específicos, para conseguir 

avaliar de uma forma mais precisa e considerando todos os acontecimentos que 

decorreram ao longo das aulas da disciplina. 

No que concerne à avaliação da dimensão motora, numa fase inicial do 

EP, o instrumento utilizado era uma lista de verificação, ou seja, uma lista onde 

era registado o cumprimento ou não cumprimento de um determinado critério 

(Pais & Monteiro, 1996). Na modalidade de ginástica acrobática (primeira UD 

lecionada), defini três componentes críticas a verificar para cada habilidade 

motora, onde o resultado final do aluno por cada habilidade motora se baseava 

no número de componentes críticas cumpridas. Após a aplicação desta 

metodologia percebi rapidamente que era bastante difícil definir quando é que 

uma componente crítica era realmente realizada, pois tal como Pais e Monteiro 

(1996) referem, este tipo de instrumento impossibilita a recolha de informações 

acerca da qualidade dos comportamentos que são realizados. 

Face esta dificuldade, senti a necessidade de procurar um instrumento 

diferente, tendo então optado por utilizar uma escala de classificação (Pais & 
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Monteiro, 1996). Este instrumento permite avaliar o grau de satisfação com que 

o executante realiza determinada tarefa, o que me resultou numa diminuição dos 

momentos de indecisão no momento de avaliação de um aluno. Para a 

realização da avaliação definia igualmente três componentes críticas para cada 

habilidade motora, no entanto, a qualificação dessa habilidade já era baseada 

no grau de realização de cada uma das componentes. Apesar de este 

instrumento ter facilitado a minha função, as dificuldades continuaram sempre 

presentes, pois apesar de ter facilitado algumas indecisões, estas não se 

distinguiram completamente. 

Para que pudesse realizar uma avaliação final dos alunos, as dimensões 

de ensino necessitavam de ser reorganizadas em consonância com as áreas de 

avaliação definidas no Projeto Curricular de EF da escola. Assim, a dimensão 

das habilidades motoras e da fisiologia e condição física agrupam-se na área 

psicomotora, a cultura desportiva no domínio cognitivo e, por último, os conceitos 

psicossociais no domínio socio-afetivo. 

Com efeito, de acordo com o Projeto Curricular de EF, para o 8º ano de 

escolaridade os valores percentuais atribuídos a cada área eram os seguintes: 

Área Psicomotora - 65% (55% para habilidades motoras e 10% para a aptidão 

física); Área Cognitiva – 10%; e Área da Cidadania – 25%. Já para o 5º ano de 

escolaridade (turma partilhada), os valores percentuais atribuídos eram: Área 

Psicomotora - 60% (50% para habilidades motoras e 10% para a aptidão física); 

Área Cognitiva – 10%; e Área da Cidadania – 30%. 

4.1.4.6 Principais dificuldades no desempenho da avaliação 

Denoto a importância de realçar que, no que diz respeito às principais 

dificuldades sentidas no desempenho da avaliação ao longo do ano letivo, estas 

foram sendo ultrapassadas, ainda que constantemente foram surgindo novas 

dificuldades que irei referenciar mais à frente. Estas dizem respeito a todos os 

momentos de avaliação, pois são dificuldades que estão inerentes ao próprio 

processo de avaliar. 

Concomitantemente, a qualidade da avaliação está diretamente 

relacionada com inúmeros fatores, sendo os mais importantes o conhecimento 

da matéria a avaliar e a experiência do observador. Tal como é referido por 
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Vickers (1990), devido à subjetividade do processo avaliativo, este depende da 

experiência do observador. Aquando da realização do planeamento anual da 

turma, quando me elucidei das modalidades que iria lecionar ao longo do ano 

letivo, refleti acerca de quais seriam as principais dificuldades que teria em cada 

uma delas, dificuldades essas que poderiam estar relacionadas com o 

conhecimento da matéria. Observei que a modalidade na qual teria mais 

dificuldades seria certamente futebol e, posto isto, considero que esta foi aquela 

que dediquei mais tempo de estudo, no sentido de colmatar as dificuldades que 

estavam presentes. Na realização das avaliações desta modalidade optei por 

recorrer à utilização de vídeo durante as aulas, o que me deu a possibilidade de 

intervir mais ativamente no seu decorrer, emitindo mais feedbacks aos alunos, 

até porque esta era uma modalidade em que muitos deles demonstravam 

bastantes dificuldades e possuíam conhecimentos muito escassos respeitantes 

à cultura desportiva da modalidade, requerendo uma maior atenção da minha 

parte. Esta estratégia tinha sido anteriormente adotada numa outra modalidade, 

mais especificamente ginástica acrobática, pois quando a lecionei tive de 

acrescentar duas aulas à UD, visto que os alunos necessitaram de mais tempo 

para exercitar as habilidades e, como tal, não tive muito tempo disponível para a 

realização da avaliação e também devido à própria especificidade da 

modalidade. Com a utilização dos vídeos foi possível tornar o processo de 

avaliação mais breve, pois procedi à avaliação posteriormente através da 

visualização das filmagens. Naturalmente, antes de realizar a filmagem das 

aulas, conversei com os alunos, no sentido de perceber se estes consentiam que 

filmasse as suas avaliações, esclarecendo antecipadamente que os vídeos 

seriam unicamente utilizados para os fins avaliativos a que me propus. Após a 

utilização desta estratégia, observo que a sua aplicação se verificou bastante 

proveitosa, promovendo melhorias significativas no concerne ao desempenho da 

tarefa da avaliação. Por outro lado, dada a especificidade da turma, observo que 

a aplicação desta estratégia foi fundamental em situações em que no decorrer 

da aula necessitei de me focar mais nas tarefas instrucionais e de gestão. A 

gravação de vídeo das aulas também se verifica um recurso valioso, no sentido 

que viabiliza a possibilidade de reavaliar algumas informações recolhidas na 

aula, com o intuito de certificar a sua veracidade e, como tal, atribuir mais justiça 

e coerência aos resultados obtidos. 
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Durante o ano letivo ficou sempre patente a necessidade de aprimorar o 

processo avaliativo, até porque, tal como referi anteriormente, na lecionação das 

primeiras unidades didáticas senti algumas dificuldades na sua execução. No 

que se refere à primeira modalidade executada pelos alunos, especificamente 

ginástica de solo, as minhas principais dificuldades incidiram no cumprimento do 

tempo de aula disponível para a avaliação e na seleção das atividades efetuadas 

pelos alunos que momentaneamente não realizavam a avaliação, dada a 

especificidade desta modalidade em questão. No que diz respeito ao segundo 

aspeto, sempre fui da opinião de que os alunos devem ocupar o máximo tempo 

de aula em atividade motora desempenhando tarefas potenciadoras de 

aprendizagens e, como tal, defendo que todos os alunos devem estar em 

atividade durante a aula, tanto nas aulas de avaliação como nas restantes, por 

isso, procurei sempre selecionar situações capazes de envolver o máximo 

número de alunos, ainda que, quando isso não era possível, planeava tarefas 

paralelas para os restantes. Desta forma, quando se tratava de uma modalidade 

individual, os alunos encontravam-se a exercitar as habilidades enquanto não 

eram solicitados para desempenhar a sua avaliação, sendo que nestes casos a 

minha maior preocupação era relativa ao local que estes tinham disponível para 

a execução dessa tarefa, pois este tinha de ser estrategicamente colocado de 

forma a que pudesse ter o controlo visual sobre toda a turma. 

Após essa primeira experiência no desempenho desta função, consegui 

evoluir significativamente para as modalidades subsequentes, fruto de um 

processo reflexivo, após me deparar com as diferentes dificuldades. Observo 

que, dado o facto das modalidades individuais lecionadas, nomeadamente 

ginástica de solo e atletismo, serem caraterizadas por habilidades motoras 

fechadas, o foco principal incide na técnica, nomeadamente na execução das 

habilidades motoras. Desta forma, os instrumentos de avaliação destas 

modalidades focavam os conteúdos selecionados e consideravam os 

parâmetros fundamentais, o que não viabilizava a existência de dificuldades na 

sua aplicação, apenas aquelas que se justificavam pela inexperiência verificada 

na parte inicial do percurso do EP. 

No que concerne às modalidades coletivas, neste caso os alunos 

encontravam-se todos em atividade, quer fosse a jogar em situação formal, quer 

em situações reduzidas ou no desempenho de exercícios de aula. Ainda assim, 
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estes desempenharam também tarefas paralelamente ao jogo, tais como papel 

de árbitro, oficial de mesa, treinador de equipa ou a realizar filmagem do jogo. 

Este tipo de tarefas era existente nas modalidades em que apliquei o MED. 

Posteriormente defrontei-me com dificuldades distintas aquando das 

aulas da modalidade de voleibol, sendo que esta foi a segunda a ser lecionada 

no decorrer do ano letivo. Essas dificuldades estavam relacionadas com o 

desempenho desta tarefa devido ao facto de esta ser uma modalidade coletiva. 

Neste caso, o destaque recai sobre a componente tática, ainda que com uma 

observação dos critérios técnicos de forma implícita aos parâmetros de ordem 

tática. Devido ao pouco e recente contacto com os alunos, tive algumas 

dificuldades na identificação dos mesmos, o que ainda se agravou mais com a 

dificuldade que tenho em decorar nomes, ainda que esta problemática não tenha 

sido um entrave para a sua concretização. Não obstante a essa dificuldade, que 

facilmente foi ultrapassada, na realização da AD dessa modalidade constatei 

que, na prática, o processo de avaliação de desportos coletivos é dificultado pelo 

facto de estarem diversos alunos a realizar a atividade simultaneamente, tal 

como referi anteriormente. Para me auxiliar a ultrapassar esta dificuldade, até 

porque tinha ainda de superar o obstáculo do tempo disponível para a avaliação, 

recorri à ajuda dos meus colegas estagiários, para conseguir concluir a avaliação 

eficazmente dentro do tempo de aula. 

Posto isto, nas avaliações seguintes criei estratégias para ultrapassar 

estas dificuldades, nomeadamente disponibilizei mais tempo de aula para a 

avaliação, ainda que este fosse bastante reduzido. Desta forma, adotei algumas 

estratégias principalmente ao nível da organização e gestão da aula, realizando 

esquemas para delinear a localização dos alunos na aula e as atividades que 

executavam durante a mesma, no caso específico da avaliação, pois desta forma 

conseguia centrar-me com mais atenção nos alunos que estavam a ser 

avaliados. Observo que, com o decorrer do ano letivo, com a criação de variadas 

estratégias, especificamente no que concerne à otimização do tempo de aula, 

mas também ao controlo do comportamento dos alunos, consegui que todas as 

aulas decorressem de uma forma mais organizada, o que promoveu benefícios 

diretamente nas aulas em que tinha como principal objetivo a avaliação dos 

alunos, assim como nas restantes. 
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Com o avançar do EP, as tabelas de avaliação construídas foram cada 

vez mais simples e focadas no essencial, quer ao nível do número de parâmetros 

a avaliar, bem como na sua descrição e organização. Esta melhoria permitiu-me 

ser mais eficaz na execução do processo de avaliação. Um outro aspeto que me 

fez melhorar muito o desempenho desta função foi o contributo dos meus 

colegas, que sempre foram observadores ativos da minha atividade. É natural 

que aqueles que testemunham “de fora” estas experiências consigam observar 

coisas que eu própria não me consciencializava e não me conseguia aperceber. 

A avaliação nunca foi encarada como um fim, mas como um meio. Esta 

não se remete unicamente à atribuição de uma classificação. Com a sua 

realização, é possível o professor retirar ilações das quatro categorias 

transdisciplinares, de modo a ajustar o processo à resposta dos alunos, 

balizando as estratégias de ensino para os objetivos propostos.  

Em suma, a avaliação possui uma função formativa, na medida em que 

descreve aprendizagens e identifica dificuldades. Durante todo o ano, a 

avaliação incidiu sobre os domínios psicomotor, cognitivo e sócio afetivo, 

respeitando as diferentes percentagens estabelecidas para disciplina pelo grupo 

de professores de EF. 

4.2 Área 2- Participação na Escola e relações com a comunidade 

“Aqueles que passam por nós, não vão sós, não nos deixam sós. Deixam um 

pouco de si, levam um pouco de nós”. 

Saint-Exupéry (1900-1944) 

 

Tal como apresentado anteriormente pelo autor supracitado, considero 

que cada uma das pessoas/grupos de pessoas que tive o prazer de conhecer 

durante todo o ano letivo contribuíram, de forma significativa e positiva, ainda 

que cada um à sua maneira, para tornar este ano tão especial. Observo que, em 

cada uma dessas pessoas, deixei a minha marca, tal como elas a sua. 

Nesta área irei refletir sobre a minha participação no seio escolar, 

individualmente e com o meu NE, e irei apresentar de que forma é que todas as 

vivências que experienciei ao logo do ano letivo contribuíram para todo o 

processo do EP. 
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No início do estágio, reconheço que esta era a temática que mais 

ansiedade me causava, no que diz respeito ao seu desenvolvimento. Talvez por 

considerar que este tem um enorme contributo para a formação da identidade 

profissional, tinha tanto receio no que diz respeito ao decorrer deste ano. 

Claramente que se as relações com a comunidade se mostrarem positivas, o EE 

sentir-se-á muito mais acolhido e o seu desenvolvimento poderá ser potenciado. 

Ao invés, tal não acontecerá, caso a sua participação na escola não decorra 

devidamente. 

Posto isto, o trabalho desenvolvido no envolvimento com a comunidade 

escolar, tornou a minha experiência mais enriquecedora e revelou-se 

preponderante para o meu crescimento profissional. 

Ainda que este tenha sido o primeiro ano em que desempenhei funções 

enquanto docente no contexto real de ensino, embora em contexto de PES, fiz 

questão de participar no maior número de atividades possível e aproveitar para 

aprender cada vez mais com cada uma delas. Tal como afirma  Nóvoa (2009, p. 

1), a formação de professores deve “dedicar uma atenção especial às dimensões 

pessoais da profissão docente, trabalhando essa capacidade de relação e de 

comunicação que define o tacto pedagógico”; deve ainda “caraterizar-se por um 

princípio de responsabilidade social, favorecendo a comunicação pública e a 

participação profissional no espaço público da educação”. 

4.2.1 Participação nas reuniões da escola 

 Durante todo o ano letivo respeitante ao EP, tive a oportunidade de 

vivenciar diferentes experiências no desempenho das diversas funções da 

atividade docente. Para além do encaminhamento da turma que me foi atribuída, 

assim como a turma que partilhei com o NE, foram-me exigidas outras tarefas 

no âmbito da comunidade escolar. 

 No momento inicial do ano letivo, a primeira experiência que tive na escola 

foi a reunião do agrupamento escolar. Esta foi uma experiência bastante 

diferente e que marcou a minha visão da escola para o restante processo. Nessa 

reunião discutiram-se os mais variados temas, nomeadamente assuntos 

relacionados com o Projeto Curricular de EF, a alteração da duração das aulas 

para alguns anos de escolaridade, assim como outros aspetos relevantes, pois 
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tratava-se de um agrupamento de escolas que teria sido formado recentemente 

e, como tal, ainda haviam alguns aspetos a limar. 

 Por outro lado, durante o ano decorreram outras reuniões, as quais irei 

referenciar seguidamente. 

4.2.1.1 Reuniões do grupo de Educação Física 

O grupo de EF da escola reuniu-se várias vezes durante o ano letivo, com 

o objetivo de discutir os mais diversos assuntos relativos à elaboração do Plano 

Anual de Atividades, discussão de rotinas de funcionamento das aulas de EF, 

organização das atividades que ocorreriam ao longo do ano, as semanas nas 

quais seria aplicada a bateria de testes Fitnessgram, entre outros.  

Dada a incompatibilidade horária devido às reuniões se realizarem 

simultaneamente a um trabalho que desempenhava para além do EP, não me 

foi possível estar presente em todas as reuniões do grupo. Ainda assim, observo 

que desde o primeiro contacto com os professores constituintes do grupo de EF, 

nós (EEs) nos sentimos como um elemento integrante do grupo, com liberdade 

de opinião e responsabilidade no desempenho de diferentes funções. 

4.2.1.2 Reuniões do conselho de turma 

Primeiramente, observo que estas reuniões contribuíram, em grande 

escala, para a melhoria dos meus conhecimentos acerca das funções 

desempenhadas pelo DT.  

Ao longo das várias reuniões ficou evidente a disparidade dos problemas 

de comportamento nas restantes disciplinas comparativamente à EF. Nas 

primeiras, os professores queixavam-se que os alunos não sabiam estar na sala 

de aula, não prestavam atenção e destabilizavam as aulas. Durante a maior 

parte das reuniões tomei conhecimento de atitudes dos alunos que não estavam 

de acordo com aquelas demonstradas por estes nas minhas aulas. Observo que 

a padronização da atuação perante a turma deve estar presente no sentido de 

solucionar os problemas de indisciplina que eram evidentes em muitos alunos 

da turma. 

Neste sentido, Roldão (2007) refere uma necessidade considerável que 

deve decorrer nestas reuniões, com a definição em conselho de turma de um 
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conjunto de competências para as quais todos os professores e disciplinas 

podem contribuir, constitui outra área em que o DT deve atuar como gestor do 

desenvolvimento curricular, promovendo o debate e a convergência do trabalho 

que, isoladamente, os professores desenvolvem neste sentido. Podem assim 

rentabilizar-se estratégias e até articular procedimentos e métodos de trabalho 

que contribuirão para uma atuação verdadeiramente interdisciplinar, embora 

incidindo em conteúdos temáticos diferentes. O aluno poderá assim, com 

vantagem, aperceber-se da unidade e coerência das disciplinas na promoção 

das respetivas competências. Outro problema muito comum relativo ao 

desenvolvimento curricular ocorre quando os docentes funcionam 

separadamente, não comunicando nem debatendo os seus processos de 

trabalho ao nível do conselho de turma. Tal atitude conduz, frequentemente, a 

uma disparidade de processos e de normas de trabalho que se constituem como 

um fator de perturbação e quantas vezes de desorientação e insucesso - para 

os alunos. 

Para além disso, nestas reuniões eram discutidos assuntos respeitantes 

a cada aluno em particular. Nestes momentos apercebi-me, principalmente, que 

a maior parte das vezes, o comportamento dos alunos é influenciado diretamente 

pelo envolvimento familiar e social que estes possuem, como já referido 

anteriormente, para além de que isso se repercute no seu desempenho escolar. 

Foi através destes diálogos que pude identificar as problemáticas intrínsecas aos 

alunos pelos quais estava responsável. Do mesmo modo, foi visível o quão 

relevante é o papel do DT na gestão dos comportamentos adotados por cada 

elemento da turma, ao longo do ano letivo, nas variadas disciplinas. Observo que 

a primeira reunião foi aquela que me permitiu adquirir mais conhecimentos neste 

foro, principalmente relativo a todo o percurso dos alunos. A DT procedeu a uma 

apresentação durante essa reunião, com uma caraterização completa da turma, 

a qual me auxiliou num momento inicial quando ainda não conhecia bem os 

alunos. 

Estas reuniões decorreram algumas vezes ao longo do ano letivo, pois “o 

conselho de turma reúne-se ordinariamente, no início do ano letivo e uma vez 

por período e, extraordinariamente, sempre que quaisquer assuntos de natureza 

pedagógica ou disciplinar o justifiquem” (Marques, 2002, p. 33). Durante o 

período letivo esteve presente a possibilidade da marcação de uma reunião 
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extraordinária, devido ao facto da DT ter estado ausente durante um período 

extenso por motivos de saúde. Nesse momento, o seu cargo foi assumido por 

uma outra professora. Foi possível observar que esse período se demonstrou 

bastante crítico para a turma, tendo ocorrido bastantes incidentes de mau 

comportamento por parte dos alunos. Ainda assim, visto que pouco tempo depois 

da DT regressar à escola houve uma reunião de final de período, acabou por 

não se realizar essa reunião excecional e os assuntos pendentes acabaram por 

ser tratados nesse momento. 

Todas as informações que transmiti até então foram relativas à turma 

residente, 8º ano, ainda que considere que existam alguns aspetos a enaltecer 

acerca das reuniões do conselho de turma respeitante à turma partilhada, 5º ano. 

Observei que estas decorriam de uma forma não tão organizada como as que 

referi previamente, o que prejudicou o aproveitamento dos professores durante 

a sua realização. Considero que tivesse sido mais proveitoso que o DT 

organizasse cada reunião com o propósito de falar ordenadamente de cada 

aluno em particular, dada a complexidade dos problemas de cada um deles. 

Normalmente, durante as reuniões, o DT deu voz a todos os professores para 

que, cada um, à vez, falasse sobre a turma e, mais especificamente, sobre os 

alunos que mais se destacavam positiva ou negativamente. Observo que se este 

adotasse uma dinâmica diferente poderia rentabilizar mais o tempo da reunião. 

Para além do diálogo de cada um dos alunos, o DT poderia ter focado a atenção 

sobre vários pontos a debater, dando a oportunidade a cada professor de 

transmitir aos restantes alguma informação importante, sempre de uma forma 

organizada. Naturalmente, durante as reuniões também eram realizadas 

algumas tarefas necessárias nos processos de alguns alunos da turma. 

Observo que esta experiência foi bastante produtiva e que prezei o facto 

de o PC me dar a possibilidade de me pronunciar durante as reuniões, sempre 

que eram solicitadas informações referentes à disciplina de EF. 

Para além das funções da profissão docente que mencionei 

anteriormente, durante o EP também tive a oportunidade de experienciar outras 

tarefas inerentes ao desempenho da função de professor de EF. 
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4.2.2 Direção de turma 

Segundo o Decreto-Lei nº 10/99 de 21 de julho, o DT tem funções de 

“assegurar a articulação entre os professores da turma com os alunos, pais e 

Encarregados de Educação, promover a comunicação e formas de trabalho 

cooperativo entre professores e alunos, coordenar, em colaboração com os 

docentes da turma, a adequação de atividades, conteúdos, estratégias e 

métodos de trabalho à situação concreta do grupo e à especificidade de cada 

aluno. Deve também articular as atividades da turma com os pais e 

Encarregados de Educação promovendo a sua participação, coordenar o 

processo de avaliação dos alunos garantindo o seu caráter globalizante e 

integrador, e apresentar à direção executiva um relatório crítico anual do trabalho 

desenvolvido”. 

O conhecimento das funções do DT foi o principal objetivo aquando do 

acompanhamento de um professor com esse cargo durante o EP. Durante o ano 

letivo tive a possibilidade de acompanhar a DT responsável pela turma do meu 

PC. Esta escolha deveu-se ao facto da incompatibilidade horária observada com 

a DT da minha turma residente. Assim, num momento inicial tivemos uma 

conversa na qual pude explicar quais eram os meus objetivos em acompanhar o 

seu trabalho. Para além desta tarefa, também me propus a acompanhar a DT da 

minha turma residente, o que me facilitou o processo de interação com alguns 

alunos, ainda que este contacto não ocorresse no período legal em que ela 

desempenhava as suas funções. 

A realização de pesquisas e reflexões para a elaboração de um trabalho 

acerca das funções do DT permitiram-me consciencializar-me da importância 

deste papel enquanto elemento de ligação com os demais agentes da escola, 

professores e alunos ou com órgãos de gestão, nos quais possam estar inseridos 

o conselho pedagógico, o conselho disciplinar ou conselho de turma, assim como 

as famílias dos alunos, através dos encarregados de educação. 

As conversas com a DT que ocorriam em inúmeros momentos durante a 

semana, não seguiram uma vertente formal, apenas aproveitávamos para 

conversar acerca das tarefas que esta ia realizando e sobre a sua importância 

na comunidade escolar. 
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No que diz respeito aos momentos que decorreram da partilha de 

experiências e conhecimentos com a DT da minha turma, reconheço que estes 

foram bastante vantajosos para que me pudesse inteirar do aproveitamento dos 

alunos nas outras disciplinas, assim como de eventuais problemas sucedidos 

noutras aulas ou mesmo fora da escola. Desta forma, consegui arranjar 

estratégias mais adequadas para lidar com alguns alunos, nomeadamente 

quando estes demonstraram comportamentos desadequados durante as aulas. 

Considero que esta tarefa foi bastante importante e reconheço que me auxiliou 

de forma significativa em todo o processo. Julgo que é imprescindível que o 

professor tenha conhecimento de algumas particularidades dos alunos, para que 

encontre a melhor forma de lidar com estes e, acima de tudo, para que consiga 

compreender a razão que está na base de algumas atitudes que estes adotam, 

bem como eventuais problemas que tenham. Este foi o aspeto mais positivo da 

interação com a DT da minha turma residente. 

Ainda com essa mesma professora, tive a oportunidade de, durante as 

reuniões do conselho de turma, observar quais as funções desempenhadas pelo 

DT nesse mesmo contexto, as quais apresentei anteriormente. Por outro lado, 

para além deste momento de atuação, o DT durante todas as semanas do ano 

letivo desempenha funções tais como justificação e verificação das faltas dos 

alunos e possíveis contactos com os encarregados de educação ou com os 

restantes professores. Este tem no seu horário semanal um tempo disponível 

para o atendimento dos encarregados de educação dos alunos e também para 

desempenhar as demais tarefas. Pelo que me apercebi durante o ano, esse 

horário reservado para estas funções não é suficiente, pelo que, por norma, os 

DTs tinham de desempenhar esses deveres noutros momentos da semana. 

Ainda assim, essas tarefas variam de turma para turma, e no que diz respeito 

concretamente a esta professora, observei que ela disponibilizava bastante 

tempo da sua semana para contactar os encarregados de educação, uma vez 

que a turma era bastante problemática. Observo que a atuação dela se verificou 

muito adequada considerando as circunstâncias disponíveis e, pessoalmente, 

admito que, se eu desempenhasse este papel gostaria de o fazer de uma forma 

muito semelhante. 

Julgo que é bastante importante que o DT mantenha contacto com os 

encarregados de educação dos alunos, pois desta forma pode também elucidar-
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se de possíveis problemas, ainda que ocorram fora da escola, mas que possam, 

eventualmente, afetar o seu desempenho nas aulas e envolvimento na escola. 

Desta forma, o DT assume-se como um mediador entre a escola e a família, 

sendo que uma das funções é sensibilizar os encarregados de educação para a 

visita regular à escola, de modo a acompanhar o seu educando de forma mais 

efetiva. Para além disso, se este contacto com o Encarregado de Educação for 

mais próximo, observo que os alunos se sentem mais “controlados” e é uma 

maneira eficaz de dar resposta aos comportamentos desadequados 

demonstrados por eles. No caso da minha turma, observei sempre um enorme 

respeito de todos os alunos para com a DT e, ainda que esta turma fosse 

bastante problemática, a DT controlava muito bem os alunos e foi uma ajuda 

extremamente útil para mim na resolução de alguns problemas ocorridos nas 

minhas aulas. A disponibilidade e amabilidade foram uma constante por parte da 

professora. 

Durante o ano compreendi que, para que o trabalho na turma seja bem 

desenvolvido, é importante que o DT seja rigoroso e responsável no 

desempenho das suas tarefas, transmitindo estas mesmas características aos 

alunos. Num dos gabinetes onde a maior parte dos DTs da escola 

desempenhavam as suas funções, apercebi-me de algumas situações em que 

os professores não tinham uma preocupação tão grande em desempenhá-las de 

uma forma organizada e correta. 

Por último, com o acompanhamento de ambas as DTs, percebi que 

existem algumas incoerências daquilo que realmente sucede com aquilo que 

está delineado pela escola. Aquela que eu acho mais grave é a falta do projeto 

curricular de turma, pois este não consta do dossiê de turma. Este dossiê tem 

bastantes informações que fazem parte do projeto curricular, no entanto, não 

está disponível na sua totalidade, o que seria bastante importante para o 

processo de todos os alunos. 

Considero que a minha convivência com ambas as DTs foi bastante 

positiva e que me permitiu um maior conhecimento deste outro “mundo” dentro 

da própria escola. 
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4.2.3 Desporto Escolar 

Durante todo o ano letivo, em conjunto com os meus colegas estagiários, 

acompanhamos os treinos de Desporto Escolar (DE) da modalidade de 

badminton. Desta forma, consegui compreender melhor toda a atividade de 

ensino e treino, enquanto processo dominantemente pedagógico. 

Considero que a maior limitação do acompanhamento desta turma foi o 

facto do número de alunos que frequentam o treino, no dia que eu estava 

presente, ser bastante reduzido. O facto de lecionar aulas à turma partilhada 

todas as quintas-feiras foi uma condicionante para poder frequentar o treino que 

se realizava neste dia. Reconheço que tive bastante pena, pois seria uma mais-

valia conseguirmos frequentar este dia de treino, ou até mesmo os dois, pois 

este sempre foi frequentado por pelo menos 10 alunos, enquanto que no dia em 

que podíamos estar presentes contávamos unicamente com a presença de 2 a 

4 alunos. Ainda assim, admito que esta foi uma experiência positiva e 

enriquecedora que me deu a possibilidade de experienciar momentos diferentes, 

que também são partes integrantes de toda a realidade escolar. 

Para a realização dos treinos tinha de estar sempre presente o professor 

responsável pelo DE nesse dia. Acredito que seja importante ressalvar que o 

maior problema incidiu quando este professor não podia estar presente e, como 

tal, o treino não podia decorrer. Face a esta situação, observo que seria positivo 

para nós, EEs, que nos fosse atribuída a responsabilidade de assumir os treinos 

de DE, ainda que fosse só nestes dias. 

Fazendo uma retrospetiva no que concerne a todo o planeamento do 

processo de ensino, considero que não existia uma planificação acerca das 

habilidades que eram exercitadas em cada treino, pois basicamente este 

resumia-se à prática de jogo. Ainda assim, o professor tinha sempre a 

preocupação de ensinar aos alunos as diferentes habilidades em situação de 

jogo formal. 

O facto do professor que estava presente nos treinos dominar muito esta 

modalidade, possibilitou aos alunos um maior desenvolvimento dos seus 

conhecimentos. Este professor durante os treinos realizava jogos com os alunos, 

tentando passar por todos. Considero que esta situação é bastante benéfica para 

a evolução dos praticantes pois, para além do professor conseguir adequar a 
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emissão de feedbacks para dar resposta às dificuldades especificamente 

demonstradas por cada um deles, também proporciona condições de execução 

das habilidades propícias à sua exercitação e posterior evolução. Por vezes, o 

mesmo não acontece quando estes realizam os exercícios com os colegas e 

estes demonstram muitas dificuldades, pois dada a especificidade desta 

modalidade, caso não haja sustentação do volante entre os dois pares, não pode 

haver a exercitação das habilidades. 

O contacto com este professor permitiu-me compreender alguns aspetos, 

tais como as responsabilidades do professor de EF no DE, a divisão do DE em 

atividade interna e externa da escola e, como tal, as questões logísticas em 

relação aos treinos e à participação em competições e, por último, as principais 

diferenças entre a lecionação das aulas de EF e DE. Deste modo, foi-me possível 

manter um contacto mais profundo com toda a dinâmica que nele se insere. 

Durante toda a prática, verifiquei que os alunos estão motivados e 

empenhados na realização das tarefas propostas e, como tal, o nível competitivo 

é muito maior, contrariamente ao verificado nas aulas de EF, em que muitas 

vezes os alunos se encontram contrariados. A dinâmica do treino, bem como as 

rotinas estabelecidas estavam sempre presentes, o que facilitava o correto 

desenrolar da atividade. A execução de cada habilidade e o seu refinamento 

adquire uma maior importância pela necessidade de evoluir de cada aluno. A 

participação em competições coloca nos alunos um desejo da melhoria das suas 

capacidades, de colocar à prova os seus limites, testar a sua evolução, valores 

estes que estão inerentes ao desporto. 

Ainda que tivesse o contacto com todo o processo das provas, não foi 

possível assistir a nenhuma prova da modalidade de badminton. Ainda assim, 

tive a possibilidade de estar presente em três provas do DE da modalidade de 

basquetebol. Observo que estas experiências me permitiram uma evolução mais 

completa como EE, uma vez que tive a possibilidade de vivenciar todo o 

processo que está inerente ao DE. 

Em suma, percebi a importância das atividades desenvolvidas nos treinos 

de DE, na edificação nos alunos de estilos de vida saudáveis assentes numa 

prática desportiva regular que pode começar na escola. Para além da EF, esse 

é também o desafio do DE. 
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4.2.4 Participação e dinamização das atividades 

Com o objetivo de proporcionar uma maior panóplia de experiências aos 

alunos durante o tempo que estes passam na escola, assim como uma maior 

prática desportiva, inerente à própria disciplina de EF, o grupo de EF elabora 

todos os anos o Plano Anual de Atividades, onde inclui uma grande variedade 

de atividades, que visam despertar nos alunos o gosto pela prática desportiva. 

A participação de todos os alunos nestas atividades tem uma grande 

importância, uma vez que permite o convívio destes com outros colegas, 

proporcionando momentos desportivos em que estes possam contactar com 

outros alunos da escola, para além da sua turma. Um dos intuitos é também 

aproximar toda a comunidade escolar, contribuindo para o convívio entre os 

demais, que não sucede habitualmente durante o ano letivo. 

Seguidamente, irei apresentar todas as atividades em que participei 

durante todo o ano letivo, quais as ilações que retirei de cada uma delas e quais 

as reflexões que realizei considerando a forma como decorreram e as 

aprendizagens que consegui reter. A realidade é que todas elas tiveram, para 

mim, um objetivo comum, isto é, o desenvolvimento das minhas competências 

de caráter organizacional ao nível escolar. 

A atividade “Mexe-te” foi a que evidenciou maior destaque, uma vez que 

se constituiu como uma atividade criada e desenvolvida pelo NE. Nas restantes 

atividades assumi um papel de apoio, não menos importante, ainda que estas 

não fossem unicamente da minha responsabilidade e dos meus colegas 

estagiários. 

A última atividade que tivemos na escola no ano letivo foi um jogo de 

andebol entre os professores e alunos, organizado pelo NE. Este foi resultado 

de uma ideia sugerida por uma aluna, ao que posteriormente procedemos a toda 

a sua organização. Neste dia foi realizado um jogo feminino e outro masculino e 

realço que este último se realizou entre uma equipa formada de alunos e a 

equipa dos professores, formada exclusivamente de professores do gabinete de 

EF e EE. Por outro lado, o jogo feminino foi entre uma equipa de alunas e uma 

equipa de professoras pertencentes à direção da escola, professoras de outras 

disciplinas ou pertencentes a outras escolas do agrupamento. Admito que tive 

muita pena em não participar, pois estava lesionada, mas aproveitei para registar 
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fotograficamente todos os momentos. Considerando que foi a primeira vez que 

se realizou esta atividade, no seu final, sugeri que nos próximos anos deveriam 

alargar a participação a outros professores, alunos ou funcionários da escola, ou 

até mesmo do agrupamento. 

Em suma, observo que devido à participação neste tipo de atividades, tive 

a oportunidade de partilhar conhecimentos e experiências com outros 

professores, com que habitualmente não contactava nestas circunstâncias. 

Observo que estas situações contribuem para o desenvolvimento 

profissional, sendo que este é encarado como um processo colaborativo 

(Marcelo, 2009), onde existe uma constante interação que permite a partilha de 

experiências de sucesso e a aprendizagem com os erros dos seus pares (Simão 

et al., 2009). Desta forma, a colaboração passa a ser encarada como “(…) fator 

de aprendizagem profissional, através da estimulação de interações recíprocas 

entre os professores. Neste contexto de colaboração, torna-se visível a 

articulação entre os processos de melhoria da escola e a formação e o 

desenvolvimento profissional dos professores” (Simão et al., 2009, p. 66). 

Atendendo a estas e outras atividades que estive presente durante o ano 

letivo, para além da convivência com professores da escola onde realizei o EP, 

tive a oportunidade de me relacionar com professores de outras escolas, tal 

como aconteceu no torneio de basquetebol 3x3, tal como irei apresentar 

posteriormente. 

4.2.4.1 Corta-mato escolar  

A atividade do corta-mato realizou-se no último dia de aulas do 1º período. 

Na minha opinião, a escolha deste dia não foi a mais acertada, pois tal facto 

condicionou a participação de um maior número de alunos na atividade. Muitos 

alunos tinham poucas aulas nesse dia e acabaram por não ir à escola, estando 

presentes menos participantes do que nos anos anteriores. 

Por outro lado, senti alguma desorganização por parte dos professores 

responsáveis pela atividade, pois esta aconteceu muito tardiamente, até porque 

as fichas de inscrição só estiveram disponíveis na semana anterior ao 

acontecimento do evento. Posto isto, acabei por dialogar com a minha turma 

sobre a atividade muito próximo do dia, para além de que, até mesmo nesse 
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momento não foi possível dar-lhes todas as informações, pois a maior parte 

delas ainda não estavam delineadas. 

No dia anterior à atividade, acordamos entre todos os elementos do 

gabinete de EF nos encontrarmos no dia da prova às 7h30 para montar o 

percurso e realizar as restantes tarefas necessárias para a realização do evento. 

Fazendo uma reflexão sobre o decorrer do evento, visto que era uma grande 

quantidade de material, observo que a sua montagem deveria ter decorrido 

atempadamente, dando uma margem de manobra maior. Dada a escassez de 

tempo disponível para realizar essa tarefa e o número diminuto de inscrições, 

acabamos por preparar unicamente um percurso, estando a diferença entre os 

diversos escalões no número de percursos realizados pelos alunos. No próprio 

momento da organização do material, verificamos que foi um pouco tarde para 

conseguirmos realizar toda a sua montagem e colocar tudo pronto para iniciar a 

atividade à hora delineada. 

Admito que fiquei bastante satisfeita na atividade, pois apesar do reduzido 

número de participações, contei com a presença de alguns alunos da minha 

turma. Considero que a participação neste tipo de atividades não deva ser 

obrigatória, no entanto, observo algum desinteresse por parte de determinados 

professores que não incentivam de uma forma entusiasta a participação dos 

seus alunos nesta e noutras atividades. Na minha opinião, faz parte das funções 

do professor, incentivar a participação dos seus alunos em todas as atividades 

no seio escolar. 

Como incentivo acrescido para a participação dos alunos no corta-mato, 

dispúnhamos de bilhetes para o jogo de futebol seguinte do Futebol Clube do 

Porto, o que considero que foi uma mais-valia para a angariação de alunos para 

a participação no evento. Ainda assim, a realidade foi que nem todos tinham 

conhecimento dessa informação. Por outro lado, contamos com o auxílio de 

alguns alunos do 12º ano, fundamentalmente na realização de diversas tarefas 

administrativas no próprio dia, como por exemplo assumir funções de juízes de 

partida, juízes de percurso, juízes de chegada, juízes de mesa, entre outros. 

Posto isto, tomamos a liberdade de lhes oferecer alguns bilhetes que nos tinham 

restado, de forma a valorizar o seu trabalho demonstrado neste dia. 

No que concerne a outros fatores organizativos, inerentes à própria 

atividade, infelizmente dois alunos lesionaram-se. No entanto, o problema foi 
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prontamente solucionado, pois estavam bombeiros no local que prestaram os 

serviços necessários. Considero importante ressalvar que a presença de uma 

equipa médica neste tipo de eventos, caso surja algum contratempo deste 

género, é sempre essencial e pode evitar problemas maiores. 

Durante a manhã, em conjunto com todos os meus colegas estagiários, 

tivemos a tarefa de distribuir um lanche para cada participante da atividade e 

assumimos essa função alternadamente, para que pudéssemos participar todos 

ativamente nas restantes tarefas da atividade. 

Achei pertinente registar algumas fotografias da atividade e, como tal, 

levei a minha máquina fotográfica neste dia. Considero importante guardar 

alguns momentos deste ano para mais tarde recordar, bem como para benefício 

da própria escola, podendo esta utilizar as fotografias como promoção de futuros 

eventos ou para outros fins. Alguns alunos do curso de multimédia poderiam ter 

estado presentes durante a atividade para registar fotograficamente todo o 

evento. Até porque se alguns alunos ficassem responsáveis pela cobertura 

fotográfica do dia, acredito que teria sido uma forma de participarem ativamente 

na organização do evento, envolvendo assim, toda a comunidade escolar de 

uma forma mais efetiva. 

No final das provas iniciámos a arrumação de todo o material e 

procedemos posteriormente à entrega dos prémios que se realizou no 

polivalente da escola. No que diz respeito a esta tarefa, observo que esta não foi 

planeada e que poderia até ter sido realizada de uma forma mais atrativa. As 

medalhas já estavam disponíveis para serem entregues aos vencedores, ainda 

assim, na minha opinião, poderíamos ter proporcionado um momento engraçado 

e diferente dos restantes anos. 

De uma forma geral, considero que o evento correu bem, no entanto podia 

ter corrido bastante melhor se a sua divulgação e organização fosse pensada 

mais antecipada e ponderadamente. Observo que esta atividade poderia adotar 

uma grande magnitude na escola e, como tal, existem muitos pormenores a 

considerar. Posto isto, a distribuição de tarefas entre os vários professores é 

essencial para um bom trabalho em equipa. 

No que diz respeito ao contributo que a atividade teve no meu percurso 

como EE, admito que esta me proporcionou vivenciar momentos que nunca tinha 
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experienciado anteriormente e que poderão ser úteis futuramente, caso 

necessite de desempenhar este papel. 

4.2.4.2 Torneio de basquetebol 3x3 

Esta atividade realizou-se em três momentos diferentes, nomeadamente 

a fase de apuramento que ocorreu no pavilhão da escola, a fase regional e, por 

último, a fase distrital. 

Observo que estas atividades têm uma grande importância para todos os 

alunos, tal como consegui constatar no seu decorrer. 

A primeira fase de apuramento para a competição distrital decorreu no 

pavilhão da escola e o processo de organização baseou-se na competição das 

equipas que se inscreveram para o evento, com vista a apurar aquelas que iriam 

representar a escola na próxima fase da competição. 

No que concerne ao papel dos professores nesta atividade, este 

destacou-se nomeadamente pelo desempenho das seguintes tarefas: 

arbitragem, delineamento das equipas que passam às fases seguintes, 

orientação das equipas para os jogos e encaminhamento das mesmas após o 

término de cada jogo, entre outras. Como tal, todos os elementos do gabinete de 

EF da escola estavam convocados para desempenhar os papéis referidos. 

Observo que toda esta organização não foi planeada antecipadamente, o que 

levou a que todos os EEs tivessem de arbitrar jogos. No momento tentei 

solucionar a situação, pois não me sentia à-vontade para desempenhar esse 

papel, algo que poderia ter sido colmatado se tivesse conhecimento antes do 

evento, para além de que tinha um grande interesse em participar nas restantes 

tarefas da organização. Acabei por conseguir colocar uma aluna praticante da 

modalidade a realizar a arbitragem no campo que me tinham atribuído e fiquei 

com o PC a orientar toda a organização do evento, gerindo todas as equipas que 

iriam jogar e aquelas que tinham de se deslocar dos campos, após terminados 

os jogos. Admito que este dia foi bastante cansativo, ainda que gratificante, pois 

reconheço que desempenhei o meu papel com muita qualidade e que, apesar 

de todo o cansaço, valeu a pena. 

Considero importante ressalvar que alguns aspetos organizacionais 

poderiam ter sido revistos anteriormente ao dia do evento, pois os equipamentos 



 

100 

de som não estavam a funcionar corretamente, o que prejudicou de alguma 

forma o bom funcionamento da atividade, bem como, levou a um trabalho muito 

mais exigente da nossa parte. Por outro lado, observo que, tal como senti em 

outras atividades realizadas na escola, o facto de não haver uma definição 

ordenada das funções que cada um desempenha, acabou por prejudicar 

diretamente muitas exigências da própria atividade. Retiro deste dia que um dos 

papéis mais importantes que ninguém assumiu desde os primeiros jogos e que, 

deliberadamente optei por o realizar, foi o levantamento de todas as fichas de 

jogo que estavam em cada campo para levar ao professor que estava no 

gabinete de EF responsável por delinear toda a organização dos jogos, jogo após 

jogo, que era alterada consoante as equipas ganhavam ou perdiam. Observo 

também que poderia ser adotada uma metodologia de colocar, num local 

estratégico dentro do pavilhão, as equipas que iriam competir, após o professor 

observar os resultados dos jogos, pois embora o PC transmitisse essa 

informação pelo microfone, uma vez que o som não estava a ser totalmente 

compreendido pelos participantes, estes acabavam por não saber para onde se 

deveriam deslocar. 

No final da primeira fase deste torneio seguiu-se a fase distrital, que 

ocorreu na Escola Secundária de Rio Tinto. Admito que adorei a experiência, 

pois esta escola também é frequentada por EEs da FADEUP, o que nos levou 

ao conhecimento da realidade dos seus estágios, bem como das respetivas 

instalações e de outros professores de EF. Observo que é sempre boa esta 

partilha de conhecimentos e experiências que naturalmente sucedem neste tipo 

de eventos. 

Reconheço que a participação nesta atividade não exigiu muito trabalho 

da nossa parte, pois não fizemos parte da organização, tarefa essa que ficou ao 

encargo da escola onde decorreu o evento. A nossa tarefa foi unicamente 

acompanhar os alunos aos campos onde estes iam jogar, estando esta missão 

um pouco dificultada pelo facto do quadro competitivo não estar afixado em 

nenhum lado, dificuldade essa que já foi mencionada anteriormente e também 

sentida na primeira fase de apuramento, que ocorreu na escola onde realizei o 

EP. Desta forma, unicamente cinco minutos antes dos jogos iniciarem, é que 

sabíamos onde é que cada equipa ia jogar. 
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Uma grande falha verificada no momento inicial da atividade foi que todas 

as escolas levaram material para que os alunos pudessem aquecer e, na 

realidade, nós não o fizemos, pois não tínhamos qualquer informação da nossa 

escola. Observo novamente alguma desorganização da parte do gabinete, pois 

esta informação foi transmitida a cada escola. Julgo que foi uma situação 

bastante aborrecida, pois nós é que estávamos a acompanhar os alunos e 

transpareceu que aquela falha teria sucedido devido à falta de cuidado da nossa 

parte. Desta forma, não foi possível que os nossos alunos realizassem uma 

ativação com bola antes dos jogos, pois a organização só a fornecia no campo 

de jogo no momento inicial do mesmo. 

Para além do acompanhamento dado aos alunos nas transições dos 

vários jogos, tentámos sempre orientá-los durante os jogos, emitindo alguns 

feedbacks que os ajudaram a desempenhar as suas funções. Na minha opinião, 

foi no desempenho desta tarefa que sentimos uma maior importância da nossa 

presença na atividade e que realmente essa foi valorizada pelos alunos. No final 

da atividade, apenas uma equipa feminina se conseguiu apurar para a fase 

regional, ainda assim, felicitámos todas as equipas pelo seu ótimo desempenho 

em todos os jogos. 

Por último, a fase regional decorreu num pavilhão desportivo em São João 

da Madeira e estive presente com um dos meus colegas, pois os restantes 

estagiários e o PC estavam impossibilitados de ir ao evento. 

Visto que este decorreu num local mais afastado da escola do que a fase 

anterior, o transporte para o pavilhão foi um pouco mais moroso e deslocamo-

nos numa camioneta, que ficou responsável de levar os alunos de várias escolas 

de Vila Nova de Gaia e Porto. 

Tal como sucedeu na fase distrital, não tivemos nenhuma função relativa 

à organização do evento. No momento inicial da atividade, foi-nos entregue um 

documento com a tabela competitiva e também algumas informações para um 

dos alunos que acompanhamos, que desempenhou a função de árbitro. Nessa 

tabela estavam descritos todos os jogos do escalão da nossa equipa, a sua 

ordem e o local onde iriam suceder. Como tal, notei uma maior organização do 

que no evento anterior, onde não tínhamos acesso a essa informação. Ainda 

assim, julgo que se verificou uma falha muito grande na transmissão das regras 

aplicadas nos jogos para com os professores que acompanharam as equipas. 
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Para além disso, observo que os jogos eram demasiado curtos, o que nem 

sequer proporcionava uma disputa justa, condicionando diretamente as 

hipóteses de vitória de ambas as equipas. 

Neste dia, a nossa atuação também foi no sentido de orientar as alunas 

na sua organização racional do espaço e nas decisões que tomavam durante o 

jogo, ainda que a equipa que acompanhamos tivesse um nível bastante elevado, 

pois todas eram ou já tinham sido jogadoras federadas da modalidade. 

Acabamos por não subir ao pódio, mas conseguimos transmitir às alunas 

que estas deviam ficar bastante contentes com a sua participação no evento 

pelas experiências que vivenciaram. Relativamente a nós, visto que nunca 

tínhamos vivenciado uma atividade deste foro, pelo menos não “deste lado”, 

considero que foi bastante positivo e gostei imenso do dia. Observo que neste 

dia nos foi atribuída bastante responsabilidade por parte da escola, pois fomos 

nós que acompanhamos as alunas e o aluno durante todo o dia, tendo-nos sido 

atribuído esse encargo, assim como representamos a própria instituição. Após 

uma reflexão de toda a atividade, julgo que nos encontramos à altura do 

comprometimento que nos foi atribuído e estimo que esta experiência tenha sido 

bastante enriquecedora para o nosso percurso. 

Resumidamente, retiro destas atividades muitas vivências positivas para 

a minha caminhada como EE, assim como muitas experiências que mais tarde 

poderão ser úteis para o desempenho em atividades semelhantes. Fazendo uma 

retrospetiva de todas as fases do torneio, observo que após a fase que foi 

realizada na escola, deveria ter ocorrido uma reunião dando-se a palavra aos 

vários professores e EEs presentes e discutindo-se os aspetos a aprimorar nas 

atividades dos anos futuros. 

4.2.4.3 Atividades da semana “Mexe-te” 

O “Mexe-te” foi uma atividade criada e desenvolvida pelo NE, que foi 

realizada durante quatro dias ao longo de uma semana. O seu principal objetivo 

foi a promoção de diversas atividades, consideradas “diferentes” daquelas que 

normalmente são observadas ou realizadas na escola. Para o efeito, preparamos 

uma demonstração de cada atividade no polivalente da escola durante o primeiro 

intervalo da manhã, para que todos a pudessem ver. 
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 “Gostei imenso desta atividade e considero que toda a comunidade 

escolar gostou bastante. Considero que talvez tivesse sido enriquecedor 

que levássemos à escola alguém que fosse praticante de kizomba, mas visto 

que não foi possível, julgo que demos bem conta do recado. Admito que é 

um orgulho para mim observar o decorrer de um evento, que envolve 

atividades durante toda a semana, no âmbito do seio escolar, com a 

organização exclusiva do NE. Observo vantajoso que consigamos mostrar 

a toda a comunidade escolar o nosso valor e a nossa utilidade para a escola” 

(Reflexão da atividade de kizomba, dia 18 de março). 

Baseando-me no excerto atrás descrito, observo o enorme contributo que 

esta atividade teve para o meu desenvolvimento como EE. 

No que concerne à organização desta semana, contamos com a presença 

dos alunos que, durante toda a manhã tinham no seu horário a disciplina de EF 

e, como tal, estes exercitavam a atividade com a orientação das pessoas 

responsáveis pela mesma. Para finalizar, no último intervalo da manhã, os 

alunos que se mostravam disponíveis para tal, realizaram uma demonstração no 

polivalente da escola, com o intuito de demonstrar as habilidades adquiridas 

durante as aulas, que foram lecionadas por aqueles que anteriormente tinham 

realizado a demonstração. Para além disso, observo que as atividades desta 

semana permitiram integrar, de forma ativa, toda a comunidade escolar, uma vez 

que todos os alunos, funcionários e professores tiveram a oportunidade de 

participar efetivamente em todas elas. 

As modalidades abordadas foram parkour, kizomba, bootcamp e 

manobras com cordas. Para a primeira atividade a ser desenvolvida, parkour, 

convidamos um grupo de jovens praticantes da modalidade, pois nenhum de nós 

detém conhecimentos da mesma. No que diz respeito às restantes atividades, a 

sua organização foi unicamente da autoria do NE, assim como todos os recursos 

necessários para a sua aplicação. 

Observo que no primeiro dia foi necessária uma grande organização da 

parte de todo o NE na montagem de todo o material eletrónico que iriamos utilizar 

durante toda a semana para a realização das atividades. Visto que nesse dia 

tivemos aula da turma partilhada, tivemos de nos organizar muito bem para 

conseguirmos cumprir eficazmente todas as tarefas requeridas para a semana, 

assim como as restantes obrigações. 
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Considero que a atividade foi bastante bem sucedida, pois todos gostaram 

e sentimos que a tarefa foi acarinhada pela comunidade escolar. No primeiro 

intervalo da manhã, onde decorriam as demonstrações das atividades, observo 

que aquela que teve mais impacto foi da modalidade do Parkour, pois reconheço 

que a maior parte das pessoas a desconheciam, pois esta não é muito divulgada. 

O principal objetivo nesta semana foi demonstrar algumas habilidades de 

diferentes modalidades e instruir os alunos de forma a que estes demonstrem a 

sua execução, pois estas estão ao alcance de todos. Principalmente no primeiro 

dia, os alunos puderam vivenciar novas experiências e muitos ficaram 

fascinados com a sua essência. 

Reconheço que houve algum desinteresse/medo por parte de algumas 

turmas, quando os alunos estiveram a experimentar durante o momento da aula, 

o que nos levou a dar resposta a este problema imediatamente. Face ao exemplo 

da modalidade de Parkour, para solucionar esta dificuldade, tentamos criar 

tarefas mais simplificadas para que todos os alunos pudessem experimentar. 

Observo que estas também são questões que devem ser pensadas aquando do 

planeamento das atividades, pois caso surjam imprevistos deste foro, ou até 

mesmo de outros, temos de saber dar resposta a esses problemas, de forma a 

que estes não prejudiquem o bom decorrer das atividades. Ressalvo ainda 

questões sobre as quais refletimos de um possível problema com o qual nos 

poderíamos deparar no diz respeito ao rácio entre raparigas e rapazes para a 

execução da atividade de kizomba. Em conjunto com um dos meus colegas do 

NE, sendo ele o principal coordenador desta tarefa, idealizamos algumas 

estratégias que poderíamos adotar para ultrapassar este contratempo. 

De uma forma geral, observo que a atividade decorreu dentro das 

expectativas, pois a adesão por parte da comunidade escolar foi bastante 

elevada, assim como o sucesso efetivo da sua realização, pois todos gostaram 

desta semana “diferente”. Considero que foi uma ótima forma do NE participar 

ativamente nas tarefas realizadas na escola para a comunidade escolar, dando 

a possibilidade de todos experienciarem momentos diferentes, aumentarem a 

sua cultura desportiva e desfrutarem de situações que proporcionaram o 

convívio entre todos os intervenientes que fazem parte da escola. 

Por último, com todo o planeamento e posterior aplicação desta semana, 

denoto que pude retirar grandes ensinamentos no que diz respeito à organização 
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deste tipo de atividades, pois esta requer inúmeros afazeres, mais do que 

aqueles que são aprendidos na teoria. 

4.2.4.4 Sarau desportivo 

Eis que chegou a atividade mais importante para a escola: o sarau 

desportivo. Observo que esta foi das mais importantes de todo o meu percurso 

como EE. Esta foi realizada em parceria com todas as escolas do agrupamento, 

ainda que tivesse decorrido na escola secundária, na qual eu realizei o EP. Para 

colocar em prática esta atividade, para além da preparação de todas as áreas 

da escola durante todo o ano letivo, tivemos um trabalho aprofundado durante a 

semana antecedente ao seu acontecimento. A montagem do material no 

pavilhão desportivo decorreu unicamente a partir do dia anterior ao evento 

devido a variados motivos, sendo o mais importante a necessidade da 

lecionação de aulas naquele local, ocupando o espaço o menor tempo possível. 

Para a realização desta tarefa tivemos a ajuda dos alunos do curso de 

multimédia, que montaram todo o material necessário para a atividade nas 

bancadas do pavilhão.  

Por outro lado, as restantes questões organizacionais foram atendidas no 

próprio dia, nomeadamente pelos alunos que tiveram aulas de EF naquele dia, 

que ajudaram a arrumar todo o material desportivo nos locais destinados para 

essa função. Durante esse dia, eu e os meus colegas do NE estivemos a auxiliar 

a trazer as cadeiras das salas para o pavilhão, para posteriormente serem 

utilizadas pela plateia do espetáculo, entre outras tarefas. Nesse momento, o 

decurso da montagem do material estava bastante atrasado e tanto aí, como 

durante todo o processo, me apercebi que a organização do evento ostentava 

muitas lacunas. Considero que seria mais vantajoso se existissem funções 

definidas para cada pessoa/grupo de pessoas e para cada dia, pois, deste modo, 

quando as pessoas chegassem ao local saberiam bem aquilo que teriam de 

fazer. Notou-se que, principalmente os professores das outras escolas do 

agrupamento, quando chegavam ao pavilhão, estavam meio perdidos e não 

sabiam como poderiam ajudar, tendo ocorrido algo semelhante connosco (EEs) 

que, devido à falta de experiência, sentimos bastantes dificuldades em saber o 
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que poderíamos realizar. A realidade é que o número de tarefas era extenso e 

no último dia faltou muita mão de obra para realizar o trabalho que restava. 

Relativamente às atuações que decorreram durante esta atividade, os 

alunos participantes demonstraram algumas das competências que foram 

desenvolvendo ao longo do ano letivo. Para além disso, e mais importante ainda, 

senti uma enorme alegria por parte de cada grupo que apresentou a sua atuação. 

A primeira coreografia do Sarau foi da turma de NEE que temos na escola. 

Eu participei com os meus colegas do NE e sinto que esse foi o momento alto 

da noite. Esta turma é adorada por toda a escola e foi com um enorme prazer 

que fizemos parte desta atuação. Observo que este foi um dos momentos mais 

gratificantes de todo o estágio, pois senti que realmente marquei a vida de 

alguém de uma forma tão especial, com uma tarefa que me deu um enorme 

prazer desempenhar.  

Por outro lado, nessa mesma noite, teoricamente, em conjunto com os 

meus colegas EE, iria realizar uma atuação para encerrar as apresentações do 

sarau. Acabamos por não dispor dessa possibilidade, o que também marcou 

muito negativamente esta experiência. Custa-me pensar que apenas neste ano 

poderíamos ter este momento, porque este foi “o nosso ano de estágio”, esta foi 

a nossa escola e deixou-me mesmo triste que esta atividade tenha terminado 

desta forma.  

Ainda assim, penso que é importante ressalvar os inúmeros aspectos 

postivos desta atividade. Gostei muito de estar presente no sarau e de ajudar na 

sua organização, ainda que considere que esta teve muitas lacunas, tal como 

referi anteriormente. Relativamente ao NE, visto que passamos bastantes dias 

todos juntos, acabamos por partilhar momentos únicos e incríveis que jamais 

vamos esquecer. Observo que, no que concerne a esta atividade, esteve sempre 

presente o trabalho em equipa, o que me deixa bastante feliz.  

Para além disso, atividades como esta permitem, não só uma participação 

ativa de todos os alunos, mas também o estabelecimento de relações com a 

comunidade, sendo este um dos grandes objetivos da escola. 
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4.2.5 Ateliê de Educação Física 

O Ateliê de EF foi uma atividade desenvolvida pelo NE. Esta decorreu 

todas as quartas-feiras do ano letivo no pavilhão desportivo da escola entre as 

14h e as 15h. Com o objetivo de cativarmos mais alunos inscritos, criamos a 

estratégia de lecionar dois treinos no mesmo dia, sendo que o primeiro decorria 

entre as 14h e as 14h30 e o segundo entre as 14h30 e as 15h. As condições da 

atividade foram que qualquer aluno podia frequentar um dos dois horários ou, 

caso pretendesse, poderia frequentar os dois. O que acabou por acontecer foi 

que o grupo de alunos foi quase sempre o mesmo e estes realizavam sempre o 

treino em toda a sua extensão. 

Esta atividade caraterizou-se pela prática desportiva em horário letivo e 

teve como principal objetivo proporcionar aos alunos um tempo durante a 

semana, no qual estes pudessem praticar atividade desportiva, para além das 

aulas de EF. 

“O Ateliê de Educação Física é um projeto que visa criar hábitos de 

atividade física na adolescência de jovens com excesso de peso ou 

obesidade, de modo a favorecer um estilo de vida mais saudável, 

aumentando a sua atividade física habitual e mantendo uma frequência e 

participação elevadas no projeto para manter esta população ativa e facilitar-

lhes as atividades do quotidiano” (Descrição do Projeto Ateliê de Educação 

Física). 

O principal objetivo, quando foi criado o Ateliê, era abranger os alunos da 

escola sinalizados como casos de obesidade/sobrepeso após a realização e 

posterior análise dos resultados da bateria de testes do Fitnessgram. Ainda 

assim, felizmente, esta atividade acabou por ser frequentada por todos os alunos 

da escola e não só por alunos que se apresentavam nestas condições. Tenho o 

conhecimento de que os colegas do ano anterior também tinham o objetivo 

secundário de tornar esta atividade aberta a toda a comunidade escolar, ainda 

que, na minha opinião, antes que esta fosse uma prioridade, seria mais 

importante tentar que esta atividade abrangesse mais alunos da escola. 

Esta atividade teve início no segundo período, mais propriamente no mês 

de fevereiro, e foi desenvolvida até ao final do ano letivo. Para a sua realização, 

recorremos à utilização do pavilhão desportivo da escola no horário mencionado 
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anteriormente. Este horário foi selecionado após o horário do almoço, para que 

a atividade pudesse ser frequentada por um maior número de alunos. O material 

disponível na escola para este tipo de trabalho foi suficiente para a sua 

exercitação, dado o número de alunos que tivemos durante o ano. Este 

encontrava-se em ótimo estado, pois é bastante recente, para além de que no 

decorrer do segundo período de aulas, tivemos a sorte da escola dispor de uma 

verba para a encomenda de mais material de treino funcional, que foi recebido 

ainda no decorrer no terceiro período. A partir desse momento, conseguimos 

aplicar durante os treinos uma maior diversidade de exercícios.  

Para além disso, ainda no decorrer no terceiro período do ano letivo, tive 

a possibilidade de frequentar uma formação que ocorreu na escola para a 

apresentação da bateria de testes Fit School. Esta foi realizada por um professor 

pertencente à FADEUP, que já me tinha lecionado aulas anteriormente e pelo 

qual tenho uma grande admiração, o que tornou a experiência bastante 

agradável. Este abordou algumas variantes de exercícios que permitiram formar 

uma panóplia de atividades que podíamos realizar nas sessões do Ateliê, assim 

como durante as aulas. 

Na minha opinião, o trabalho desempenhado nesta atividade, que visa o 

desenvolvimento das capacidades coordenativas e condicionais, é bastante 

mais adequado neste contexto do que nas aulas de EF. Senti isso, pois a minha 

turma pertencia ao 8º ano de escolaridade e pelo facto de ter unicamente duas 

aulas de 50 minutos por semana, observei que essa era uma condicionante que 

não me permitia planear a realização deste tipo de trabalho. Por outro lado, 

observei que a possibilidade dos alunos poderem praticar atividades desportivas 

nestas sessões também foi bastante valioso ao nível do seu desenvolvimento. 

Considero que o próximo passo será alargar o número de vezes que esta 

atividade se realiza, para que desta forma os resultados sejam ainda mais 

visíveis. 

A divulgação do Ateliê foi realizada através da colocação de cartazes e 

pela distribuição de panfletos a toda a comunidade escolar. Uma das ideias que 

tive para dinamizar a atividade, e que no momento cheguei a dialogar com o PC 

e o NE, foi realizar uma demonstração desta atividade num dos intervalos da 

manhã no polivalente da escola, tal como sucede na semana da atividade Mexe-

te, já exposta anteriormente. Desta forma, conseguiríamos chegar a mais alunos 
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e poderíamos cativá-los para virem experimentar os treinos. Esta estratégia 

acabou por não ser aplicada, ainda que considere que a possam e devam utilizar 

para o próximo ano. 

Com vista a potenciar esta atividade para o próximo ano letivo, acredito 

que deverão ser consideradas as seguintes propostas: verificar os horários das 

turmas para tentar escolher um horário livre para o maior número de alunos, 

aumentar a frequência do Ateliê, iniciar esta atividade logo no primeiro período, 

promover a sua divulgação no polivalente da escola, tal como referi 

anteriormente, e por último, arranjar uma forma mais concreta de verificar a 

evolução dos alunos. Considero que também é valorativo que todos os 

professores do gabinete de EF trabalhem mais arduamente no sentido de 

divulgar a atividade aos seus alunos, incentivando-os a participar. 

Com o objetivo de ajuizar o contributo desta atividade para a minha 

evolução, observo que o Ateliê de EF foi algo que me permitiu evoluir enquanto 

professora, principalmente no que concerne à prescrição de exercícios de treino 

funcional em contexto escolar, atendendo às especificidades dos alunos que 

temos na escola. O principal objetivo foi planear atividades motivadoras e que 

proporcionassem a adesão do maior número de alunos possível, tal como o 

professor de EF deve atender nas suas aulas. É importante não descurar o 

principal objetivo deste tipo de trabalho e rentabilizar o espaço, os materiais e o 

tempo disponível para o mesmo. 

4.2.5 Ações de formação 

Durante o ano letivo tive a oportunidade de estar presente numa ação de 

formação na escola acerca da apresentação da temática do treino funcional. Tal 

como referi no subcapítulo respeitante ao Ateliê de EF, esta formação teve, 

principalmente, repercussões positivas para o planeamento dos treinos 

decorrentes desta atividade desenvolvida pelo NE. 

Esta decorreu na biblioteca e pavilhão da escola. No momento inicial o 

professor realizou uma exposição da bateria de treino funcional Fit School e, 

posteriormente, abordou várias temáticas no que dizem respeito às formas como 

se pode abordar o trabalho da condição física nas aulas de EF, a utilidade e 

aplicação da bateria de teste Fitnessgram, as capacidades funcionais mais 
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adequadas para serem exercitadas na escola, a pertinência do planeamento do 

treino de algumas capacidades para as aulas, entre outras. 

De uma forma geral, considero que a formação foi bastante interessante 

para mim, assim como para os meus colegas EEs, porque nos deu uma 

perspectiva bastante diferente do trabalho de treino funcional que pode ser 

aplicado na escola. 

Após a exposição realizada na biblioteca, o resto da tarde decorreu no 

pavilhão desportivo, onde todos os professores que participaram na formação 

tiveram a oportunidade de experimentar um circuito de treino funcional, utilizando 

os materiais disponíveis na escola e também alguns fornecidos pelos 

formadores. 

Considero que foi bastante interessante ouvir o testemunho do professor 

que orientou a formação, a sua opinião sobre o trabalho que deve ser 

desenvolvido na escola, considerando as principais dificuldades que os alunos 

apresentam nestas idades, as capacidades que vão perdendo (funcionalidade) 

e também a forma que este trabalho pode ser aplicado nas aulas, tendo em conta 

que estas são cada vez menos e mais breves. 

Em suma, a contribuição desta formação foi bastante positiva, não só no 

que diz respeito aos conhecimentos adquiridos, mas também à partilha de 

experiências com outros professores, pois esta formação foi realizada para todos 

os docentes do agrupamento. 

No que diz respeito à formação complementar que fui realizando durante 

o EP, esta está inserida no ponto seguinte, que diz respeito ao Desenvolvimento 

Profissional. 

4.3 Estudo de investigação-ação: “A otimização das interações dos 

alunos nas aulas de Educação Física” 

Resumo 

O presente estudo pretendeu analisar o efeito da aplicação do Modelo de 

Educação Desportiva nas interações sociais dos alunos, numa época desportiva 

da modalidade de futebol. grupo de participantes era constituído por 5 alunos (3 

elementos do sexo masculino e 2 do sexo feminino), com idades compreendidas 

entre os 10 e os 13 anos, de uma turma de 20 alunos pertencentes ao 5º ano de 
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escolaridade, de uma escola da zona norte do país. Para a análise dos dados 

recorreu-se à observação participante das aulas através de filmagens de todas 

as sessões da época desportiva e de questionários realizados aos participantes 

no final das aulas. O desenvolvimento do estudo centrou-se na identificação de 

problemáticas em três categorias comportamentais adaptadas do “Tool for 

Assessing Responsibility-Based Education” (TARE) elaborado por Wright e Craig 

(2011) (Respeito; Participação/Empenho; e Cooperação). Posteriormente, foram 

aplicadas estratégias para combater cada uma das problemáticas, observando-

se os seus efeitos e, caso necessário, procedia-se a uma nova estratégia. Com 

a aplicação deste modelo, neste preciso contexto, foi possível verificar uma 

melhoria das interações sociais dos participantes nas aulas de Educação Física 

ao nível das três categorias da interação, principalmente na Cooperação. 

 

Palavras-chave: INVESTIGAÇÃO-AÇÃO, INTERAÇÕES, MODELO DE 

EDUCAÇÃO DESPORTIVA, COOPERAÇÃO, PARTICIPAÇÃO, EMPENHO, 

RESPEITO. 

 

Introdução/enquadramento da temática 

O ambiente relacional na sala de aula depende de diversas variáveis, 

sendo uma delas a afetividade entre os alunos, assim como entre os alunos e o 

professor. A perceção da afetividade e do ambiente afetivo pode influenciar 

variáveis como a motivação, o ambiente humano e relacional, a estrutura e 

coesão dos grupos, a gestão de conflitos e de emoções, o empenhamento, a 

participação e o desenvolvimento pessoal e social, sendo estes um conjunto de 

variáveis que pode afetar o processo de ensino-aprendizagem. Um ambiente de 

aceitação, de compreensão, de genuína preocupação com os problemas dos 

alunos deve ser construído para poder potenciar a sua adesão à aula (Rosado 

& Ferreira, 2011). 

Neste seguimento, parece ser essencial que, durante as aulas de EF, se 

observe na turma um determinado conjunto de condições que contribuam para 

o desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem dos alunos. Quando 

são verificados na turma alguns problemas no âmbito das interações entre os 
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alunos, esta condição prejudica diretamente o bom funcionamento das aulas, 

pois tal como refere Vygotsky (2003), as interações sociais podem ser 

educativas, na medida em que potencializam condições para a aquisição de 

conceitos, habilidades e estratégias cognitivas que afetam o desenvolvimento 

social e a aprendizagem. Desta forma, importa, primeiramente, compreender o 

conceito de interação/interações, concretamente, nas aulas de EF. 

 

Interação social nas aulas de EF 

De um modo geral, tal como referido por Moreira (2004, p. 33), “a análise 

do desenvolvimento de dinâmicas de grupo geradas pelo desporto é 

predominantemente centrada na análise das interações que os indivíduos 

estabelecem entre si”. Na EF, estas dinâmicas de grupo são fundamentais para 

que se criem condições favoráveis ao desenvolvimento da aprendizagem do 

aluno, pois as interações entre os alunos afetam diretamente o processo de 

ensino-aprendizagem. Neste âmbito, Antunes e Cruz (cit. por Moreira, 2004) 

afirmam que, aquando da análise destas dinâmicas de grupo, deve-se ter em 

consideração a complexidade dos fenómenos que ocorrem nos grupos e devem 

ser reconhecidas as interações entre o maior número possível de variáveis do 

grupo, que ocorrem simultaneamente. 

Assim, com vista à resolução dos problemas gerados pela fraca interação 

entre os alunos, o professor deve fazer o planeamento das aulas considerando 

as circunstâncias iniciais observadas e refletir sobre a estrutura que mais se 

adequa com o objetivo de solucionar estas situações. Para a melhoria desta 

temática, poderá ser vantajosa a atribuição de um determinado nível de 

autonomia aos alunos, permitindo que estes assumam diferentes funções, que 

não seja unicamente integrar a prática desportiva da aula. 

Como tal, importa atender a um modelo de ensino que se adeque às 

caraterísticas da turma (e suas necessidades), bem como considerar a aplicação 

de estratégias didáticas com vista a resolver estes problemas. A escolha do 

MED, apresentado por Siedentop (1987), parece ser uma decisão adequada 

face à problemática apresentada. Este parece ser um dos modelos que atende 

à resolução desta problemática (interações sociais), porquanto “preconiza a 

participação dos alunos nas atividades desportivas de forma a serem diminuídos 
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os habituais fatores de segregação e exclusão, frequentes nos programas 

tradicionais, para além de fomentar largamente o desenvolvimento da autonomia 

decisacional e funcional, dos mesmos, no curso de todas as atividades 

desenvolvidas na aula” (Mesquita, 2012, p. 195). Com efeito, o MED pretende 

responder a estas prerrogativas, mormente pela afiliação dos praticantes ao 

desporto, pelo desenvolvimento ao sentimento de pertença ao grupo/equipa, 

incitando a uma intervenção deliberada nas decisões tomadas e atividades 

desenvolvidas (Mesquita & Bento, 2014)  

Por outro lado, tal como referem Graça e Mesquita (2011, p. 60), “a 

organização das actividades por equipa, em que todos os alunos colaboram e o 

resultado final resulta do contributo de todos (…) minimiza as diferenças 

individuais e potencia a participação activa e deliberada dos alunos nas tarefas 

de organização e da aprendizagem”. “As tradicionais unidades didáticas são 

substituídas por épocas desportivas, de forma a conferir autenticidade desportiva 

ao contexto de prática, sendo criadas condições para que os alunos 

desempenhem rotativamente diferentes funções” (Mesquita & Bento, 2014, p. 

201). Com efeito, a atribuição destas funções aos alunos de cada equipa irá, 

favoravelmente, influenciar as interações dos alunos entre si. O professor deve 

procurar aplicar estratégias para que estas interações sejam positivas, de forma 

a solidificar a coesão do grupo. Para além das funções presentes no MED que 

promovem a interação, o modelo proporciona que os mais capazes apoiem os 

menos capazes, conseguindo melhorar a sua aprendizagem porque aprendem 

a verbalizar o que fazem bem e ajudam os menos capazes a fazerem melhor o 

gesto/ação motora. 

Num estudo realizado por Grant (1992), os professores relataram que o 

MED provocou um aumento do nível de interação e Cooperação entre os alunos. 

Para além disso, Alexander et al. (1996) apresentaram que os professores 

perceberam que o modelo estava a desenvolver qualidades como liderança, 

trabalho em equipa, de apoio e de busca ativa de participação socialmente 

responsável e equitativa. 

No estudo desenvolvido por Wallhead et al. (2012), foram encontradas 

evidências que sugerem que a exposição prolongada às características 

pedagógicas do MED desenvolve ligações sociais nos alunos que promovem a 

aprovação social entre pares. Além do mais, o MED demonstra-se um modelo 
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eficaz no desenvolvimento de habilidades do domínio pessoal e social, em 

especial no seu contributo para o aumento da interação e Cooperação entre os 

alunos (Alexander et al., 1996; Grant, 1992; Pill, 2008; Pope & Grant, 1996). Por 

outro lado, Pill (2008) sugere no seu estudo que o MED é potencialmente mais 

motivador e inclusivo para os alunos normalmente menos predispostos a 

participar nas aulas de EF, o que se poderá demonstrar vantajoso tendo em 

conta as circunstâncias verificadas. Além disso, os alunos no estudo de Kinchin 

et al. (2004) também relataram elevados níveis de inclusão na equipa, onde mais 

de metade mencionou a equipa como um fator que ajuda a melhorar o seu 

desempenho. Neste sentido, a aplicação deste modelo de ensino poderá 

promover a inclusão dos alunos na sua própria equipa, na medida que estes 

reconheçam o valor da mesma para a melhoria do seu desempenho. Desta 

forma, é possível afirmar que os alunos cooperam entre si, com o objetivo de 

alcançar um fim comum. 

Hastie (1998) postula que o MED é um modelo de ensino que visa diminuir 

a exclusão, lutando pela harmonização da competição com a inclusão, ao 

equilibrar a oportunidade de participação e por evitar que a participação se 

reduza ao desempenho de papéis menores por parte dos alunos menos dotados. 

Neste sentido, a aplicação do MED como modelo de ensino utilizado 

durante as aulas, poderá ser vantajosa, pois os alunos estão consequentemente 

a assumir diferentes responsabilidades no âmbito do ensino, envolvendo-se 

mais no seu próprio processo.   

Face a estes pressupostos e, atendendo às caraterísticas da turma 

(pertencente ao 5º ano de escolaridade) que partilhei com o meu NE ao longo 

do EP, denota-se que esta apresentou muitas dificuldades ao longo do ano letivo, 

entre elas as interações negativas que comprometeram a formação de grupos, 

a (in)disciplina, o incumprimento de regras e o desrespeito pelos valores que 

devem estar presentes na aula de EF). Como tal, no presente estudo objetivei 

otimizar o processo de ensino-aprendizagem através da melhoria das interações 

dos alunos. Na verdade, as caraterísticas da turma e as dificuldades que 

sentimos foram um incentivo quer ao estudo da melhoria das interações sociais, 

quer à procura de forma de melhorar a (in)disciplina e da retenção da 

aprendizagem, sendo estas últimas temáticas aprofundadas nos estudos dos 

meus colegas estagiários. 
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Objetivo 

Tendo em conta a problemática apresentada anteriormente, os objetivos 

do presente estudo foram verificar o efeito da aplicação do MED nas aulas da 

UD de futebol nas interações sociais entre os alunos. As interações verificadas 

foram ao nível do grupo com os restantes elementos da equipa, com as restantes 

equipas e também com os professores presentes na aula. Ainda assim, as 

primeiras foram aquelas que detiveram o foco principal ao longo do estudo. A 

pertinência da escolha destes objetivos advém de algumas considerações, pois 

tal como referem Carron e Hausenblas (1998), o desenvolvimento de um grupo 

deve refletir a coesão do grupo ao longo de um tempo e a evolução das suas 

inter-relações. Desta forma surgiu a necessidade da aplicação de estratégias no 

sentido de potenciar as dinâmicas de cada grupo individualmente, mas também 

dos diferentes grupos entre si. 

Metodologia 

Contexto 

O presente estudo foi aplicado ao longo do segundo período do ano letivo 

recorrendo à modalidade de futebol. Este foi desenvolvido durante 4 aulas de 50 

minutos e 4 aulas de 100 minutos, perfazendo um total de 12 blocos de 50 

minutos. Atendendo que foi aplicado o MED (Siedentop, 1987), os alunos 

estavam organizados em 4 equipas de 5 elementos, selecionadas pelos EEs. As 

aulas eram lideradas por um professor que realizava a instrução de toda a aula, 

ainda que os restantes tivessem uma participação ativa em todas as tarefas. 

 

 Caraterização dos participantes 

O grupo de participantes era constituído por cinco alunos pertencentes a 

uma das equipas da turma do 5º ano de escolaridade de uma escola localizada 

no concelho de Vila Nova de Gaia, três do sexo masculino e dois do sexo 

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

Para a realização de uma caraterização mais completa, recorreu-se a dois 

instrumentos: a ficha de caracterização individual dos alunos e questionário 

sociométrico. 
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No começo do ano letivo foi entregue um questionário aos alunos, mais 

precisamente na primeira aula. Este integrava um vasto conjunto de perguntas, 

englobando algumas informações da vida dos alunos, como informações 

pessoais, filiação, encarregado de educação, percurso escolar, percurso 

desportivo, historial médico, hábitos diários, expectativas relativas à disciplina, 

principais dificuldades vivenciadas em anos anteriores, modalidades preferidas, 

entre outros. 

Aquando do preenchimento dos questionários, dois alunos afirmaram 

gostar da modalidade de futebol e um mencionou que praticava a modalidade 

num clube desportivo. Observo que a motivação que os alunos demonstram para 

a modalidade que executam nas aulas tem uma ligação direta com o bom 

funcionamento das mesmas, pois tal como afirma Magill (2000), a motivação é 

crucial na realização de tarefas por parte dos alunos, quer ao nível da 

compreensão, quer ao nível do envolvimento em torno da mesma. Por 

conseguinte, os protagonistas (alunos) divulgam uma maior taxa de 

interesse/proveito nas tarefas realizadas, com o intuito de obter o êxito que tanto 

desejam, durante a execução das mesmas (Bastin, 1980; Pintrich & Schunk, 

1996). 

A formação das equipas foi processada com auxílio do questionário 

sociométrico de Bastin (1980) adaptado por Meneses et al. (2015) (Anexo III). 

O questionário foi entregue antes das aulas iniciarem e teve uma função 

crucial na escolha das equipas. Para tal, prestou auxílio na caracterização da 

tipologia de relações entre os alunos e também na identificação dos casos de 

liderança da turma. Este não é mais que um utensílio capaz de fornecer 

indicações relativas à vida íntima de um grupo, assim como sobre a posição 

social e o papel de cada indivíduo nesse grupo (Bastin, 1980). Segundo o mesmo 

autor, o teste sociométrico consiste em pedir a todos os membros do grupo que 

designem entre os companheiros, aqueles com quem desejariam encontrar-se 

numa atividade bem determinada, podendo-se pedir igualmente que designem 

aqueles com quem preferiam não se encontrar. 

Desta forma, este apresenta-se como um questionário composto por 11 

perguntas fechadas, que visam compreender as preferências, as rejeições e as 

perceções dos alunos em situações concretas do quotidiano. Deste modo, na 

resposta às perguntas, os alunos indicam, por ordem de preferência, quem 
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escolheriam para integrar a sua equipa nas aulas de EF, bem como para passar 

os seus tempos livres. Seguidamente, eram apresentadas as mesmas perguntas 

colocadas na negativa. Numa segunda parte do questionário, estes indicam 

quem é que pensam que os mencionou nestas questões. O questionário também 

contém três perguntas diretas, referentes à seleção do líder da turma, à escolha 

do melhor aluno da turma na generalidade, mas também a nível motor. 

Para cada uma das equipas foi selecionado um aluno que apresentasse 

grande predominância nas questões de rejeição, um dos líderes emergentes e 

um aluno que demonstrasse menos capacidades motoras e pouca motivação. 

Este último foi selecionado com informações provenientes das avaliações 

realizadas até ao momento. 

Em suma, no que diz respeito à aplicação deste modelo de ensino, a 

própria formação das equipas baseia-se em critérios que procuram a equidade 

na participação de todos os alunos e este processo deve assegurar o equilíbrio 

entre as equipas, mas também o desenvolvimento das relações interpessoais de 

cooperação e entreajuda (Siedentop, cit. por Graça & Mesquita, 2011).  

No que é respeitante ao processo da formação das equipas, os alunos 

foram corresponsáveis na sua composição, pois tal como afirmam McCaughtr, 

Tischler e Flory (cit. por Rosado & Ferreira, 2011), importa considerar o aluno 

como elemento ativo no próprio processo de ensino-aprendizagem, para que 

compreenda as matérias e as considere significativas, caso contrário, a 

aprendizagem poderá ficar comprometida. Para tal, numa primeira fase foram 

apresentados à turma os capitães de equipa e, posteriormente, foi-lhes atribuída 

a responsabilidade de escolher a sua equipa, estando os restantes alunos 

organizados em pares. Antes que cada capitão de equipa fizesse as suas 

escolhas, ordenamos que todos os capitães se reunissem e discutissem como 

iriam ficar distribuídas as duplas, imperando sempre o equilíbrio em todas as 

equipas. Ao longo de todo o processo, os professores presentes nesta sessão 

procuraram orientar a escolha dos alunos para as equipas que tinham sido 

escolhidas à priori. Desta forma, os alunos sentiram que faziam parte do seu 

processo de aprendizagem, ainda que estas escolhas tenham sido influenciadas 

pelos professores. 
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Escolha da equipa 

A seleção dos participantes para o estudo foi baseada na escolha de uma 

das equipas e, para tal, foram considerados variados aspetos, em prol do 

objetivo proposto a estudar. Essa escolha foi realizada devido a alguns fatores, 

nomeadamente o facto da equipa escolhida conter o aluno da turma que 

demonstrava pior comportamento. Para além disso, também continha o aluno 

que demonstrava estar menos integrado na turma, que foi mencionado pela 

maioria dos seus colegas na pergunta do questionário sociométrico “Se nas 

aulas de Educação Física pudesses escolher os elementos da tua equipa 

(grupo), quais os colegas da turma que não escolherias?”. Realizada a escolha 

da equipa, unicamente estes cinco alunos passaram a ser aqueles que foram 

considerados para a realização do presente estudo, ainda que estes estivessem 

integrados na turma. Sendo assim, posteriormente, irá ser apresentada uma 

caraterização de cada um deles. Os alunos A, B e C são do género masculino e 

os restantes do género feminino. 

Aluno A: este era o capitão da equipa e era o aluno que apresentava o 

pior comportamento nas aulas. Ainda assim, esta escolha deveu-se ao facto de 

considerar que, desta forma, seria possível alcançar um maior 

comprometimento, dada a responsabilidade que lhe seria atribuída. Por vezes, 

este aluno demonstrava algumas atitudes desadequadas com os seus colegas, 

destabilizando o bom funcionamento das aulas. Em alguns momentos, recusou-

se a realizar determinados exercícios com alguns alunos da turma e era visível 

que não demonstrava respeito por estes. 

Aluno B: apresentava vários problemas de integração na turma e, 

frequentemente, tinha conflitos com os outros alunos. Durante as aulas, os 

colegas apresentavam comportamentos agressivos com ele, ainda que 

frequentemente fosse por culpa das suas atitudes, sendo que este os desafiava 

em alguns momentos da aula. 

Aluno C: na modalidade de basquetebol este aluno recusou-se a ficar 

numa equipa com raparigas, tendo sido repreendido pelo encarregado de 

educação. A partir desse momento, ele não apresentou qualquer tipo de 

problemas de interações com os elementos da turma do género feminino ou, até 

mesmo, com os demais alunos. Ainda assim, denoto que este tinha tendência a 
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ser influenciado negativamente pelo aluno A e, como tal, por vezes demonstrava 

atitudes desadequadas para as aulas. 

Aluna D: em todas as avaliações realizadas até ao momento manifestava 

muitas dificuldades e um nível de desempenho baixo, considerando a média da 

turma. Por outro lado, como agravante, o seu nível de motivação também não 

era muito grande, o que também não contribuía para a sua evolução. Esta 

demonstrava interagir quase unicamente com os elementos do sexo feminino da 

turma. 

Aluna E: em todas as aulas do ano letivo até ao momento, apresentou-se 

muito esforçada e com capacidades acima da média, comparativamente às 

restantes raparigas da turma. Esta aluna apresentava um comportamento 

exemplar e sem qualquer problema de interação com todos os seus colegas da 

turma. 

 

Instrumentos de recolha 

A recolha dos dados do presente estudo decorreu ao longo de todas as 

aulas da UD da modalidade de futebol, através da observação participante. Esta 

observação era complementada pelas filmagens das aulas, com recurso a uma 

câmara Samsung W350 e uma câmara de vídeo Go Pro Hero 3+. As duas 

câmaras eram colocadas em ângulos diferentes, para que fosse possível 

observar todas as ocorrências durante a totalidade das aulas, desde o seu 

começo até que os alunos saíssem do espaço de aula. Para este processo de 

observação recorreu-se aos parâmetros comportamentais apresentados no 

“Tool for Assessing Responsibility-Based Education” (TARE) (Wright & Craig, 

2011), centrados, concretamente, na terceira secção (Student Responsability). 

Para o efeito, foram eleitas categorias a ser observadas: 

1. Respeito: resolvem eventuais conflitos e sabem trabalhar em equipa, 

respeitando todos os elementos e as restantes equipas, assim como os 

professores; 

2. Participação/Empenho: participam ativamente nas atividades das aulas, 

assumindo os papéis solicitados com empenho. 
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3. Cooperação: demonstram atitudes de entreajuda para com os colegas, 

emitindo feedbacks positivos e motivacionais, auxiliando-os na superação 

das suas dificuldades, em prol do sucesso da equipa; 

 

Conjuntamente, foram entregues outros questionários de resposta aberta 

(elaborados pelo NE) no final de cada aula para se conseguir verificar as 

perceções dos alunos sobre o trabalho de equipas e relações entre os elementos 

do grupo. Os tópicos deste instrumento centravam-se nas três categorias e em 

ocorrências das próprias aulas.  

Optou-se por realizar a entrega destes questionários a toda a turma, para 

que os restantes alunos não se sentissem excluídos, embora a análise se 

centrasse apenas na equipa participante no estudo. Essa decisão facilitou 

também a organização da turma durante o momento do preenchimento do 

questionário. No entanto, visto que, por vezes, a informação retirada destes 

questionários era insuficiente, talvez pelas dificuldades dos alunos escreverem 

os seus sentimentos e entendimentos, foram também realizadas entrevistas 

informais a cada elemento do grupo. Estas tinham o objetivo de desvendar os 

principais problemas de interação que eram percecionados por cada um dos 

alunos, permitindo esclarecer com eles alguns dos possíveis conflitos existentes. 

As entrevistas foram gravadas com a ajuda de um gravador e, posteriormente, 

submetidas a uma transcrição integral para análise. 

O estudo contou com a aplicação de estratégias no sentido de resolver as 

situações/problemas identificados. Estas basearam-se essencialmente na 

atribuição de autonomia aos alunos, incentivando que cada um deles assumisse 

uma função durante as atividades desenvolvidas na aula, atividades essas que 

dependiam de todos os elementos da equipa, para que estes trabalhassem 

verdadeiramente como um grupo. O procedimento pelo qual se realizou todo o 

estudo sustentou-se no processo de observação-ação, realizado de forma 

repetida. Seguidamente, apresento no seguinte esquema a forma como foi 

fundamentada a minha atuação no decorrer das aulas lecionadas. 
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Imagem I: Esquema de aplicação de estratégias 

 

Procedimentos de análise 

Para proceder à análise dos dados, toda a informação recolhida foi sujeita 

a uma análise de conteúdo (Bardin, 2004). 

A análise de conteúdo é utilizada como uma metodologia de interpretação 

que possui procedimentos peculiares, envolvendo a preparação dos dados para 

a análise e posterior extração do sentido dos dados de texto ou imagem 

(Creswell, 2007). Até porque, tal como refere Flick (2009), existem diversas 

formas de documentação do material recolhido, mas esse material também pode 

ser documentado por meio de filmes, áudios e outros, pois todas as formas de 

documentação têm relevância no processo de pesquisa, possibilitando uma 

adequada análise. Como tal, num primeiro momento, procedi à observação dos 

dados provenientes das aulas, que ocorreu durante as mesmas e também 

através da observação realizada à posteriori, recorrendo à visualização das 

filmagens. 

No que concerne à escolha do procedimento de análise de dados, na 

descodificação de um documento pode utilizar-se diferentes procedimentos para 

alcançar o significado profundo das comunicações nele cifradas (Chizzotti cit. 

por Mozzato & Grzybovski, 2011). Aquando da análise dos dados recolhidos das 

aulas, a principal finalidade foi a sua observação considerando as categorias que 

Planeamento 
de 

estratégias 

Atuação 
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Verificação 
dos 

problemas 
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eu pretendia que fossem verificadas tendo em conta o objetivo do estudo, pois 

tal como afirma Vergara (cit. por Mozzato & Grzybovski, 2011), como a análise 

de conteúdo constitui uma técnica que trabalha os dados recolhidos, esta 

objetiva a identificação do que está a ser referenciado a respeito de um 

determinado tema, daí a necessidade da descodificação dos dados 

apresentados. Posto isto, no presente estudo realizei a observação das 

categorias que mencionei anteriormente, nos dados que recolhi do mesmo. 

Com a observação das problemáticas apresentadas, que deram origem 

ao presente estudo, orientei a minha atuação, definindo os principiais objetivos 

que pretendia verificar no final da sua aplicação. Ainda assim, procurei sempre 

adaptar o delineamento do processo de ensino às dificuldades que observava 

na própria prática. Posto isto, no final da cada aula, recorria às filmagens 

realizadas durante a mesma (Observação) e averiguava os eventuais momentos 

problemáticos no que concerne às interações intra grupo, com as outras equipas 

e com os professores (Verificação dos problemas), para os quais eu teria de dar 

uma solução na aula seguinte (Planeamento de estratégias). Posteriormente, na 

próxima aula colocava em prática as estratégias selecionadas (Atuação), ainda 

que sujeitas a eventuais alterações decorrentes da própria prática, caso fosse 

necessário. No seu final, realizava novamente todos estes passos, decorrendo 

estes constantemente após cada aula. 

Deste modo, seguidamente irei retratar como procedeu todo o processo, 

considerando as três temáticas anteriormente apresentadas. 

Apresentação e discussão dos resultados 

Seguidamente, serão apresentados os incidentes críticos das aulas, os 

quais se verificavam pertinentes face ao objetivo do referente estudo. Perante 

as evidências encontradas, foram delineadas estratégias com o intuito de 

melhorar as interações entre os alunos. Para além disso, são também, 

posteriormente, apresentados os seus efeitos nos alunos individualmente e na 

equipa. Para a observação dos incidentes e dos efeitos das estratégias, 

recorreu-se a informação proveniente dos registos das aulas (durante e após as 

aulas recorrendo às filmagens), das entrevistas e dos questionários realizados 

no final das aulas. Esta recolha de dados sustentou-se sempre na observação 
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das três categorias definidas para o estudo: Respeito, Participação/Empenho e 

Cooperação. 

 

Aplicação de estratégias e seus efeitos 

Relativamente à categoria Respeito, os principais problemas verificados 

na turma estavam relacionados com as interações do aluno A. Estes problemas 

ocorriam, tanto com os seus colegas de equipa, como com os restantes. Na 

sessão 1 e 2, o aluno A, numa determinada situação da aula em que estava a 

realizar jogo formal com outra equipa, chutou uma bola contra um adversário, 

insultando-o seguidamente. Face ao acontecido, verificou-se pertinente a 

aplicação de uma regra que contribuísse para suprimir este tipo de atitudes, 

tendo esta sido apresentada à turma no momento em que a situação referida 

ocorreu. A sua aplicação baseou-se na penalização de pontos da equipa do 

aluno que apresentasse este tipo de comportamento, tanto com um colega de 

uma equipa adversária, como da sua própria equipa. Para além disso, realizou-

se um diálogo individual com este aluno, com fim a sensibilizá-lo da importância 

de respeitar os colegas durante as aulas.  

Por outro lado, os restantes alunos que constituíam a equipa 

demonstravam, de uma forma geral, uma atitude respeitosa perante os 

intervenientes do seu processo de ensino (os professores e os restantes colegas 

da turma). Na realidade, tal como enunciado anteriormente, o principal problema 

incidia no aluno A, que apresentava inúmeras atitudes desadequadas para as 

aulas, até porque, em diversos momentos, não obedeceu às ordens dos 

professores, chegando mesmo a faltar-lhes ao respeito. Para além disso, sempre 

que não gostava de um colega da turma, demonstrava atitudes desrespeitosas 

quando lhe era solicitado que realizasse algum exercício com ele. O seu 

comportamento desadequado prejudicava claramente as interações que 

estabelecia com os restantes alunos da turma e também o bom ambiente da 

aula. 

Para que seja possível entender os problemas de desrespeito que 

sucediam durante as aulas, foi necessário atender às situações ocorridas fora 

do seu contexto. Tal como afirma Alves (2002), o educador deve ter em 

consideração, não só́ as relações que os educandos estabelecem na sala de 
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aula, mas também as relações sociais estabelecidas fora da escola, as quais 

podem vir a eclodir em forma de violência dentro da sala de aula. Por outro lado, 

segundo o mesmo autor, o educador deve considerar as diferenças entre os 

educandos e não tentar homogeneizar uma turma, pois essa tentativa pode 

culminar em atos de hostilidade. Como tal, a atuação do professor deve ser 

sempre no sentido de lidar com cada um dos alunos de uma forma individual, 

para além de lidar com a equipa, de forma a desenvolver um ambiente propício 

ao respeito entre todos os elementos. As principais estratégias aplicadas neste 

sentido incidiram no diálogo com os diversos alunos da equipa, individualmente, 

nas situações em que o objetivo era criar um efeito especificamente naquele 

aluno. Nestes momentos, primou-se pelo diálogo com um ou mais alunos, caso 

se verificasse necessário, pois o resultado verificado seria diferente caso o 

professor optasse por conversar com toda a equipa, ainda que ocorreram 

momentos em que esta estratégia tenha sido também aplicada. 

Para além disso, denota-se uma grande importância no facto dos alunos 

se consciencializarem das suas ações e essa é uma das tarefas mais 

importantes desempenhadas pelo professor, até porque, como Pradel e Daú 

(2009) afirmam todo e qualquer educador deve-se preocupar com as ações 

individuais e coletivas dos seus alunos, mostrando-lhes a importância dos seus 

atos e até de que forma eles interferem na sociedade. Para tal, em todos os 

momentos que os alunos eram repreendidos, quer individualmente ou em 

equipa, procurei que estes percebessem a importância do respeito em todos os 

momentos da sua vida, recorrendo a exemplos práticos de como tudo se 

processaria se as pessoas não se respeitassem nas diferentes situações da sua 

vida. Para além disso, tal como afirma Menin (2002), as pessoas devem respeitar 

algo ou alguém por entender e compreender a importância desse valor, pois se 

apenas respeitarem por temor, quando estiverem distantes desse alguém que 

os controla, provavelmente agirão conforme os valores que acreditam serem 

importantes. Desta forma, durante todo o processo, fomentou-se o respeito entre 

os alunos, de uma forma consciente, de maneira a que eles percebessem a 

importância e os benefícios de se respeitarem enquanto colegas de equipa, sem 

que este respeito necessitasse de ser imposto, pois tal como afirma a autora, 

isso só iria originar que os alunos agissem incorretamente na primeira 

oportunidade que as suas atitudes na aula não fossem observadas.  
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Denota-se que estas estratégias promoveram efeitos positivos no respeito 

demonstrado pelos alunos, principalmente no aluno A. Exemplos dessa melhoria 

foram observados na sessão 4 e 5, durante o momento de competição da aula. 

Nessa situação foi realizado jogo formal. O aluno A demonstrou uma atitude 

respeitosa quando a equipa adversária marcou um golo. Em aulas anteriores, 

perante situações semelhantes, as suas atitudes eram desadequadas, sendo 

que este aluno culpabilizava a sua equipa por sofrer golo. Precisamente na 

sessão 3, numa situação idêntica, o aluno chutou a bola de uma forma agressiva 

para o lado oposto do pavilhão, demonstrando-se revoltado com a sua equipa. 

Ainda assim, nesta situação (sessão 4 e 5), após a equipa sofrer golo, o aluno A 

pegou na bola e dirigiu-se rapidamente para o meio-campo sem protestar, com 

o intuito de retomar o jogo o mais rapidamente possível, para reconquistar a 

liderança do jogo. Nestas situações, verificou-se uma grande importância no 

diálogo com o aluno que demonstra habitualmente atitudes negativas, 

repetidamente, tal como foi aplicado nesta situação, para que ele entenda a 

importância do respeito durante as aulas de EF e também o porquê da reação 

do professor perante as suas atitudes.  

Ainda relativamente ao aluno A, na presente aula verificou-se que este 

não cooperava com os restantes colegas da equipa, principalmente com as 

raparigas. Assim, relativamente à categoria Cooperação, os problemas 

sucediam, de uma forma geral, entre todos os alunos da equipa, verificando-se 

uma grande incidência desta problemática na relação entre géneros. Este 

problema tornou-se um agente impeditivo do bom funcionamento de todas as 

aulas, pois os rapazes desvalorizavam as capacidades das raparigas e não 

cooperavam com elas, principalmente nos momentos de jogo formal. Tal como 

referem Sousa e Altmann (1999), a não interação de géneros na aula de EF está 

ligada com a formação de grupos por níveis, em que naturalmente existe uma 

separação entre géneros. O cerne deste problema centrava-se especialmente 

no facto dos rapazes não aceitarem as raparigas como membros integrantes da 

sua equipa. Por exemplo, na aula 1 e 2, os alunos realizaram unicamente jogo 

formal na parte fundamental da mesma. Durante os vários jogos realizados, 

observava-se que os elementos do género masculino da equipa, principalmente 

o aluno A, não permitiam que as raparigas jogassem e não lhes passavam a 

bola, para além de que faziam com que estas assumissem sempre a função de 
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guarda-redes. Esta problemática foi verificada, de forma significativa, nas 

primeiras aulas da UD, o que incentivou à aplicação de uma estratégia para 

combater estas situações. Desta forma, implementou-se uma regra que 

implicava que a marcação de golos pelas raparigas fosse contabilizada a dobrar, 

com o intuito de fomentar a inclusão das mesmas durante os vários momentos 

do jogo. 

Para além disso, nas aulas onde existiam as funções de árbitro e 

estatístico, as quais eram desempenhadas de forma rotativa, os rapazes 

tentavam colocar as raparigas a assumir estas funções. Isto gerava uma nova 

problemática, pois as raparigas sentiam-se excluídas e, por conseguinte, os seus 

níveis de empenhamento nas tarefas verificaram-se diminuídos. De forma a 

contrariar esta situação, procurou-se atribuir uma maior importância ao 

preenchimento das fichas de estatístico, presenteando com pontos extra as 

equipas que as preenchessem corretamente. Para que isso acontecesse, o 

aluno que realizava esta tarefa tinha de mudar consecutivamente à medida que 

decorriam os diversos jogos, pois caso isso não se verificasse, a pontuação 

atribuída à ficha de estatístico era suprimida. Para além disso, esta estratégia 

permitiu que o aluno que estivesse a preencher a ficha de estatístico sentisse 

que, se desempenhasse corretamente o seu trabalho, podia contribuir para o 

alcance dos objetivos da equipa. 

Relativamente a esta estratégia, é possível remeter para a categoria 

Participação/Empenho. No que diz respeito especificamente ao empenho, as 

principais carências observadas no desempenho das atividades centravam-se 

na aluna D. Esta apresentava bastantes dificuldades motoras que, notavelmente, 

afetavam a sua prestação durante as aulas. A aluna, principalmente em situação 

de jogo formal, demonstrava receio em interferir no jogo porque tinha medo de 

errar e da atitude dos seus colegas, assumindo assim, quase sempre, uma 

atitude passiva durante o jogo. Tal como referido anteriormente, visto que esta 

também se empenhava pouco durante as aulas, não proporcionava muitas 

oportunidades para ultrapassar as suas dificuldades. Porém, ainda que 

possivelmente o acompanhamento dos seus colegas de equipa não fosse o mais 

adequado dadas as dificuldades que apresentava no desempenho de algumas 

tarefas, a própria aluna admitiu a contribuição importante deles para a sua 

evolução. Tal é possível comprovar com a sua declaração escrita como resposta 
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ao questionário no final da aula: “Tive algumas dificuldades em dirigir a bola em 

zig-zag. Senti que os meus colegas me ajudaram, disseram-me para tocar na 

bola com o pé de lado e isso ajudou-me”. Desta forma, conseguiu-se observar 

que em algumas aulas os alunos cooperavam entre si, o que permitia uma 

melhoria da prestação de todos. Ainda assim, noutras aulas foi observável que, 

principalmente o aluno A, nem sempre tinha uma atitude adequada para com os 

restantes colegas, tal como é possível verificar com a resposta da aluna E 

durante a entrevista realizada no final da aula: “Durante a aula, o aluno A 

insultou-me a mim e ao aluno B porque estávamos a perder no jogo”. Dos 

problemas apresentados surgem duas estratégias, sendo a primeira relativa à 

problemática apresentada anteriormente. Face às atitudes de desrespeito 

demonstradas pelo aluno, surge a necessidade de solucionar este problema, 

pois verificou-se que este interferia diretamente com a cooperação da equipa. 

Para tal, observou-se que a melhor forma seria falar com o aluno individualmente 

no final da aula, para o fazer perceber da importância das suas atitudes. Neste 

diálogo, o aluno não foi muito recetivo, ainda que o professor que realizou esta 

conversa tivesse combinado com ele que se ia comportar melhor nas próximas 

aulas e ia ajudar a sua equipa para conseguirem ganhar mais jogos e fazer com 

que a equipa fosse melhor. O professor valorizou o fator da pontuação, pois era 

algo que o aluno se identificava e então, desta forma, conseguiu apelar à 

alteração dos seus comportamentos. 

Para além disso, a partir daquela aula foi aplicada a segunda estratégia, 

em que foi imposta uma regra. Esta acarretava uma penalização de dois minutos 

que impedia a permanência em jogo, sempre que algum aluno não respeitasse 

um colega da sua equipa, das restantes equipas ou um professor. Para além 

disso, ao fim de três penalizações, este aluno seria expulso até ao final desse 

jogo. Esta regra naturalmente foi benéfica para todos os alunos, ainda que os 

maiores ganhos se tivessem verificado no aluno A, pois os problemas deste teor 

eram mais reincidentes da sua parte ao longo das aulas. Desta forma, ele 

conseguiu consciencializar-se das punições que advinham caso este 

demonstrasse atitudes incorretas, o que prejudicava diretamente a sua equipa. 

Para além disso, sempre que era realizada competição durante as aulas, 

jogavam unicamente quatro alunos, visto que o outro aluno se encontrava a 

desempenhar os papéis de estatístico ou árbitro, tal como referido anteriormente. 
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Ainda assim, cada vez que uma equipa ficava sem um aluno durante o jogo por 

este ter cometido uma penalização, a equipa ficava sem menos um elemento no 

jogo. 

Nas aulas seguintes foi observável que as atitudes do capitão de equipa 

mudaram significativamente, principalmente durante os jogos, pois estes eram 

os momentos em que ele discutia com os outros elementos da equipa, chegando 

mesmo a insultá-los. Desta forma foi possível que este aluno conseguisse 

perceber a sua importância para a equipa e que esta precisava dele para que 

tudo corresse bem, assim como cada um dos seus elementos. Ele 

desempenhava a função de “coração da equipa”. 

Esta foi uma grande problemática verificada, principalmente nas primeiras 

aulas, pois o aluno A não apresentava interesse no desempenho das diferentes 

tarefas inerentes à sua função. Esta dificuldade está relacionada com a categoria 

Participação/Empenho e era visível principalmente pelo facto do aluno não 

assumir o papel que lhe era solicitado com empenho, tal comportamento que era 

pretendido esta categoria. Desta forma, os problemas verificados ao longo das 

aulas acabaram por gerar dificuldades dentro da própria equipa. Este 

demonstrava que lhe era indiferente desempenhar ou não a função de capitão 

de equipa e, como tal, não se sentia responsabilizado quando não agia 

corretamente em prol da mesma e era punido. Aquilo que era requerido da sua 

parte era que assumisse o seu papel de capitão de equipa, tal como os outros 

elementos também tinham de desempenhar com empenho os papéis que lhes 

eram solicitados durante as aulas. Dentro da equipa, com a aplicação do MED, 

pretendia-se que o líder assumisse a responsabilidade de unir os elementos do 

grupo, para que juntos fossem capazes de alcançar os objetivos a que se 

propõem. A liderança apresenta uma forte ligação com a motivação, pois um 

líder eficaz sabe como motivar o seu grupo. Desta forma, o facto deste aluno não 

agir corretamente destabilizava toda a equipa, pois o seu comportamento 

acabava por influenciar o comportamento do grupo. 

Na sessão 3 observou-se que, para além da equipa não cooperar nos 

diferentes exercícios da aula, também não demonstrava cooperar no 

desempenho das restantes tarefas da mesma, tal como era pretendido com a 

aplicação do MED. Por outro lado, foi observado que, durante todas as aulas, 

não havia uma interação entre todos os alunos da turma, sendo que essa 
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interação era quase unicamente observada entre o aluno A e o aluno C. Essa 

situação era reconhecida pelos restantes alunos da equipa, até porque, tal como 

referiu a aluna E numa resposta a uma entrevista, quando lhe foi questionado se 

gostava da equipa onde estava: “Mais ou menos porque o capitão de equipa está 

quase sempre na brincadeira com o aluno C durante as aulas”. Posto isto, 

segundo a perceção desta aluna, o capitão de equipa interagia só com o aluno 

C durante as aulas, para além de que estão quase sempre na brincadeira, o que 

acabava por prejudicar a equipa. 

Por outro lado, até ao momento, denotava-se que a equipa não trabalhava 

como um só, corroborando com a opinião do aluno C quando lhe foi questionado 

se considerava que a sua equipa era unida: “Acho que a minha equipa não é 

unida porque não trabalhamos em conjunto. Sinto que o capitão de equipa não 

está muito interessado”. Para fomentar a interação entre os alunos durante as 

aulas, principalmente nas tarefas da aula, a partir desta aula foram selecionadas 

algumas rotinas que permitiam à equipa ganhar pontos, caso fosse a primeira a 

realizar determinada tarefa. A primeira estratégia foi respeitante ao começo da 

aula. Depois da instrução inicial em todas as aulas, após um sinal sonoro, todos 

os alunos da turma tinham de vestir o mais rapidamente possível o colete da cor 

da sua equipa. A atribuição da pontuação era realizada à equipa que se 

colocasse primeiro no respetivo cone (informação explicada na instrução inicial) 

e que os cinco alunos estivessem com o colete corretamente vestido. Para tal, 

após o apito do professor, todos os alunos da equipa corriam rapidamente para 

apanhar os coletes e ajudavam os colegas a vesti-los, caso fosse necessário, 

para que a equipa ganhasse pontos. Observou-se que a equipa demonstrava 

preocupação em realizar esta tarefa eficazmente e foram observadas várias 

atitudes dos alunos da equipa a ajudar os colegas. Ainda assim, esta tarefa 

demonstrou-se bastante difícil, pois uma outra equipa da turma realizava-a muito 

eficazmente e com um ótimo trabalho em equipa. Como tal, para os conseguirem 

superar e ganhar a pontuação, estes esforçavam-se para serem os primeiros a 

terminar a tarefa. Desta forma, denota-se uma grande importância do nível de 

desafio das tarefas propostas para conseguir motivar os alunos da turma. 

Por outro lado, sempre que terminava um exercício e para que fosse 

realizada a instrução do próximo, a partir do momento que o professor indicava, 

a primeira equipa a reunir-se à frente da baliza, ganhava pontos. Esse local era 
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onde os alunos se colocavam para iniciar as aulas, ouvir as instruções dos 

exercícios e reunir sempre que o professor queria transmitir alguma informação. 

Ainda relativamente a esta estratégia, a equipa demonstrou bastante interesse 

em ser a primeira. Observou-se que, por vezes, alguns alunos estavam 

distraídos e os outros puxavam-nos para serem mais rápidos e ganharem a 

pontuação respetiva. 

Com a adoção destas estratégias também foi possível potenciar as 

transições das aulas e, desta forma, foi rentabilizada a aplicação do MED e do 

uso da pontuação, promovendo um maior tempo de prática na aula. Claramente 

que as estratégias adotadas ao longo da UD, no sentido de melhorarem a 

cooperação entre os elementos da equipa, causaram efeitos positivos nas 

restantes categorias, principalmente na categoria Participação/Empenho 

Durante todas as aulas, os exercícios da ativação geral foram planeados 

com o objetivo de fomentar a cooperação entre os alunos da equipa. Estes eram 

sempre delineados recorrendo à competição e, sempre que possível, 

englobavam atividades com o desempenho das diferentes habilidades da própria 

modalidade. Ainda assim, a maior parte das vezes, eram realizados por vagas e 

quase sempre por estafetas, em que o objetivo era que os alunos realizassem o 

percurso o mais rápido possível e, como tal, nem todas as tarefas recorriam ao 

uso de bola. Em algumas aulas era observado que, quando decorriam estes 

exercícios, alguns alunos eram colocados de parte. Face a esta problemática, 

uma das estratégias foi selecionar exercícios em que a escolha das ações que 

deveriam ser executadas em cada um dos percursos fosse planeada de forma a 

atender às caraterísticas de cada um dos elementos de equipa. Desta forma, foi 

possível que cada um dos alunos se sentisse útil no desempenho da sua função 

e que contribuíam para o sucesso da equipa e, ainda o mais importante, que 

realmente trabalhassem em equipa. Exemplo da aplicação desta estratégia 

verificou-se na aula 6 e 7, em que foram entregues skill cards e o exercício 

selecionado englobava 5 percursos, os quais tinham que ser realizados por todos 

os elementos da equipa, um para cada percurso. Aquando do momento da 

entrega dos respetivos papéis, o professor esclareceu a todas as equipas que 

tinham de chegar a um consenso entre eles acerca de quem é que realizava 

cada um dos percursos. Deste modo, tal como referido anteriormente, para que 

todos os alunos pudessem ter sucesso no desempenho da sua função e sentir 
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que contribuíam para o bem da equipa, foram selecionadas tarefas que iam ao 

encontro das qualidades de cada um dos alunos (e.g. o aluno mais leve, cujos 

colegas tinham que levar em “cadeirinha”; o mais hábil com a bola, que tinha de 

percorrer um percurso em “zig-zag”; o mais rápido, que tinha de realizar um 

percurso o mais rapidamente possível; entre outros). É importante referir que 

este exercício se verificou um sucesso no desenvolvimento das interações entre 

os elementos da equipa, principalmente na integração da aluna D, que era a 

aluna mais leve da turma e, como tal, a equipa conseguiu vencer o exercício 

duas vezes consecutivas. Durante as restantes aulas da UD foram aplicados 

exercícios com uma estrutura semelhante a esta, pois verificou-se que estes 

nutriam efeitos bastantes positivos no que diz respeito à cooperação, ao 

empenho e às interações dentro do grupo. 

Recorrendo às entrevistas dos alunos, foi possível verificar que a 

importância dos exercícios realizados na parte inicial da aula também era 

reconhecida pelos alunos, tal como foi possível verificar com a declaração da 

aluna E, quando lhe foi questionado se considerava que se dava melhor com os 

seus colegas de equipa depois de iniciar a época desportiva: “Sim, estamos 

melhores. E quando é o aquecimento trabalhamos todos juntos”. 

Ainda assim, por vezes, é necessário dar resposta às atitudes 

desadequadas dos alunos quando estes se focam unicamente em ganhar os 

jogos ou os exercícios (momentos em que a equipa também obtém pontos). No 

decorrer das aulas, com todo o incentivo à competição, inerente à aplicação do 

MED e da própria pontuação contabilizada, na aula 4 e 5 observou-se que, por 

vezes, os alunos se preocupavam demasiado com ganhar e descuravam valores 

que são extremamente importantes para as aulas de EF (e.g. fair-play, respeito, 

aceitação, cooperação). É importante ressalvar que, com a aplicação do MED, 

deverá existir um cuidado acrescido para controlar eventuais efeitos negativos 

decorrentes de uma focalização exagerada na vitória e, como tal, importa 

“chamar a atenção dos jovens para as dimensões éticas e positivas da 

competição, valorizar o esforço, ensinar as equipas a saber lidar com a vitória e 

a derrota, ensinar, também, os princípios e regras do fair play, o valor do trabalho 

em equipa e da preocupação com os outros” (Rosado & Ferreira, 2011, p. 188). 

Nos diversos momentos em que foram verificados comportamentos impróprios 

por parte dos alunos, em que estes desrespeitassem as dimensões éticas 
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inerentes à competição, o professor realizava um diálogo com esse(s) aluno(s) 

individualmente, com o objetivo de o(s) fazer reconhecer a magnitude das suas 

atitudes. Caso esta estratégia não surtisse efeito, eram retirados pontos à equipa 

no próprio momento em que a situação ocorresse. Toda a turma tinha 

conhecimento desta regra e, como tal, a equipa primava pelo fair play para com 

as restantes equipas e o árbitro. 

Por outro lado, ainda que não fosse tão frequente, quando um 

aluno/equipa demonstrava uma atitude verdadeiramente exemplar, era 

presenteada com uma pontuação extra. Naturalmente os momentos em que esta 

situação ocorreu foram escassos, ainda assim, estes tinham uma grande 

importância para os alunos, dado o reconhecimento do seu valor perante toda a 

turma. 

Na sessão 6 e 7 verificou-se a pertinência de adotar uma estratégia no 

próprio decorrer da aula. Visto que o aluno B não podia realizar a prática motora 

da aula, o professor atribui-lhe algumas funções durante o seu decorrer, 

maioritariamente de gestão e organização do material. Com o objetivo de o 

sensibilizar acerca dos comportamentos dos seus colegas de equipa, o professor 

pediu ao aluno que o acompanhasse ao longo de toda a aula. Recorrendo aos 

vários momentos da aula, foi possível que o aluno observasse diferentes 

situações em que os restantes elementos da sua equipa demonstravam atitudes 

inapropriadas para a aula. Desta forma, este observou esses comportamentos 

inapropriados que, por vezes, também ele os realizava durante as aulas. Dada 

a proximidade verificada entre o professor e o aluno nesta situação, verificou-se 

ser um bom momento para apelar a reflexão do aluno B, face às diferentes 

problemáticas da aula, com o objetivo que este alterasse também o seu 

comportamento e as suas atitudes durante a mesma. Por outro lado, visto que 

ele alegava constantemente não estar integrado na equipa por culpa dos seus 

colegas, foi um bom momento para que percebesse como poderia ultrapassar 

essa dificuldade, adotando diferentes atitudes durante as aulas. 

Respeitante também à problemática das interações verificada na turma, 

ao longo de todas as aulas verificaram-se problemas de comportamento por 

parte de alguns alunos da equipa. Era observável que esses comportamentos 

prejudicavam as interações que estabeleciam entre si, principalmente pelo facto 

de que os levavam a não interagir com todos os colegas da equipa. Uma 
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estratégia adotada desde o início da UD, com vista a obter melhorias no seu 

comportamento que claramente promoveram melhorias nas interações dos 

alunos durante as aulas, foi a criação de uma tabela de comportamento, onde 

cada aluno, no final da aula, classificava o seu comportamento (smile verde, 

amarelo e vermelho). O procedimento cingia-se da seguinte forma: no final da 

aula seguinte era apresentada a tabela de comportamento, onde estava incluída 

a avaliação realizada pelo aluno e também a atribuição do professor. De forma 

a que esta informação influenciasse a atitude dos alunos durante toda a época 

desportiva, a atribuição do comportamento dos alunos realizada pelos 

professores contabilizava pontos para aquela aula. Foi observável que, num 

momento inicial da UD, esta estratégia não surtiu muito efeito na equipa. Posto 

isto, a contabilização da pontuação dos smiles vermelhos passou a ter um peso 

maior na pontuação final de cada equipa e, desta forma, verificou-se uma maior 

preocupação dos alunos em demonstrarem um comportamento adequado 

durante a aula. Para além disso, com a aplicação desta estratégia, verificaram-

se algumas melhorias na categoria Cooperação, pois os alunos agiam como um 

grupo, cobrando dos colegas caso estes tivessem um mau comportamento, pois 

tal facto prejudicava a pontuação da equipa. 

Na aula 6 e 7 verificou-se que, na sua parte final aquando da realização 

do grito de equipa, o aluno A não fez o grito com os seus colegas. Após alguma 

insistência da parte do professor, este continuou sem realizar aquilo que lhe foi 

pedido. Para combater esta adversidade, passaram também a ser atribuídos 

pontos extra à equipa que realizasse o melhor grito no final de cada aula. Desta 

forma, verificou-se um maior empenho por parte do aluno e também da restante 

equipa, para além de que foram fomentados os comportamentos requeridos para 

a categoria Cooperação. Admite-se que esta estratégia poderia ter sido aplicada 

desde as primeiras aulas, pois, ainda que esta situação de recusa por parte do 

aluno não tenha sido verificada de uma forma tão acentuada nas restantes aulas, 

seria uma forma de autenticar o espírito pelas equipas fomentado ao longo da 

aplicação do MED. 

Durante a aula 8 foi observado que, na realização de um exercício de 

competição onde era exercitado o controlo de bola, a equipa nunca conseguia 

ganhar dadas as grandes dificuldades demonstradas pela aluna D. Não 

obstante, denotou-se que esta estava bastante esforçada para realizar a tarefa 



 

134 

pretendida e que continuou com bastantes dificuldades após os feedbacks 

emitidos pelo professor para a auxiliar na execução desta habilidade. Posto isto, 

verificou-se pertinente adotar uma estratégia no próprio momento da aula para 

valorizar o esforço da aluna, para que ela não desanimasse e a equipa não 

saísse prejudicada. A partir daquele exercício, foram também atribuídos pontos 

extra para a equipa que se demonstrasse mais esforçada durante a realização 

do exercício e, ainda que a equipa não ganhasse a pontuação respeitante ao 

exercício, ganhava pontos pela atitude demonstrada ao longo da tarefa. 

Por último, aquando do planeamento das aulas da UD, uma das 

prioridades era que existisse, pelo menos, um exercício no qual se procedesse 

à entrega de skill card. Esta decisão tinha o intuito de promover tarefas de ensino 

entre pares e também fomentar a Cooperação entre os alunos da equipa. Nestes 

momentos, o professor que liderava a aula não procedia a qualquer tipo de 

explicação acerca do exercício e os alunos tinham de, autonomamente, lêr a 

descrição do mesmo e discutir as suas ideias para posteriormente realizar 

corretamente o exercício (e.g. quando tinham de decidir que elemento da equipa 

é que assumia qual função ou realizava qual percurso no exercício). A sua 

entrega nas aulas surge “com o propósito de fomentar a autonomia, a liderança 

e a partilha de responsabilidades na organização da experiência desportiva 

através de uma transferência progressiva de poder para os alunos” (Graça & 

Mesquita, 2013, p. 15). Por outro lado, ocasionalmente, a equipa foi selecionada 

para realizar a demonstração do exercício para as restantes equipas da turma, 

com o objetivo de aumentar a sua atenção durante a leitura do skill card, uma 

vez que eram retirados pontos à equipa que não soubesse o que tinha de fazer 

no momento em que lhe fosse pedido pelo professor que demonstrasse. 

Por outro lado, em alguns exercícios realizados durante as aulas, onde 

não era entregue skill card à equipa, a demonstração também era requerida 

estrategicamente para que os alunos prestassem uma atenção mais focalizada 

na explicação do professor. Tal decisão deveu-se ao facto de, por vezes, estes 

se encontrarem na brincadeira, principalmente o aluno A com o aluno C. 

 

 



 

135 

Conclusão 

O presente estudo teve como objetivo verificar o efeito da aplicação do 

MED nas interações entre os alunos na modalidade de futebol. Face à discussão 

de resultados apresentada anteriormente, é possível depreender que ocorreu 

uma evolução positiva no que concerne às categorias sujeitas a observação. A 

categoria na qual se constatou maiores alterações foi a Cooperação, pois 

verificou-se que os elementos da equipa alteraram os seus comportamentos no 

que diz respeito a esta. Com a sucessiva aplicação de estratégias, eles 

demonstraram atitudes de entreajuda para com os colegas, auxiliando-os na 

superação das suas dificuldades, com vista a atingir o sucesso da equipa, tal 

como era pretendido nesta temática. Na realidade, as principais diferenças 

verificadas foram ao nível da inclusão das raparigas nas diferentes tarefas das 

aulas e também da atitude demonstrada pelo aluno A, pois este era o mais 

problemático da turma. 

O facto deste estudo ser de investigação-ação significa que houve um 

processo de constante observação e atuação, ou seja, perante as dificuldades 

encontradas eram aplicadas estratégias e verificados os seus efeitos, 

traduzindo-se num ciclo constante de atuação por parte do professor. Deste 

modo, foi possível potenciar o processo de ensino-aprendizagem porque o seu 

planeamento foi constantemente ajustado de acordo com as necessidades da 

prática. Efetivamente, verificou-se a existência de melhores condições para a 

ocorrência de aprendizagem. 

Importa referir que, apenas é possível afirmar que a aplicação do MED 

surtiu efeito positivo nas interações dos alunos neste contexto específico. Como 

tal, sugere-se que, para um futuro estudo se considere um número de 

participantes mais amplo, de forma a procurar resultados que permitam 

compreender qual o resultado da aplicação do MED num público mais 

abrangente.  
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5. DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL 

Como refere Matos (2014/2015, p.7)11, esta área “engloba atividades e 

vivências importantes na construção da competência profissional, numa 

perspetiva do seu desenvolvimento ao longo da vida profissional, promovendo o 

sentido de pertença e identidade profissionais, a colaboração e a abertura à 

inovação”. 

Nesta medida, o trabalho desenvolvido pelo professor só poderá ser 

potenciado se este compreender e se envolver no contexto em que decorre a 

sua atividade.  

5.1 O desenvolvimento decorrente do Estágio Profissional 

Ao longo de todo o processo do EP, o EE desenvolve inúmeras valências 

ao nível profissional e até ao nível pessoal. Neste subcapítulo irei desenvolver 

alguns temas que suscitaram o meu interesse durante este processo. 

5.1.1 O professor reflexivo 

“O que me salva nesta experiência repetitiva é a minha capacidade de renovar 

incessantemente a visão das coisas”.  

Miguel Torga (1907-1995) 

 

Tal como é mencionado pelo autor acima supracitado, a capacidade de 

renovar incessantemente a visão das coisas poderá ser aquilo que salva a 

evolução de uma determinada “experiência”. A capacidade de refletir sobre as 

ações é uma das estratégias mais eficazes para evoluir. Tal como refere 

Shulman (1986), a reflexão é o processo pelo qual o professor aprende a 

experiência. É o que o professor faz quando, em retrospetiva, analisa o ensino e 

a aprendizagem, reconstrói os conhecimentos, os sentimentos e as ações, não 

sendo apenas uma mera disposição ou conjunto de estratégias.  

O EP tem como ponto basilar a adoção de uma atitude reflexiva, tendo 

como propósito a evolução do EE ao longo de todo o processo. A profissão 

                                                 
11 Normas Orientadoras do Estágio Profissional é um documento interno da unidade 

curricular Estágio Profissional, do 2º ciclo em Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e 
Secundário, da FADEUP, elaborado pela doutora Zélia Matos. 
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docente pressupõe o domínio do modelo reflexivo, para que todo o processo de 

ensino-aprendizagem decorra da forma mais correta, com o constante 

questionamento do professor acerca de tudo aquilo que lhe diz respeito pois a 

reflexão tem a capacidade de alterar o ensino (Tsangaridou, 2005). A reflexão 

surgiu no EP como um elemento essencial, pois permitiu-me aprender a procurar 

soluções e estratégias para ultrapassar as dificuldades que foram surgindo na 

prática. Até porque, este processo permite a tomada de consciência, por parte 

do professor, acerca do seu pensamento sobre a prática, da sua forma de atuar 

e, paralelamente, na pesquisa das respostas mais acertadas face aos problemas 

derivados da praxe educativa (Alarcão, 1996). 

Desta forma, a prática assume um papel fundamental na conversão do 

conhecimento adquirido para a sua aplicação concreta. Contudo, esta só terá o 

devido valor caso seja sujeita a uma constante reflexão, atendendo aos pontos 

positivos e, sobretudo, aos pontos negativos, ou seja, as várias problemáticas 

encontradas deverão ser alvo de análise e consequente resolução (Rodrigues, 

2001). No entanto, o processo reflexivo não surge de uma forma espontânea, 

mas sim, fruto de um trabalho constante, consciente e persistente, do 

profissional, acerca do que desenvolveu e, consequentemente, das tomadas de 

decisão baseadas no conhecimento adquirido (Rodrigues, 2001). 

De acordo com o supra exposto, a profissão docente pressupõe o domínio 

da reflexão. Ao longo dos tempos tem-se tornado cada vez mais frequente o 

conceito da reflexividade da ação nos profissionais pedagógicos. Este processo 

consiste na análise e interpretação das nossas ações, com o intuito de perceber 

as razões do nosso comportamento perante situações que ocorrem no contexto 

real de atuação e a sua alteração/adequação. Esta procura de motivos e 

explicações das lógicas interpretativas servem para auxiliar o professor a 

compreender as suas ações, a identificar problemas e dificuldades, assim como 

encontrar possíveis soluções viáveis para essas mesmas questões. Assim, a 

reflexão sobre as práticas do professor conduz à melhoria das mesmas, com 

vista à modificação e reformulação da atividade. 

No que concerne à minha prática ao longo do EP, observo que o facto de 

adotar uma atitude reflexiva me tornou mais eficiente na execução das diferentes 

tarefas, pois uma das dificuldades iniciais cingia-se à capacidade de produção 

eficaz de trabalho, o que acabou por prejudicar a concretização das tarefas pela 
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minha parte. Tal como é possível observar na reflexão seguidamente 

apresentada, esta foi a principal dificuldade sentida no final do primeiro período 

do estágio. 

 “Considero que não tenho falta de tempo para trabalhar, no entanto sei que tenho 

de me organizar melhor para o rentabilizar e não perder tanto tempo a realizar 

algumas tarefas que deveriam ser mais efetivas. Na minha opinião, esta grande 

reflexão acerca da minha prestação enquanto professora estagiária irá permitir um 

grande avanço no restante ano letivo. Estou pronta para tirar partido máximo do 

que este ano me pode dar” (Reflexão final do 1º período). 

5.1.2 O contributo das aulas observadas 

O meu desenvolvimento enquanto profissional ao longo deste EP não 

teria sido tão profícuo sem o desenvolvimento da capacidade de “observar”. 

Uma das funções que me foi requerida (realizar) no âmbito do EP foi a 

observação de 30 aulas. Estas observações englobavam as aulas dos meus 

colegas do NE, de outros professores do gabinete de EF e do PC. Essa 

distribuição foi realizada entre o NE e posteriormente partilhada com a PC, 

resultando um documento com a respetiva distribuição. Ao longo do ano letivo, 

este documento sofreu alguns ajustes, uma vez que, inicialmente, concordamos 

em não observar aulas correspondentes a momentos de avaliação devido ao 

facto destas apresentarem uma estrutura bastante diferente das restantes. Para 

a sua realização foi utilizada uma ficha de observação (Anexo IV), a qual se 

verificou diferente em cada um dos períodos do ano letivo. Nestas estavam 

contidos os critérios que deveriam ser observados, face a cada um dos objetivos 

definidos para cada período (controlo da turma, gestão dos tempos de aula e 

emissão de feedback). Fazendo uma retrospetiva de todo este processo, sinto 

que teria sido vantajoso observar pelo menos uma aula de cariz avaliativo, pois 

como EE sempre senti algumas dificuldades na preparação e posterior aplicação 

das aulas de avaliação e denoto que a partilha de ideias no que concerne a esta 

temática poderia ser proveitosa para todos. 

Para além disso, sempre tivemos a preocupação de observar as mesmas 

aulas de todos os colegas estagiários, para que depois pudéssemos proceder a 

um diálogo e partilha de ideias e opiniões no final da respetiva aula, sobre a 

observação realizada por cada um de nós. Tivemos sempre interesse em que 



 

142 

que essa observação também fosse realizada pelo PC, para que este também 

pudesse partilhar a sua opinião perante os acontecimentos da aula, opinião mais 

valiosa, fruto de uma maior experiência da sua parte. Desta forma, as reflexões 

das observações efetuadas eram mais ricas, pois resultavam de quatro 

observadores (3 EEs mais o PC). 

Para além dos momentos e datas formais em que definimos para realizar 

a observação das aulas, a mesma ocorreu constantemente ao longo do ano, pelo 

que a nossa presença nas aulas uns dos outros era frequente e manteve-se 

durante o primeiro e segundo período do ano letivo. Em qualquer aula que 

estivéssemos presentes, caso ocorresse alguma situação que justificasse uma 

reflexão da nossa parte, partilhávamos as nossas ideologias face a essas 

situações.  

Admito que seria interessante termos adotado estratégias no sentido de 

alterar a colocação espacial dos observadores no espaço de aula, na medida em 

que alterava o campo de visão e a perceção da aula. Se assim tivesse ocorrido, 

poderia ser que as opiniões dos observadores não fossem influenciadas pelas 

opiniões dos colegas, tal como por vezes sucedeu ao longo do ano letivo. 

A tarefa da observação permitiu a análise de situações decorrentes da 

aula levando à reflexão desses acontecimentos no momento e posteriormente 

em grupo no final da prática. Tenho consciência que estas tarefas me permitiram 

confrontar metodologias e estratégias de intervenção que me fizeram refletir 

sobre toda a prática, tanto no que se refere a situações inerentes às minhas 

aulas, como às aulas dos meus colegas. 

As principais vantagens da sua realização residem na confrontação com 

questões do contexto real da aula, decorrentes de situações inesperadas ou até 

incidentes que não me tenha apercebido durante o seu decorrer, que me fizeram 

refletir de uma forma mais aprofundada. 

A visualização como observadora de alguns problemas ocorridos nas 

turmas dos meus colegas permitiu-me antecipar possíveis procedimentos que 

poderia adotar, tais como medidas e estratégias específicas para dar resposta a 

tais comportamentos. 

Adicionalmente à vantagem de observar os outros, o facto de nós próprios 

sermos alvo de observação acarreta mais-valias, na medida em que podemos 
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obter inúmeras críticas construtivas que nos possibilitarão evoluir no 

desempenho das nossas funções. 

Admito que, inicialmente, esta prática me provocava algum desconforto, 

um certo receio de errar. Todavia, no decurso do ano letivo consegui adaptar-

me a estas situações e consentir que estes momentos seriam positivos para me 

ajudar a melhorar as minhas funções, a evoluir como professora e ir-me-iam 

auxiliar a dar resposta a alguns dos meus problemas. Rapidamente passei do 

sentimento de desconforto para o sentimento de confiança. 

Em suma, estas observações tiveram uma enorme importância devido à 

sua contribuição na evolução do EE, principalmente na realização da exposição 

de todas as ideologias apreendidas pós a observação da aula. Relativamente à 

observação entre colegas, Alarcão e Tavares (1987) afirmam que “o fulcro desta 

atividade reside na colaboração que se manifesta no encontro de colegas que, 

numa atitude não avaliadora, se debruçam sobre os dados colhidos durante uma 

observação realizada para descortinarem o sentido de um aspeto específico do 

ato do ensino-aprendizagem”. 

5.1.3 A formação contínua 

Ao longo do ano letivo usufruí de um processo de formação contínua que 

decorria todas as segundas-feiras na faculdade. Este processo era garantido 

através das sessões de trabalho relativas ao EP e às aulas da Unidade Curricular 

de Tópicos I (1º Semestre) e II (2º Semestre). Considero que o facto de ter 

frequentado estas sessões foi bastante valioso para a minha evolução enquanto 

EE, pois permitiam, para além de tudo, que realizasse uma revisão acerca das 

aulas da Didática Específica das várias modalidades frequentadas no primeiro 

ano do 2º ciclo de Ensino da EF. Por outro lado, estas sessões permitiram ainda, 

alargar os meus conhecimentos e adquirir novas noções de estratégias e 

metodologias acerca da função de professor. O facto de perceber a importância 

destas sessões levou-me a procurar estar o mais possível presente nas mesmas 

ao longo de todo o ano letivo, pois estas traduziram-se numa mais-valia para o 

meu desenvolvimento. De todas as sessões assistidas, a que eu depositei uma 

maior importância foi aquela em que foi abordada a temática da realização do 

RE e da sua apresentação, pois considero que tenha sido determinante para 
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orientar todo o processo que iria ter de realizar ao longo do ano. Por outro lado, 

aquela que eu considero que teve uma maior influência prática no contexto da 

escola, foi a que abordou o treino funcional, visto que na escola tive de lecionar 

as sessões do Ateliê de EF, mas também com benefícios para o 

desenvolvimento da condição física dos meus alunos durante as diferentes 

aulas.  
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6. CONCLUSÕES E PERSPETIVAS PARA O FUTURO 

Terminada esta grande etapa da minha vida, afirmo com toda a convicção 

que este ano foi, sem dúvida, o melhor ano de todos aqueles que vivenciei na 

minha formação superior. Observo que este foi repleto de experiências positivas, 

quer do ponto de vista profissional, quer humano, as quais irão perdurar de uma 

forma especial. 

Porém, mais do que este grande ano, realço a magnitude destes cinco 

prósperos anos, de licenciatura e mestrado. As experiências que tive a 

oportunidade de viver nesta Faculdade, dita a melhor do país, foram sem 

qualquer dúvida proveitosas para a minha formação e para o meu 

desenvolvimento. 

Durante este ano tive o privilégio de realizar o EP numa escola que 

sempre me acolheu da melhor forma possível e que sempre me fez sentir em 

casa. Sei perfeitamente que, para outros, talvez esta escola não correspondesse 

às suas expectativas, que não fosse a escola com as melhores instalações, com 

os melhores alunos e onde o EP iria proceder da forma mais facilitada, onde tudo 

seria um mar de rosas. Todavia, na minha opinião, esta foi a melhor escola onde 

poderia experienciar esta vivência, que foi deveras gratificante e me 

proporcionou tudo aquilo que tive a oportunidade de viver durante a minha 

estadia e até, que me tornou aquilo que sou hoje. 

No que diz respeito ao desempenho das minhas funções durante o EP, 

observo que adquiri inúmeras competências pedagógicas, didáticas e científicas, 

que me permitiram exercer as várias tarefas inerentes à profissão de professor 

de EF. Reconheço que uma das maiores competências desenvolvidas, e a qual 

sentia mais receio antes de iniciar esta grande caminhada, foi a responsabilidade 

exercida perante o PC, a turma, a escola e a faculdade. Destaco variadíssimos 

requisitos vinculados a esta competência, entre eles a assiduidade, a 

pontualidade, o desempenho dos conhecimentos e o comportamento social 

perante toda a comunidade escolar. Ainda assim, constato que a capacidade 

que mais potencializei ao longo de todo este processo foi, sem dúvida, a 

capacidade de refletir. Realizando uma retrospetiva sobre o ano letivo, mediante 

todas as valências que aprimorei durante o desempenho das minhas funções 

como EE, posso considerar que esta foi aquela que me permitiu evoluir mais 
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enquanto profissional, pois proporcionou-me maiores ganhos e o 

desenvolvimento das minhas competências. Esta assumiu-se como a 

capacidade de conseguir interligar os conhecimentos teóricos com a prática. 

Apenas através da reflexão, à qual estava inerente um processo de 

autoavaliação, é que consegui evoluir tal como desejava e como me era imposto. 

Observo que dei um grande passo a partir da altura que consegui olhar para 

cada momento e identificar aquilo que deveria ser alterado, com vista a potenciar 

os objetivos pretendidos. Reconheço que esse seja, talvez, um dos maiores 

objetivos do EP, potenciar ao EE o desenvolvimento desta capacidade. Não 

menos importante, admito que irei retirar frutos dessas melhorias, não só a nível 

profissional, como a nível pessoal. Só agora entendo a necessidade das pessoas 

refletirem nas suas vidas, pois creio que só agora é que o comecei a realizar 

mais profundamente. Penso que é exequível alcançar objetivos que de outra 

forma seria impossível e a evolução com o recurso à reflexão é muito mais 

significativa. 

Constato, com certeza, que esta experiência sem a colaboração de todos 

os intervenientes que fizeram parte deste processo, direta ou indiretamente, não 

teria alcançado tanta relevância na minha vida. Foram todas essas pessoas que 

tornaram este ano tão especial para mim, tendo aproveitado ao máximo as 

oportunidades disponíveis e a vivência de situações inesperadas. 

Ainda que tenha sido um ano tão trabalhoso e fatigante, e apesar que em 

alguns momentos os resultados não tenham ido ao encontro das minhas 

expectativas, afirmo, sem qualquer dúvida, que todo o esforço e dedicação 

compensaram com todas as valências que o EP me concedeu. Ainda assim, sei 

que a formação é um percurso interminável, do qual o EP corresponde apenas 

ao seu início. A competência não pode ser vista como um fim em si mesma, pois 

não se trata de um destino, mas sim de um percurso. 

Terminada esta caminhada, sinto uma mescla de tantos sentimentos e um 

desejo enorme que este sonho se torne realidade, que um dia consiga fazer 

aquilo que realmente me apaixona. 

O sonho de “Ser Professor” tornou-se uma realidade, ainda que 

transversalmente a uma experiência de EP. Tive a oportunidade de viver o quão 

mágico é ensinar e também aprender com quem ensinamos, pois verifica-se uma 
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aprendizagem mútua entre o professor e o aluno, uma partilha constante de 

conhecimentos e também de valências. 

Observo que não foi uma missão fácil, mas admito que ainda que a tarefa 

fosse exigente, o desejo era maior. 
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8. ANEXOS 

Anexo I – Ficha de caracterização do aluno 
 
 

1. IDENTIFICAÇÃO DO ALUNO   n.º:    Ano/turma:__ :______ 

Nome completo: ___________________________________________________________ 

Data de nascimento: ____/____/_____ Nacionalidade:_____________________________ 

Sexo:  F  M Telemóvel: ________________ e-mail: ________________________ 

Qual a profissão que desejavas ter no futuro? Porquê? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

2. FILIAÇÃO 

Nome do Pai: 

_________________________________________________________________________ 

Idade: ______ Profissão: __________________________ Telemóvel: ________________ 

Habilitações Literárias:  1ºCiclo         2ºCiclo          3ºCiclo        Ensino Secundário

  

                                      Bacharelato  Licenciatura  Mestrado    Doutoramento 

Nome da Mãe: 

_________________________________________________________________________ 

Idade: ______ Profissão: __________________________ Telemóvel: ________________ 

Habilitações Literárias:  1ºCiclo         2ºCiclo          3ºCiclo    Ensino Secundário

  

                                      Bacharelato  Licenciatura  Mestrado      Doutoramento 

 

3.  ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO 

 Pai   Mãe   Outro: __________________________________ 

 

(Preenche os dados deste ponto apenas se selecionaste a resposta “Outro” na questão 

anterior) 

Nome: __________________________________________________________________ 

Idade: ______ Grau de Parentesco: ________________________ Telemóvel: 

___________________ 
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Habilitações Literárias:  1ºCiclo         2ºCiclo          3ºCiclo         Ensino 

Secundário  

                                      Bacharelato  Licenciatura  Mestrado           Doutoramento 

 
 

4. AGREGADO FAMILIAR (quem vive contigo em casa) 

 

Nome Grau de 

parentesco 

Idade Habilitações 

literárias 

Profissão 

     

     

     

     

     

 
 
 

5. RESIDÊNCIA 

Concelho: _____________________________ Freguesia: _________________________ 

Como te deslocas habitualmente para a escola?  

 A pé   Bicicleta          Autocarro   Automóvel  Outro_____________ 

Quanto tempo demoras da tua casa à escola?  

 Até 10 minutos      De 10 a 20 minutos  De 20 a 30 minutos  De 30 a 45 minutos           

 Mais de 45 minutos  

Tens um quarto só para ti?  Sim   Não 

Se “Não”, com quem o partilhas? _____________________________________________ 

 

6. ESCOLA 

Qual a escola que frequentaste o ano passado? 

________________________________________________________ 

Qual é a tua disciplina favorita? 

________________________________________________________ 

Qual é a disciplina de que gostas menos? 

________________________________________________________ 

Já alguma vez reprovaste?    Sim   Não 

 Em que ano (s)? _____________________________________ 

 Qual(is) o(s) motivo(s)?   Falta de estudo  Doença  Problemas Familiares 
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 Outros: ________________________________ 

Onde costumas estudar?   Quarto  Sala   Escola 

 Outro Local: ____________________________________________ 

 

7. EDUCAÇÃO FÍSICA 

Que classificação obtiveste a Educação Física no último período dos anos letivos 

anteriores? 

5º___    6º___     7º___     

Modalidade (s) que mais gostas na aula de Educação Física (escolhe no máximo 3): 

 Andebol  Voleibol  Futebol  Basquetebol  Atletismo 

 Natação  Orientação   Corfebol      Badminton   Patinagem 

 Ginástica   Outras: ______________________________________ 

Indica quais as modalidades praticadas no ano letivo anterior nas aulas de Educação 

Física? 

_________________________________________________________________________ 

O que esperas este ano letivo da disciplina de Educação Física?  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Qual ou quais as modalidades desportivas onde sentes maiores dificuldades?  

_________________________________________________________________________ 

Qual a tua motivação para as aulas de Educação Física? 

 Nenhuma   Pouca   Alguma   Muita~ 

 

8. OCUPAÇÃO DOS TEMPOS LIVRES 

Escolhe as formas com que mais gostas de ocupar os tempos livres (escolhe no máximo 

3): 

 Ver televisão  Ouvir música  Conviver com amigos  Praticar desporto 

 Ir ao cinema  Jogar videojogos  Ajudar os pais  Andar de bicicleta  

 Passear  Estudar  Outras    Quais: __________________________________ 

 

 

9. ATIVIDADE FÍSICA DESPORTIVA 

Praticas alguma atividade física ou desportiva regularmente?  
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 Não   Sim        Qual? __________________________ 

Porquê?_____________________________________________________________ 

Quantas vezes e horas por semana? ___x______ 

Desporto Federado?   Não   Sim  Que modalidade? 

_________________________________ 

Desporto Escolar?  Não    Sim  Que modalidade? 

________________________________   

 

10.  ALIMENTAÇÃO 

Quantas refeições tomas por dia? ________ Quais? 

___________________________________________ 

O que costumas tomar ao pequeno-almoço? 

___________________________________________ 

Onde costumas tomar o pequeno-almoço? 

____________________________________________ 

Onde costumas almoçar? _______________________ 

Se não almoças na cantina da escola, diz onde e porquê:  

____________________________________________ 

Onde costumas jantar? _________________________ 

Achas que te alimentas convenientemente  Sim  Não 

Porquê? ___________________________________ 

 

11.  DADOS MÉDICOS 

Peso (kg) __________ Altura (m) _____________    

Vais ao médico regularmente?  Sim  Não  

Tens dificuldades?  Não  Visuais  Motoras  Auditivas  Linguagem         

 Outras _________________________ 

És portador de alguma doença?  Não  Sim   Se sim, qual? 

_________________________ 

Já foste hospitalizado?  Não  Sim 

Se sim, qual o motivo? 

________________________________________________________ 
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Tomas algum medicamento regularmente? ____ Qual? 

______________________________ 

Tens algum fator que condicione a prática de aula de Educação Física? 

 Asma  Diabetes  Problemas Cardíacos  Epilepsia 

 Outro (s): _________________________________________ 

Em caso positivo, o que se deve fazer nessa situação? 

_____________________________ 

 

12. CONTACTO DE EMERGÊNCIA 

1ºContacto 

Nome______________________________________________________ 

Parentesco______________________  Telefone/Telemóvel:______________ 

 

2ºContacto 

Nome______________________________________________________ 

Parentesco______________________  Telefone/Telemovél:______________ 

 

 

Obrigado pela colaboração! 

 

          Assinatura e data 

___________________________ 

( ______ de setembro de 2014) 
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Anexo II – Plano de aula 
 

PLANO DE AULA –  

Ano/Turma: 8º  Aula: 64 Data: 02-06-2015 
Duração: 50’ 
(5’+40’+5’) 

Nº de Alunos: 22 (20) Sessão: 8 de 8 
Hora: 9h15 –10h05 
(10h00) 

Espaço: EXT 

Função didática:  Material:  

Objetivos da aula:  

Parte  
Objetivos 

Comportamentais 

Organização didático-
metodológica / Situação de 

Aprendizagem 

Palavras-
Chave 

In
ic

ia
l 

5’ 
9h20 

 
 
 
 

  

F
u

n
d

a
m

e
n

ta
l 

 

   

F
in

a
l 

 

   

NOTA- organização das equipas: 

1: Equipa verde, Team K:  

2: Equipa azul, Team ESOD:  

3: Equipa laranja, Invencíveis:  
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Anexo III – Questionário sociométrico 
 
 

Caros estudantes, tendo como objetivo a formação de grupos para a abordagem 

do Futebol, que decorrerá no 2º período, gostaríamos que pensassem sobre os 

processos de convivência que estabelecem 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 

emitirem 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 - Escreve o nome dos(as) colegas que pensas que te escolheram para integrar a 

sua equipa na pergunta 1.  

 

 

4 - Escreve o nome dos(as) colegas que pensas que não te escolheram para integrar 

a sua equipa na pergunta 2.  

 

 

5 – Nos tempos livres, quais são os(as) teus colegas de turma com quem mais 

gostas de conviver. Indica quantos quiseres, escrevendo os seus nomes por ordem de 

preferência, começando por aquele(a) com quem gostas mais de conviver.  
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6 – 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. 

 

 

7 - 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 

livre. 

 

 

8 - 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.  

 

 

9- Para ti quem é o líder da turma? 

 

 

10- Para ti quem é o melhor aluno da turma? 

 

 

11 – Para ti quem é o aluno mais competente sob o ponto de vista motor, isto é, com 

maior predisposição motora para a prática desportiva? 

 

 

    

 

Obrigada pela colaboração!
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Anexo IV – Ficha de observação referente ao segundo período. 
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