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Resumo 

 

O presente relatório procura demonstrar aquele que foi o meu percurso 

no decorrer do Estágio Profissional no Ensino da Educação Física, de forma 

refletida, responsável e fundamentada. Neste documento, tenciono dar a 

conhecer a forma como sucedeu a minha integração na atividade profissional. 

Com o estágio foi possível compreender de perto os desafios e exigências da 

profissão na qual os professores têm que dar resposta.  O conteúdo apresentado 

neste Relatório de Estágio está organizado por capítulos. Ao longo dos capítulos 

encontra-se a minha apresentação, o contexto e as condições nas quais foi 

realizado o Estágio Profissional, a preparação e o processo de ensino e 

aprendizagem, bem como as competências adquiridas ao longo do ano letivo. O 

objetivo principal era proporcionar aos alunos de uma aprendizagem efetiva dos 

conteúdos ensinados durante o ano letivo. Desta forma, procurei elaborar 

estratégias de ensino diversificadas e exequíveis, com o intuito de contribuir para 

a eficácia deste processo recíproco de ensino-aprendizagem. Tendo isto em 

conta, uma das estratégias que usei foi a utilização de meios audiovisuais 

durante as aulas. Estes recursos foram também utilizados no estudo de 

investigação realizado com o objetivo de demonstrar os efeitos do vídeo na 

aprendizagem do triplo salto. O Estágio profissional permitiu-me desenvolver o 

meu sentido crítico, reflexivo e as minhas competências profissionais e pessoais, 

tornando-me capaz de responder a futuros desafios e exigências da profissão. 

Foi extremamente gratificante que, durante a formação académica, pudesse 

partilhar um conjunto de experiências que juntas formam aquilo que é o ensino. 

 

PALAVRAS – CHAVE: EDUCAÇÃO FÍSICA, ESTÁGIO PROFISSIONAL, 

MODELOS DE ENSINO, DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL, 

PROFESSOR REFLEXIVO.  
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Abstract 

 

The present report pretends to demonstrate my path the Professional 

Training in Physical Education done in the Basic School Dr. Costa Matos, in a 

responsible way and science based. In this document, I intend to demonstrate 

the process of my integration in the professional activity. With this training, it was 

possible to understand the challenges and requirements of this career, that 

teachers need to deal with. The content of the Training report is organized by 

chapters. Throughout the chapters it meets my presentation, the context and the 

conditions in which the Professional training was carried through, the functioning 

and construction of education and learning, as well the abilities acquired 

throughout the school year. The main purpose was to provide students with 

effective learning of the content covered during the school year. Thus, I tried to 

develop diversified and feasible teaching strategies in order to contribute to the 

effectiveness of this reciprocal process of teaching and learning. With this in 

mind, one of the strategies I used was the audiovisual media in the classroom. 

These resources were also used in the research study in order to demonstrate 

the effects of the video in the triple jump learning. The professional training allows 

me to develop my critical and reflective sense, my professional and personal 

skills, making me able to cope with future challenges and demands of the 

teaching career. It was extremely gratifying that during the academic course I 

could share a set of experiences that include teaching. 

 

KEYWORDS: PHYSICAL EDUCATION, PROFESSIONAL TRAINING, 

EDUCATION MODELS, PROFESSIONAL DEVELOPMENT, REFLECTIVE 

TEACHER.  
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1) Introdução 

 

O presente Relatório de Estágio Profissional (EP) foi elaborado no âmbito 

da Unidade Curricular de Estágio Profissional, pertencente ao plano de estudos 

do 2º Ciclo em Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário 

(EEFEBS) da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto (FADEUP). Esta 

Unidade Curricular apresenta como principal objetivo, a integração de um 

professor no exercício da vida profissional de forma progressiva e orientada e, 

em contexto real, desenvolver as competências da profissão, despertando no 

próprio o sentido crítico e a consciencialização da importância de refletir com o 

intuito de responder às exigências e desafios. Segundo Freire (2001), o estágio 

profissional é visto como a primeira e grande vivência da prática profissional. 

Este proporciona a aquisição de um saber, de um fazer e de um saber julgar as 

consequências das ações didáticas e pedagógicas que envolvem o quotidiano 

profissional. O mesmo autor considera fundamental que os Professores 

Iniciantes analisem as suas práticas e, consequentemente reflitam sobre as suas 

ações e atitudes acerca do ensinar, das crenças relativas ao ensino e o seu 

desenvolvimento profissional e pessoal.  

O EP conta com a atribuição ao estagiário de todas as responsabilidades 

e tarefas relativas ao acompanhamento e lecionação das aulas a uma turma da 

escola durante todo o ano letivo. Desta forma, todos os pressupostos relativos à 

conceção, planeamento, implementação e avaliação foram realizados por mim, 

orientados e supervisionados pelo Professor Cooperante e pelo Professor 

Orientador. Tal como afirma Albuquerque (2003), este processo é uma 

experiência de excelência, visto que proporciona as primeiras experiências de 

intervenção pedagógica que marcarão o percurso profissional do Estudante 

Estagiário. 

O Relatório de Estágio é um documento reflexivo acerca da prática, sendo 

também um elemento fundamental na procura e renovação de saberes 

adquiridos pelo confronto do conhecimento académico com o adquirido ao longo 

do Estágio Profissional. Desta forma, o estagiário deve ter como funções 
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essenciais, ao longo do seu percurso na escola, investigar, implementar e refletir, 

de forma a entender verdadeiramente o que é “Ser Professor”.  

Atualmente, ser professor é aceitar e entender uma escola carregada de 

diversidades culturais (Torres, 2008). É importante que este possua um leque de 

ferramentas, que de uma forma crítica e refletida lhe permita procurar e adotar 

estratégias capazes de dar resposta às necessidades aos alunos, tendo em 

conta os seus gostos, iniciativas e interesses. Assim sendo, em todo o processo 

de ensino-aprendizagem procurei respeitar cada aluno como ser/pessoa, 

fazendo com que a multiculturalidade seja uma fonte de riqueza e um contributo 

para o desenvolvimento das potencialidades pedagógicas que o desporto 

encerra. 

O meu percurso enquanto estudante-estagiária teve como ação 

facilitadora o facto de esta ter sido orientada durante todo o caminho. Destaco a 

participação e colaboração da minha colega de Núcleo de Estágio, dos restantes 

colegas de um outro Núcleo, da Professora Cooperante e do Professor 

Orientador. Este suporte foi fundamental, sobretudo numa fase inicial em que 

nos debatemos com o choque de encarar os desafios e exigências da profissão. 

Deparamo-nos constantemente com dilemas, dúvidas e dificuldades que, 

através da prática e da reflexão crítica a longo prazo, contribuem para a 

construção da competência profissional enquanto futuros professores. 

A Prática Profissional está estruturada em três áreas que representam e 

objetivam o Estágio Profissional: a Organização e gestão do ensino e 

aprendizagem, a Participação na escola e Relação com a comunidade e o  

Desenvolvimento profissional (Matos, 2011). Desta forma, o presente Relatório 

está organizado em nove capítulos, focando nessas mesmas áreas os domínios 

da atividade docente, tais como: a Introdução, que explica sucintamente o 

propósito deste documento; o Enquadramento pessoal, onde apresento o meu 

percurso de vida, a minha passagem pelo desporto, passando por uma alusão 

às minhas expectativas, ambições e anseios no que diz respeito ao Estágio 

Profissional; o Enquadramento da prática profissional relata o contexto no qual 

se desenvolveu o EP, os meus mediadores e apresenta também o papel e o 

estado da Educação e em concreto da Educação Física em Portugal atualmente; 



3 
 

a Realização da Prática Profissional retrata o funcionamento e o decorrer do 

processo de ensino e aprendizagem; a Participação na escola e a Relação com 

a Comunidade Educativa espelha a minha participação na escola, fora do 

contexto de aula, refletindo sobre a relação estabelecida com a comunidade 

escolar; o Desenvolvimento profissional descreve e reflete as competências 

adquiridas que, de forma significativa, contribuíram para o meu desenvolvimento 

profissional e/ou pessoal durante o EP; o Estudo de Investigação - expõe uma 

investigação realizada no âmbito do processo de ensino – aprendizagem; e no 

final Conclusão, atende a uma reflexão na qual é apresentada a importância do 

EP, no que diz respeito ao meu desenvolvimento pessoal e profissional presente 

e futuro. 

A escola onde desenvolvi o meu Estágio Profissional foi uma Escola 

Básica, situada em Vila Nova de Gaia. Nesta desenvolvi as funções de 

professora de Educação Física na turma B do 8º ano de escolaridade, durante o 

ano letivo 2014/2015. 
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2) Enquadramento Pessoal 

 

2.1) Quem sou… Viagem do passado até perspetivas futuras, 

passando pelo presente. 

 

O meu nome é Melissa Poças Costa, nasci a 20 de Julho de 1992, tenho 

22 anos, sou natural de Vila Nova de Gaia, onde atualmente resido na freguesia 

de Canelas. 

Desde que me lembro de pensar na profissão que pretendo desempenhar 

no futuro, sempre disse “quero ser professora”. É certo que, tal como a maioria 

das crianças, também tinha o desejo de ser médica, cabeleireira ou até jogadora 

profissional. Todavia, ser professora foi um sonho pelo qual demonstrei interesse 

desde muito cedo. O facto de ter iniciado a prática desportiva muito jovem e, 

adorar o desporto, levou à definição do projeto final “Ser Professora de Educação 

Física”. Os meus pais e familiares mais próximos sempre me apoiaram nesta 

vontade, assim sendo, o meu percurso escolar foi orientado nesse sentido. Em 

2008 ingressei o curso de Animação Sócio Desportiva, no Colégio Internato dos 

Carvalhos, que terminei em 2010. Ainda no mesmo ano e, na luta por esta 

ambição, iniciei a minha Licenciatura no curso de Ciências do Desporto, na 

Escola Superior de Educação do Porto. Com o término da Licenciatura, em 2013, 

esperava continuar os estudos, dado que com apenas este grau académico não 

poderia exercer a profissão pela qual trabalhei ao longo do meu percurso escolar. 

Desta forma, ainda no ano de 2013 ingressei na Faculdade de Desporto da 

Universidade do Porto, na qual tenho a honra de frequentar o Mestrado em 

Ensino. Ainda referente ao desporto e a esta minha opção, confesso que o 

mesmo é uma paixão para mim. Enquanto atleta já passei por vários desportos 

como a natação, o ballet, o ténis e até mesmo alguns desportos de fitness, mas 

foi o andebol a minha grande paixão. Desde há 16 anos que sou atleta federada 

nesta modalidade, pertencendo atualmente à equipa sénior do Colégio de Gaia. 

Nesta apresentação pessoal pretende-se que realize uma autoanálise, 

onde identifique os meus pontos fortes e frágeis, ou seja que reflita acerca de 

mim própria e, em consciência, conceba uma perceção objetiva de mim mesma 
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enquanto pessoa e profissional da educação. É certo que é mais simples falar 

ou descrever os que nos rodeiam do que a nós próprios, o que me vai obrigar a 

um extenso momento de introspeção. Quando somos confrontados com estas 

questões, temos tendência a responder aquilo que os outros esperam ou querem 

ouvir sobre nós, no entanto, é importante que a minha análise seja o mais fiel 

possível à realidade, no sentido de conhecer as minhas fragilidades para tentar 

trabalhá-las, superá-las e explorar ao máximo os meus pontos fortes. Penso que 

esta análise é importante também na identificação e definição dos meus 

objetivos, o que na minha opinião é um auxílio para a interação com terceiros. 

Sendo assim, considero-me uma pessoa extrovertida e comunicativa. 

Penso que a comunicação não será um problema, gosto de interagir com os que 

me rodeiam, trocar e partilhar ideias e sempre que sinto necessidade não tenho 

qualquer problema em colocar questões. Desta forma, o estar diante de uma 

turma não me assusta nem me faz sentir desconfortável, mesmo sabendo que 

enquanto professores somos o centro das atenções. Um aspeto que tenho de 

trabalhar relativamente à comunicação é a projeção de voz. Desde que me 

lembro de falar para um grupo, que as críticas que me são transmitidas são 

referentes à minha projeção e colocação de voz. Por ter consciência desta minha 

dificuldade, ao longo do meu percurso escolar fui trabalhando no sentido de 

desenvolver esta barreira. Ainda assim, considero que atualmente tenho 

dificuldades em elevar o meu tom de voz de forma a fazer-me ouvir em todo o 

ginásio, devido à falta de projeção da mesma. 

Considero-me uma pessoa responsável, preocupada, amiga dos meus 

amigos, ponderada e compreensiva. Tento cooperar e ajudar ao máximo os 

meus colegas e, com os meus alunos não poderia ser diferente. 

Como mais-valia para ser professora de Educação Física, considero que 

tenho uma elevada capacidade de adaptação, sou interessada e bastante 

organizada. Com a diversidade de modalidades desportivas e mesmo as 

inúmeras diferenças entre alunos, os imprevistos e situações inesperadas vão 

aparecer. Contudo, penso que estou preparada para, rapidamente, me adaptar 

e resolver esses “problemas” que possam surgir nas aulas. O gosto pela 
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Educação cativa-me para a contínua busca de informação e adaptação da 

realidade desportiva à realidade escolar. 

Uma das grandes barreiras que encontrei durante o estágio foi  ao nível 

das modalidades que domino menos, tais como o voleibol, o atletismo e o 

basquetebol. Nas quais me sinto menos confiante na sua demonstração e ao 

nível da explicação, não querendo transmitir essa fragilidade para os alunos. 

Para isso recorri à procura de informação e mesmo à ajuda dos meus colegas e 

professores cooperantes sempre que necessitei. 

 

2.2) Contributos da minha experiência 

 

Como referi anteriormente, a minha experiência desportiva mais 

significativa realizou-se no Andebol. Com uma participação ativa como jogadora 

federada desde os 9 anos, fui desenvolvendo algumas capacidades que penso 

que me ajudaram ao nível da docência, tais como a persistência, o empenho, a 

dedicação, a procura constante de superação.  

A minha participação pelo andebol foi também potenciadora da vontade 

de ser professora e ensinar. Desde cedo que ajudei e acompanhei equipas de 

escalões mais jovens dos clubes que representei e o gosto por ensinar e 

transmitir conhecimentos foi-se denotando. Quando tive oportunidade de ser 

treinadora adjunta da equipa de juvenis do Colégio de Gaia, a qual acompanhei 

durante a época 2013/2014, penso que foi quando finalmente senti a 

responsabilidade de estar à frente de um grupo. Não descurando as experiências 

anteriores de cooperação como treinadora e mesmo como capitã de equipa, 

penso que foi neste momento, quando tive que tomar decisões, realizar 

planeamentos, pensar e definir estratégias, gerir conflitos, ainda que em conjunto 

com a restante equipa técnica, que desenvolvi algumas das principais 

competências exigidas a um docente. Tenho consciência de que a realidade do 

treino é diferente da escola, no entanto, o meu papel enquanto treinadora era 

semelhante ao que desempenho como professora atualmente: liderar um grupo, 

transmitir conhecimentos, educar, entre outros. Para mim foi importante esta 

experiência numa área que domino, de forma a desenvolver conhecimentos e 
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competências que me ajudaram a desenvolver o EP com mais confiança, 

segurança e alguma ciência no que diz respeito ao lidar com um grupo 

(alunos/atletas).  

 

2.3) Expectativas iniciais relativas ao Estágio Profissional  

 

O estágio profissional é aparentemente o fim de um ciclo de estudos e o 

início de uma nova etapa, onde são aplicados os conhecimentos adquiridos ao 

longo da formação, mas também uma aprendizagem em situação real. As 

minhas expectativas sempre foram elevadas, visto que esta sería a verdadeira 

“prova de ferro” onde tudo foi testado, mas acima de tudo, eu própria consegui 

conhecer as minhas capacidades no desempenho das funções que me estavam 

destinadas. Esta etapa foi fundamental ao nível do desenvolvimento das minhas 

capacidades profissionais, ao meu desenvolvimento pessoal e da minha própria 

personalidade. E acima de tudo, foi importante para a confirmação da minha 

vocação para o ensino. Estou certa que o mercado de trabalho em Portugal, ao 

nível do ensino, está “fechado” e vai ser muito complicada a minha colocação 

numa escola nos próximos anos. No entanto, o ensino de Educação Física é 

aquilo que eu quero fazer no futuro. Atualmente, e cada vez mais, as populações 

multiculturais são o alvo das escolas. Neste sentido, acredito que o estágio 

profissional é importante para uma formação completa do professor, permitindo 

o desenvolvimento das suas capacidades de adaptação, ainda que sem 

perspetivas de futuro. 

O estágio profissional não é apenas o término do meu ciclo enquanto 

aluna, mas sim o alcançar de um sonho: “Tornar-me Professora de Educação 

Física!”. Ao longo de todos estes anos sempre trabalhei com dedicação e esforço 

na luta por este sonho. Durante o  estágio profissional tentei retirar o maior 

proveito do que é ser professor, de sentir que tudo vale a pena quando fazemos 

aquilo que realmente gostamos.  

Foi com esta certeza que cheguei à escola, com imensa vontade de 

ensinar e de motivar os meus alunos para que cooperassem nas atividades que 

propus, garantindo deste modo uma aprendizagem mais eficaz. Com a chegada 
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à escola, o professor depara-se com uma enorme vontade de conhecer os seus 

alunos, entender as suas dificuldades e problemas que advêm da convivência 

de um grupo de pessoas tão heterogéneas. Como professora procurei transmitir 

conhecimentos, gerir conflitos e promover o  desenvolvimento pessoal dos 

alunos que por mim passaram.  

Além dos alunos, o grupo de EF e professores cooperantes foram uma 

peça fundamental e uma mais-valia nesta etapa que vivi. Mostraram-se pessoas 

experientes e com uma vivência e conhecimento, no que diz respeito à EF muito 

superiores aos meus. Sempre  disponíveis para me ajudar quando solicitei, 

auxiliando-me na busca das soluções mais adequadas para a resolução dos 

problemas. No que diz respeito à Professora Cooperante esteve sempre 

presente durante todo o Estágio,  apoiando-me e critincando-me para que 

desenvolvesse as minhas capacidades e pudesse aprender com a sua 

experiência e competências. 

Relativamente ao orientador da faculdade, ajudou-me a crescer e a 

desenvolver um bom trabalho ao longo do ano, acompanhando-me nos 

momentos mais importantes e decisivos. 

Quanto ao Núcleo de Estágio, inicialmente não conhecia muito bem os 

restantes elementos, contudo, estiveram sempre presentes e juntos trabalhamos 

ao longo do ano, partilhando ideias, experiências, momentos positivos e 

negativos. 
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3) Enquadramento da Prática Profissional 

 

3.1) Enquadramento do Estágio Profissional 

 

O Estágio Profissional é o culminar do processo de formação inicial e os 

seus objetivos são promover as vivências que conduzem ao desenvolvimento da 

competência profissional e, deste modo, as competências exigidas aos docentes 

no exercício da prática pedagógica (Ministério da Educação, 1989). Legalmente 

o Estágio Profissional está inserido na unidade curricular do segundo ano do 

Mestrado em Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário. 

Neste, o EE tem como função, conduzir o processo de ensino-aprendizagem de 

uma turma, orientada por um Professor Cooperante e um Professor Orientador. 

Durante este, os professores iniciantes terão a seu cargo as tarefas de 

planeamento, realização, conceção e avaliação do ensino. 

Na minha opinião, o EP não é por si só uma fonte de competência, esta 

vai sendo adquirida através do resultado da experiência profissional, dos 

momentos de prática refletida e, sobretudo da qualidade das experiências 

vividas enquanto profissionais da educação. 

O professor estagiário quando chega à escola defronta-se com dois 

sentimentos: o de sobrevivência e de descoberta, sendo que é a descoberta que 

o faz permanecer na profissão (Huberman, 1995). Com a entrada na escola 

deparamo-nos com o desconhecido e ficamos com a perceção de que tudo o 

que aprendemos na nossa formação é apenas a base para este local onde 

vamos desenvolver grande parte das nossas aptidões e competências, 

implementando aquele que é o nosso projeto de formação individual. No decorrer 

do estágio profissional, é fundamental refletir, analisar e justificar todas as 

nossas ações impulsionadoras da aprendizagem dos alunos, tendo como 

intenção induzir uma prática sublime. Alarcão (1996) menciona que a 

estimulação da reflexão é um ponto essencial na aprendizagem. Esta é ainda 

essencial no processo de desenvolvimento pessoal e profissional (Silva, 2009), 

sendo que é através da autoanálise que percebemos o que aconteceu, de que 

forma e como solucionar o problema ou dificuldade em questão. 
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Aquando da chegada à escola, enquanto estagiários confrontamo-nos 

com o que Garcia (1999) define como o “choque da realidade”. Não só no ano 

de Estágio, mas durante os primeiros anos de atividade profissional, os 

estagiários deparam-se com o período de transição entre ser estudante e ser 

professor. Esta fase é caraterizada por dúvidas e tensões, em simultâneo com 

aprendizagens intensas, onde as tarefas desenvolvidas são fundamentais na 

construção de conhecimento profissional e na manutenção do equilíbrio 

emocional. Nesta etapa “o ser Professor” apresenta dificuldades, tensões e 

dúvidas que são suportadas e apoiadas por professores mais experientes, que 

permitem potenciar a aprendizagem e o desenvolvimento do conhecimento 

pessoal e profissional. 

O professor orientador da Faculdade tem como objetivo primordial 

supervisionar a prática pedagógica e orientar o estudante estagiário, menos 

experiente e informado, no seu desenvolvimento humano e profissional. 

Relativamente à Professora Cooperante, tive a oportunidade de conviver 

diariamente com a mesma e, pude aprender novos métodos, novas ideias e 

novos saberes. Em todo o processo mostrou-se sempre bastante disponível para 

ajudar e partilhar conhecimento comigo, o que, no meu entender, permitiu uma 

maior aprendizagem da minha parte. 

 

3.2) A Escola como Instituição Educativa e o Reflexo da Sociedade 

 

A escola ao longo da sua evolução, independentemente dos métodos 

usados, sempre teve como principal preocupação a educação e formação dos 

alunos. Assim sendo, esta deve ser uma instituição transmissora de valores e 

saberes onde podemos encontrar diferentes sabedorias e culturas. Atualmente, 

assistimos cada vez mais à multiculturalidade presente na nossa sociedade e, 

consequentemente, as escolas dos dias de hoje, para além de instituições de 

ensino, devem ser locais promotores e veiculadores deste fenómeno. 

Multiculturalidade, segundo Mesquita (2011), é definida como o 

reconhecimento do pluralismo cultural e, este fenómeno começa a assumir 

visibilidade através do desaparecimento de sociedades ditas monoculturais. 
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Desta forma, cada vez mais os intervenientes da escola têm necessidade de 

acompanhar esta evolução, compreendendo e aprendendo a lidar com os mais 

diversos grupos culturais existentes. 

Ao vermos a escola como uma instituição multicultural, somos levados a 

refletir sobre os sistemas educativos, devem ser eficazes e capazes de agregar 

toda a organização e integrar os alunos na mesma. Ou seja, segundo Mesquita 

(2011), estes devem desenvolver tais competências: fomentar uma pedagogia 

orientada para a igualdade e a inclusão através da adaptação dos métodos de 

ensino à realidade dos diferentes grupos culturais, levando à redução dos 

preconceitos racistas.  

É notória a necessidade do sistema educativo acompanhar a evolução da 

sociedade. As escolas utilizam o modelo mecanicista, à imagem da escola 

organizada como empresa (Costa, 1996). Este modelo centra-se na produção 

em massa, onde se tratam os alunos como matéria-prima, assumindo uma 

produção em série, sem atender às suas diferenças e necessidades, apenas 

moldando-os ao longo da sua formação. 

A Educação, segundo Bento (1995), é um fenómeno fundamental do 

homem, uma ajuda para o fundar como sujeito e pessoa, para construir a sua 

autonomia baseada no entendimento de si próprio, dos outros e do mundo. Desta 

forma, a escola não fica ausente de responsabilidades na educação e formação 

de um indivíduo. Esta deve ter como preocupação ensinar a ciência e tecnologia, 

no entanto, estas por si só não formam pessoas, apenas permitem gerar 

progresso e conhecimento (ciêntifico). Ao educar confrontamo-nos com pessoas, 

seres humanos, sujeitos com personalidade, angústias, pensamentos, ideias, 

aspirações pessoais e, no ato de educar estas devem ser tidas em consideração. 

Desta forma é necessário e fundamental refletir e analisar o sistema educativo 

Português, de forma que o seu foco seja a questão multicultural. Devido à 

diversidade social cada vez mais acentuada, é importante definir e implementar 

novos métodos e estratégias em que o argumento central sejam as 

especificidades de cada um, onde não seja comprometido o processo de ensino, 

adequado aos alunos atuais. Desta forma, penso que a escola atual deve ter 

como um dos princípios base a Inclusão, visto que, tal como Cortesão (2007), se 
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em vez de reprimidos, domesticados e homogeneizados, os alunos estivessem 

ativos nas aulas usufruindo de um local (simbólico) onde pudessem manifestar 

os seus gostos, iniciativas e interesses, conhecê-los seria mais fácil.  

 

3.2.1) O papel da Educação Física na Educação 

 

O desporto é uma forma de cada indivíduo se expressar e superar, desta 

forma a disciplina que educa os indivíduos pelo corpo (Educação Física) só deve 

ser merecedora de todo o respeito, prestígio e valorização (Garcia, 2006). A 

Educação Física na escola não tem um papel apenas de entretenimento dos 

alunos, esta surgiu com o objetivo de informar os estudantes relativamente à 

importância da prática desportiva e o que esta lhe pode trazer ao nível pessoal 

e social. Segundo Bento (1995), a mesma disciplina centra-se na formação 

básica-corporal e desportiva dos alunos, Crum (1986) foca três competências 

essenciais à Educação Física: a aquisição de condição física, a estruturação do 

comportamento motor e a formação pessoal, cultural e social. Enquanto 

professora de EF, tento dar resposta a estes papéis enumerados como 

essenciais para a disciplina, optando por não focar a minha aprendizagem 

apenas na aprendizagem motora ou gestos técnicos, mas também na 

fomentação do gosto pela prática e na formação pessoal, cultural e social dos 

alunos. 

A Educação Física é uma disciplina de excelência para incutir aos alunos 

hábitos de vida saudáveis, como a prática desportiva, o consumo de uma 

alimentação saudável, incentivando o combate ao sedentarismo e à obesidade, 

duas grandes consequências da inatividade física dos jovens. Tendo em conta 

que a obesidade é considerada a epidemia do século XXI, é fundamental que os 

jovens se comecem a “mexer”! Por ter consciência de que a Educação Física 

tem todo o potencial para contrariar esses comportamentos, a Organização 

Mundial de Saúde está constantemente a incutir a ideia de que os programas de 

Educação Física devem ser voltados cada vez mais para a educação para a 

saúde. 
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Esta disciplina, que para tantos não apresenta qualquer valor, tem um 

papel preponderante ao nível cultural pois, através da entrega a aspirações 

difíceis, à procura voluntária, ao dever pelos compromissos e princípios 

normativos, ao cultivo das obrigações, deveres, exigências, proibições, 

preparando os indivíduos para a sua vida futura transportando consigo um 

verdadeiro Código de Ética.  

Mais uma vez, posso afirmar que a Educação Física tem um papel 

preponderante no empreendimento, onde estão presentes uma infinidade de 

valores, que fundamentam uma filosofia e pedagogia da vontade. 

 

3.2.2) O Estado da Educação Física em Portugal 

 

Ao longo dos anos fomos assistindo à passagem de uma escola de elites 

para uma escola de massas, na qual, com o aumento da população escolar, em 

quantidade e diversidade levou a uma visível degradação do serviço público de 

educação (Pereira, 2001). Esta degradação deve-se sobretudo à necessidade 

de angariar recursos para financiar e gerir sistemas educativos cada vez maiores 

e como tal, mais dispendiosos; às dificuldades para gerir pedagogicamente 

massas de alunos marcados pela diversidade social e cultural e por fim, pela 

conotação negativa apresentada por diversos grupos sociais, descrentes da 

capacidade e importância da educação escolar. Por estes fatores é que quando 

se fala acerca do estado do Ensino em Portugal este tema é um pouco 

controverso pois, apesar de, atualmente, ir à escola ser um dever e um direito 

dos cidadãos, o Estado não está a conseguir criar situações que garantam 

aqueles a sua formação, sendo a prova disto os resultados negativos dos alunos 

nos exames nacionais. 

Focando agora a Educação Física em Portugal, o 25 de Abril de 1974 foi 

também importante para nós enquanto profissionais da área, em termos do 

alcance do prestígio, afirmação e valor. Desde então, todos os governos 

tentaram que esta disciplina fosse alvo de uma evolução, tendo sido criada a 14 

de Outubro de 1986 a Lei de Bases do Sistema Educativo: Decreto-Lei n.º 46/86. 

Contudo, se analisarmos bem, nos nossos dias o que acontece é exatamente o 
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contrário, assistimos a uma desvalorização da disciplina, do papel e valores que 

esta tenta transmitir. Começamos por notar a inexistência da prática desportiva 

na maioria das escolas do 1º Ciclo. Em seguida, presenciamos a diminuição da 

carga horária da disciplina em vários ciclos de ensino e, posteriormente, deixa 

de apresentar qualquer preponderância na classificação dos alunos. Que 

caminho levará a seguir? Enquanto amantes e profissionais da área devemos 

lutar contra a destruição da Educação Física, dignificando a nossa profissão, 

trabalhando arduamente e, demonstrando uma vez mais o papel e benefícios da 

mesma. 

Assistindo ao lamentável estado que a nossa disciplina atingiu, no 

Congresso Nacional de Educação Física de 2013 foram selecionadas e 

apresentadas três moções com o intuito de tentar reverter esta situação. São 

essas: garantir as condições indispensáveis à realização da disciplina (três aulas 

semanais em dias não consecutivos e, respeitando o seu tempo útil), conceber 

e desenvolver, com rigor, processos de avaliação dos alunos que permitam 

classificar com justiça e sustentar as decisões coletivas dos projetos de EF e DE; 

e por fim, elaborar projetos de Educação Física articulados entre ciclos de 

escolaridade, assumindo desta forma processos de supervisão e coadjuvação 

da EF no 1º Ciclo agregados. 

 

3.3) Ser professora… 

 

Com a chegada à escola e ao Estágio Profissional os professores 

iniciantes deparam-se com o choque da troca de papéis – de aluno a professor. 

Chegamos repletos de dúvidas, receios e anseios, mas também com uma 

vontade imensa de ensinar e de desenvolver competências que nos permitam 

desenvolver enquanto pessoas e profissionais. Quando penso no atual estado 

da educação e nas dificuldades que os professores enfrentam, penso que temos 

mesmo que gostar de ensinar, para nos sujeitarmos a uma formação académica 

numa área onde poderemos nunca chegar a exercer, é preciso gostar realmente 

e ter vocação para tal.  
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A conceção do projeto de professor estagiário passa por um leque de 

experiências realizadas em contexto real, em conjunto com algumas ideias 

preconizadas de agentes mais experientes. Só quando chega a este 

contexto/ambiente e depois de conhecer a instituição que o irá acolher é que o 

futuro professor vai perceber realmente o papel que desempenhará. O ser 

professor é ramificar todo o seu conhecimento de modo a induzir aprendizagem 

e uma reação positiva ao seu trabalho. Essa transmissão de conhecimentos vai 

ser, também, influênciada pelas vivências, conhecimentos e competências que 

outrora experiênciou ou visualizou noutro professor que fora seu. 

Relativamente ao docente de EF, este deve estar aberto à inovação, à 

aprendizagem, ter uma atitude de constante questionamento, permitindo alterar 

a sua conceção sempre que necessário. Segundo Feitosa e Nascimento (2006), 

um profissional de EF deve manifestar atitudes de iniciativa, ser voluntario e ter 

criatividade para enfrentar constantemente novos desafios provocados pela 

constante mudança da sociedade. Os professores de hoje em dia, devem ter 

uma boa formação teórica e prática, independentemente dos alunos a quem vão 

ensinar no futuro, só assim poderão ter uma visão crítica da educação, 

compreender e apresentar propostas de mudança. Estes devem ainda ser 

possuidores de um conhecimento pedagógico do conteúdo, visto que é neste 

que se devem apoiar de forma a fazer com que o aluno se aproprie da matéria 

de ensino de forma eficaz. O professor deve também deixar a sua marca pessoal 

no processo de ensino-aprendizagem que realiza. 

Uma das dificuldades que os professores iniciantes costumam sentir tem 

a ver com a comunicação com os alunos. Rink (1993) apresenta 8 linhas mestras 

em que o professor se pode apoiar no momento de transmitir a informação, de 

forma a melhorar a atenção e a comunicação com os alunos: orientar o praticante 

para o objetivo/tarefa; dispor a informação numa sequência lógica; apresentar 

exemplos corretos e errados; personalizar a apresentação; repetir assuntos 

difíceis de compreender; fazer o transfere das experiências pessoais dos 

alunos/atletas; utilizar o questionamento e apresentar a tarefa/objetivo de forma 

dinâmica. No entanto, cada um enquanto profissional deve fazer uma 
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retrospetiva do trabalho que está a desenvolver e perceber quais as suas 

principais dificuldades, de forma a solucionar formas de as combater. 

O ato de educar implica a construção de um ser por parte de quem ainda 

sabe pouco sobre si. Desta forma, ser professor implica uma completa e 

harmoniosa relação com a comunidade, pelo que a profissão de professor não 

se fica pela tarefa de ensinar.  

Nos dias de hoje, ser professor é um pouco ingrato no que diz respeito à 

falta de colocações, desvalorização do seu trabalho, entre outras situações. 

Contudo, não há nada mais gratificante do que quando o professor é reconhecido 

através de gestos e palavras dos seus alunos. O facto de o professor sentir que 

marcou um aluno/turma positivamente, ser referenciado como alguém que foi 

importante na sua vida e na construção do seu próprio ser, encerra um grande 

motivo de satisfação.  

 

3.2.1) O Papel da Reflexão na Busca Permanente de Competência 

Profissional 

 

A reflexão é um processo de retrospetiva em que o professor analisa o 

ensino e a aprendizagem, reconstrói os conhecimentos, os sentimentos e as 

ações. Segundo Shulman (1989), não é apenas uma mera disposição ou um 

conjunto de estratégias. Este sistema não pode ser considerado apenas um 

conjunto de técnicas a serem empacotadas e ensinadas aos professores, implica 

intuição, emoção e paixão. Ou seja, é uma maneira de ser professor e não 

apenas um conjunto de passos e procedimentos específicos. 

É importante que o professor desenvolva uma prática reflexiva constante, 

de forma a que este se desenvolva e se torne num profissional mais responsável. 

Para um professor estagiário, a reflexão é fundamental na conceção do seu 

Estágio, visto que esteve presente durante todo este processo. Ao longo do 

estágio a reflexão tornou-se imprescindível e, a dada altura, automática na 

procura de novas soluções e resolução de problemas. 

Zeichner (1993) define três atitudes necessárias para desenvolver uma 

reflexão: mentalidade aberta para escutar e respeitar diferentes perspetivas, ter 
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em conta possíveis alternativas e reconhecer a possibilidade do erro; 

responsabilidade de considerar as consequências do trabalho planeado ou 

desenvolvido, tanto a curto como a médio prazo; e por fim, entusiasmo, 

predisposição para questionar, curiosidade para procurar e energia para mudar. 

Ao longo da minha formação a prática reflexiva foi assumindo formas 

diferentes. Numa fase inicial, as aulas foram dadas em grupo, logo, as reflexões 

foram realizadas também em grupo. Durante o Estágio Profissional o mesmo 

não aconteceu, embora auxiliadas pela Professora Cooperante e colegas numa 

fase inicial, as reflexões foram realizadas de forma autónoma. Penso que o facto 

de ao longo da minha formação académica a reflexão ter sido fomentada como 

um ponto essencial, atualmente é algo que realizo de forma quase automática 

ao logo deste processo de ensino.  

Segundo Freire (2001), a reflexão constante dos professores sobre a sua 

prática pode ser útel em diferentes níveis: ajuda na construção de conhecimento 

pedagógico de conteúdo e de crenças relativas ao ensino; contribui para 

melhorar as condições em que trabalha e a qualidade do ensino, através do 

questionamento sobre as mesmas condições e sobre as consequências das 

suas ações nos alunos; promove a consciencialização sobre a influência na 

escola e o reconhecimento das diferentes culturas em que se inserem os alunos. 

Outro aspecto, que diz respeito à reflexão, é que estas devem, para além de 

servirem para melhorar as competências do professor e a qualidade do ensino, 

são importantes para que este se justifique e se defenda de possíveis críticas 

(Oliveira & Serrazina, 2002). 

Como desfecho deste tema, considero que a reflexão foi fundamental quer 

a nível profissional quer pessoal, durante todo o Estágio Profissional. As mesmas 

refletiam a minha forma de estar perante os alunos, a minha abordagem às 

matérias, o desenvolvimento dos alunos e novas estratégias.  
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3.4) A Escola Básica 

 

A Escola Básica situa-se na freguesia de Santa Marinha, integrada no 

conselho de Vila Nova de Gaia. O Agrupamento é constituído por seis escolas, 

sendo a Escola Sede a única E.B. 2/3. 

A escola, apesar de antiga, é bastante prestigiada e interventiva, sendo 

que, com o passar do tempo as suas condições escolares e de bem-estar foram 

sendo mantidas. Na luta pela busca de ser ainda melhor muito trabalho tem sido 

feito, tendo este sido reconhecido. Um exemplo desse reconhecimento foi a 

distinção do Ministério da Educação com o “Prémio Escola”, recompensa esta 

que “visa reconhecer as escolas que, de forma excecional, desenvolveram a 

qualidade da educação, da aprendizagem e dos resultados através do 

desenvolvimento de projetos coletivos no sentido de difundir as boas práticas e 

condutas com impacto no sucesso dos alunos, na dignificação e na valorização 

da escola (nº 2 do artigo 3º do Regulamento do “Prémio Escola”). A Escola Sede 

distingue-se ainda por ser uma escola com contrato de autonomia e o seu lema 

enquanto instituição escolar é “Mais Escola, Mais Educação, Melhor Futuro!”. 

Relativamente às condições físicas da escola, esta apresenta condições 

adequadas para a prática desportiva. A escola comporta um Pavilhão 

Gimnodesportivo, um campo (em relvado sintético) de futebol de sete, onde 

estão à sua largura marcados dois campos de futebol de cinco ou de andebol 

(com as respetivas marcações). No campo exterior, podem encontrar-se também 

quatro pistas de atletismo disponíveis para a prática, dois campos de 

basquetebol com piso em cimento e uma caixa de areia. 

Tivemos conhecimento de que o Pavilhão Gimnodesportivo foi sujeito a 

uma remodelação há uns anos, tendo sido alterado o seu piso, as balizas e as 

tabelas de basquetebol (ambas recolhíveis). No que diz respeito ao material, 

existe uma vasta escolha (se bem que em pouca quantidade). Ainda 

relativamente ao material, todos os anos é retirado o material danificado e/ou 

desgastado, sendo adquirido material para repor ou substituir o que não se 

encontra em condições de utilização. Contudo, cabe-nos, enquanto professores 
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responsáveis, zelar pela proteção e adequada utilização do material por parte 

dos alunos. 

A comunidade escolar carateriza-se pela sua heterogeneidade, sendo 

composta por alunos com diferentes comportamentos. A escola contém, para 

além das turmas do ensino regular, as turmas do ensino não regular. Pertencem 

ao ensino não regular as turmas PIEF (compostas por alunos essencialmente 

problemáticos e com insucesso escolar), e as turmas dos Cursos Vocacionais 

de Ensino Básico e Secundário (compostas por alunos com muitas dificuldades 

educativas). 

No que concerne aos professores, foi notório um ambiente saudável, que 

naturalmente é uma mais-valia para a integração e formação de novos 

professores. Desde o início, o grupo de Educação Física mostrou-se totalmente 

disponível para nos auxiliar quando necessário, estando sempre dispostos a tirar 

alguma dúvida que pudesse surgir ou mesmo trocar de espaço quando solicitado 

pelos colegas. 

A professora cooperante, demonstrou ser uma pessoa atenta e 

preocupada, despertando em nós uma curiosidade e vontade de procura 

constante, o que nos permitiu desenvolver e evoluir pessoal e profissionalmente. 

O orientador da Faculdade, é docente na escola onde realizamos o 

estágio, o que facilita a relação e comunicação com o mesmo. Na minha opinião, 

um orientador presente é uma mais-valia para nós, enquanto estagiários, visto 

que a intervenção torna-se mais facilitada, o que permite e ajuda o 

desenvolvimento das competências do professor iniciante. 

 

3.4.1) O Grupo de Educação Física 

 

O grupo de Educação Física é composto por oito professores e  cinco 

professores estagiários, pertencendo estes últimos a dois Núcleos de Estágio da 

FADEUP. A experiência dos professores que integram o grupo de EF foi uma 

mais-valia, quer na disponibilização para ajudar nas tarefas de estágio, quer no 

bom ambiente que sempre apresentaram, o que na minha opinião é um fator 

facilitador do nosso desempenho enquanto estagiários. 
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Relativamente às Professoras Cooperantes, estas foram essenciais 

durante todo o processo de ensino. Desde o início que se mostraram sempre 

disponíveis e prontas a ajudar, proporcionaram em todos os momentos de 

trabalho um ambiente descontraído e agradável, procurando sempre o melhor 

para os seus estagiários. No que diz respeito ao orientador da faculdade, é de 

salientar a compreensão e disponibilidade que sempre demonstrou.  

3.4.2) A Minha Turma – Quem são os Meus Alunos? 

 

A turma que me foi atribuída para realizar o Estágio foi a turma B do oitavo 

ano. Não pude ficar mais satisfeita com esta escolha. A turma é constituída por 

dezanove alunos, sendo oito raparigas e onze rapazes, dos quais a média de 

idades é treze anos, onde apenas dois são repetentes. Todos os alunos 

estiveram inscritos na disciplina de Educação Física, incluindo o aluno com NEE. 

No entanto, uma das alunas apresentou um atestado médico que a dispensava 

da participação nas aulas, tendo sido avaliada por trabalhos no primeiro e 

segundo períodos. As aulas de Educação Física realizaram-se às quartas-feiras 

(das 16:15 às 18:00 horas) e às sextas-feiras (das 12:10 às 13:00 horas).  

Desde o início que eu e a turma criamos empatia. Os alunos foram 

bastante empenhados e trabalhadores e a nível disciplinar exemplares. Quanto 

às suas capacidades motoras pude constatar, no decorrer do ano letivo, que na 

sua grande maioria foram muito boas. A sua evolução em termos motores e 

cognitivos foi enorme, assim como o seu crescimento enquanto pessoas.  

Como forma de conhecer melhor os meus alunos e o ambiente familiar 

em que viviam solicitei à Diretora de Turma que me facultasse as fichas de aluno, 

sendo que, a minha tarefa foi analisá-las e recolher toda a informação necessária 

para os caraterizar. Nos seguintes quadros, irei  apresentar os dados que 

considerei mais importantes relativamente a esta análise. O seguinte quadro 

representa o local de residência dos alunos. 
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Como podemos observar na figura 1, todos os alunos residem no 

conselho de Vila Nova de Gaia.  

O seguinte quadro mostra qual a situação profissional dos encarregados 

de educação da turma. 

 Na figura 2, podemos constatar a situação profissional dos Encarregados 

de Educação que, na sua maioria, estão profissionalmente ativos e efetivos no 

seu posto de trabalho.  

O seguinte quadro representa o ambiente familiar dos alunos. 

Figura 1: Zona de Residência dos alunos 

Figura 2: Situação Profissional dos encarregados de educação 

Figura 3: Ambiente familiar dos alunos. 
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Como podemos confirmar acima, na figura 3, mais de metade dos alunos 

da turma reside com os pais e irmãos, contudo, parte dos alunos vive apenas 

com um dos progenitores, com avós, tios entre outros familiares. 

O seguinte quadro indica quais as maiores dificuldades sentidas pelos 

alunos. 

 

Figura 4: Dificuldades de aprendizagem sentidas pelos alunos e motivos 

 

Relativamente às dificuldades de aprendizagem (figura 4), a grande 

maioria dos alunos confessa não ter dificuldades de aprendizagem, no entanto 

os estudantes que referiram ter dificuldades afirmam que as razões destas são 

essencialmente a não compreensão dos professores, o não gostar de estudar e 

a falta de compreensão dos livros. 

O quadro seguinte mostra quais as disciplinas preferidas dos alunos. 

Figura 5: Disciplinas da preferência dos alunos 
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Podemos observar no gráfico acima (figura 5), que a par da Matemática, 

a Educação Física é a disciplina preferida dos alunos. 

No próximo quadro serão apresentados quais os interesses e as 

motivações dos alunos. 

 

Figura 6: Motivações e interesses dos alunos 

Um facto bastante positivo, como podemos analisar a partir da figura 6, é 

que os alunos valorizam a prática desportiva, a colaboração com os pais e 

familiares e a música, no entanto o computador e a televisão e a música estão 

também no topo dos seus interesses. 

Após esta análise e o com o conhecimento que tive oportunidade de 

recolher sobre os alunos, posso concluir que, de uma forma geral, os alunos 

apresentam elevadas capacidades e competências a nível motor, cognitivo e 

social, o que será um portenciador do sucesso do nosso processo de ensino e 

aprendizagem. 
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4) Realização da Prática Profissional 

 

A prática profissional, em contexto do Estágio de um futuro docente, 

engloba a Organização e Gestão do Ensino e Aprendizagem, com tudo o que 

esta área implica. É a partir daqui, não esquecendo o contexto e envolvimento, 

que podemos encontrar todas as etapas definidas de forma coerente para um 

ensino eficaz. Esta área engloba, como referido anteriormente, a parte da 

planificação e implementação de todas as etapas do Estágio de docência. No 

entanto, seria impossível desenvolver esta sem as anteriores e as duas 

seguintes apresentadas neste Relatório. Pretende-se com isto reforçar a ideia 

de que todo o processo de Estágio passa pelo conhecimento de várias 

componentes de um todo a saber: estrutura, colegas, turma e dos projetos 

educativos, pela planificação, aplicação, pela relação com a comunidade 

envolvente e atividades desenvolvidas com a mesma. Desta forma, todas as 

áreas estão interligadas e devem ser tidas em conta no momento de ensinar. 

Um ensino de rigor e qualidade sempre foi um objetivo primordial do meu 

desempenho na escola. Deste modo, parte das experiências que contribuíram 

para que este processo acontecesse, encontram-se presentes nesta área do 

documento. Pude vivenciar a adaptação rápida que esta profissão exige, 

apelando constantemente a tomadas de decisão conscientes e responsáveis, 

num ambiente complexo e imprevisível, onde a promoção da aprendizagem deve 

ser o principal foco desta atividade. 

É com o decorrer das aulas e, com o consequente aumento da 

experiência, que os docentes vão conhecendo verdadeiramente a sua profissão, 

com todas as necessidades e exigências que lhe estão inerentes. Contudo, 

penso que esta experiência prática é fundamental para a formação de um 

profissional mais completo, mais conhecedor da sua profissão e de tudo o que 

esta implica.  

Os constantes desafios que enfrentei ao longo do ano de Estágio, 

desenvolveram-me a capacidade de analisar e refletir o ensino, moldando-o,  e 

implementando novas estratégias de aprendizagem. Ou seja, evoluindo na 

minha forma de “ser professora”. 
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Se tivesse que eleger um dos capítulos deste Relatório como “O Capítulo”, 

escolhia o presente, não descurando nenhum dos outros, nem retirando 

importância aos restantes. Neste sentido, penso que este é o que mais reflete 

aquele que foi o meu Estágio na Escola Básica Dr. Costa Matos. Este representa 

parte da minha experiência, as dificuldades que senti, a concretização das metas 

por mim propostas mas, acima de tudo, as competências e aprendizagens 

adquiridas. 

 

4.1) O primeiro impacto, na primeira aula – Confronto com a 

realidade escolar… 

 

“O início da aprendizagem profissional da docência é uma fase tão importante quanto 

difícil na carreira de um professor.” 

(Queirós, 2012, p. 69) 

 

Segundo a literatura específica, este momento é dotado de caraterísticas 

próprias e marcado pelo início da construção de uma identidade e estilo 

profissionais, que irão caracterizar o docente no decorrer da sua carreira. Esta 

etapa é marcada por um caminho percorrido com alguma ansiedade, incerteza, 

estranheza e até mesmo desconfiança. Contudo, penso que por me sentir 

bastante familiarizada no ambiente escolar, me senti confortada nesta nova e 

sobrecarregada fase. Confesso que a minha passagem de aluna para professora 

foi acontecendo lentamente através das experiências do primeiro ano do 

Mestrado. No entanto, foi com a chegada ao Estágio que encarei realmente a 

realidade de ser professora! Numa fase inicial, senti receio de não estar à altura 

desta grande experiência, mas foi o tempo que me mostrou que quando nos 

empenhamos e nos dedicamos a algo que realmente gostamos, enfrentamos 

qualquer desafio. O gosto pelo ensino em conjunto com a boa relação que 

desenvolvi com os restantes membros da comunidade escolar, despertou e 

reforçou a consciencialização do meu papel como professora. 

Anteriormente ao início das aulas, apresentei-me na escola. Este foi um 

momento importante no meu percurso, uma vez que conheci a Professora 
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Cooperante que iria acompanhar todo o meu processo de formação ao longo do 

Estágio. Penso que desde logo criamos uma empatia, esta apresentou-me a 

escola e os seus recursos espaciais e materiais, e falou um pouco acerca do 

caminho que tinha início em setembro de 2015. Nesta apresentação conheci 

também os restantes colegas de estágio e a outra professora cooperante. 

Concluída esta visita fiquei a aguardar pelo momento em que conheceria os 

meus alunos. 

Este primeiro contacto com os alunos foi algo que aguardei curiosamente, 

mas também ansiosamente, por ter noção de que o primeiro impacto com a 

turma é de extrema importância. Queria que os alunos desde o primeiro 

momento ficassem com a ideia de que eu estava perante eles com um objetivo 

muito bem definido, ensinar promovendo o seu desenvolvimento a nível motor, 

cognitivo, social, psicológico e emocional, mas também aprender com eles a ser 

professora. Preocupava-me, ao mesmo tempo, “chegar ao encontro de todos”, 

desenvolvendo as necessidades e capacidades de cada um, tendo em conta que 

cada aluno tem uma personalidade, uma maneira de ser e de agir diferentes. 

Chegado o dia da primeira aula de Educação Física, tinha tudo planeado. 

Queria apresentar-me, ouvir as apresentações de cada um dos alunos, para 

começar a conhecê-los um pouco e no final desenvolver uns jogos de dinâmica 

de grupo, com o intuito de promover a integração de todos e de que eu ficasse 

a conhece-los melhor. A Professora Cooperante fez as apresentações inicias, o 

que facilitou um pouco este primeiro momento e, de seguida ofereceu-me a 

palavra, dizendo que a turma estava por minha conta. Foi assim que tudo 

começou. Correu tudo como havia planeado, os alunos já se conheciam bem, o 

que fez com que as atenções se focassem em mim e quisessem saber um pouco 

acerca da nova professora, às quais respondi sem problema. Nos jogos de 

dinâmica de grupos participaram empenhadamente e com um espírito de equipa, 

o que não se encontra em qualquer grupo. Desde o primeiro momento percebi 

que esta turma tinha uma vontade de trabalho enorme e um espírito de ajuda e 

equipa fantásticos. Posso dizer que criei, desde a primeira aula, uma ligação 

positiva com a turma, percebendo que seria fácil trabalhar com estes alunos e 

criar uma relação agradável, o que para mim seria fundamental. Nesta primeira 
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aula consegui perceber que, embora muitos dos alunos não fossem atletas 

federados ou praticassem desporto de competição, a sua grande maioria 

praticava exercício físico fora do contexto escolar e todos assumiram gostar de 

desporto, o que me deixou muito satisfeita.  

No final da primeira aula informei os alunos dos meus objetivos para o ano 

letivo, falei acerca das matérias a lecionar e estabeleci as regras fundamentais 

para o bom funcionamento das aulas, lembrando a turma que se cumprisse com 

os seus deveres e obrigações iriamos ter um ano muito positivo, rico de 

aprendizagem em um ambiente agradável para todos. Saí do pavilhão com uma 

vontade enorme de começar a ensinar e isto deveu-se e muito à ligação criada 

com a turma no primeiro contacto. 

 

4.2) Organização e gestão do ensino e aprendizagem 

 

Este segundo ponto engloba o centro de toda a atividade do docente, 

contendo as suas quatro tarefas principais: a conceção, o planeamento, a 

realização e a avaliação do ensino. Estas são da maior relevância, visto que 

permitem ao professor trabalhar de forma precisa, organizada e orientada, 

procurando otimizar o ensino e formar de forma integral os alunos. Desta forma, 

o professor consegue abranger todas as competências e saberes adquiridos 

anteriormente, confrontados com a realidade do ensino, permitindo ao docente 

delinear as melhores estratégias, metodologias e objetivos, tendo em conta o 

contexto e o envolvimento deste processo de ensino e aprendizagem. 

Neste sentido, podem encontrar-se os diversos desafios com que me 

confrontei, descritos e refletidos, relativamente às quatro tarefas apresentadas 

em cima e, tendo em conta a sua importância para o desenvolvimento e evolução 

durante o Estágio. 

 

4.2.1) Conceção 

 

Para conceber o ensino é necessário pensar e prever. É fundamental que 

o professor realize uma preparação prévia do que irá produzir. Para Bento 
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(2003), este é o ponto de partida para a atuação da prática do professor. O autor 

refere ainda, ser a partir daqui que surge o planeamento. 

Grande parte da ação que desenvolvemos enquanto docentes deve ser 

fundamentada naquilo a que nós chamamos de “o trabalho de bastidores”. Ou 

seja, o trabalho deve ser construído e organizado previamente, tendo em conta 

o conhecimento acerca da comunidade educativa e o meio que a envolve, mas 

também, em relação ao conhecimento acerca da escola e respetiva estrutura. O 

professor deve ser também conhecedor da sua disciplina. Quando falo em 

conhecer a disciplina refiro-me a dominar os seus propósitos, as metas, tendo 

em conta a análise dos programas nacionais e suas possíveis (se necessárias) 

adaptações.  

Numa das conversas com os colegas de Estágio, a dada altura, 

comparamos, em forma de analogia, a conceção do ensino à construção de uma 

casa. Então, numa primeira fase, necessitamos de perceber onde iríamos 

construir a casa, tendo em conta todas as caraterísticas do meio envolvente. 

Posteriormente, seria necessário explorar a escola, com o intuito de conhecer, 

bem a sua comunidade educativa, os seus projetos educativos, sem esquecer 

os programas nacionais da disciplina. Se continuarmos na mesma linha de 

pensamento, esta etapa é a análise de como vai ser construída a casa, tendo 

em conta os materiais de que dispomos. A partir do momento em que conceção 

cede o seu lugar ao planeamento, para em seguida se dar início à construção da 

casa. 

Imediatamente antes da fase de planeamento, tive necessidade de 

analisar e refletir acerca dos PEE, PCE, RI, ao PCT e, voltei a consultar e analisar 

o PNEF, anteriormente consultado, analisado e refletido durante o primeiro ano 

de mestrado. 

 

4.2.2) Planeamento 

 

Depois de conhecidos e analisados, o meio envolvente, a escola e todos 

os documentos que referi no ponto anterior (conceção), é altura de nos 

debruçarmos sobre o planeamento. Silva (1997) define o planeamento como 
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uma delineação antecipada do que se pretende realizar, definindo de que forma 

e por quem.  

O planeamento é elaborado tendo em conta as necessidades dos alunos, 

ou seja, existe o planeamento realizado previamente, tendo em conta as 

matérias expostas no programa nacional de Educação Física. Por outro lado, 

existe o planeamento que vamos realizando tendo em conta o conhecimento 

acerca dos nossos alunos e suas diferentes necessidades ao longo do ano. No 

entanto, todo o planeamento decorreu de uma cuidada elaboração, focando-se 

sempre na aprendizagem dos alunos. Os estudantes são e devem ser sempre o 

espelho da nossa ação e, tal como os autores Mesquita e Graça (2011), referem 

a pertinência dos programas e a sua atualidade, confere-lhes qualidade.  

A tarefa de planeamento serve como um guia para a nossa ação, é onde 

definimos estratégias que pensamos serem mais enriquecedoras para um 

ensino de qualidade. Segundo Mesquita e Graça (2011), a qualidade e a 

quantidade de aprendizagem dos alunos depende da qualidade do planeamento. 

 

4.2.2.1) Planeamento anual 

 

O Planeamento anual consiste num documento orientador, segundo o 

qual todo o ano letivo é estruturado e organizado, essencialmente segundo as 

matérias de ensino. Este documento pode e deve ser alterado se o professor 

assim o entender. Aliás, o nosso sofreu várias alterações ao longo do ano, por 

diversas razões: atividades da escola, necessidade de acrescentar ou retirar 

aulas a determinadas disciplinas, tendo em conta o desenvolvimento dos alunos 

e também o meu projeto de estudo, bem como alterar as disciplinas de período.  

Este foi também o primeiro documento a ser realizado no âmbito do 

Estágio Profissional. Em seguida, procedemos à realização do Modelo de 

Estrutura e Conhecimento de Vickers (1990), do planeamento anual, que contou 

com a elaboração de sete módulos: Análise da educação e da Educação Física 

(Programas Nacionais); Análise do contexto (escola e comunidade educativa); 

Análise dos alunos (que foi realizada assim que conhecemos a turma e 

realizamos a primeira Avaliação Diagnóstica); Planeamento Anual (quer de 
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atividades, quer das aulas); os Objetivos de Ensino; a Configuração da Avaliação 

e as Progressões de Ensino e Aprendizagem. Este conjunto de módulos fez 

parte de um documento planeado tendo em conta uma perspetiva inicial e geral 

para todo o ano letivo. Ou seja, com o decorrer do ano letivo foram sendo 

elaborados diferentes UD para cada uma das modalidades a ensinar, com 

objetivos específicos e tendo em conta o conhecimento real dos alunos. Quero 

com isto dizer, que o planeamento realizado no início do ano letivo serve apenas 

como guia para os planeamentos realizados para cada uma das modalidades, 

como tal, pode ser alterado sempre que necessário, tendo sempre em conta as 

necessidades dos alunos. 

 

4.2.2.2) Unidades didáticas 

 

É de grande importância para mim, como já referi anteriormente, imprimir 

um programa de qualidade em Educação Física. Desta forma, foquei-me sempre 

na aprendizagem dos alunos. Tendo isto em conta, no momento da realização 

das Unidades Didáticas, foi feita uma adaptação ao PNEF tendo em conta aquele 

que seria o conhecimento dos alunos. Não nos serve de nada implementar metas 

demasiado fáceis, que não imprimam aos alunos qualquer dificuldade nem 

aumento dos seus conhecimentos. Todavia, também não nos serve de nada 

impor aos alunos metas inatingíveis, que vão levar ao insucesso e à 

desmotivação. Assim, induzimos, na construção destes documentos, três pontos 

base: construção de unidades didáticas mais extensas, ponderação dos 

objetivos definidos pelo PNEF e pelo nosso planeamento anual e redução dos 

conteúdos, dedicando mais tempo a cada um. Segundo Graça (1997) a EF no 

Ensino Básico apresenta um curriculum de multiatividades, onde se aborda um 

pouco de tudo, sendo o resultado dessa aprendizagem diminuto, visto que os 

alunos estão numa fase inicial. Tendo isto em conta, consideramos que com UD 

mais extensas os alunos poderiam desenvolver verdadeiramente os objetivos 

que lhes são propostos em cada modalidade. O mesmo se aplica quando 

optamos por reduzir o número de conteúdos, dando mais oportunidades de 

aprendizagem a cada um. Desta forma, procuramos que os alunos consigam sair 
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deste estado inicial em que, por norma, se apresentam. Relativamente à 

adaptação do PNEF ao nosso planeamento anual, esta acontece porque nem 

sempre os objetivos propostos no Programa Nacional estão ajustados aos 

nossos alunos, nem ao tempo de que dispomos para a prática. 

O Grupo de Educação Física tem o cuidado de trabalhar no sentido de 

incentivar a autonomia dos alunos, com unidades didáticas mais extensas do 

que o habitual. Ainda assim, para cada ano de escolaridade são definidas as 

“modalidades fortes”. Ou seja, o Grupo de Educação Física da escola escolhe 

qual a modalidade, que em cada ano, irá ter um maior número de aulas. No caso 

do oitavo ano a modalidade forte escolhida foi o Andebol, e foram destinadas 

vinte das nossas aulas para o ensino da mesma. Pude comprovar, através dos 

resultados da minha turma, que esta estratégia beneficia os alunos. Toda a turma 

apresentou uma enorme evolução ao nível do Andebol. 

Bento (2003) refere que é através da cuidada e criteriosa construção das 

UD que o docente estimula a sua criatividade ao nível do planeamento e da 

docência. Tendo isto em conta, todas as Unidades Didáticas necessárias para o 

ano letivo foram realizadas com elevado cuidado, tendo em conta fatores 

essenciais para a sua execução, tais como: nível ou níveis dos alunos, materiais 

e espaço disponíveis e os objetivos pretendidos. 

 

4.2.2.3) Planos de aula 

 

“Antes de entrar na aula o professor tem já um projeto da forma como ela deve correr, 

uma imagem estruturada, naturalmente, por decisões fundamentais. Tais são, por exemplo, 

decisões sobre o objetivo geral e objetivos parciais ou intermédios, sobre a escolha e 

ordenamento da matéria sobre os pontos fulcrais da aula, sobre as principais tarefas didáticas, 

sobre a direção principal das ideias e procedimentos metodológicos.” 

(Bento, 2003, p. 102) 

 

Recorrendo novamente às analogias, o plano de aula é como que um 

projeto de uma casa. Ou seja, um guia que depende das decisões tomadas 

anteriormente (aula anterior) e que deve ser elaborado com muito rigor. Tal como 

um projeto de uma casa, pode ser alterado ao longo da construção caso algo 
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não esteja a funcionar como pretendíamos, ou não estejam a ser atingidos os 

objetivos. Com o tempo e a experiência, o professor deixa de recorrer a tantos 

detalhes, passando a ser um mero documento de fácil consulta. Tal como um 

arquiteto inexperiente, um professor iniciante deve ter o cuidado de preparar o 

plano de aula, de forma organizada, para que a sua utilização durante a aula 

seja simples e prática. 

Cada professor deve construir o seu modelo de plano de aula, de acordo 

com as suas necessidades, preocupações e da forma que melhor se oriente no 

momento em que necessite de recorrer a este documento durante a aula. No 

entanto, existem alguns pontos essenciais a ter em conta na construção de um 

plano de aula que todos os professores devem ter em conta. As situações de 

aprendizagem devem estar integrais, relacionadas umas com as outras, em 

forma de progressão pedagógica, de forma que os objetivos sejam alcançados. 

O plano de aula, nesta fase inicial, deve focar essencialmente aquilo que 

é importante, focando determinados objetivos, de forma que não existam desvios 

de atenção. É importante, essencialmente enquanto o professor não dispõe de 

experiência necessária para definir o que é realmente importante ou não, que no 

momento da construção do plano, seja discriminado tudo o que não é tão 

relevante, concentrando toda a informação no que realmente é essencial. Esta 

foi uma tarefa fulcral na construção do plano com o objetivo de procurar sempre 

a aprendizagem dos alunos. Desta forma, durante o ano de Estágio, fui 

aperfeiçoando a minha forma de construir e organizar os meus planos de aula, 

consoante as minhas necessidades. Contudo, todos os planos de aula 

continham a mesma estrutura base: 

 Parte inicial ou preparatória: onde os exercícios de ativação geral e 

específica devem estar relacionados com o que se pretende desenvolver 

na parte fundamental; 

 Parte principal ou fundamental: a qual representa o conjunto de 

exercícios anteriormente definidos no módulo 7, na forma de progressões 

pedagógicas; 
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 Parte final: com o intuito de fazer os alunos retornar à calma, fazer um 

balanço da aula, relembrando o que foi feito e o que se seguirá na aula 

seguinte. 

Os planos de aula são os guias diários dos professores. Como tal, devem 

servir para que este se oriente. Desta forma, devem ser realizados de forma 

cuidada, contendo informação que pode ser relevante consultar a qualquer 

momento. São exemplos: o horário, a data, o espaço, e o número da aula (lição 

e número da aula correspondente à unidade didática em questão), as 

componentes críticas e critérios de êxito, os objetivos geral e específicos, os 

comportamentos que esperamos que os alunos atinjam. 

Uma das críticas que foi apresentada aos meus planos de aula foi 

relativamente às componentes críticas. Numa fase inicial concentrava-me em 

reunir todas as componentes críticas que tinha conhecimento para cada situação 

de aprendizagem, e acabava, durante a aula, por não dizer nem metade aos 

alunos. Assim, senti necessidade de refletir acerca do que é realmente 

importante, de forma a facilitar o meu trabalho durante a aula. Com o decorrer 

do ano letivo, com a experiência, aumentei o meu conhecimento pedagógico, 

levando-me a prescrever as componentes críticas de forma mais eficaz. Com o 

aumento da experiência e, consequente aumento do conhecimento pedagógico, 

a gestão do tempo de aula e dos próprios exercícios também foi acontecendo de 

forma sistemática. 

Todos estes pontos eram tidos em conta na altura da planificação e 

organização do plano de aula. Por esta razão, numa fase inicial, o plano de aula 

foi uma tarefa bastante demorada e de elevada dificuldade. No entanto, com o 

decorrer do ano letivo e com a experiência, esta tarefa foi sendo cada vez mais 

simples de desenvolver, diria quase automática. 

 

4.2.3) Realização 

 

Concluída a fase do planeamento, surge então a fase de aplicar no terreno 

tudo aquilo que havia sido pensado e desenvolvido, sendo este o momento 

chave de toda a planificação. 
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Todas as caraterísticas dos alunos, as suas motivações, interesses, 

necessidades, foram tidas em conta no momento da definição das situações de 

aprendizagem.  Tal como refere Mesquita e Graça (2011), o professor antes de 

iniciar o processo de instrução, deve equacionar questões como a experiência 

dos alunos, a motivação e a auto perceção da competência. 

O conhecimento pedagógico acerca do conteúdo, ou seja, conhecer o que 

se vai ensinar e a forma como se vai encinar, também já deve estar refletido, 

reavivado e definido. Desta forma, neste momento, cabe-nos colocar em prática 

todo o trabalho desenvolvido até então. 

 

4.2.3.1) Gerir e rentabilizar ao máximo o tempo de aula 

 

Numa fase inicial tudo o que é desenvolvido, tendo em conta o Estágio 

Profissional, é uma tarefa complicada e que gera sempre muita reflexão. 

Relativamente à parte prática, ou seja, implementar aquilo que foi planeado, não 

foi diferente. No início, estávamos tão preocupados em atingir o sucesso dos 

alunos, em promover a sua aprendizagem, em ser bons professores, em criar 

uma relação e ambiente saudáveis, que nos esquecíamos de coisas básicas, 

como a gestão e maximização do tempo de aula, e quando nos apercebíamos, 

o tempo de aula já tinha terminado.  

Com o decorrer do ano letivo, com o aumento da experiência e, 

consequente aumento do conhecimento pedagógico, a gestão do tempo de aula 

e dos próprios exercícios também foi acontecendo de forma natural. Comecei a 

perceber como rentabilizar e maximizar o tempo e espaço disponíveis, o tempo 

que os alunos necessitam para cada situação de aprendizagem, a não perder 

tempo com algo que não tinha tanto significado. Rentabilizar o tempo e espaço 

depende muito da planificação que foi realizada, devemos pensar cuidadosa e 

organizadamente nos objetivos que pretendemos atingir, tendo em conta o 

espaço e os alunos. Ou seja, a criação de situações de aprendizagem que 

pudessem ser realizadas num espaço reduzido, mas que pudessem ser 

adaptadas caso tivéssemos acesso a um espaço mais amplo, a criação de 

circuitos e estações (e.g. para desenvolver as habilidades técnicas), trabalhos 
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alternados com outras atividades (e.g. uns alunos desenvolviam o treino 

funcional, enquanto outros desempenhavam outras tarefas e depois invertiam). 

Todos estes pontos, que à partida dizem respeito à planificação, devem ser tidos 

em conta no momento da implementação das atividades. Desta forma, será 

possível e mais simples, rentabilizar e maximizar o tempo e o espaço, 

promovendo uma aprendizagem mais eficaz e motivadora. 

 

4.2.3.2) O feedback pedagógico 

 

“Após a realização de uma tarefa motora por parte de um aluno ou atleta, este deve, para 

que o seu desempenho seja melhorado, receber um conjunto de informação acerca da forma 

como realizou a ação. É lugar-comum referenciar o feedback como uma mais-valia do professor 

no processo de interação pedagógica.” 

(Rosado A. & Mesquita, 2011, p. 82) 

 

“O feedback pedagógico e o empenho motor são apontados pela investigação centrada 

na análise do ensino como as duas variáveis com maior valor preditivo sobre os ganhos da 

aprendizagem.” 

 

(Rosado A. & Mesquita, 2011, p. 82) 

 

O feedback pedagógico pode ser definido como uma reação ou 

comportamento do professor em relação à resposta motora do aluno ou atleta, 

objetivando melhorar ou modificar essa resposta, procurando a aquisição ou 

realização de uma habilidade ou movimento. Desta forma, é importante que 

durante o processo de aprendizagem o professor seja conhecedor das 

componentes críticas de cada habilidade que os alunos vão desenvolver, 

procurando identificar quais as informações a transmitir aos alunos que irão 

melhorar o seu rendimento ou performance. Deste modo, ao longo de todo o 

processo de ensino, recorri a esta ferramenta, não apenas por obrigação, mas 

também por necessidade em detetar o erro e em seguida corrigi-lo, procurando 

motivar e ensinar. 
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Segundo Rosado e Mesquita (2011), o conteúdo informativo é classificado 

segundo duas categorias: o conhecimento da performance (CP) e o 

conhecimento do resultado (CR). Para os mesmos autores, a primeira categoria 

foca-se na execução dos movimentos, ou seja, no processo. Enquanto que a 

segunda categoria diz respeito à informação relativa ao resultado pretendido 

através da execução de habilidades. Analisando estas duas categorias podemos 

e devemos recorrer a ambas na altura de corrigir os alunos. Numa fase inicial de 

aprendizagem, os alunos necessitam de mais informação relacionada com o 

conteúdo informativo, uma vez que necessitam de referências concretas acerca 

das habilidades, sendo fundamental o feedback de conhecimento e 

performance. Contudo, cabe ao professor perceber qual o melhor tipo de 

abordagem em cada momento e consoante os alunos.  

As principais dificuldades que senti, relativamente ao feedback, foram a 

sua deteção e diagnóstico, as principais sentidas essencialmente na fase inicial 

da carreira de professor. As razões não se focam apenas na falta de domínio do 

conteúdo, por vezes, em início de carreira, torna-se complicado estar focado em 

tudo o que envolve a docência. Com a gestão do tempo de aula, a gestão dos 

alunos, a análise e correção dos mesmos. No entanto, com a experiência, estas 

tarefas tornam-se mais simples e começamos cada vez mais a reparar em todos 

os pormenores da atuação dos alunos. Durante o EP, tendo como principal 

preocupação a aprendizagem dos estudantes, tentei estar o mais informada 

possível relativamente ao conteúdo e perceber os potenciais erros, para que a 

tarefa de emissão de informação fosse o mais automática e eficaz possível.  

Um das coisas que fui aprendendo, no que diz respeito ao feedback, foi o 

momento de transmissão da informação. É importante percebermos quando 

devemos ou não corrigir os alunos e a forma como o fazer. Digo isto, pois nem 

sempre o momento em que acontece o erro é o indicado para corrigir, já que 

temos que tentar perceber as necessidades dos alunos e a forma como lidam 

com o insucesso.  

Após um alargado estudo acerca da importância da transmissão da 

informação na aprendizagem, foi sintetizada uma sequência de comportamentos 

que o professor deve desenvolver aquando da emissão de um feedback: 
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observação e identificação do erro na prestação, tomada de decisão; feedback 

pedagógico informativo, observação das mudanças de comportamento motor do 

aluno, eventual observação de uma nova tentativa do gesto e ocorrência de um 

novo feedback pedagógico. 

Rosado e Mesquita (2011), estudaram os efeitos acerca do efeito positivo 

do feedback, e concluíram que as principais caraterísticas que se destacam são: 

o direcionamento da informação emitida pelo feedback para a especialidade da 

tarefa e dos conteúdos alvo de aprendizagem (específico); focalização de 

critérios orientados para a qualidade de execução ou para o resultado a obter 

(conhecimento da performance e/ou do resultado); referenciação aos propósitos 

das tarefas focados durante a sua apresentação (congruência). Na prática, foi 

fácil perceber que de facto o feedback é fundamental. Contudo, quando emitido 

de forma errada ou no momento errado pode ser ineficaz. Como tal, as três 

caraterísticas apresentadas anteriormente são pontos fundamentais a ter em 

conta no momento da transmissão da informação. Os anteriores autores referem 

ainda que as questões da quantidade e da frequência devem também ser 

levadas em consideração, ou seja, o feedback deve ser frequente e em 

quantidade significativa (em qualidade) no que diz respeito às suas prestações 

motoras. Este é um facto que o professor não pode descurar, já que todos os 

alunos devem ser alvo da mesma atenção.  

Ainda relativamente ao feedback, os professores tendem a cingir as suas 

transmissões de informação de forma corretiva e negativa. Durante o ano letivo, 

tive como preocupação, não apenas corrigir o que estava mal feito, mas também 

valorizar o que os alunos faziam bem, fornecendo um reforço positivo. Acerca 

desta matéria, o professor deve ainda perceber quando deve emitir um feedback 

ao grupo ou a um aluno em específico, assim como os momentos mais 

adequados para o fazer. 

Para finalizar este tópico, segundo Rosado e Mesquita (2011), o professor 

deverá usar uma expressão verbal cuidada, intervir de forma clara e concisa, 

com um vocabulário tecnicamente correto e adequado ao domínio linguístico dos 

alunos. Durante o Estágio procurei conhecer e refletir acerca de todos estes 
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pontos essenciais, de forma a que a transmissão da informação pudesse ser o 

mais eficaz possível. 

 

4.2.3.3) O ciclo: ensino – aprendizagem – ensino  

 

Segundo Alonso (1988), o professor deve ser portador e, demonstrar aos 

seus alunos, uma enorme vontade de transcendência, superação e aquisição de 

competências que o façam evoluir como pessoa e profissional. Um docente tem 

obrigação de ensinar os seus estudantes, no entanto, deve ser também recetivo 

a aprender com os mesmos. 

Ensinar, implica também aprendizagem. Ou seja, se estivermos 

acessíveis a aprender enquanto ensinamos, estamos constantemente a evoluir 

enquanto profissionais e pessoas. É importante que o docente tenha esta atitude 

de estar constantemente a transcender e a superar, pois assim o meu 

desempenho será melhor e consequentemente a aprendizagem dos alunos 

também. Desta forma, aprender não se limita ao momento em que tiramos o 

curso ou ao tempo que dedicamos a estudar. Da mesma forma que ensinar não 

se limita a transmitir o que se aprendeu em determinado momento. É por esta 

razão que este ciclo tanto se pode apresentar como “ensino-aprendizagem-

ensino” ou “aprendizagem- ensino-aprendizagem”. 

Durante o Estágio, para além dos momentos que passei a ensinar, tive 

muitos momentos em que aprendi. Em todos os momentos e tarefas do Estágio 

procurei aprender e aumentar os meus conhecimentos, desde a forma como 

planeava, à gestão da turma e da aula, à relação com os alunos, entre as demais 

tarefas do professor, foram momentos de aprendizagem. 

 

4.2.3.4) A relação com os alunos 

 

Uma das condições que determina a qualidade do ensino e o sucesso dos 

alunos tem a ver com o ambiente e as relações entre professores e estudantes. 

Para mim, foi fundamental criar um ambiente positivo com toda a turma, 
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procurando que os alunos gostassem das aulas, tivessem gosto em participar 

nas mesmas e estabelecessem uma relação de aprendizagem e colaboração 

mútua. 

A dificuldade que muitos professores encontram quando tentam 

implementar um ambiente agradável, acontece pelo facto de o professor não 

conseguir criar uma distância entre si e os seus alunos, procurando, por um lado, 

suscitar uma atitude reflexiva, fria e desinteressada, ao mesmo tempo que 

promove interesses, sentimentos e entusiasmos saudáveis. Durante o Estágio 

vamos encontrando as melhores estratégias para combater estas dificuldades. 

Desde a primeira aula que procurei controlar a turma, promovendo um 

clima e uma relação positivos entre mim e os alunos. Desta forma, procurei 

conhecer os meus alunos (interesses e comportamentos), adotar uma postura 

séria, responsável e de partilha. Deixei bem claro que o ideal, para mim, seria 

conduzir o processo de ensino segundo este ambiente. No entanto, se os alunos 

falhassem nos seus comportamentos e atitudes, o ambiente da aula e a minha 

postura iriam alterar-se também. Ou seja, desde o início estabelecemos uma 

relação de confiança mútua, em que ambas as partes se comprometeram a não 

falhar. 

Assim, durante o ano letivo, tentei manter o equilíbrio entre o transmitir 

conhecimento e o fazer com que os alunos se sentissem bem consigo próprios, 

em relação às aulas e ao professor. Conseguimos, em conjunto, estabelecer 

uma relação excecional entre professor e turma. Foi mantido um relacionamento 

centrado no respeito, na segurança e na confiança, não descurando nunca o 

foco principal, a aprendizagem. 

Tenho consciência que desde o início criei logo empatia com os alunos. 

Contudo, a confiança de ambas as partes não foi conquistada na primeira nem 

na segunda aula. Foi um trabalho construído aula a aula, com um resultado final 

muito positivo. Com este ambiente criado tornou-se cada vez mais simples 

controlar e gerir a turma, o que numa fase inicial foi uma das minhas grandes 

preocupações, permitindo com o tempo deixar-me mais focada no ensino da 

Educação Física. 
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4.2.3.5) A Unidade Didática numa turma de 2º Ciclo 

 

Uma das alterações realizadas ao Mestrado em Ensino foi o facto de os 

alunos que frequentavam o estágio no presente ano letivo, para além das tarefas 

habituais exigidas aos estagiários, teriam que desenvolver e implementar uma 

UD em uma turma de 2º Ciclo. Devido à acumulação de tarefas a desenvolver 

na fase inicial do estágio e depois de decidir realizar o projeto de estudo no 

segundo período, optei por planear e organizar estas aulas para o início do 

terceiro período letivo. A escolha da turma teve essencialmente a ver com a 

compatibilidade de horários com a minha turma de estágio e o horário das aulas 

de tópicos e, uma vez que pretendia lecionar as duas aulas da semana, acabei 

por escolher a turma do sexto ano da escola onde realizei o Estágio. Em 

conversa com a professora de Educação Física, esta sugeriu que lecionasse a 

modalidade de Andebol. Apesar da mesma modalidade não estar presente no 

programa do sexto ano, foi a sugestão da professora titular da turma, tendo em 

conta o facto desta considerar que por eu ser praticante da modalidade seria 

uma mais valia aborda-la com a turma em questão. Para mim foi ótimo e nem 

pensei duas vezes. Uma vez que já tinha lecionado uma UD de vinte aulas com 

a minha turma de estágio, seria apenas necessário adaptar o planeamento ao 

nível dos alunos que iria ter diante de mim. A professora transmitiu-me todas as 

informações necessárias (para não estar a “perder” uma aula a realizar a AD) e 

apresentou-me previamente à turma, tendo os alunos demonstrado muito 

entusiasmo relativamente ao que iriamos desenvolver. 

O planeamento foi relativamente simples de realizar, uma vez que já tinha 

elaborado algo semelhante anteriormente. O funcionamento das aulas teve 

muitas semelhanças com o que havia sido realizado com a turma de 8º ano. 

Apresentei previamente a modalidade, como iria ser ensinada, exercitados os 

conteúdos e avaliada. Na última aula os alunos realizaram uma avaliação prática, 

onde foram aferidos os conteúdos ensinados ao longo das aulas, mas também 

um mini teste escrito, de forma a aferir os conhecimentos ao nível cognitivo e 

acerca da cultura desportiva.  
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Confesso que numa fase inicial, “perdi” algum tempo a implementar as 

normas de funcionamento de aula que considero fundamentais, tais como a 

pontualidade, assiduidade, a postura e comportamentos adequados nas aulas. 

Penso que é normal, nesta faixa etária, que os alunos não sejam tão 

disciplinados, visto que se encontram num ambiente de Educação Física, onde 

a prática desportiva gera movimento, comunicação e agitação. Contudo, para 

que seja possível criar um ambiente de aprendizagem considero fundamental a 

aplicação das principais regras de funcionamento de aula. Os alunos, no final 

das primeiras aulas, acabaram por conseguir perceber o que pretendia. Esta foi 

uma das diferenças que encontrei entre os alunos do 3º Ciclo e os do 2º Ciclo, 

ao nível do comportamento e das atitudes. Considero que esta falta de disciplina 

se deve por vezes à imaturidade que os alunos desta faixa etária ainda 

apresentam. No entanto, é necessário começar a modificar os comportamentos, 

através da implementação de regras fundamentais desde uma fase inicial. 

Outra das diferenças que encontrei foi relativamente à escolha das 

situações de aprendizagem. Os alunos ainda não apresentam maturidade para 

desenvolver determinadas dinâmicas e organização de algumas situações de 

aprendizagem. Assim, tive necessidade de procurar mais exercícios e com 

dinâmicas diferentes, adequadas à maturidade e ao nível dos alunos, 

proporcionando assim um ensino de qualidade. Não alterei apenas as situações 

de aprendizagem, a minha postura e instrução sofreram também alterações.  

Apesar da imaturidade, dos comportamentos menos adequados ao 

ambiente de aula, da adaptação que tive necessidade de levar a cabo e na minha 

atuação, gostei muito desta experiência. Considero que foi uma experiencia 

muito rica em termos da construção da identidade profissional e do meu 

crescimento e desenvolvimento enquanto professora. Deste modo, penso que 

seria também importante e interessante desenvolver uma experiência do mesmo 

género numa turma do Ensino Secundário, com o intuito de perceber quais as 

diferenças e as dificuldades que sentiria ao trabalhar com uma turma de um nível 

de ensino diferente (mais adiantado, neste caso). Contudo, não foi possível a 

realização da mesma visto que o Estágio foi realizado numa escola do Ensino 

Básico. 
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4.2.3.6) Breve apresentação dos Modelos de Ensino 

 

Atualmente e cada vez mais, o professor deve procurar desenvolver 

adequadamente uma abordagem dos diferentes conteúdos, desenvolvendo nos 

alunos o gosto e a vinculação pela prática desportiva nas aulas e quando 

possível fora das mesmas. O facto de existirem vários modelos com 

características distintas, permite ao docente escolher qual dos modelos de 

instrução é mais adequado para melhor conduzir a sua ação. (Graça e Mesquita, 

2011).  

Tendo em conta os diferentes modelos de instrução, durante o ano letivo 

foram selecionados os que pretendíamos utilizar, tendo em conta os diferentes 

conteúdos de ensino. Assim, utilizamos o Modelo de Instrução Direta (MID), o 

Modelo de Competência nos Jogos de Invasão (MCJI), o Modelo de Abordagem 

Progressiva ao Jogo (MAPJ), o Modelo de Ensino do Jogo para a sua 

Compreensão (TGFU) e o Modelo de Educação Desportiva (MED). 

O MID é um dos modelos de ensino a que os professores mais recorrem, 

pelo facto de mostrar elevada eficácia ao nível de contextos de baixa 

interferência contextual e nas fases inicias de prática. Este modelo assenta numa 

estrutura onde o professor é o centro da ação, define as estratégias instrucionais 

e o padrão de envolvimento dos alunos nas tarefas de aprendizagem. No 

mesmo, privilegiam-se estratégias instrucionais de carácter explícito e formal, 

onde o professor tem como essenciais funções monitorizar e controlar as 

atividades dos alunos.   

O Modelo de Competência nos Jogos de Invasão (MCJI), procura conferir 

um maior significado e autenticidade às experiências de aprendizagem e 

oferecer um contexto mais favorável para o desenvolvimento da competência do 

jogo. O MCJI procura desenvolver o ensino dos jogos desportivos e foi 

influenciado pelas crenças de outros modelos, como o Modelo de Educação 

Desportiva e o Modelo de Ensino dos Jogos para a Compreensão (Tavares & 

Graça, 2006). 

O MAPJ é um modelo que dá enfoque a três dimensões: cognitiva, social 

e motora. Este modelo procura que o aluno compreenda o jogo, desenvolve 
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competências ao nível técnico, físico e tático, não descurando a igualdade de 

oportunidades de participação (Graça & Mesquita, 2011). As principais 

caraterísticas deste modelo são: a aquisição de competências para jogar 

acontece de forma progressiva e tendo em conta o ritmo individual de 

aprendizagem; a lógica de jogo serve de réplica para a lógica didática; a 

apreciação e compreensão do jogo são as mesmas para adquirir competências 

na capacidade de jogar; a aquisição das habilidades técnicas é um fator 

adjacente à compreensão tática; a avaliação é realizada num contexto formal de 

jogo, procurando coerência e compromisso entre o processo de instrução e 

avaliação (Graça e Mesquita, 2011). 

Segundo Graça e Mesquita (2011), o Modelo de Ensino do Jogo para a 

sua Compreensão assenta sobre a apreciação dos aspetos constituintes do jogo; 

sobre a tomada de consciência dos princípios táticos do jogo; acerca da 

exercitação das habilidades necessárias à melhoria da performance no jogo; 

sobre a tomada de decisão do que fazer e em que situação de jogo fazer e, por 

último, acerca da integração dos aspetos técnicos essenciais à melhoria do 

desempenho em jogo. 

O Modelo de Educação Desportiva (MED), um dos modelos em forte 

crescimento, afasta-se de forma significativa do MID, pelas suas ideias 

construtivistas, assentes em estratégias mais implícitas e menos formais no 

ensino (Graça e Mesquita, 2011). Este modelo foi desenvolvido por Siedentop 

(1987), e tem como principal objetivo formar alunos desportivamente cultos, 

competentes e entusiastas. Este modelo apresenta as caraterísticas básicas do 

Desporto Institucionalizado, como a definição da época desportiva, a filiação a 

um grupo-equipa (promover a integração e socialização, bem como o espírito de 

pertença a um grupo), a competição formal, a festividade, o registo estatístico 

(promovendo a competição e os objetivos) e os eventos culminantes. No mesmo 

modelo os alunos assumem (ou podem assumir) durante a época desportiva 

diferentes funções, a par da de atleta, tais como: capitão/treinador, oficial de 

mesa, árbitro e estatístico, jornalista e entusiasta (membro da claque). Uma das 

grandes vantagens deste modelo, relativamente aos modelos tracionais, é o 

facto de promover a diminuição dos fatores de exclusão, promovendo assim uma 
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competição harmoniosa, de forma inclusiva, onde todos os alunos podem 

assumir um papel importante, mesmo não sendo tão dotados ao nível motor. 

Assim, a formação dos grupos-equipa, deve ser realizada cuidadosamente, 

procurando alcançar o equilíbrio competitivo e o desenvolvimento das relações 

de cooperação e entreajuda na aprendizagem. Neste modelo o centro da ação 

são os alunos, todo o processo de ensino e aprendizagem é conduzido por estes, 

com orientação e supervisão do professor. No MED, através da prática 

desportiva, é solicitado ao aluno que tenha iniciativa e tome decisões, de forma 

a valorizar o seu desempenho e, independentemente de ser mais ou menos 

hábil, são criadas as condições para que o aluno se sinta confiante e que 

desenvolva assim o seu gosto e filiação à prática desportiva. 

 

4.2.3.6.1) O andebol e a extensão dos conteúdos 

 

Um dos problemas que encontramos atualmente da Educação Física na 

escola é o facto de os alunos estarem constantemente, ano após ano, a abordar 

os mesmos conteúdos, apresentando nenhuma ou apenas uma pequena 

evolução. Quero com isto dizer que, desde que são inseridos no 2º Ciclo, pouco 

evoluem até ao final do ensino Secundário, visto que, nesta fase, ainda 

continuamos a abordar conteúdos de níveis primários. Este problema não 

acontece apenas por culpa dos professores, o currículo da disciplina Educação 

Física do Ensino Básico enquadra-se na ideia do curriculum de multiatividades, 

onde é abordado um pouco de tudo e, tiradas as conclusões em termos de 

aprendizagem, os alunos pouco ou nada evoluem, visto que permanecem 

sempre num estado inicial (Graça, 1997). O reduzido número de aulas em cada 

unidade didática não se traduz apenas em estagnação do nível dos alunos e 

consequente insucesso escolar, traduz-se também em níveis elevados de 

insatisfação com a disciplina e pouco gosto pela prática desportiva. 

Tendo e conta esta realidade e na tentativa de tentar alterar esta 

tendência, o Grupo de EF define as modalidades fortes para cada ano, como já 

expliquei anteriormente. Para além das modalidades fortes, é aumentado o 

número de aulas aos Desportos Coletivos, relativamente ao estipulado no PNEF, 
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para nunca menos de 10 aulas. Tendo em conta estes aspetos, decidimos 

adaptar a unidade didática de Andebol tendo em conta dois pontos: o aumento 

do número de aulas e a diminuição do número de conteúdos. Desta forma, foi 

aplicado o Modelo de Ensino dos Jogos para a Compreensão, ou seja, foi dado 

mais ênfase aos aspetos táticos. O Modelo de Competência nos Jogos de 

Invasão foi também considerado no planeamento desta modalidade. Este 

modelo surge e desenvolve-se num tempo de renovação do ensino dos jogos 

desportivos, não deixando de parte influências de outros modelos.  

A unidade didática em questão foi elaborada tendo em conta uma 

ocupação racional do espaço, maior ênfase aos conteúdos táticos (não 

descurando os técnicos), diferentes recursos e valências técnicas a serem 

realizadas consoante o movimento do adversário, tal como diferentes soluções 

táticas e estruturas de jogo. Com este último ponto, demos aos alunos várias 

soluções, esperando que desenvolvessem várias valências consoante o seu 

empenho e criatividade.  

O grande objetivo foi chegar à situação de jogo 5x5. Durante a UD foram 

sendo introduzidas formas de jogo simplificadas que permitiam aos alunos 

resolver problemas específicos relacionados com a organização tática defensiva 

e ofensiva. As habilidades técnicas foram sobretudo desenvolvidas em circuitos 

de ativação geral e em situação de jogo. Considerei fundamental, ao nível do 

Andebol, que os alunos tenham algum domínio técnico para que consigam ter 

sucesso ao nível tático. Isto é, a meu ver, devemos permitir que os alunos 

aprendam as bases técnicas e que depois as desenvolvam durante o trabalho 

tático. A autora Mesquita (2011) refere isto mesmo quando diz que a 

adaptabilidade técnica surge em sequência de um trabalho tático, tornando o 

jogador capaz de ajustar a solução motora aos problemas táticos emergentes. 

Em suma, esta UD foi elaborada objetivando dar mais tempo para 

aprendizagem dos conteúdos, permitindo à posteriori um transfere de 

conhecimentos para outras modalidades, essencialmente coletivas. Sendo 

possível realizar este transfere, uma vez que foi a primeira modalidade coletiva 

a ser lecionada, ganhamos tempo de trabalho nas outras modalidades, mesmo 

tendo “gasto” um maior número de aulas. Esta foi a modalidade onde se notou 
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uma maior evolução da parte dos alunos e temos consciência de que este facto 

se deveu à diferente organização da UD. 

 

4.2.3.6.2) O transfere de conteúdos e o Futebol 

 

Outro dos problemas que encontramos na escola, ao nível da Educação 

Física, está um pouco relacionado com o anterior (referido no ponto acima) e, 

tem a ver com a ausência de transfere de conteúdos de modalidade para 

modalidade. Um exemplo onde este transfere pode ser realizado, face aos seus 

resultados positivos, é ao nível dos desportos coletivos, essencialmente nos 

conteúdos táticos. 

No Futebol, modalidade que foi ensinada no 2º período, que aferimos a 

possibilidade, ou não, de ter existido um transfere de conhecimentos. Sendo esta 

uma modalidade coletiva e muito parecida com o Andebol, onde os objetivos 

comportamentais a nível tático, como o passe, a receção, o remate, são 

idênticos, logo a UD de Futebol foi elaborada com progressões de ensino muito 

semelhantes às do Andebol. 

Progressões como o “Criss-Cross”, “Contra-ataque Holandês”, “3x2”, 

“3x3”, entre outras, já haviam sido utilizadas também no Andebol. Assim, foi fácil 

observar que os alunos progrediram mais rapidamente, devido ao reduzido 

número de aulas de uma UD em relação à outra, mas também, uma assimilação 

e consolidação mais rápida e eficiente dos conteúdos técnicos e táticos, em 

situações de aprendizagem idênticas. 

Não foi possível ir tão longe em termos técnicos e táticos visto que a UD 

de Futebol apenas teve dez aulas. No entanto, foi possível adquirir conteúdos 

táticos mais rapidamente do que no Andebol, dado que existiu transfere de 

conhecimentos. Ainda assim, não foi possível lecionar todos os princípios 

ofensivos e defensivos. 

Durante a UD fiz questão de nomear aspetos que haviam sido aprendidos 

na modalidade de Andebol, de forma a permitir que os alunos percebessem e 

aplicassem facilmente os conteúdos de futebol semelhantes ao andebol. Esse 

transfere foi de facto conseguido e no final da UD já eram os alunos a fazer 
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comparações entre conteúdos que tinham sido ensinados no Andebol e que 

poderiam ser rentabilizados no Futebol. Quando este tipo de comentários surge 

dos alunos notamosque estes têm uma perceção da sua aprendizagem e da 

forma como conseguem adaptar-se ao transfere de conhecimentos.  

 

4.2.3.6.3) A aplicação do Modelo de Educação Desportiva no 

Voleibol 

 

O ensino do Voleibol centrou-se nas caraterísticas do Modelo de 

Abordagem Progressiva ao Jogo (MAPJ), contando também com a aplicação do 

Modelo de Educação Desportiva (MED). 

Numa primeira análise realizada aos alunos, através do jogo 2x2, 

verificaram-se alguns problemas, como aglutinação no ponto de queda da bola, 

indefinição das zonas de responsabilidade, falta de comunicação e mobilização 

ocasional para intercetar a bola. Assim sendo, a turma enquadrou-se no jogo 

anárquico, sendo o objetivo para as próximas aulas, de acordo com o MAPJ, 

trabalhar as primeiras duas etapas de aprendizagem. 

Desta forma, para desenvolver a qualidade de jogo da turma, para além 

dos conteúdos técnicos, como o passe, o serviço por baixo, manchete, entre 

outros, foram lecionados os conteúdos táticos, como a definição de zonas de 

responsabilidade, a diferenciação de papéis em jogo e a finalização perto da 

rede. Pretendia-se então que os alunos soubessem colocar-se para receber e 

deslocarem-se para enviar a bola (Graça & Mesquita, 2011). 

Não foi possível chegar mais longe do que o 2x2, devido à sua riqueza no 

que diz respeito ao encadeamento de ações defesa/ataque e o contacto com a 

bola ser fundamental para a evolução dos alunos. Além disso, não conseguimos 

avançar mais devido ao número de aulas ter sido apenas doze. 

Foi atribuído um maior ênfase à velocidade de reação, no que diz respeito 

aos conceitos fisiológicos, dado que quase todos os alunos apresentavam uma 

posição estática e passiva no jogo. Este conteúdo, assim como a posição 

fundamental e os deslocamentos, foram desenvolvidos sobretudo na fase inicial 

das aulas. 



51 
 

Relativamente ao MED, foram constituídas quatro equipas com quatro ou 

cinco elementos, sendo que um era o capitão. Grande parte das caraterísticas 

do MED foram respeitadas e desenvolvidas ao longo desta UD. Algo que foi 

bastante positivo para a implementação deste modelo foi a preparação do MED 

durante algumas aulas de Educação para a Cidadania. Desta forma, todos os 

materiais e documentos foram criados e analisados durante estas aulas, bem 

como a entrega e estudo dos planos de aula e manuais por parte dos capitães. 

Assim, na primeira aula de Educação para a Cidadania, foram apresentadas as 

caraterísticas das aulas, a formação das equipas, as tarefas que deviam ser 

desenvolvidas pelos alunos, entregues e analisados os manuais de equipa e 

contratos dos capitães e foi comunicado aos alunos o funcionamento das aulas. 

Embora grande parte dos alunos se encontrassem na segunda etapa de 

aprendizagem, existiam alguns alunos com elevadas dificuldades ao nível dos 

conteúdos base. A existência de homogeneidade inter equipas e 

heterogeneidade intra equipas, fez com que os alunos mais aptos auxiliassem 

os menos aptos. A turma lidou particularmente bem com a aplicação deste 

modelo, verificou-se sempre uma enorme preocupação dos capitães em ajudar 

todos os alunos das suas equipas, de forma que conseguissem alcançar o 

sucesso desejado durante a época desportiva. 

Durante as fases competitivas foi permitido aos alunos desenvolver os 

conteúdos propostos, através de noções de cooperação e de oposição. Nestas 

mesmas fases, os alunos desenvolveram diversas funções, como jogadores, 

treinadores, árbitros, juízes, secretários, fotógrafos e mostraram uma enorme 

preocupação em sentirem-se parte integrante das suas equipas. A festividade, 

as bandeiras, as mascotes, os gritos, o entusiasmo, a criatividade e a emoção 

vieram dignificar e autentificar este modelo. 

O Evento Culminante foi realizado apenas para a nossa turma e, mais 

uma vez, a criatividade dos alunos foi fundamental. Foi realizado uma parte em 

tempo letivo e outra parte na hora do almoço, depois da aula de EF. Após ter 

sido realizada a competição correspondente a este momento da época, foi 

realizado um convívio onde os alunos foram responsáveis pela sua organização 

e dinamização e, no final a entrega de prémios, construídos pelos alunos. 
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A aplicação do MED representou o culminar de todo o ano letivo, tendo 

sido propositadamente realizada na última modalidade. A aplicação deste 

modelo subentende conceder aos alunos uma maior autonomia, o que com esta 

turma não foi um problema, visto que os alunos já apresentavam algum grau de 

maturidade e responsabilidade, trabalhados ao longo do ano. 

 

4.2.3.7) As dificuldades sentidas 

 

O EP possibilitou-me uma constante aprendizagem. Confesso que nem 

todos os momentos foram fáceis. No entanto, quando as dificuldades surgiram 

encarei-as como uma oportunidade de me superar e recomeçar novamente. O 

facto de o Ensino ser uma paixão e, de encarar esta experiência de forma muito 

séria e responsável, ajudou-me a ultrapassar todas as dificuldades que foram 

surgindo. 

No que diz respeito às dificuldades sentidas, foram várias ao longo do ano 

letivo. Por exemplo, barreiras como: estar em plena aula e um exercício não estar 

a resultar, dificuldades ao nível do planeamento e gestão de conflitos e 

interesses e ainda não estar a conseguir desempenhar a minha função da forma 

que desejava. 

Acredito que todas as dificuldades e barreiras que foram surgindo ao 

longo do ano letivo serviram como ponto de partida para uma enorme 

aprendizagem e crescimento próprio, quer ao nível pessoal, quer ao nível 

profissional. Desta forma, considero que as barreiras e dificuldades enriquecem 

o nosso percurso enquanto futuros docentes. 

 

4.2.3.7.1) A qualidade da instrução 

 

Ao longo do ano letivo vamos desenvolvendo as nossas valências 

enquanto professores e, na instrução não é diferente. Numa fase inicial, quando 

não estava tão segura com minha instrução, optava muitas vezes por suportá-la 

também com a demonstração. No momento da instrução devemos ter alguns 

cuidados, saber muito bem o que vamos transmitir aos alunos, não transmitir 



53 
 

muita informação de uma vez, se não eles esquecem-se, dar ênfase aos 

objetivos principais e quando se recorre à demonstração executa-la da forma 

mais correta possível. Rosado e Mesquita (2011) sublinham a importância de 

realizar uma seleção do que é realmente importante, não desviando a 

informação transmitida dos objetivos específicos da tarefa. Os mesmos autores 

referem ainda que, a associação de estratégias de instrução na apresentação as 

tarefas motoras de acordo com a especificidade das habilidades e o nível de 

desempenho dos alunos, releva elevada eficácia. 

A instrução é algo que considero de extrema relevância no processo de 

ensino-aprendizagem, não só a informação que é transmitida, mas também a 

forma como é transmitida. Desta forma, durante o ano letivo fui tendo atenção 

aos feedback que me foram sendo transmitidos neste sentido, procurando 

melhorar a minha prestação a este nível. A qualidade do exercício e o uso do 

feedback de forma apropriada foram também duas das minhas grandes 

preocupações. Ao longo do Estágio, o próprio feedback foi sendo alterado, ou 

seja, numa fase inicial focava-me mais em corrigir a organização e dinâmica do 

exercício, descurando um pouco o comportamento dos alunos. Tentei dirigir o 

meu foco de atenção abrangendo de igual forma os dois pontos da questão, o 

que penso que se traduziu num aumento da qualidade de execução. 

Com a experiência, foi-se notando uma melhoria da qualidade de 

instrução, demonstração e feedback, o que, consequentemente, originou uma 

melhoria da qualidade das aulas. Com o decorrer do ano letivo fui experienciando 

novas estratégias, como o questionamento, responsabilizando os alunos no 

momento da instrução para a captação da informação. Com a possibilidade de 

serem questionados a qualquer momento, os alunos passaram a estar mais 

focados no momento da instrução, o que se traduziu numa melhor capacidade 

de retenção da informação e consequentemente melhores resultados.  

Em suma, com o desenrolar do Estágio, tudo começa a surgir de forma 

natural, passamos a antecipar os possíveis erros dos alunos, a intervir com maior 

qualidade e no timing certo, utilizando a informação adequada e de forma 

correta, o que se tornou essencial neste processo de ensino. 
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4.2.3.7.2) A escolha adequada das situações de aprendizagem 

 

A escolha das situações de aprendizagem deve ser realizada de forma 

cuidada e tendo em conta essencialmente o nível dos alunos. É essencial 

também que as situações de aprendizagem possuam um caráter de progressão, 

permitindo a evolução dos mesmos. O nível exigido aos alunos não deve ser de 

extremos, ou seja, devemos exigir empenho de forma a superarem-se, na 

procura de níveis superiores de aprendizagem. Contudo, devemos proporcionar 

metas que os alunos consigam atingir, visto que o insucesso muitas vezes é 

irreversível, quando o erro sistemático atinge estados de desinteresse pelas 

tarefas. 

Considero que o ponto onde reflito acerca das dificuldades sentidas 

merece este destaque no relatório, uma vez que parte do meu desenvolvimento 

enquanto profissional partiu precisamente das dificuldades e barreiras que tive 

de ultrapassar durante este percurso. Concluo, nomeando a importância da 

dificuldade e do erro no desenvolvimento das minhas competências, visto que 

estes me levaram ao encontro de novas interpretações, justificações e ideias 

relativamente ao processo de ensino. 

 

4.2.3.8) A necessidade de refletir 

 

Ao longo deste Relatório, construído tendo por base a reflexão, já referi 

algumas vezes a necessidade de, sobretudo durante este ano letivo, os docentes 

refletirem acerca de si próprios e da sua atuação. Já no ano letivo anterior, 

durante as didáticas específicas, fomos estimulados a criar hábitos reflexivos. 

Contudo, só durante o Estágio foi possível conhecer o verdadeiro propósito da 

reflexão. Cunha (2008) acredita que se a reflexão acerca da atividade dos 

professores se centrar nos problemas, no questionamento e na consciência da 

sua ação, pode-se traduzir a alterações nas atitudes e formas de tratar o ensino. 

Durante as minhas reflexões tentava recriar as situações mentalmente e 

perceber porque fiz algo de determinada forma, quando tinha pensado noutra, 

ou então, porque é que algo não correu bem ou porque é que voltei a cometer o 
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mesmo erro. Penso que a reflexão é isto mesmo, uma visão geral do que foi feito 

e de que forma melhorar. 

A reflexão sobre a prática concede aos professores oportunidades de 

desenvolvimento, questionando e procurando soluções no exercício das suas 

funções (Silva, 2009). Assim, quando o docente pretende desenvolver um ensino 

de qualidade e eficaz, tem obrigatoriamente, que refletir acerca das ações que 

realizou, procurando uma constante superação e alcance de novos patamares, 

ambicionando a excelência. Desta forma, podemos concluir que a capacidade 

de ser professor, depende também da capacidade do ser humano pensar, 

analisar e refletir, de forma mais ou menos criativa, sem nunca reproduzir apenas 

o que lhe é indicado por outros. 

Em suma, um docente deve apadrinhar e organizar cuidadosamente o seu 

processo de formação contínua, procurando ser conhecedor e consciente acerca 

de si, como professor em contante aprendizagem. Como refere Cunha (2008), o 

professor, como agente reflexivo, deverá ser capaz de desenvolver os seus 

conhecimentos, a partir das suas experiências.  

 

4.2.4) A Avaliação – uma tarefa difícil 

 

“Conjuntamente com a planificação e realização do ensino, a análise e avaliação são 

apresentadas como tarefas centrais do professor.” 

 

(Bento, 2003, p.174) 

 

Avaliar é algo fundamental no nosso processo. É necessário um momento 

de análise e reflexão acerca de todo o tempo despendido a conceber, planear, e 

a colocar em prática todos os pontos, de forma a proporcionar um ensino de 

qualidade. 

Segundo Bento (2003), não é possível realizar um ensino eficaz, nem 

melhorar a atuação de docente, se não existir um constante controlo da 

qualidade do ensino. Refere ainda que os professores que pretendem melhorar 

a sua atuação e são exigentes em relação a si interrogam-se acerca do seu 

desempenho. 
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O centro da atuação de um verdadeiro professor procura o 

desenvolvimento dos seus alunos, deverá analisar e refletir, de forma exigente e 

consciente as suas aulas, ou seja, realizar a sua autoavaliação. O processo de 

ensino e aprendizagem deve ser regulado ao longo de todo o ano letivo, 

orientado segundo os objetivos do professor e ajustado sempre que necessário. 

O ensino deve ser consciente, desta forma, a avaliação deve assumir parte 

integrante e fundamental do mesmo, de forma a proporcionar um ensino de 

qualidade. Durante o Estágio Profissional foram considerados vários modelos de 

avaliação: a avaliação diagnóstica, a avaliação formativa e a avaliação sumativa. 

Uma avaliação para que seja justa e de qualidade, deve estar assente em 

critérios selecionados cuidadosamente. Os critérios em que nos apoiamos foram 

divididos em três níveis de competência: competências atitudinais, centradas na 

assiduidade e pontualidade, interesse e respeito, aos quais são acrescentados 

os conceitos psicossociais, (que representam 25% da avaliação); as 

competências da ação, relativas a todo o desenvolvimento ao nível prático, 

nomeadamente o desempenho nas diferentes modalidades e os aspetos 

fisiológicos, com um peso de 65% da nota final; e por fim, as competências do 

conhecimento, avaliadas através dos testes escritos e da capacidade dos 

alunos, ao longo das aulas, e da cultura desportiva, sendo que, foi atribuído a 

este critério 10% da avaliação dos alunos. Durante o ano letivo, os alunos com 

dispensa médica foram avaliados através de trabalhos, com tema definido entre 

o professor e os respetivos alunos.  

Em suma, para além de ser de fundamental, a avaliação é também uma 

tarefa bastante difícil. Segundo Bento (2003), este é “um incómodo necessário”. 

Desta forma, ao longo do Estágio, procurei alcançar as competências de um 

profissional reflexivo, refletindo constantemente acerca da minha atuação, no 

sentido de a melhorar, procurando tornar-me numa profissional mais autónoma, 

competente, responsável, promovendo um ensino eficaz e de qualidade. 
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4.2.4.1) A Avaliação Diagnóstica 

 

Relativamente à avaliação diagnóstica, esta foi realizada tendo em conta 

um caráter mais geral. Ou seja, na primeira aula do ano letivo, foi realizada uma 

avaliação tendo em conta as modalidades coletivas a serem abordadas, à 

exceção do Voleibol. Para as restantes modalidades foi destinada a primeira aula 

da UD em questão para essa tarefa. O principal objetivo da realização de uma 

AD é determinar o nível de desempenho de cada aluno, procurando 

posteriormente aferir o nível ou os níveis da turma. Esta avaliação apresenta os 

conteúdos a verificar e depois é associado o rendimento dos alunos às seguintes 

categorias: 1- não realiza; 2 – realiza com erros, e 3 – realiza bem. Estes dados 

serviram para aferir o nível da turma, e foram divididos apenas em 3, para que 

fosse possível observar todos os alunos em cada conteúdo. 

Relativamente aos aspetos fisiológicos, não foi realizado nenhum teste de 

avaliação. De qualquer forma, estes foram trabalhados durante todo o ano letivo. 

Este tipo de avaliação, realizada de uma forma mais geral, permite-nos 

numa aula avaliar os conteúdos táticos semelhantes às várias modalidades 

coletivas, “ganhando tempo” nas UD específicas das modalidades. São 

exemplos desses conteúdos, a manutenção da posse da bola, a criação de 

linhas de passe, a intencionalidade ofensiva e o enquadramento com a baliza. 

Se por um lado não realizamos uma avaliação específica para a modalidade, por 

outro, foi uma mais valia utilizarmos a primeira aula de cada UD para desenvolver 

os conteúdos da modalidade em questão. 

 

4.2.4.2) A Avaliação Formativa 

 

Este tipo de avaliação, considerada na Escola Básica Dr. Costa Matos 

como Avaliação Intermédia, foi também utilizada durante o ano de Estágio. Esta 

avaliação foi realizada tendo em conta as competências já referidas, mas de um 

modo geral, e numa escala qualitativa, desde Insuficiente a Muito Bom. Esta não 
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foi realizada no decorrer das aulas, mas teve em conta a observação dos alunos, 

desta forma, não deixou de regular todo o processo de avaliação.  

A quando do preenchimento das fichas correspondentes à avaliação 

formativa, tive necessidade de realizar uma introspeção, procurando analisar e 

refletir sobre a conduta e prestação de cada um dos alunos até ao momento. 

 

4.2.4.3) A Avaliação Sumativa 

 

A avaliação sumativa é considerada a verificação de conhecimentos 

atingidos pelos alunos, de acordo com os objetivos propostos e ao grau de 

eficácia do processo de ensino. Apesar de poder ser realizada em qualquer 

momento, optamos por a concretizar nos momentos finais da UD. Esta é utilizada 

para que o professor avalie o seu processo de ensino e o processo de 

aprendizagem dos alunos. Assim sendo, podemos afirmar que a avaliação 

sumativa encerra o ciclo de avaliação, na qual já foram utilizadas a avaliação 

formativa e diagnóstica (Pais & Monteiro, 2002). No entanto, não deve ser 

descurada a avaliação realizada ao longo de toda a UD aquela a que chamamos 

de avaliação contínua. A avaliação contínua consiste na recolha constante de 

informação acerca do desenvolvimento e evolução dos alunos nos diferentes 

domínios da avaliação. Os instrumentos utilizados para a realização das tarefas 

de avaliação foram fundamentais para o sucesso desta. Assim, foi importante 

construir documentos formais, mas simples, que resultaram de reflexões acerca 

dos procedimentos e os dispositivos de avaliação. De forma que a avaliação 

sumativa fosse o mais justa e coerente possível, as aulas onde levamos a cabo 

avaliação foram foram sujeitas a filmagens. Estas filmagens foram um auxílio 

essencial, na medida em que todos os conteúdos foram avaliados de forma 

concisa, rigorosa e justa, pois qualquer pormenor conta no momento de avaliar 

os alunos. 
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5) Participação na Escola e Relação com a Comunidade 

 

O exercício das funções de um professor vai muito além do tempo nas 

suas aulas. Este não se pode ficar apenas pela transmissão de conhecimentos, 

planeamento, implementação e reflexão da sua ação. O professor faz parte de 

um todo que é a escola e, deve tentar, ao máximo, integrar-se na mesma. A sua 

atividade deve ser completa, procurando atuar nos mais variados contextos de 

ação educativa (Cunha, 2008). 

Um professor, para que desenvolva em pleno as suas funções, deve 

procurar envolver-se nas atividades pedagógicas e culturais da escola, criando 

o seu projeto pessoal de ação (Araújo, 1968). Desta forma, ao longo do Estágio 

Profissional tentei envolver-me e participar ativamente nas atividades escolares 

(que não foram muitas devido à decisão do Grupo Disciplinar), desempenhando 

diferentes papéis ao longo das mesmas, desde organizadora até meros 

professora acompanhante. 

 

5.1) Atividades e Multiplicidade de Papéis 

 

Durante o nosso percurso enquanto professores iniciantes, é fundamental 

que nos tentemos integrar na escola, de forma a conseguirmos tirar o máximo 

partido daquilo que é ser professor. Por decisão do Grupo de Educação Física 

não foram realizadas todas as atividades que habitualmente são implementados. 

No entanto, ao longo do ano letivo, tivemos como preocupação a organização 

de algumas atividades por nossa iniciativa, não deixando de participar naquelas 

que a Escola promoveu. São exemplos disso, a Visita de Estudo, a ida ao Parque 

Aquático de Amarante, a receção às escolas primárias do Agrupamento e o 

Corta Mato Distrital. Contudo, não foram apenas estas funções que assumimos 

durante o ano letivo, acompanhamos o Diretor de Turma no exercício das suas 

funções, acompanhamos uma equipa de Desporto Escolar e participamos em 

todas as reuniões que nos competiam.  
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5.1.1) As reuniões 

 

Durante o ano letivo fomos solicitados a comparecer em diversas 

reuniões, tais como: reuniões de Grupo e Departamento Disciplinares; 

Conselhos de Turma, reuniões com Encarregados de Educação entre outras. 

Com a nossa presença tivemos oportunidade de perceber que, em todas elas, 

os intervenientes têm papéis e funções diferentes. A nossa função enquanto 

estagiários foi observar e adquirir um conhecimento do que nelas se passava, 

bem como as formalidades necessárias e o tipo de assuntos a tratar. Na minha 

opinião, os conselhos de turma foram as reuniões onde aprendi mais e onde 

senti que tive um papel mais interventivo. Nas mesmas, tivemos momentos onde 

se refletiu sobre os alunos, demos conhecimento aos restantes professores da 

turma da forma como havia decorrido o período na nossa disciplina e as 

atividades desenvolvidas. Inúmeros assuntos levaram a debates, onde cada 

professor emitiu a sua opinião e, quando não havia consenso, a questão era, 

naturalmente, resolvida por votação. Foi bastante enriquecedor para mim estar 

presente em todos estes momentos, visto que são estas as experiências que nos 

ajudam a crescer enquanto profissionais. 

Relativamente às reuniões gostava de salientar uma que para mim foi 

muito especial. Também por ser o Conselho de Turma final, mas sobretudo pelo 

facto de os professores da turma terem sido presenteados com a presença do 

Diretor da Escola, com um objetivo muito nobre. Decidiu ir pessoalmente até à 

sala onde estava a decorrer a reunião para nos comunicar uma carta, escrita 

pela mãe de uma aluna da turma. Esta carta foi muito marcante, visto que se 

tratou de um agradecimento e um reconhecimento por parte da mesma, perante 

todos os professores da turma, pelo acompanhamento à sua educanda (Anexo 

1). Fiquei bastante sensibilizada, penso que estes pequenos gestos são muito 

gratificantes para nós enquanto professores. São o reconhecimento assumido 

de que o nosso trabalho, de alguma forma, teve e tem significado para os nossos 

alunos e respetivos pais e Encarregados de Educação.  
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5.1.2) A receção às escolas primárias do Agrupamento 

 

Durante a última semana de abril e a primeira de maio, as Escolas do 

Primeiro Ciclo dirigiram-se até à escola Sede, Escola Básica Dr. Costa Matos, 

para que, em conjunto connosco, Grupo de Educação Física, os seus alunos 

realizassem atividades de iniciação à prática desportiva. Quem ficou responsável 

por organizar e implementar estas mesmas atividades foi o grupo de Professores 

Estagiários de Educação Física da Escola. Em conjunto, escolhemos três 

estações com atividades diferentes. A primeira, relacionada com a ginástica, 

onde usamos como materiais o minitrampolim, os trampolins Reuther, o plinto e 

os colchões. Uma segunda estação estava relacionada com o atletismo, na qual 

os alunos tinham vários circuitos de saltos e corridas, onde o principal objetivo 

foi desenvolver a coordenação e a destreza motora. A última estação tinha como  

objetivo a iniciação aos jogos desportivos coletivos. Nesta, os alunos jogaram 

jogos pré-desportivos, tais como o jogo da “bola ao capitão” e o jogo da “bola ao 

fundo” (colocar a bola no arco ou ao fundo do campo). 

Foi uma experiência bastante enriquecedora, tivemos oportunidade de 

trabalhar com crianças de uma faixa etária bastante diferente daquela com que 

trabalhamos durante a nossa formação inicial. Foi sem dúvida um tipo de 

trabalho diferente e, ao longo das atividades fomos adaptando a nossa postura, 

percebendo quais as melhores formas de fazer chegar a informação (tanto em 

termos de instrução como de feedback), bem como o tipo de relação a ter com 

os alunos. Tal como nas nossas turmas, tivemos alunos totalmente diferentes 

em cada grupo, sendo a nossa função perceber qual a melhor forma de integrar 

os alunos com mais dificuldades nas diferentes tarefas.  

Penso que uma das dificuldades com que nos deparamos foi com o facto 

de termos pouco tempo para preparar as atividades e outra barreira foi o curto 

tempo de prática de que dispúnhamos para cada grupo. 

De uma forma geral, penso que as atividades correram bem. Todos os 

alunos participaram nas mesmas e o feedback que nos transmitiram foi bastante 

positivo. No geral, os alunos gostaram, no entanto, consideraram que as 
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atividades poderiam ter sido realizadas durante um período de tempo mais 

alargado. 

 

5.1.3) Visitas de estudo 

 

Durante o ano letivo e, devido à decisão da não realização de atividades, 

enquanto estagiários, decidimos organizar Visitas de Estudo. No entanto, devido 

ao facto da existência de atividades organizadas por outros Grupos 

Disciplinares, acabamos por organizar apenas a Tour ao Dragão. A Visita foi 

realizada no dia 6 de Dezembro para as turmas do 8º B e 8ºE e foi da total 

organização do Núcleo de Estágio 2 da Escola Dr. Costa Matos. A Visita 

consistiu numa ida ao Museu do Dragão, a Tour ao Estádio do Dragão e uma 

Visita até ao Dragão Caixa, para assistir ao jogo de andebol entre o Futebol 

Clube do Porto e a equipa do Passos Manuel, de Lisboa. Na impossibilidade de 

conseguirmos um meio de transporte tão acessível e rápido, optamos por nos 

deslocarmos de Metro. Sendo assim, os postos de encontro inicial e final foram 

efetuados na Estação de Metro em Gaia, perto da Escola.  

Relativamente à organização da atividade, foi necessário contatar o 

Museu e o Estádio, de forma a verificar disponibilidade e marcar a Visita de 

Grupo. E consequentemente, tratar dos bilhetes para o jogo do andebol; criar 

uma autorização para os Encarregados de Educação e trabalhar em toda a 

logística de implementação da atividade. O primeiro passo, visto que queríamos 

que os alunos assistissem ao jogo de andebol, foi perceber qual o jogo mais 

indicado e, em seguida verificar a disponibilidade do Museu. Quando 

percebemos que seria compatível, tratamos de comunicar à Associação de 

Andebol do Porto qual a data e, a mesma rapidamente se dispobilizou a ceder 

os bilhetes. Depois de definidos todos os pontos essenciais da visita, tratamos 

de criar e distribuir pelos alunos as autorizações com todos os dados e respetivo 

programa, para que os alunos entregassem aos pais e Encarregados de 

Educação. Assim que entregues as autorizações e respetivo dinheiro e, para que 

no dia a organização dos alunos e do programa fosse facilitada, foi criada uma 

lista com os nomes de todos os participantes na Visita.  
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No dia da Visita correu tudo conforme estava planeado, tendo todos os 

alunos cumprido com o que estava estipulado e apresentado um comportamento 

adequado. Quer durante a Tour ao Estádio ou na Visita ao Museu, os alunos 

mostraram-se bastante atentos, interessados, podendo mesmo dizer-se que 

estiveram curiosos com tudo o que os rodeava. Relativamente ao jogo de 

Andebol, do qual a equipa da casa saiu vitoriosa, os alunos ficaram a conhecer 

verdadeiramente a modalidade e confessaram, de uma forma geral, começar a 

ver a modalidade de uma forma diferente, com mais gosto, alguns tornaram-se 

mesmo seguidores do Andebol. Consideramos que esta atividade contribuiu não 

só para o aumento do conhecimento dos alunos mas também uma forma de se 

fortalecer a relação entre alunos e professores. Em anexo IV será apresentado 

o Relatório elaborado referente à Visita de Estudo em questão. 

 

5.1.4) Ida ao parque aquático de Amarante 

 

Desde a primeira aula em que estive diante dos alunos, que estes falam 

na ida ao parque aquático de Amarante. Quero dizer com isto que, esta é a 

atividade que os alunos esperam durante todo o ano letivo. Assim sendo, e tendo 

em conta que, nos anos anteriores, tudo havia corrido bem, a responsabilidade 

seria elevada e, estaria do lado de quem tratou de toda a logística e organização: 

o Grupo de Educação Física. Relativamente à organização, toda a 

documentação usada no ano anterior foi reaproveitada, ou seja, alteramos 

apenas o necessário e mantivemos a estrutura. Depois de entregues as 

autorizações aos alunos, os professores de cada turma começaram a estimar 

quantos alunos iriam à Visita. Conforme iam recebendo as autorizações e o 

dinheiro, ia sendo organizado o transporte necessário para a atividade. Esta 

tarefa, de organizar os autocarros, a meu ver, foi das tarefas mais complicadas 

e demoradas, visto que constantemente havia novos alunos interessados e 

algumas desistências. Assim, foi preciso uma grande gestão para que tudo 

corresse como esperado. 

Por termos conhecimento de que o parque estaria aberto a outras escolas 

e, mesmo à população geral, seria muito complicado distinguir todos os alunos 
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sem algo que os identificasse. Foram compradas umas fitas da cor azul, que 

cortamos e preparamos de forma que no dia os alunos as colocassem no pulso, 

identificando-os. Para que tudo corresse sem anomalias foram construídas 

grelhas com os nomes de todos os alunos de cada uma das camionetas e 

respetivos professores responsáveis, assim, a chamada foi facilmente realizada 

nos momentos de partida e de chegada. Foi tido em atenção que os professores 

e funcionários responsáveis ficassem distribuídos em igual número pelos 

autocarros e, sempre que possível com as suas turmas. Deste modo, o autocarro 

do qual o segundo núcleo de Estágio ficou responsável, em conjunto com a 

Professora Cooperante, acompanhou as suas duas turmas de Estágio, tal como 

a turma de 8º ano partilhada e ainda uma turma de 6º ano. 

Mais um ano em que foi realizada a visita e, no nosso entendimento, tudo 

correu bem. Os alunos divertiram-se, os professores e funcionários também. 

Todos apresentaram um comportamento adequado e cumpriram com as regras 

previamente definidas. A parte que gerou um pouco mais de confusão foi mesmo 

reunir os alunos, no final da visita, para junto do seu autocarro. Contudo, com 

bastante organização tudo se ultrapassou. Esta atividade é sempre realizada no 

final do ano letivo, para que todos os alunos possam usufruir de um momento de 

diversão e convívio fora do ambiente escolar. Enquanto professora responsável, 

inicialmente estava um pouco receosa com a responsabilidade que nos foi 

exigida. É de ressalvar que a organização não esqueceu nada: a compra das 

pulseiras, os protetores solares, os chapéus-de-sol, entre outros. Foi tudo 

responsabilidade das professoras cooperantes da escola Dr. Costa Matos, as 

principais organizadoras desta atividade de sucesso. 

 

5.1.5) MED de Voleibol - Evento Culminante 

 

Ao contrário do que havíamos planeado inicialmente o Evento Culminante 

de Voleibol não foi realizado em conjunto com as outras turmas de Estagiários. 

Primeiro, porque tínhamos turmas de anos de escolaridade diferentes entre 

núcleos e, se dentro do núcleo seria possível, deixou de o ser a partir do 

momento em que abordamos o Voleibol em períodos diferentes. Desta forma, 



65 
 

tivemos que pensar, planificar e colocar em prática toda a competência 

adquirida, até ao momento na realização de eventos, para o Evento Culminante 

de cada uma das nossas turmas. 

As aulas de Educação para a Cidadania, no meu caso, foram 

fundamentais para o sucesso desta atividade. As dinâmicas, a estruturação da 

aula, a definição e construção dos prémios, a construção dos quadros 

competitivos foram tudo tarefas desenvolvidas ao longo destas mesmas aulas. 

O empenho e criatividade dos alunos foram fundamentais para a realização do 

evento e respetivo êxito. 

No MEC os jogos foram realizados em duplas, no qual os pares foram 

selecionados pela professora, de forma que todos os alunos jogassem o mesmo 

tempo e com o intuito de que todos os jogos fossem equilibrados. As principais 

caraterísticas e particularidades do MED enquanto Modelo de Ensino não foram 

descuradas e, permitiram um grande espetáculo. Todos os alunos 

desempenharam um ou vários papéis neste evento, (desde árbitros, estafetas, 

secretários, marcadores de pontos, jornalistas, claque, treinadores, capitães e 

atletas). Foi possível que todos os participantes desempenhassem o papel de 

atleta, no entanto, quando não estavam a desempenhar esta mesma função foi-

-lhes solicitado que contribuíssem para o sucesso deste evento desempenhando 

um dos papéis descritos anteriormente. 

Como prémios, foram criados um diploma para cada um dos participantes, 

devidamente assinados pelas duas professoras de EF, medalhas e prémios para 

cada um dos participantes consoante a sua classificação e, ainda um prémio 

para a equipa mais trabalhadora, para a equipa que demonstrou maior Fair Play, 

para o melhor atleta e para o melhor capitão. Como já referi anteriormente, todos 

os prémios foram da responsabilidade dos alunos, num trabalho de equipa e, 

utilizando e reutilizando os mais variados tipos de materiais. 

Devido à impossibilidade de usarmos a rede, por não estar em condições, 

tanto nas aulas como no EC foi realizado um elástico com o intuito de substituir 

a mesma. Os jogos foram realizados nos campos das diferentes equipas, 

segundo o calendário competitivo. 
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A turma, que numa fase inicial apresentou algumas dificuldades ao nível 

técnico, conseguiu, no final da UD, construir jogo, jogando em duplas com 

sucesso.  

A identificação das equipas estava representada pelas bandeiras, 

mascotes, logótipos em cada um dos seus campos. Os árbitros e secretários 

tinham o seu espaço ao pé do campo em que estavam a intervir, bem como as 

claques tinham o seu lugar ao pé do campo onde a sua equipa estava a jogar. 

Durante o evento, todos os momentos foram fotografados e filmados, quer por 

alunos, quando não estavam no desempenho de outras funções, quer por mim.  

Tentei acompanhar de perto todos os jogos, de forma a observar o 

desempenho e a evolução dos meus alunos ao longo das aulas. O jogo não se 

baseou apenas numa sequência de passes de um lado para o outro do campo, 

pois havia coerência, intenção e qualidade nas jogadas desenvolvidas pelos 

alunos. A preocupação em jogar em equipa, construir jogo e realizar três toques 

foram aspetos que pude observar, orgulhando-me dos “meus meninos”. 

Uma das caraterísticas do MED é, sem dúvida, a festividade. Como tal, 

no final do Evento Culminante e da entrega de prémios, realizamos um almoço 

para convívio. Para este almoço cada participante trouxe uma “multa” e 

partilhamos momentos de convívio, também importantes em determinados 

momentos do ano letivo. Desta forma, desde a organização até à sua 

consumação, este EC foi um sucesso. O trabalho de todos os participantes e foi 

reconhecido, pelo que foi concluída mais uma etapa com bom aproveitamento. 

Com a aplicação do MED todos os alunos tiveram oportunidade de 

mostrar o seu empenho nas mais diversas tarefas, incrementaram a sua cultura 

desportiva, fortaleceram laços e, sobretudo, no final, sentiram-se orgulhosos 

pelo seu trabalho individual e em equipa. Para concluir, podemos dizer que 

alguns alunos foram uma surpresa bastante positiva no desempenho de várias 

funções, e, todos se tornaram mais competentes, literatos e entusiastas. 
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5.1.6) O Corta Mato Distrital 

 

Ambos os núcleos de Estágio da Escola Dr. Costa Matos foram 

encarregues de ajudar na organização do Corta Mato Distrital do Porto, realizado 

no Parque da Cidade. A colaboração de cada estagiário foi diferenciada, desde 

a entrega dos dorsais, até à entrega dos prémios, contudo, todos participamos 

ativamente na mesma atividade. Apesar do dia chuvoso e do atraso no início das 

provas, penso que no geral o resultado foi positivo e que tudo correu como 

planeado. Fiquei com uma ideia completamente diferente após ter sido membro 

da organização (em colaboração com a DREN, nomeadamente, do 

departamento do Desporto Escolar), visto que não tinha noção da quantidade de 

pessoas que são necessárias, nem de todo o trabalho de “bastidores” que existe 

para que tudo corra pelo melhor. Apesar de não ter tido uma grande 

responsabilidade na organização, tenho consciência de que uma atividade 

destas leva a um longo trabalho de preparação e nós, estagiários, apenas 

participamos na implementação da mesma.  

Na minha opinião foi uma experiência bastante positiva para nós enquanto 

futuros professores. Tivemos oportunidade de conhecer a dinâmica que uma 

atividade destas exige; do trabalho antes, durante e no momento; das 

formalidades que são exigidas aos participantes e professores/escolas; dos 

imprevistos que podem acontecer, como o tempo, a perda de alunos por parte 

de professores, o engano na entrega de prémios, a perda de dorsais por parte 

dos participantes. Mas sobretudo, a forma como solucionar estes problemas. 

Como tivemos poucas atividades na escola onde desempenhar papéis 

organizativos, esta experiência foi produtiva e de elevada aprendizagem, 

assistimos de perto a tudo o que é necessário para que decorra com sucesso.  

O envolvimento proporcionado por este evento dotou-me de um maior 

conhecimento sobre a organização de atividades de grande escala e da 

perceção de diferentes ambientes que o professor pode integrar. Destaco ainda, 

o convívio mais próximo que desenvolvemos com os alunos, o que considero ter 

grande valor. 
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5.1.7) O Desporto Escolar 

 

O Desporto Escolar é uma das atividades que a escola oferece aos alunos 

que pretendam participar em atividades desportivas fora da componente 

curricular. É do conhecimento geral que o desporto é fundamental para o 

desenvolvimento saudável dos indivíduos ao nível motor, cognitivo, mental, 

emocional e social. Com este, os alunos interagem entre si, criam relações com 

os colegas, melhoram as suas capacidades motoras e físicas e, aumentam os 

conhecimentos cognitivos acerca da modalidade em questão. Desta forma, é 

importante que os professores de Educação Física incentivem os alunos a 

participar no Desporto Escolar e que, criem neste situações que promovam o 

gosto pela prática e motivem os alunos para a sua continuidade. De entre as 

várias modalidades que compõem o leque de escolha da Escola Básica Dr. 

Costa Matos, onde se incluem, o ténis de mesa, o golf, o xadrez, o badminton, o 

basquetebol, a dança, o judo e o desporto adaptado, escolhi integrar a equipa 

de Desporto Adaptado. 

 

5.1.7.1) O Desporto Adaptado 

 

A minha escolha baseou-se no facto de ter um aluno com necessidades 

especiais na minha turma e, como sinto um pouco de receio em falhar ao lidar 

com estas populações, decidi que seria uma aprendizagem mais enriquecedora 

ao escolher esta modalidade para acompanhar no DE. Tendo em conta a 

incompatibilidade de horários, devido às minhas aulas, apenas acompanhei a 

equipa no seu horário de terça-feira, da parte da manhã, entre as 9:10 e as 10:00 

horas. Inicialmente tínhamos cinco alunos, sendo o trabalho desenvolvido mais 

complexo. No entanto, dois alunos deixaram de comparecer às sessões de terça-

feira devido ao horário.  

Estou certa de que fiz uma boa escolha. Durante o tempo em que trabalhei 

com esta equipa fui obrigada a procurar mais informação sobre cada uma das 

dificuldades dos alunos. Consegui perceber, em situação real, como agem e 
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quais as principais diferenças nos seus comportamentos. Senti necessidade de 

recolher mais informação com o intuito de relembrar as modalidades do desporto 

adaptado. Tive pena, mas não me foi possível acompanhar a equipa a nenhuma 

competição ou atividade. Contudo, gostava de ter percebido quais as principais 

dificuldades sentidas pelos alunos ao nível da competição e entender a 

dificuldade de acompanhar e conduzir esta mesma equipa.  

As minhas maiores dificuldades foram ao nível da adaptação inicial e de 

perceber que o controlo da sala de aula é diferente de quando estamos a falar 

de alunos ditos normais. Quando cheguei, os alunos já estavam muito 

habituados à professora, o que os levou a que ficassem pouco recetivos à minha 

presença. No entanto, com o tempo foram-me dando pequenas oportunidades, 

até que finalmente me aceitaram e confiavam em mim de igual forma. Notei 

diferenças ao nível da sua postura na aula e na forma de agir em cada situação. 

Por consequência desta diferença, as situações de aprendizagem e o próprio 

tipo de feedback é diferente. Para concluir, só posso dizer que gostei realmente 

de trabalhar com esta equipa e que foi uma mais-valia para o meu processo de 

aprendizagem. 

 

5.1.8) Direção de turma – Enquadramento e colaboração 

 

O diretor de turma é considerado o centro da grande parte das iniciativas 

que são tomadas relativamente à turma. Desta forma, e por se tratar de uma 

difícil tarefa, requer compreensão, autonomia, autenticidade, capacidade de 

comunicação, aceitação, exigência, amizade, justiça, maturidade e disciplina. 

Este possibilita e/ou facilita a comunicação entre a turma, os professores, os 

encarregados de educação e os alunos. O mesmo trabalha com o objetivo de 

gerir/evitar conflitos de interesses entre todos os intervenientes. Assim, a meu 

ver, o DT deve procurar ser uma pessoa próxima e, criar um clima favorável à 

aprendizagem, mas também, um conhecimento aprofundado dos alunos e das 

suas respetivas famílias.  

Durante o ano letivo, a DT da turma em questão, não necessitou de muitas 

intervenções sobre a mesma. Contudo, quando necessário marcou com os 
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encarregados de educação reuniões de grupo, onde foram debatidos assuntos 

de turma. Sempre que necessário, recrutava também os pais para reuniões 

individuais, onde se tratavam assuntos acerca dos seus educandos. A maior 

parte das reuniões realizadas ao longo do ano foram reuniões de grupo e, devido 

ao comportamento e aproveitamento da turma, a boa comunicação, a atmosfera 

amigável, confortável, informal, livre de interrupções, privilegiando uma atitude 

positiva foram as principais características destas reuniões. 

A DT mostrou-se desde o início muito preocupada e empenhada em ter 

um papel ativo no acompanhamento dos alunos, bem como em envolvê-los na 

comunidade escolar, promovendo a prática de atividades extra escolares. O 

papel de um diretor de turma não se digna apenas a lecionar as aulas de 

Educação para a Cidadania ou justificar faltas. Este deve preocupar-se em definir 

os valores e atitudes que os alunos devem desenvolver, bem como informá-los 

acerca dos seus direitos e deveres.  

Não posso dizer que tenha desempenhado o papel de DT. No entanto, 

acompanhei o seu trabalho e mostrei interesse e disponibilidade para colaborar. 

Penso que pude aprender bastante com a DT da turma. Notou-se a sua 

experiência enquanto professora e diretora de turma e desde sempre se mostrou 

disponível e acessível para me ajudar quando necessitei. Foi muito bom 

trabalhar e poder aprender com esta experiente profissional. Acho fundamental 

que todos os professores mantenham um diálogo constante e saudável com os 

Diretores de Turma, visando compreender melhor a realidade da turma e dos 

alunos, melhorando a qualidade do processo de aprendizagem. 
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6) Desenvolvimento Profissional 

 

“Todo o docente que, ano após ano, continua a confiar quase exclusivamente naquilo 

que adquiriu durante o seu curso, está condenado, do ponto de vista profissional, a deixar-se 

ultrapassar cada vez mais.” 

  (Cunha, 2008, p. 85) 

 

Um docente deve procurar, ao longo do seu trajeto profissional, alargar e 

refinar a sua formação inicial, perspetivando refletir e intervir, com o intuito de 

melhorar as suas capacidades pessoais e profissionais, relacionadas com o 

conhecimento de necessidades, expectativas e representações (pensamento do 

professor) de formação contínua (Cunha, 2008). Cada indivíduo deve procurar 

ser autónomo na construção da sua formação contínua, percebendo, através da 

reflexão, quais as suas necessidades, tendo em conta as ambições e objetivos 

traçados, com o intuito de dar resposta à sua profissão.  

Segundo Cunha (2008), é fundamental que cada profissional não se fique 

apenas pela sua formação inicial e valorize uma formação contínua constante e 

atualizada. Não somente tendo em conta as mudanças sociais, económicas, 

culturais, tecnológicas e educacionais, mas também devido à constatação de 

que os conhecimentos e saberes estão em constante evolução e renovação.  

Tendo em conta a importância do processo de formação contínua, 

ampliação e renovação de saberes, tive como preocupação a participação em 

determinadas ações de formação e seminários de assuntos variados, com o 

intuito de saber mais e melhor. Assim, durante este ano letivo, foi tempo de 

ampliar conhecimentos, melhorar e complementar capacidades, restruturar e 

renovar comportamentos. 

 

6.1) Formação de Endnote 

 

Hoje em dia, dada a dependência do ser humano face às tecnologias de 

informação e comunicação, é quase impensável quer para estudantes, quer para 

professores, solucionarem as suas tarefas do quotidiano sem estas. Com o 

recurso às tecnologias conseguimos diligenciar os mesmos processos com uma 



72 
 

maior eficácia, rapidez e qualidade, mas também, obter informação de uma 

forma comoda e rápida.  

Com o rápido avanço e atualização dos conhecimentos informáticos, 

torna-se fundamental, enquanto profissionais, a constante procura de aquisição 

e atualização de conhecimentos, de forma a promover o desenvolvimento 

pessoal e organizacional para a sua aplicação no dia-a-dia. Acredito que, desta 

forma, conseguiremos potenciar o desempenho e a produtividade e, como tal, 

aumentar a melhoria dos serviços prestados. 

A par do Estágio Profissional, temos como tarefa a construção de um 

documento - o Relatório de Estágio - documento que deve ser construído de uma 

forma rigorosa, criteriosa e fundamentada. Assim, é importante adquirir 

ferramentas que auxiliem e facilitem esta mesma elaboração. Durante a nossa 

formação fomos recolhendo alguma informação que será a base para a 

construção deste mesmo Relatório. Contudo, esta não é suficiente. Desta forma, 

durante o ano letivo tivemos a possibilidade de assistir a uma formação sobre o 

programa Endnote. 

Este programa serve como facilitador da ação na construção do Relatório 

de Estágio, permitindo-nos redigir com um maior rigor o documento, respeitando 

as normas que este contempla. Esta formação decorreu nos dias 9 de Fevereiro 

(primeira sessão) e no dia 2 de Março (segunda sessão), e teve como principais 

destinatários os estudantes estagiários. A formadora responsável foi uma das 

funcionárias da Biblioteca da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto 

(FADEUP). 

 

6.2) Formação de Treino Funcional 

 

Devido à decisão do Grupo de Educação Física da escola em não realizar 

quaisquer atividades, uma das estagiárias resolveu organizar uma formação 

acerca do assunto que desenvolvera no seu projeto de estudo. O propósito da 

formação foi o Treino Funcional, tema bastante desenvolvido atualmente, mas 

que, apesar dos seus positivos resultados, ainda não existe uma base de dados 

acerca deste tipo de treino. A estagiária responsável pela organização contou 
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com a ajuda de um professor da Faculdade de Desporto da Universidade do 

Porto, responsável pelo grande projeto do estudo acerca do Treino Funcional 

com crianças e jovens nas escolas. Os dois núcleos de estágio logo se 

disponibilizaram para qualquer tipo de ajuda relativamente ao planeamento, 

organização e implementação da mesma atividade. Todos os professores da 

escola foram convidados a participar, contudo, apenas os professores de 

Educação Física se inscreveram na mesma. 

A formação foi bastante interessante, para além de ter sido orientada por 

uma colega nossa e auxiliada pelo referido professor, foi muito rica em exemplos 

de exercícios aos quais podemos recorrer no futuro. Posteriormente a uma 

apresentação teórica acerca do tema, vantagens e populações alvo, passamos 

para a prática, onde cada participante teve oportunidade de experimentar e 

exercitar cada um dos exemplos e materiais apresentados em cada exercício.  

O Treino Funcional é uma ferramenta que atualmente está a ser muito 

utilizada, em escolas, em equipas ou mesmo em ginásios e, com diferentes 

populações alvo. Durante o ano letivo, com a minha turma de Estágio, tive 

oportunidade de utilizar esta ferramenta como forma de desenvolver a condição 

física dos meus alunos. A meu ver, é uma ferramenta que podemos desenvolver 

em qualquer sítio e sem necessidade de grandes recursos financeiros. Como tal, 

é uma ótima solução para quando a escola não dispõe de muito material ou 

material específico. Considero também, que o Treino Funcional é uma ótima 

ferramenta para proporcionar aos alunos o desenvolvimento da condição física 

de uma forma lúdica, simples e em tempo reduzido. Esta ferramenta pode trazer 

resultados muito positivos quando desenvolvida na escola com crianças e 

jovens. No entanto, com as devidas adaptações, pode traduzir os mesmos 

resultados quando utilizada em treino de equipas ou usada mesmo noutro tipo 

de populações (e.g. idosos). Para concluir, esta formação foi uma mais-valia para 

todos os professores, em especial para o Grupo de Educação Física. Através 

destes exercícios, podemos proporcionar aos alunos inovação, apresentando-

lhes um trabalho rico em exercícios variados potenciando o desenvolvimento da 

condição física. 
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6.3) Ação de Formação de Suporte Básico de Vida 

 

A minha participação nesta atividade teve como principal motivação a 

renovação dos meus conhecimentos e competências básicas de socorrismo, 

uma vez que já havia ingressado numa turma de um curso de Suporte Básico de 

Vida. Na minha opinião, esta é uma formação que todos os cidadãos e classes 

profissionais deveriam ter acesso, aquando ou não da sua formação base, para 

o caso de necessitarem de agir numa situação emergente. Na nossa área, 

lidando com crianças e jovens, acho ainda mais relevante que o professor ou 

monitor tenha este tipo de conhecimentos, visto que os imprevistos e acidentes 

acontecem constantemente e, a prática desportiva aumenta esse risco. Algo 

importante a reter é que a falta de cuidados básicos iniciados no momento do 

acidente, que diminuiem substancialmente a probabilidade de a vítima 

sobreviver. Desta forma, reforço a ideia de que a formação de todos os cidadãos 

ao nível destas competências, deveria ser uma preocupação dos governantes 

deste país. 

Durante a formação foram adquiridos alguns conhecimentos gerais de 

primeiros socorros, em concreto, competências ao nível da execução de técnicas 

básicas de socorrismo que têm como objetivo a estabilização de uma vítima em 

caso de acidente ou doença súbita. Contudo, fomos informados desde o 

momento inicial da ação de formação, que esta era apenas uma sensibilização 

e que, após a mesma, não iríamos ficar creditados. Ou seja, iríamos ter acesso 

aos conhecimentos e experimentar em termos práticos. No entanto, o nosso 

seminário não tem a creditação de um curso de Suporte Básico de Vida e 

Socorrismo, devido ao reduzido número de horas de formação. 

Tal como referi, a aprendizagem das técnicas básicas de socorrismo 

deveriam ser adquiridas durante a Licenciatura em Ciências do Desporto (bem 

como na maioria das outras), sendo esta ausência uma das lacunas do curso, a 

meu ver.  

A frequência numa ação de formação deste caráter faz-nos compreender 

como os acidentes são tão frequentes, mas também, tão fáceis de prevenir. Com 

estes conhecimentos podemos e devemos intervir de forma imediata no socorro 
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às vítimas, até à chegada da ajuda especializada. Assim, depois deste 

seminário, onde adquirimos competências básicas ao nível do pré-socorro, 

ficamos com uma responsabilidade acrescida, face aos seus aspetos éticos e 

legais. Quando falo em responsabilidade refiro-me a agir consoante os seus 

conhecimentos e competências, em caso algum devemos aventurar-nos a fazer 

para além daquilo que sabemos. Em situação alguma devemos colocar-nos em 

perigo para socorrer uma vítima, a segurança de ambas as partes é um critério 

fundamental a garantir antes de agir. No caso de iniciarmos o pré-socorro, 

devemos garantir a continuidade dos mesmos até chegada da ajuda 

especializada, em caso algum devemos abandonar a vítima. 

Durante a formação fiquei mais rica ao nível de competências e 

capacidades que, enquanto cidadã e profissional me permitirão atuar 

eficazmente, visto que desenvolvi bons conhecimentos técnicos, a capacidade 

de observação, perseverança e de espírito de equipa.  

Apesar de não ser uma experiência nova, penso que a renovação destes 

conteúdos foi uma das experiências mais ricas a nível de qualidades e 

caraterísticas desenvolvidas, tal como de conhecimentos e competências 

adquiridas. Uma crítica que faço, mas que compreendo a razão, é ao tempo 

destinado à formação. Penso que, uma tarde ou uma manhã, não são 

suficientes, visto que no final da formação fica a sensação que muito fica por 

viver e experienciar para que no futuro consigamos atuar em uma situação de 

emergência. 

 



76 
 

  



77 
 

7) Estudo de Investigação: “ A influência dos estímulos 

audiovisuais na potenciação das capacidades motoras e 

cognitivas em alunos do 3º Ciclo do Ensino Básico.” 
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Resumo 

 

O presente estudo pretende compreender de que forma a visualização de 

modelos corretos de execução de um exercício potenciam as capacidades 

motoras e cognitivas. Este estudo foi realizado com alunos do 8ºB, onde se 

procedeu à visualização das suas próprias execuções do Triplo Salto, da 

modalidade de Atletismo. Em concreto, pretende-se averiguar a evolução da 

aprendizagem, a motivação para a prática e a perceção do erro/movimento na 

prestação motora de dezassete alunos durante a Unidade Didática de atletismo 

(doze aulas). Foram realizadas duas avaliações, inicial e final, com o objetivo de 

perceber qual o estado inicial e a evolução dos alunos. Para a execução destas 

avaliações, os alunos realizaram um teste de conhecimento e de desempenho 

motor. Foram selecionados dois grupos relativamente homogéneos, o grupo de 

estudo (com acesso à visualização das imagens, filmagens e vídeos) e o grupo 

de controlo. Durante todo este processo, os alunos tiveram acesso à mesma 

instrução, acompanhamento e feedback. No entanto, apenas o grupo de estudo 

teve acesso à visualização de vídeos de execuções corretas e a visualização 

das suas próprias execuções. O nível de desempenho motor e cognitivo dos 

alunos foi obtido por comparação do resultado conseguido nas duas avaliações. 

Posteriormente foi calculada a sua evolução a nível cognitivo e de desempenho 

motor. A questão da motivação foi avaliada no final, através de uma entrevista 

aos alunos. Verificou-se que o vídeo influenciou positivamente a aprendizagem 

e qualidade de movimento da técnica do Triplo Salto, resultando em melhorias 

no desempenho motor e cognitivo dos alunos. Na generalidade, os alunos e os 

professores consideraram que a utilização dos meios audiovisuais foram 

fundamentais na aprendizagem, na evolução da técnica, na perceção do seu 

movimento e na motivação para a prática. 

 

PALAVRAS-CHAVE: FEEDBACK, TRIPLO SALTO, MÉTODOS 

VISUAIS, PERCEÇÃO DO DESEMPENHO. 
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Abstract 

 

This study aims to understand how the preview of the correct performing 

of an exercise enhances motor and cognitive skills. This study was conducted 

with students from 8th grade, class B, where we proceeded to the preview of their 

own performance of Triple Jump, from Athletics. Specifically, we intend to 

investigate in seventeen students the evolution of learning, motivation to practice 

and perception of error / movement in motor performance, during twelve lessons 

of Athletics teaching. Two evaluations were realized, one at the beginning and 

another at the end, in order to determine which was the initial state and the 

evolution of the students. For the implementation of these assessments, students 

conducted a knowledge and engine performance test. Two relatively 

homogeneous groups were selected, the study group (with access to displaying 

images, footage and videos) and the control group. During this process, students 

had access to the same instructions, monitoring and feedback. However, only the 

study group had access to the display of correct performing videos and preview 

of their own performing. The motor and cognitive performance level of the 

students was obtained by comparing the results achieved in both evaluations. It 

was subsequently calculated the cognitive and motor performance evolution. The 

motivation issue was evaluated at the end, through a student’s interview. It was 

found that the video positively influenced the learning and the quality of the 

movement of Triple Jump technique, resulting in the development of motor and 

cognitive performance of students. In general, students and teachers considered 

that the use of audiovisual media were crucial to learning, technique 

developments, movement perception and motivation to practice. 

 

KEYWORDS: FEEDBACK, TRIPLE JUMP, VIDEO, PERFORMANCE 

PERCEPTION. 
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7.1) Introdução 

 

De acordo com Aranha (1992), o indíviduo, através da referência visual, 

consegue captar grande parte da informação, o que lhe permite criar referências 

posteriores ao seu esquema de ação.  

Atualmente assistimos a uma crescente evolução das novas tecnologias, 

surgindo aqui  a necessidade de entender a sua funcionalidade e potencialidade 

em cada contexto. Na escola, eleva-se cada vez mais a necessidade de alterar 

as estratégias de ensino, matérias e programas, de forma que estas se traduzam 

em melhorias para a aprendizagem dos alunos. 

Com este estudo pretende-se encontrar estratégias com esse mesmo 

objetivo, ou seja, melhorar o êxito dos alunos. Nesse sentido, o nosso estudo 

consiste na utilização dos meios audiovisuais, o vídeo e as imagens, como forma 

de despertar e orientar os alunos, conduzindo-os ao sucesso na sua 

aprendizagem. 

O sucesso e a realização do professor depende da aprendizagem e do 

sucesso dos alunos. Desta forma, o professor não deve reduzir o seu papel a 

uma mera transmissão de conhecimentos, devendo também estimular e orientar 

os alunos no seu processo de ensino (Aranha, 1992). Tal como referi 

anteriormente, é através do feedback visual que os alunos captam grande parte 

da informação, transformando-a em referências posteriores para o seu esquema 

de ação. Nesse sentido, a utilização do vídeo na escola, é uma forma de inovar 

estratégias já existentes, motivar professores, pais e alunos, revolucionando o 

modo de estar na escola (Abrantes, 1992). 

O presente estudo insere-se no âmbito da investigação, sendo que, 

devido à data da sua realização, não haverá tempo disponível no mesmo ano 

letivo para que os seus resultados se traduzam numa reformulação das 

estratégias de ensino.  
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7.2) Enquadramento teórico 

 

A Educação Física no Ensino Básico apresenta um curriculum de 

multiatividades, onde se aborda um pouco de tudo e o resultado na 

aprendizagem é diminuto, visto que os alunos permanecem sempre numa fase 

inicial (Graça, 1997). Tendo em conta esta informação, os professores da 

disciplina devem procurar, cada vez mais, reajustar as suas estratégias de 

ensino, ou procurar novas, de forma que o processo de ensino aprendizagem 

possa ser mais eficaz, traduzindo-se em aprendizagem para os alunos. A escola 

deve acompanhar a evolução do Homem e da Sociedade e, atendendo ao 

desenvolvimento atual dos meios tecnológivos, porque não não utilizar como 

ferramenta de ensino estes recursos, estão constantemente a serem atualizados 

e dos quais o Homem é tão dependente. Estas novas ferramentas surgem na 

escola como forma de tentar conciliar a transmissão de saberes através da 

oralidade e exposição e aproveitar a utilização da linguagem visual como 

ferramenta pedagógica (Calado,1994). 

Embora ainda não seja uma generalidade, os recursos tecnológicos são 

cada vez mais utilizados nas escolas, com o objetivo de melhorar a 

aprendizagem dos alunos. Segundo Hanzel (1990), a utilização dos meios 

audiovisuais é uma estratégia de excelência a utilizar na escola, surgindo com o 

intuito de aumentar a qualidade da interpretação técnica das habilidades 

motoras. O vídeo é um exemplo de um destes instrumentos que pode ser 

utilizado na escola. Através deste, os alunos podem observar e avaliar o seu 

desempenho, comparando-o com execuções corretas do mesmo movimento, 

maximixando a sua performance desportiva. 

Segundo Aranha (1992), um indíviduo, através da referência visual, capta 

grande parte da informação, o que lhe permite criar referências posteriores ao 

seu esquema de ação. A mesma autora acredita, ainda, que o processo de 

assimilação da informação externa, recorrendo à imagem do movimento, é 

efetuado tendo em consideração as possibilidades do indivíduo avaliar a 

qualidade da sua assimilação informativa com a melhoria do seu programa 

motor. Simonet (1986), refere algo muito semelhante. Este autor acredita que a 
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utilização do vídeo favorece uma informação retroativa sobre a performance, 

permitindo ao indivíduo tornar em consideração os padrões de resposta 

requeridos. 

Como já referi anteriormente, vários autores enfatizam a elevada utilidade 

destas técnicas como ferramentas de ensino. Araújo (1968), apresenta algumas 

das vantagens que encontrou ao usar estes meios: facilita o ensino; favorece a 

compreensão dos alunos e funciona como fator motivador; auxilia o professor na 

transmissão das suas ideias; são técnicas eficazes como auxiliadores de 

aprendizagem; utilizam os olhos e os ouvidos como vias de perceção; 

possibilitam uma aprendizagem de 35% a mais do que qualquer outro meio; 

melhoram a atenção e fazem do aluno um agente ativo do trabalho. Para além 

de todas estas vantagens referidas por Araújo (1968), Aranha (1992), refere que 

a utilização do vídeo garante uma economia de tempo, mostra aos alunos os 

seus erros e dá-lhes oportunidade de se avaliarem e autocorrigirem, de forma a 

aumentarem os seus ganhos, permitindo ainda, a oportunidade de aprender e 

aumentar o tempo de prática. 

Piasenta (2002), com um estudo mais recente que os anteriores, 

reconhece que os filmes devem ser aplicados no âmbito de um processo 

didático, havendo filmes pedagógicos cuja estrutura quase transmite a 

mensagem do discurso escrito.   

Em suma, os meios audiovisuais, em concreto o vídeo, são uma 

ferramenta por excelência a utilizar nas aulas. Contudo, a utilização do vídeo 

pressupõe que os recetores saibam observar e analisar as imagens recebidas, 

de modo a poderem servir-se delas para ensinar e aprender (Garnier e 

Personne,1976). Ou seja, não basta mostrar os vídeos aos alunos, temos que 

os guiar e ensinar nesta descoberta, explorando com eles numa fase inicial e, 

posteriormente apenas auxiliar o processo.  
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7.3) Objeto de estudo 

 

7.3.1) Definição do problema  

 

A utilização do vídeo como instrumento auxiliador do processo de ensino 

e aprendizagem é uma estratégia defendida por vários autores. Aranha (1992), 

parte da ideia de que o indíviduo, através da referência visual, capta grande parte 

da informação, permitindo criar referências posteriores a seu esquema de ação, 

o que se vai traduzir em vantagens ao nível da Educação Física, facilitando e 

auxiliando a aprendizagem e sendo um fator motivador.  

A transmissão de informação e feedback quando auxiliada e realizada 

através de métodos audiovisuais torna-se eficaz, desta forma, colocamos a 

seguinte questão: 

 Tendo em conta o desempenho motor nas aulas de Educação Física, será 

que a utilização de métodos audiovisuais, nomeadamente o vídeo, como 

auxiliador na transmissão de informação e feedback, resulta em ganhos positivos 

na aprendizagem e aperfeiçoamento técnico, no ensino do Triplo Salto? 

 

7.3.2) Objetivos do Estudo 

 

7.5.2.1. Objetivo geral 

 

Verificar qual a importância e contributo da utilização de meios 

audiovisuais na aprendizagem do Triplo Salto (Atletismo), em alunos do 3º Ciclo 

do Ensino Básico. 

 

7.5.2.1. Objetivos específicos 

 

Como objetivos específicos pretendemos: analisar de que forma a 

visualização de execuções corretas e a auto visualização é benéfica na evolução 

da aprendizagem dos alunos em estudo; perceber se existe relação, e qual, entre 
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a aprendizagem através do recurso a meios audiovisuais e o aumento da 

motivação para a prática; compreender qual a relação existente entre a 

visualização de execuções corretas e auto visualização durante a aprendizagem 

com a melhoria da perceção do movimento a executar. 

 

. 
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7.4) Metodologia 

 

7.4.1) Participantes 

 

No presente estudo participaram 17 (dezassete) alunos de uma turma do 

8º ano de escolaridade, da Escola Básica DR. Costa Matos em Vila Nova de 

Gaia, sendo que dez eram do sexo masculino e sete do sexo feminino. As idades 

variaram entre os doze e os catorze anos e, a sua média rondava os treze anos. 

O seguinte quadro (Quadro 1) apresenta a constituição dos dois grupos, um 

grupo de estudo e um grupo de controlo, caraterizando as idades e sexo dos 

alunos neles integrantes. 

 

Quadro 1- Caraterização dos alunos, relativamente à idade e ao sexo. 

Grupo 

Idade Sexo 

Mínima Máxima Média 
Desvio 

Padrão 
Masculino Feminino 

Total 

(n) 

1 (Estudo) 12 14 12.9 0.6 5 4 9 

2 (Controlo) 12 13 12.8 0.5 5 3 8 

Total 12 14 12.8 0.1 10 7 17 

 

O mesmo projeto de estudo aconteceu no ano letivo 2014/2015, durante 

o decorrer da Unidade Didática de Atletismo, no desenrolar do 2º período de 

escolaridade, (concretamente entre 25 de Fevereiro e 20 de Março). 

Os participantes do nosso estudo não haviam experienciado 

anteriormente o Triplo Salto, a modalidade não havia sido abordada nas aulas 

de Educação Física em anos anteriores e os alunos não praticavam atletismo 

fora do contexto escolar. Os Grupos foram definidos previamente, tendo em 

conta o desempenho dos alunos até a data, de modo que se verificasse a 

homogeneidade dos mesmos. 
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7.4.2) Instrumentos de recolha de dados  

 

Os instrumentos utilizados para a realização do presente estudo foram: 

 Câmara digital “SONY handycam HDR-CX190” para a gravação de 

vídeo;  

 Computador portátil “HP 15-6200 NP” para reprodução de vídeo; 

 Tablet “ASUS MEMO PAD” para gravação e reprodução de vídeo; 

 Grelha de avaliação que contempla as fases do salto, avaliadas numa 

escala de 1 a 5 (anexo I); 

 Teste de conhecimento declarativo de Triplo Salto, constituído por sete 

questões de escolha múltipla (anexo II); 

 Entrevista baseada em onze questões, de resposta aberta (anexo III). 

 

7.4.3) Condições de Realização 

 

Os dezassete alunos que constituem a amostra, partiram do mesmo nível 

para o Triplo Salto, ou seja, nunca haviam tido qualquer tipo de contato com a 

modalidade. Desta forma, os dois grupos de trabalho foram sujeitos a dois 

momentos de avaliação: 

 O primeiro (pré-teste), de caráter diagnóstico, aconteceu na 

primeira aula da Unidade Didática, como forma de avaliação inicial. Esta 

aconteceu com o propósito de avaliar a forma como os alunos realizavam a 

técnica do Triplo Salto. Dado que os alunos nunca haviam experienciado nem 

abordado esta técnica, foi-lhes comunicado que tinham que realizar três saltos 

após a tábua de chamada. Numa fase inicial foi também realizado um teste de 

conhecimento declarativo, composto por 7 questões de escolha múltipla, onde foi 

avaliada a perceção e o conhecimento que os alunos tinham do movimento. 

 O segundo (pós-teste), de caráter formal, aconteceu após quatro 

semanas da avaliação inicial. Esta segunda avaliação teve como principal 

propósito apreciar a forma como os alunos realizavam a técnica de Triplo Salto, 

após o período de ensino. Esta segunda avaliação foi também composta pela 
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aplicação do mesmo teste de conhecimento aplicado aos alunos, de forma a 

apreciar novamente o seu conhecimento declarativo. 

As aulas em que os saltos foram avaliados, foram registadas em vídeo, 

assim como vários momentos durante as restantes aulas, de forma que depois 

os registos fossem tratados e analisados. 

O presente estudo foi realizado durante as doze aulas da Unidade 

Didática de Atletismo, durante o 2º Período. No decorrer das mesmas aulas foi 

lecionada paralelamente a Corrida de Barreiras.  

Posteriormente ao segundo momento de avaliação, foram realizadas as 

entrevistas individuais aos alunos, com o intuito de recolher o seu feedback 

relativamente à utilização dos meios audiovisuais nas aulas. E assim perceber a 

influência deste meio na motivação dos alunos para a aprendizagem da 

modalidade em questão. Dado que a amostra foi constituída apenas por nove 

alunos, no sentido de  conhecer concretamente a sua opinião e perceção, as 

questões foram construídas de forma que as respostas fossem de caráter aberto.  

Durante as aulas, todos os alunos tiveram acesso ao mesmo número de 

oportunidades de aprendizagem, desta forma, a instrução e feedback foram o 

mais idênticas possível, para que os alunos tivessem todos as mesmas 

oportunidades de aprendizagem. 

 

7.4.4) Caraterização Geral das Unidades de Ensino 

 

Antes de começar o Projeto de estudo, os alunos foram informados do 

que iria acontecer, da forma como funcionaria e do propósito do estudo. No 

entanto, para que pudéssemos recolher imagens de vídeo, todos os alunos 

entregaram um consentimento informado em que os Encarregados de Educação 

autorizavam a sua participação e captação de imagens de vídeo (Anexo IV). 

Posteriormente à divisão dos alunos pelos dois grupos homogéneos e 

após ser realizada a Avaliação Inicial, demos início ao ensino da Unidade 

Didática de Atletismo. A mesma foi lecionada em doze aulas, onde em todas as 

sessões foram ensinadas duas modalidades: o Triplo Salto e a Corrida de 

Barreiras. Contudo, apenas recolhemos para efeitos do presente estudo os 
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dados obtidos da abordagem do Triplo Salto. As aulas foram realizadas entre 25 

de Fevereiro a 20 de Março nos espaços exteriores: relvado sintético (Corrida de 

Barreiras) e o campo exterior com Caixa de Saltos de areia (Triplo Salto). 

Tendo em conta que este estudo consiste na análise dos efeitos dos 

meios audiovisuais na aprendizagem do Triplo Salto, durante as aulas os alunos 

do Grupo 1 (Estudo) tiveram acesso à visualização de vídeos com execuções 

corretas e da autovisualização após exercício. O Grupo 2 (Controlo) não teve 

acesso a qualquer tipo de visualização, nem de execuções corretas, nem da 

observação após da sua execução. Tive a oportunidade de trabalhar durante as 

aulas de Educação para a Cidadania as componentes mais teóricas do estudo, 

como a realização dos testes de conhecimento declarativo, os aspetos 

essenciais da modalidade, o próprio trabalho de vídeo (apenas com o Grupo de 

Estudo). Foi muito importante, na minha opinião, a oportunidade de utilizar estas 

aulas, como tinha disponíveis apenas doze aulas para a abordagem das duas 

técnicas, tornou-se mais fácil a abordagem dos conteúdos mais teóricos.  

Concretamente, o funcionamento do Grupo de Estudo passava pelas 

mesmas situações de aprendizagem, mesma instrução e feedback que o outro 

grupo. Contudo, durante a aula estavam constantemente a ser confrontados com 

vídeos de execuções corretas e após a sua execução tinham oportunidade de 

se observarem e, em conjunto com o professor e colegas, podiam debater o seu 

desempenho, principais erros e formas de os colmatar. Através desta estratégia 

os alunos ficavam com uma perceção mais real do seu movimento/execução, 

eram “obrigados” a conhecer os pontos-chave da execução e, por consequência, 

perceber quais os erros, a sua origem, a consequência na execução e em 

conjunto com o professor chegar às soluções/ correções. 

 

7.4.5) A avaliação dos alunos 

 

Os alunos foram sujeitos a dois momentos (inicial e final) de avaliação 

prática (testes de desempenho motor), dois momentos (inicial e final) de 

avaliação teórica (testes de conhecimento declarativo) e de uma entrevista a 

posteriori das aulas. 
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Relativamente à avaliação teórica foi aplicado o mesmo teste numa fase 

inicial e final da Unidade Didática, com o objetivo de que o questionário tivesse 

o mesmo grau de dificuldade e incidisse nos mesmos conteúdos. Quanto à 

avaliação prática, também aconteceu da mesma forma, os alunos tiveram 

oportunidade de realizar dois saltos, do qual foi considerada a sua melhor 

classificação. No entanto, na avaliação inicial de desempenho motor os alunos 

apenas tinham de executar o que entendiam ou sabiam ser o Triplo Salto, para 

que o professor percebesse o verdadeiro nível inicial dos alunos. Em ambas as 

avaliações práticas, os alunos não só foram avaliados por observação direta 

durante a execução, mas também através de uma observação diferida, o que 

permitiu exatidão nesta avaliação. Numa fase posterior à Unidade Didática, a 

avaliação foi centrada nas componentes da técnica durante as aulas. Por fim, a 

entrevista, de carácter aberto, foi centrada na opinião dos alunos acerca dos 

métodos utilizados nas aulas e da eficácia e importância, que a seu ver, haviam 

tido durante as aulas de Atletismo. Esta última foi realizada na última aula de 

Educação para a Cidadania e as informações registadas através de vídeo. 

A grelha onde foram registadas as classificações dos alunos, com base 

em componentes críticas bem definidas e, respeitando a decomposição 

mecânica do Triplo Salto (anexo V). Os alunos foram avaliados numa escala de 

1 a 5 em cada uma das diferentes ações que constituem a técnica da 

modalidade. Depois de serem atribuídos os níveis de desempenho em cada uma 

das ações (corrida preparatória, hop-step, jump) foi calculada a média de cada 

um dos alunos, originando o nível final diagnóstico e do final da Unidade Didática 

na modalidade. 

  

7.4.6) Análise e Tratamento de Dados 

 

Os dados das avaliações foram registados no programa Microsoft Office 

Excel. Após recolhidos os dados dos dois momentos de avaliação foram 

comparados os resultados de ambas as avaliações, tendo sido calculada a 

evolução dos alunos através da variância das mesmas. Depois de calculada a 

percentagem de evolução de cada aluno, foi calculada a percentagem de 
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evolução de cada um dos grupos. Relativamente aos testes de desempenho 

declarativo, o processo foi idêntico, tendo sido registado o desempenho dos 

alunos nos dois momentos e, posteriormente, calculada a percentagem de 

evolução de cada aluno e do total do grupo. Estes resultados permitiram não só 

avaliar o nível de evolução dos alunos, entre o estado inicial e final, mas também, 

verificar se existiram diferenças quanto à evolução entre os dois grupos, tendo 

em conta a utilização do vídeo. 

Relativamente às entrevistas, realizadas após a avaliação final, estas 

aconteceram com o intuito de perceber se os alunos notaram o efeito do vídeo, 

de que forma e, se este enriqueceu a sua aprendizagem. A entrevista, de 

carácter individual, foi composta por onxe questões de resposta aberta, em que 

três destas eram relativamente diferentes do Grupo 1 para o Grupo 2, consoante 

a utilização ou não do vídeo nas aulas. As questões foram de resposta aberta, 

podendo os alunos expressar concretamente o que sentiram ao experienciarem 

o vídeo nas aulas. No entanto, para efeitos de análise de dados, foram 

interpretadas como sim (para as respostas positivas) e não (para as respostas 

negativas). Os resultados das respostas dos alunos foram analisados e 

registados também numa folha de Excel, onde se agruparam por categorias, 

tendo-se calculado a percentagem dos alunos que se encontrava em cada uma. 
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7.5) Apresentação dos Resultados 

 

7.5.1) Dados Relativos às Prestações Motoras 

 

Relembro que o Grupo 1 (Estudo) observou a sua prestação e teve acesso 

à visualização de várias execuções corretas, ao passo que, o Grupo 2 (Controlo) 

apenas contou com a instrução e feedback do professor (o mais igual possível 

ao outro Grupo).  

Os resultados obtidos pela observação e avaliação de cada aluno nos dois 

momentos podem ser consultados no anexo V.   

Após a demonstração dos resultados, será apresentada uma análise e 

uma comparação entre as médias das prestações dos dois grupos em ambos os 

momentos de avaliação, bem como a evolução de cada um. Assim, o seguinte 

quadro, quadro 2, diz respeito às médias obtidas por cada Grupo, no início e no 

final do estudo, e o quadro 3 apresenta a evolução de cada Grupo. 

 

Quadro 2- Médias obtidas por ambos os Grupos, no início e no final do Estudo. 

Momento Grupo Média Desvio-padrão Amostra 

Início 

1 (Estudo) 3.3 (66%) 0.5 9 

2 (Controlo) 3.2 (64%) 0.5 8 

Total 3.25 (65%) 0.5 17 

Final 

1 (Estudo) 4.4 (88%) 0.7 9 

2 (Controlo) 4.2 (85%) 0.8 8 

Total 4.3 (86.5%) 0.75 17 

 

Quadro 3 - Evolução dos dois Grupos 

Grupos Momentos 
Diferença de médias (escala 

de 1-5) 
Percentagem de 

Evolução 

1 (Estudo) 
Final- Inicial 

1.1  22% 

2 (Controlo) 1  21% 
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De acordo com os dados apresentados anteriormente nos quadros, 

podemos verificar que a diferença de médias no Grupo um foi de 1.1 níveis, que 

corresponde a 22%, do grupo de controlo não foi muito diferente, a diferença de 

médias foi de 1, correspondente a 21% de evolução. Estatisticamente a diferença 

entre os dois grupos não é significativa, variam entre si cerca de 1%. No entanto, 

a diferença entre os dois momentos de avaliação (inicial e final) é bastante 

significativa, variância entre 21 e 22% dos dois grupos. 

Ainda assim, a nível motor, podemos referir que a evolução dos alunos do 

Grupo 1 foi mais expressiva que a do Grupo 2. 

Quando observamos os resultados obtido, e tendo em conta que a turma  

nunca havia experienciado a modalidade em questão, nota-se uma evolução, 

visto que os alunos partiram todos do mesmo patamar. Podemos constatar que 

a utilização de vídeo representa uma estratégia eficaz, enquanto auxiliador do 

processo de ensino e aprendizagem. 

 

7.5.2) Dados Relativos às Prestações Cognitivas 

 

Os questionários de conhecimento declarativo foram analisados tendo em 

conta o número de respostas corretas, respetivo percentual e a percentagem de 

evolução. Podem consultar-se no anexo VI os resultados dos alunos 

individualmente, contudo, o quadro seguinte apresenta os resultados de cada 

um dos Grupos nos dois momentos e respetivo percentual de evolução. 

 

Quadro 4 - Evolução dos diferentes Grupos nos testes de conhecimento declarativo 

 Avaliação Inicial Avaliação Final 

Evolução 
Grupo 

Nº 

Respostas 

Corretas 

Percentagem % 
Nº Respostas 

Corretas 

Percentagem 

% 

1 (Estudo) 24 43% 41 66% 23% 

2 (Controlo) 34 61% 40 72% 11% 

Como podemos observar no quadro acima, relativamente ao número de 

respostas corretas, em ambos os momentos de avaliação, o Grupo de Controlo 
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respondeu a um maior número de respostas corretas. No entanto, quem obteve 

um maior percentual de evolução foi o Grupo de Estudo. Os resultados quanto 

ao número de respostas corretas e quanto ao percentual de evolução são 

bastante significativos e dispares de ambos os Grupos. Relativamente ao Grupo 

1 considero que os resultados no primeiro momento seriam os esperados, visto 

que a turma nunca havia abordado a modalidade. Contudo, e apesar de ter 

havido uma evolução significativa, pensamos que os resultados seriam ainda 

mais significativos. Quanto ao Grupo 2, numa primeira avaliação obtiveram um 

resultado bastante positivo e superior ao esperado, ainda assim, a sua evolução 

do primeiro para o segundo momento não foi tão significativa quanto o outro 

grupo. 

 

7.5.3) Dados Relativos às Entrevistas 

 

A entrevista, composta por um total de onze questões de resposta aberta, 

traduz a opinião dos alunos relativamente às aulas de Educação Física, mais 

concretamente da utilização dos meios audiovisuais nas mesmas. Serão 

apresentados os resultados relativos às questões colocadas aos alunos no que 

diz respeito à utilização ou não de vídeo nas aulas. Começaremos por apresentar 

os resultados das questões que foram colocadas aos alunos que tiveram acesso 

à utilização dos meios audiovisuais nas aulas (quadro 5), e em seguida os 

resultados dos alunos que não utilizaram esses mesmos recursos na 

aprendizagem da modalidade de Triplo Salto (quadro 6). 

 

Quadro 5- Opinião dos alunos do Grupo que utilizou o vídeo como estratégia de 

aprendizagem: opinião e satisfação 

Após observação de vídeo 
Grupo 1 

9 = 100% 

Pergunta: Sentiste-te confortável com a 

utilização de vídeo nas aulas de EF? 

S – 78% (7 alunos) 

N – 0% (0 alunos)  

I - 22% (2 alunos) 
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Pergunta: Achas que este instrumento 

(vídeo) beneficiou a tua prestação nas 

aulas de EF? 

S – 78% (7 alunos) 

N – 0% (0 alunos)  

I - 22% (2 alunos) 

Pergunta: Sentiste-te mais motivado para 

a realização das aulas de EF com a 

utilização de vídeo? 

S – 66% (5 alunos) 

N – 33% (3 alunos)  

I - 11% (1 alunos) 

Legenda: S – Sim      N – Não    I – Indiferente 

 

O quadro 5 permite verificar que grande parte dos alunos se sente 

confortável com a utilização dos vídeos como ferramenta de aprendizagem e, 

apenas dois alunos consideram que para si é indiferente. Achei importante 

colocar esta questão, na medida em que a utilização de vídeo deve ser algo 

natural para os alunos, estes não podem sentir-se intimidados nem 

constrangidos pelo facto de que as suas execuções estejam a ser gravadas. 

Quando foi questionado aos inquiridos se a utilização do vídeo havia sido 

benéfica para a sua aprendizagem, cerca de 80% dos alunos respondeu que sim 

e, apenas dois referiram que acharam indiferente. É de referir que nenhum dos 

alunos respondeu não a esta pergunta, ou seja, consideram que o vídeo de 

alguma forma influenciou beneficamente a sua aprendizagem. Por fim, referente 

à questão da motivação, se com a utilização de vídeo nas aulas os alunos se 

sentiriam mais motivados para a sua prática, os resultados foram um pouco 

diferentes. Mais de metade dos alunos referiu que sim, que a utilização do vídeo 

é um fator motivacional extra para a realização das aulas de EF, cerca de 33% 

dos alunos refere que os meios audiovisuais não são um fator que por si só 

aumente a motivação para prática. E, apenas um dos alunos referiu que a 

utilização de vídeo é indiferente em termos motivacionais para a prática das 

aulas de Educação Física. Os alunos que responderam que se sentem mais 

motivados para a prática das aulas com a utilização do vídeo justificam esta 

afirmação com os mesmos argumentos referidos na questão anterior, para que 

fiquem com uma perceção mais real do movimento que estão a executar, de 

forma a perceberem onde estão a errar e a corrigirem os seus erros, mas 

também mencionam que através da observação de atletas altamente 
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competentes podem aprender mais sobre a modalidade e perceber a técnica 

mais pormenorizadamente.  

Em seguida, tal como tinha referido anteriormente, iremos apresentar, no 

quadro 6, as respostas dos alunos do Grupo 2 que não utilizaram meios 

audiovisuais nas aulas. 

 

Quadro 6 - Opinião dos alunos do Grupo que não utilizou o vídeo como estratégia de 
aprendizagem 

Sem observação de vídeo 
Grupo 2 

8 = 100% 

Pergunta: Sentir-te-ias confortável com 

a utilização de vídeo nas aulas de EF? 

S – 88% (7 alunos) 

N – 0% (0 alunos) 

I - 0% (0 alunos) 

T - 12% (1 alunos) 

Pergunta: Achas que este instrumento 

(vídeo) beneficiaria a tua prestação 

nas aulas de EF? 

S – 76% (6 alunos) 

N – 0% (0 alunos) 

I - 0% (0 alunos) 

T - 24% (2 alunos) 

Pergunta: Sentir-te-ias mais motivado 

para a realização das aulas de EF com 

a utilização de vídeo? 

S – 48% (6 alunos) 

N – 24% (2 alunos) 

I - 12% (1 alunos) 

T - 12% (1 alunos) 

Legenda: S – Sim      N – Não    I – Indiferente T - Talvez 

 

Tendo em conta o quadro 6, podemos verificar que nenhum dos alunos 

mencionou não se sentir confortável em realizar as aulas estando estas a ser 

gravadas e, apenas 12% afirma ter dúvidas e responderam talvez. As 

justificações a esta questão estão essencialmente relacionadas com o facto de 

os alunos acharem importante ter uma visão, no seu sentido literal, do 

movimento que estão a executar. Quando questionados se o vídeo beneficiaria 

a sua aprendizagem e se poderiam ter evoluído mais com a utilização deste, 

cerca de 80% dos inquiridos respondeu que sim. Justificando a sua afirmação 

dizendo que se tivessem visualizado as suas execuções poderiam ter 

encontrado e percebido facilmente os erros que estavam a realizar, permitindo a 

sua correção mais facilmente e, por consequência melhorassem o seu 
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desempenho. Quanto à última questão, relativa à motivação, os números não 

foram tão díspares. Perto de metade dos alunos respondeu que sim, seria um 

fator motivacional extra, o facto de que poderiam aprender e evoluir mais na sua 

aprendizagem. Perto de 25% dos alunos respondeu que não justificando que 

estão intrinsecamente motivados para a prática de atividade física.  
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7.6) Análise e discussão dos resultados 

 

Após a análise dos resultados pudemos verificar que no Grupo que 

recebeu feedback visual através do vídeo apresentou uma taxa de evolução ao 

nível do desempenho motor, ainda que pouco significativamente, mas superior 

ao Grupo de Controlo. Relativamente ao teste de conhecimento declarativo o 

Grupo 1 voltou a apresentar uma taxa de evolução maior (cerca de 12%), ainda 

assim o Grupo 2 respondeu assertivamente a mais respostas que o de Estudo.  

Quanto às entrevistas, ambos os grupos reconhecem a importância da 

utilização do vídeo nas aulas, mencionando (quem utilizou este instrumento) que 

foi fundamental para a sua aprendizagem, e quem não utilizou acredita que a 

sua evolução tería sido mais significativa se pudessem ter usufruído do mesmo 

também. 

Desta forma, o vídeo apresenta-se como uma ferramenta importante para 

a aprendizagem e aperfeiçoamento da técnica do Triplo Salto, quer em termos 

de desenvolvimento motor, perceção do movimento, facilitação do processo de 

ensino e também pelo seu caráter motivador. 

Efetivamente, os nosso resultados vão ao encontro de diversos autores, 

pelo que verificamos que a utilização do vídeo, como auxiliador pedagógico, no 

processo de ensino e aprendizagem, oferece as seguintes vantagens: 

1. É um auxiliador no processo de transmissão da matéria aos alunos, 

facilitando o processo de ensino e aprendizagem e tornando-o mais percetível, 

tal como refere Calado (1994), Piasenta (2002) e Garnier & Personne (1976). 

2. Facilita a apreensão da matéria pelos alunos, aumentando a 

perceção do movimento a realizar e realizado, como afirma Aranha (1992). 

3. É uma ferramenta que permite cativar e motivar ainda mais os 

alunos para a prática, muitas vezes o ensino das técnicas de Atletismo levam à 

desmotivação dos alunos, tal como cita Aranha (1992) e Araújo (1968). 

4. Contribuí para o aumento da qualidade do desempenho motor dos 

alunos, tal como Aranha (1992) e Araújo (1968) sustentam. 
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7.7) Conclusões 

 

O presente estudo permite concluir que, de facto, o vídeo é um 

instrumento que apresenta um efeito positivo na aprendizagem e 

aperfeiçoamento da técnica do Triplo Salto. Com o recurso àquele, é possível 

observar um nível de desempenho motor e cognitivo mais significativo nos 

alunos que obsevaram e analisaram a sua execução técnica, em comparação 

com os alunos que não o observaram.  

Deste modo, podemos concluir que, quando os alunos recebem feedback 

visual através das imagens registadas em vídeo, apresentam uma evolução mais 

significativa na aprendizagem. Podemos ainda concluir que, a estratégia 

utilizada neste estudo - transmitir feedback acompanhado do vídeo - influencía 

positivamente a aprendizagem e o aprefeiçamento da técnica de Triplo Salto, 

contribuindo efetivamente para melhorias ao nível do desempenho motor e 

cognitivo dos alunos. 

Através das entrevistas realizadas aos alunos pudemos perceber que 

estes consideraram que esta ferramenta foi fundamental para a a aprendizagem 

e evolução. O Grupo que trabalhou esta estratégia refere que este foi um fator 

que, para além de conduzir a melhorias no seu desempenho motor e cognitivo, 

fez com que os alunos se sentissem mais motivados para a prática da 

modalidade. O Grupo que não visualizou o vídeo (grupo de controlo) confere a 

mesma importância a esta estratégia, considerando que a sua aprendizagem e 

evolução técnica poderiam ter sido mais significativas se tivessem observado e 

analisado as suas execuções. 

Um dos fatores que os alunos de ambos os grupos indicam, para além da 

técnica e da perceção do movimemento, foi o facto de as aulas apresentarem 

um caráter mais motivador com a utilização do vídeo, na medida em que sentem 

a sua aprendizagem facilitada e com uma progressão acelerada. 

Apesar de notarmos uma evolução notória em ambos os grupos, com a 

utilização do vídeo conseguimos perceber resultados superiores àqueles que 

obtemos quando não utilizamos. 
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Desta forma, o vídeo permite uma maior rentabilidade do tempo de aula, 

visto que num espaço curto de tempo conseguimos atingir níveis de 

desenvolvimento que normalmente atingiríamos em maior tempo. Com este, o 

professor dispõe de um acréscimo de tempo para ensinar outras técnicas e 

incidir no aperfeiçoamento das técnicas já aprendidas, conduzindo a resultados 

ainda melhores dos seus alunos. 

Neste sentido, podemos afirmar que a nossa hipótese foi verificada, como 

tal, a utilização dos meios audiovisuais como estratégia de ensino traduz-se em 

ganhos ao nível da aprendizagem dos alunos e da sua satisfação. Podemos 

ainda acrescentar que esta estratégia contribui ainda para o aumento do bom 

ambiente durante as aulas, influenciando positivamente o processo de ensino-

aprendizagem e fomentando as boas relações professor-aluno. 

Outra vantagem da implementação desta estratégia, é o facto de não 

serem necessários gastos de relevo, ou seja, as ferramentas necessárias para 

a sua implementação e realização estão na sua maioria ao dispor dos 

professores na escola, tais como: um computador, uma máquina de filmar e uma 

tela para projetar as filmagens. 

 

Em síntese, podemos concluir que a utilização de vídeo como auxiliar 

didático-pedagógico apresenta as seguintes vantagens: 

1. Auxilia a tarefa do professor na transmissão da matéria aos alunos, 

visto que a torna mais percetível; 

2. Contribui para o aumento da qualidade da prestação motora e 

cognitiva dos alunos; 

3. Torna a captação das matérias mais simples e acessível;. 

4. Encerra a caraterística de cativar e motivar os alunos. 
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7.8) Limitações do estudo 

 

Como em qualquer outro processo de investigação, os resultados 

encontram-se condicionados não apenas pela metodologia adotada, mas 

também por outros diversos aspetos. Desta forma, gostávamos de realçar 

aquelas que consideramos serem as limitações deste estudo: 

1. A atividade do professor e as implicações que este acarreta para o 

desempenho dos alunos; 

2. O facto da amostra ser reduzida e apenas constituir alunos de uma 

turma do 8º ano de escolaridade; 

3. As experiências motoras dos alunos fora das aulas não serem 

controladas; 

4. O facto de se desconhecer o efeito a longo prazo, visto que o 

estudo se focou em verificar o efeito desta estratégia a curto prazo; 

5. As experiências prévias dos alunos, a sua capacidade de 

observação e análise, a vontade de aprender, o coeficiente de inteligência, a 

facilidade de aprendizagem ao nível motor, entre outras caraterísticas que estão 

associadas às caraterísticas de cada ser humano, que de alguma forma, 

contribuem para a própria evolução ao nível motor e cognitivo, no processo de 

aprendizagem e aperfeiçoamento da técnica desportiva, mas que não foram 

consideradas variáveis independentes do presente estudo; 

6. O estudo tem apenas como matéria de ensino o Triplo Salto. 
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7.9) Sugestões e Propostas para Futuros Trabalhos 

 

Depois de retiradas as conclusões do presente estudo, existem ainda 

algumas dúvidas que permanecem sem resposta: 

 Será que esta estratégia de ensino aplicada em outras disciplinas do 

Atletismo, ou mesmo em outras modalidades, como exemplo os 

Desportos Coletivos ou a Ginástica, se apresenta de forma igualmente 

eficiente como a do presente estudo? 

 Será que esta estratégia de ensino aplicada numa amostra mais 

significativa e, tendo em conta variáveis dependentes e independentes 

bem definidas, apresentaria os mesmos resultados? 

 Será que esta estratégia de ensino aplicada a longo prazo tería a mesma 

utilidade e eficácia? 

 Será que esta estratégia de ensino utilizada com faixas etárias diferentes 

tería a mesma eficácia? 

 Será que esta estratégia de ensino também funcionaria ao nível de um 

Clube Desportivo?  

 

A bibliografia leva-nos a crer que sim, no entanto estes são exemplos de 

questões que não são respondidas com o nosso estudo pois ultrapassam o 

âmbito do mesmo. 

Ainda assim, a nosso entender, existem ainda alguns aspetos que 

puderiam contribuir para uma melhoria significativa deste estudo e, por este 

motivo, devem ser considerados em trabalhos futuros. São exemplos: 

 Realizar o mesmo estudo com uma amostra maior, o que a tornaria mais 

representativa e significativa, tendo sempre em conta a influência do professor, 

no caso de este ser diferente consoante os alunos ou turma em questão. 

 Realizar o mesmo estudo utilizando o MED (Modelo de Educação 

Desportiva), o que não foi possível neste estudo dado o número de aulas. Com 

uma Unidade Didática mais extensa, poderiam aumentar-se os conteúdos e, por 

consequência as técnicas alvo do Estudo e, na nossa opinião, uma ótima 

oportunidade para aplicar o MED. 
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 Considerar todas as caraterísticas inerentes ao sujeito como variáveis 

independentes, utilizando por exemplo questionários prévios para posterior 

seleção. 
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7.11) Anexos 
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Anexo I – Grelha de desempenho motor e respetivos critérios 

 

Grelha com critérios para Avaliações (inicial e final) do desempenho 

motor do Triplo Salto. 

 

Avaliação Diagnóstica 

Corrida de proximação - chamada 

Corrida de aproximação: Velocidade-Ritmo 

Ligação Corrida/Chamada 

Extensão fina/Impulsão 

HOP-STEP 

Ritmo - Distribuição dos Saltos - Sequência Correta 

Ação dos segmentos livres 

Extensão final/Impulsão 

JUMP 

Apoio da perna de impulsão 

Extensão da perna de impulsão 

Posição do corpo para a queda 

Avaliação do Salto Média do primeiro salto 

 Desvio Padrão 

 Percentagem de Eficácia 

GC e GE 

Média Grupo 

Desvio Padrão 

Percentagem do Salto 

 

Escala e critérios: 

 

Nível Descrição 

1 Não executa 

2 Executa mal 

3 Executa com erros 

4 Executa Bem 

5 Executa Sem Erros 
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Anexo II – Teste de Conhecimento Declarativo 

 

Enunciado do teste de Conhecimento Declarativo realizado pela turma, 

como forma de avaliação inicial e final do conhecimento acerca da 

modalidade em questão, e respetiva correção. 

 

 

 

Nome: _________________________________________________Turma: 8ºB 
1. A PARTIR DA TÁBUA DE CHAMADA, QUAL É A SEQUÊNCIA CORRECTA DOS APOIOS NO TRIPLO 

SALTO?  

a. HOP na tábua com o pé direito, STEP com o pé direito e JUMP com o pé esquerdo. 
b. HOP na tábua com o pé esquerdo, STEP com o pé direito e JUMP com o pé esquerdo. 
c. HOP na tábua com o pé direito, STEP com o pé esquerdo e JUMP com o pé esquerdo. 
d. HOP na tábua com o pé direito, STEP com o pé esquerdo e JUMP com o pé direito 

 

2. EM QUE POSIÇÃO DEVERÁ ESTAR A PERNA LIVRE NA PRIMEIRA IMPULSÃO?  

a. Deve estar com o joelho flectido e com a coxa elevada na horizontal. 
b. Deve estar com o joelho flectido e com a coxa elevada na vertical. 
c. Deve estar com o joelho em extensão e com a coxa elevada na horizontal. 
d. Deve estar com o joelho em extensão e com a coxa elevada na vertical. 

 

3. QUE POSIÇÃO DEVE ADOPTAR O CORPO PARA PREPARAR A QUEDA NA AREIA?  

a. As duas pernas estendidas para baixo e os dois braços elevados para a frente. 
b. As duas pernas agrupadas à frente e os dois braços atrasados. 
c. As duas pernas agrupadas à frente e os dois braços elevados para a frente. 
d. As duas pernas estendidas para baixo e os dois braços para trás. 

 

4. CENTRANDO A ATENÇÃO NO PRIMEIRO SALTO (HOP), É ADEQUADA A POSIÇÃO DA PERNA 

LIVRE?  

a. Não, pois mantém o joelho flectido. 
b. Sim, porque mantém a coxa vertical. 
c. Não, porque mantém a coxa na horizontal. 
d. Sim, dado que o joelho permanece flectido. 

 

5. É ADEQUADO O APOIO DO PÉ DE IMPULSÃO DO ATLETA PARA REALIZAR O 2º SALTO (STEP)?  

a. Sim, porque recepciona com o calcanhar e volta a impulsionar com esta zona do pé. 
b. Sim, porque recepciona com a ponta do pé e volta a impulsionar com esta zona do pé. 
c. Sim, porque receciona com o calcanhar, contacta com toda a superfície plantar e impulsiona 

finalmente com a ponta do pé. 
d. Sim, porque recepciona com a ponta do pé, contacta com toda a superfície plantar e impulsiona 

finalmente com o calcanhar do pé. 
 

6. O JUIZ DEVE CONSIDERAR ESTE SALTO NULO?  

a. NÃO, porque o atleta não ultrapassou a tábua de chamada. 
b. SIM, porque o atleta tocou a linha de plasticina da tábua de chamada. 
c. SIM, porque o atleta pisou a tábua de chamada. 
d. NÃO, porque uma parte do pé pisou fora da tábua de chamada. 

 

7. DEVE O JUIZ DAR POR VÁLIDO O SALTO?  

a. SIM, porque o atleta sai da caixa de areia na direcção contrária à do salto realizado. 
b. NÃO, porque o atleta sai da caixa de areia pela frente da marca deixada na areia. 
c. SIM, porque o atleta sai da caixa de areia pela frente da marca deixada na areia. 
d. NÃO, porque o atleta sai da caixa de areia na mesma direcção em que saltou. 
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Anexo III – Questões da Entrevista 

 

Guia de Questões Orientadoras da Entrevista: 

 

1. Aluno:______  

2. Idade: _______ 

3. Praticas ou já praticaste desporto fora do contexto escola? Com que 

frequência e qual? 

4. Porque frequentas as aulas de Educação Física? 

5. O que pensas acerca das aulas de Educação Física? 

6. Como é a tua participação/prestação nas aulas de Educação Física? 

7. Como vês a prestação da tua turma nas aulas de Educação Física? 

8. O que mais te motiva para a prática das aulas de Educação Física? 

9. Sentes-te confortável com a utilização de vídeos durante as aulas de 

EF? (grupo de estudo) 

9. Sentir-te-ias confortável com a utilização de vídeos durantes as aulas 

de EF? (grupo de controlo) 

10. Achas que a utilização dos meios audiovisuais beneficia a tua 

prestação nas aulas de EF? (grupo de estudo) 

10. Achas que a utilização dos meios audiovisuais beneficiaria a tua 

prestação nas aulas de EF? (grupo de controlo) 

11. Sentes-te mais motivado(a) para a prática das aulas de EF quando o 

professor utiliza meios audiovisuais objetivando melhorar a tua aprendizagem? 

(grupo de estudo) 

11. Sentir-te-ias mais motivado(a) para a prática das aulas de EF se o 

professor utilizasse meios audiovisuais objetivando melhorar a tua 

aprendizagem? (grupo de controlo). 
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Anexo IV – Consentimento informado para Encarregados de 

Educação 

 

                    CONSENTIMENTO INFORMADO 

No âmbito do Estágio Profissional relativo ao 2º ano do Mestrado em Ensino de 

Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário da Faculdade de Desporto, da Universidade do 

Porto, o Núcleo de Estágio da Faculdade de Desporto daquela Universidade irá realizar um 

estudo com os alunos da turma B do 8º ano. Este projeto intitula-se: “A influência dos estímulos 

audiovisuais na potenciação das capacidades motoras e cognitivas, em alunos do 3º Ciclo do 

Ensino Básico”.  

Objetivo do estudo: perceber a importância e influência do uso de meios 

audiovisuais na aprendizagem da modalidade de atletismo. 

Todas as avaliações serão realizadas pelo referido Núcleo de Estágio, assim como 
pelos professores de Educação Física da Escola Básica Dr. Costa Matos. As 
observações/avaliações serão feitas em aulas normais de Educação Física, não 
originando constrangimentos de qualquer nível par aos alunos em causa.  

Os resultados serão confidenciais. Neste sentido solicitamos a sua autorização 
para registarmos e avaliarmos imagens do(a) seu(ua) educando(a). 

 
Sendo autorizado pelos Encarregados de Educação, o Estudo em apreço terá a 

minha aprovação. 
 

O Diretor, 
________________________________ 

(Dr. Filinto Lima) 
Vila Nova de Gaia, 8 de fevereiro de 2015 

 
Eu ______________________________________________________________, 
Encarregado de Educação do aluno 
_____________________________________________________________, nº_____ 
do 8ºB autorizo que o registo e avaliação de imagens do(a) meu(inha) educando(a). 
 

______________________________________ 
(Assinatura) 

 
 
 

Data: ____/ fevereiro/2015 
 

  

https://sigarra.up.pt/fadeup/pt/cur_geral.cur_view?pv_curso_id=853&pv_ano_lectivo=2014
https://sigarra.up.pt/fadeup/pt/cur_geral.cur_view?pv_curso_id=853&pv_ano_lectivo=2014
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Anexo V – Resultados desempenho motor  

 

Resultados obtidos em ambos os momentos de Avaliação (inicial e 

final) pelos alunos ao nível do desempenho motor. 

 

Nº Aluno Grupo Avaliação Inicial Avaliação Final 

1 1 2.8 4.0 

2 1 3.8 4.7 

5 1 3.8 4.9 

10 1 3.3 4.3 

11 1 3.7 4.7 

12 1 3.8 5.0 

13 1 2.1 24 

16 1 3.2 5.0 

17 1 3.4 5.0 

4 2 3.1 4.7 

6 2 3.4 4.8 

7 2 3.2 4.1 

8 2 2.1 2.3 

9 2 3.4 3.6 

14 2 3.1 4.9 

15 2 3.6 4.7 

18 2 3.8 4.9 
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Anexo VI – Resultados teste decarativo Triplo Salto 

 

Resultados obtidos em ambos os momentos de Avaliação (inicial e 

final) pelos alunos ao nível do teste de conhecimento declarativo. 

 

Nº Aluno Grupo Avaliação Inicial Avaliação Final 

1 1 3 3 

2 1 5 4 

5 1 2 5 

10 1 2 4 

11 1 3 6 

12 1 2 4 

13 1 3 4 

16 1 4 7 

17 1 3 4 

4 2 5 3 

6 2 4 6 

7 2 7 4 

8 2 3 3 

9 2 3 6 

14 2 5 7 

15 2 4 4 

18 2 3 7 
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8) Conclusão 

 

O Estágio Profissional é o culminar de um extenso ciclo, através do qual 

comecei a desenvolver competências como aluna e acabei a desenvolver-me 

enquanto profissional. Desta forma, pode dizer-se que este representa o emotivo 

fim da vida de estudante, recheado de lembranças e um sentido de dever 

cumprido. Apesar de durante este longo caminho ter tropeçado e caído, esta é a 

prova de que a luta constante na busca pelos nossos objetivos mais tarde ou 

mais cedo é recompensada. Neste percurso foi-me possível alcançar 

conhecimento e adquirir competências que me guiaram no sentido de me 

superar enquanto profissional e obter sucesso na minha futura profissão. Este 

sucesso não é só um compromisso que tenho apenas para comigo, mas também 

para com os meus alunos, seus pais e encarregados de educação. Isto porque, 

a sua aprendizagem depende da qualidade do ensino. Como tal, o meu 

compromisso para com todos é de muito trabalho, rigor e competência. No fundo, 

a constante luta pela excelência, naquela que é a profissão que escolhi. 

 

“Nas grandes batalhas da vida, o primeiro passo para a vitória é o desejo 

de vencer!” 

Mahatma Gandhi1 

 

Foi com este pensamento que, nos momentos em que nem tudo corria da 

maneira que eu queria ou esperava, me enchia de ânimo e vontade de continuar 

a tentar e a trabalhar na luta pelos meus objetivos. 

Este ano foi também o ano da grande e verdadeira mudança, foi o 

momento de “despirmos o traje de estudante e vestirmos a camisola de 

professor”. É uma mudança enorme, que exige uma adaptação a esta nova 

realidade. Confesso que vivi o terminar do meu Estágio com um misto de 

emoções. Se por um lado era o terminar do meu ciclo de estudos e o cumprir de 

um grande objetivo, por outro, penso que as experiências que vivi este ano me 

marcaram a todos os níveis. Deste modo, as últimas aulas foram vividas com um 

                                                           
1 Frase disponível em http://pensador.uol.com.br 
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misto de emoção e sentimentalismo. Da mesma forma que os meus alunos me 

marcaram, espero ter conseguido transmitir a minha mensagem de 

agradecimento por todos os momentos e, de alguma forma, ter deixado a minha 

marca em cada um. Este misto de sensações foi especialmente vivido na última 

aula, onde alunos e professor trocaram agradecimentos e desejos de um futuro 

brilhante. Foi muito bom chegar ao final do ano letivo com um feedback positivo 

dos meus alunos, para mim, este é o melhor reconhecimento do todo o nosso 

trabalho. 

Durante o Estágio ficamos com a sensação de que tudo passa a correr, 

vivemos tudo de forma tão intensa que, caso não tenhamos objetivos e metas 

bem definidos torna-se difícil ultrapassar todos os obstáculos e barreiras. Tal 

como em muitos outros ambientes profissionais, neste temos que trabalhar com 

outras pessoas, saber lidar com cada um. Esta foi também uma das 

competências de desenvolvi. Pelo facto de vivermos tudo intensamente e, por 

trabalharmos todos os dias com empenho e dedicação na luta pela excelência, 

as dificuldades, os erros e as limitações tornam-se uma forma de nos 

superarmos e de ultrapassarmos obstáculos. Tal como em todas as provas 

desportivas, os atletas devem dar o seu máximo, tentando a cada ação superar-

se. Durante o EP tentei transmitir esta ideia aos meus alunos, mostrando-lhes o 

meu exemplo. 

Agora que tudo acabou, restam-me todas as lembranças dos momentos 

de aprendizagem e convívio, carregados de entusiasmo, que farão parte da 

minha eterna bagagem profissional. Desta forma, resta-me agradecer a todos 

aqueles que, de alguma forma, contribuíram para o alcançar desta meta fina 
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Anexo I – Carta com mensagem de uma Encarregada de Educação 

 

Agradecimento Público 

 

As palavras por vezes podem ser limitadas para transmitir de 

modo cabal a gratidão sentida como mãe, nomeadamente quando 

implica ações sobre os nossos filhos, no sentido deles crescerem 

saudáveis e felizes!... 

De qualquer forma, considero que não posso deixar umas quantas 

dentro de mim, para expressar o meu agradecimento, em especial, à 

Diretora de Turma, ao Conselho de Turma, aos Colegas de Turma e ao 

Diretor de Escola, por acompanharem a Rita.  

Não poderei esquecer que no ano letivo anterior, já tinha havido 

esse apoio e disponibilidade incondicional, para a acompanhar e a 

ajudar, nesta caminhada emocional tortuosa. No entanto, foi neste ano 

que a luz ao fundo do túnel começou a ser mais percetível. Também 

houve o contributo de uma alteração no contexto familiar, que levou 

com que a Rita, finalmente tomasse consciência que a mudança tinha 

que começar em si mesma…  

Por vezes os seus comportamentos desajustados tornavam-se 

intoleráveis. Tenho consciência que foi com afinco e uma boa dose de 

paciência, que os problemas impostos pela Rita, foram sendo superados 
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com esforço de todos! O desafio por mim pedido a toda a comunidade 

escolar foi superado, apesar de ser um repto feito fora do âmbito 

escolar, no qual não havia obrigação civil de cumprir…  

Por este facto, a minha gratidão é enorme pelo trabalho 

desenvolvido, neste momento tão difícil da vida!… Qualquer Pai/Mãe 

(no verdadeiro sentido que engloba esse “titulo”) sabem como a 

impotência, relativamente a não conseguir mudar algo que está mal 

num filho, dói e nos corrói a alma!...  

Assim, MUITÍSSIMO OBRIGADA, por tudo!...  

 

M a. João Maia 
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Anexo II – Plano Anual de Atividades do 8º Ano 
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Anexo III – Unidade Didática de Andebol ao 2º Ciclo 

Andebol Objetivos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

H
a
b

il
id
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d

e
s
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o

to
ra

s
 

T
é

c
n

ic
a
 

P
a

s
s
e

/R
e

c
e

ç
ã

o
 

Ombro 

O aluno deve colocar a bola acima do nível 
da cabeça, fletir o antebraço sobre o braço, 
afastar o cotovelo do tronco, colocando-o 
recuado e à altura do ombro, afastar os 
membros inferiores e realizar o passe 

através da extensão do membro superior e 
rotação do tronco. 

A
D 

I/
E 

E E 
E
/
C 

    
AS 
TT 

Picado 

O aluno deve colocar a bola acima do nível 
da cabeça; fletir o antebraço sobre o braço; 
afastar o cotovelo do tronco, colocando-o 
recuado e à altura do ombro; estender o 

membro superior e fletir o pulso ao enviar a 
bola, por fim fazer ressaltar a bola próximo 

do recetor. 

A
D 

I/
E 

E E 
E
/
C 

    
AS 
TT 

R
e
m

a
te

 

Em apoio 

O aluno deve colocar a bola acima do nível 
da cabeça, fletir o antebraço sobre o braço, 
afastar o cotovelo do tronco, colocando-o 
recuado e à altura do ombro, afastar os 
membros inferiores e realizar o remate 

através da extensão do membro superior e 
rotação do tronco imprimindo força à bola. 

A
D 

  
I/
E 

E E 
E
/
C 

  
AS 
TT 

Suspensão 

O aluno deve realizar o encadeamento dos 
apoios, realizar a impulsão na vertical, 

fletindo o membro inferior livre com elevação 
e rotação externa do joelho; “armar o braço” 

superior executor; executar o remate no 
ponto mais alto do salto pela extensão total 

do membro superior, rotação do tronco e 
rápida ação do pulso; realizar a receção em 

equilíbrio com a parte anterior dos pés e 
flexão dos membros inferiores. 

A
D 

   
I/
E 

E E 
E
/
C 

 
AS 
TT 

D
ri

b
le

 

De progressão 

O aluno deve impulsionar a bola para a 
frente pela flexão/extensão do antebraço e 
trabalho de pulso; libertar o olhar da bola; 

contactar a bola com a mão aberta e 
orientada para o solo. 

A
D 

I/
E 

E E 
E
/
C 

    
AS 
TT 

F
in

ta
s
 

Sem bola 

O aluno deve, sempre com o braço armado, 
dar a entender ao adversário que vai 

prosseguir por um dos lados; desequilibrar o 
adversário para o lado da simulação; 

ultrapassar o adversário pelo lado contrário; 
aumentar a velocidade para criar situação 

de vantagem e iniciar o drible se necessário. 
 

A
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I/
E 

E E E 
E
/
C 

 
AS 
TT 

Com bola 

O aluno deve dar a entender ao adversário 
que vai prosseguir por um dos lados; 

desequilibrar o adversário para o lado da 
simulação; ultrapassar o adversário pelo 

lado contrário; aumentar a velocidade para 
criar situação de vantagem. 

A
D 

   
I/
E 

E E E 
E
/
C 

AS 
TT 

Posição base 

O aluno deve apoiar sempre os dois pés, 
colocando um ligeiramente à frente do outro; 
distribuir o peso do corpo igualmente pelos 
dois apoios; fletir ligeiramente as pernas; 
inclinar o tronco para a frente; levantar 

lateralmente os braços; voltar a palma das 
mãos para a frente. 

A
D 

  
I/
E 

E E 
E
/
C 

  
AS 
TT 

Deslocamentos defensivos 

O aluno deve colocar-se na posição-base; 
dar passos pequenos; deslocar-se em passo 

caçado; posicionar os pés ligeiramente 
afastados; evitar saltar. 

A
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I/
E 

E E E 
E
/
C 
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Manutenção 
da posse da 

bola 

O aluno deve passar a bola ao colega livre, 
garantindo a manutenção da posse da bola. 

A
D 

I/
E 

E E E 
E
/
C 

   
AS 
TT 

Ocupação 
racional do 

espaço 

O aluno deve ocupar equilibradamente o 
espaço de jogo, em amplitude e 

profundidade. 

A
D 

I/
E 

E E E E 
E
/
C 

  
AS 
TT 
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Progressão 
para o alvo 

O aluno deve mostrar intenção de progredir 
em direção à baliza adversária para finalizar, 

quando não tem oportunidade passa ao 
colega melhor posicionado. 

A
D 

  
I/
E 

E E E E 
E
/
C 

AS 
TT 

Finalização 
O aluno deve finalizar em condições 

favoráveis. 
A
D 

  
I/
E 

E E E E 
E
/
C 

AS 
TT 

Desmarcação 

O aluno deve movimentar-se de forma a 
soltar-se da marcação, criando uma 

situação mais vantajosa para receber a bola. 
Exemplo: “passa e vai”. 

A
D 

I/
E 

E E E E 
E
/
C 

  
AS 
TT 

Defensiva 
Defesa 

individual 

O aluno deve responsabilizar-se por um 
colega adversário, impedindo ou dificultando 
a progressão em drible, o passe e o remate, 

colocando-se entre a bola e a baliza. 

A
D 

  
I/
E 

E E E E 
E
/
C 

AS 
TT 

Formas jogadas 

Os alunos devem praticar a modalidade de 
Andebol através de várias formas jogadas, 
procurando aumentar o grau de dificuldade, 

chegando cada vez mais perto do jogo 
formal. 

A
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I/
E 

E E 
E
/
C 

AS 
TT 
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Força 
O aluno deve aumentar os níveis de força 
no que se refere à parte superior, inferior e 

zona de core. 

Em todas as aulas 

Resistência 
O aluno deve desenvolver a resistência em 
situações de jogo ou durante a parte inicial, 

aquando ativação geral. 

Em todas as aulas 

Velocidade de reação 
O aluno deve deslocar-se rapidamente 

reagindo rapidamente e com eficácia a um 
sinal ou estímulo em situações jogadas. 

Em todas as aulas 

C
a
p

a
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C
o
o
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e

n
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ti
v
a

s
 

Coordenação 

O aluno deve possuir amplitudes de 
movimento em determinados grupos 
musculares, necessárias à prática da 

modalidade 

 E E   E  E   

Orientação espacial 
O aluno deve determinar a posição do corpo 

em relação ao espaço e orientá-lo em 
função dos objetivos. 

 E  E   E    

C
u

lt
u

ra
 D

e
s
p

o
rt

iv
a
 

Sinalética 

O aluno deve aplicar durante os exercícios, 
situações de jogo e teste escrito: 

 Passos; Dribles; Faltas pessoais. 

E    E E E E  
AS 
TT 

Regras 

O aluno deve saber aplicar durante os 
exercícios, situações de jogo e teste escrito 

as seguintes regras: 
1: Terreno de jogo; 

2/4: Tempo de jogo e equipa; 
6: Área de Baliza; 

7: Jogar a bola e faltas antidesportivas; 
10: Lançamento de saída; 

12: Lançamento de reposição em jogo; 
13: Lançamento livre; 

14: Lançamento de 7m; 

E    E E  E  
AS 
TT 

Terminologia 

O aluno deve reconhecer durante os 
exercícios, situações de jogo e teste escrito: 

 Linha 6 metros; 

 Linha de 9 metros; 

 Linha de lançamento livre; 

 Corredores laterias. 

E   E    E  
AS 
TT 

C
o

n
c

e
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o
s

 P
s
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o

s
s
o

c
ia

is
 Assiduidade/ Pontualidade O aluno deve ser assíduo e pontual. Em todas as aulas 

Concentração 
O aluno deve focar a 

sua atenção e o pensamento  assunto ou tar
efa em particular. 

Em todas as aulas 

Cooperação 
O aluno deve cooperar com os colegas nas 

atividades das aulas. 
Em todas as aulas 

Autonomia/ Responsabilidade 
O aluno deve realizar algumas situações de 

aprendizagem autonomamente, de forma 
responsável. 

Em todas as aulas 

Fair Play/ Disciplina 
O aluno deve manter uma postura correta 
ao longo da aula, respeitando as decisões 

de colegas e professor. 
Em todas as aulas 



xxxiii 
 

Anexo IV – Relatório da Visita de Estudo ao Dragão 

 

Introdução 

 

No âmbito da unidade curricular estágio profissional, orientada pelo 

professor Rui Veloso e como professora cooperante Sónia Calejo, integrada no 

plano de estudos do 2º ano do mestrado em ensino da educação física nos 

ensinos básico e secundário, resolvemos enquanto núcleo de estágio realizar 

uma visita de estudo com as respetivas turmas da escola Dr. Costa Matos em 

Gaia. 

Por norma, tanto os professores como os professores estagiários têm no 

exercer das suas funções a organização de eventos desportivos, como torneios, 

atividades internas. Na escola onde estou a estagiar (Escola Básica Dr. Costa 

Matos – Antiga Teixeira Lopes), apenas no presente ano letivo não vão ser 

realizadas este tipo de atividades por decisão do grupo de educação física. 

Assim sendo, enquanto professora iniciante resolvi organizar uma visita de 

estudo agendada para o primeiro período. Esta atividade foi destinada as duas 

turmas de estagiários do núcleo 2 (8ºB e 8ºE), em que o propósito foi dar a 

conhecer um pouco mais sobre o andebol (modalidade forte do ano em questão), 

um pouco do que é a realidade de um estádio de futebol com o seu Museu e 

respetiva história. 

Os alunos mostraram-se bastante interessados e recetivos à visita de 

estudo, pois na sua grande maioria estes, são alunos que gostam de desporto e 

são adeptos ou simpatizantes do Futebol Clube do Porto.  

Enquanto professores, este tipo de iniciativa é bastante gratificante, dado 

que nos permite desenvolvimento das competências atitudinais, proporcionando 

ocasiões de aprendizagem, associados a momentos de convívio agradáveis, 

potenciadores da aprendizagem.  
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Propósito da Visita de Estudo 

 

A atividade consistiu numa visita ao Estádio do Dragão, respetivo Museu 

e à visualização de um jogo de andebol no Dragão Caixa entre o Futebol Clube 

do Porto e a equipa de Lisboa, Passos Manuel. 

Esta primeira visita de estudo teve como principal objetivo a visualização 

de um jogo de andebol, pois a modalidade havia sido trabalhada ao longo de 20 

aulas e fazia sentido que os alunos se deparassem com as diferenças entre o 

andebol da escola e a realidade da modalidade. Uma vez que iriamos estar no 

Dragão achei interessante proporcionar aos alunos uma visita ao Estádio e ao 

Museu (o projeto mais recente do Futebol Clube do Porto). Assim, 

proporcionamos aos alunos um dia diferente, onde puderam aprender um pouco 

acerca do desporto e do Futebol Clube do Porto, mas sobretudo passaram um 

dia em convivência saudável em ambiente desportivo. 

Entendemos que esta visita está relacionada com a disciplina de 

educação física, nomeadamente com a modalidade forte abordada no primeiro 

período. Desta forma, não havendo atividades organizadas pela escola, o núcleo 

de estágio irá organizar visitas de estudo com o mesmo intuito desta: mostrar 

aos alunos a realidade de cada modalidade desportiva abordada. 

No presente trabalho irei apenas fazer referência aos “dados” dos alunos 

da turma B, no entanto, como referi anteriormente, a visita foi destinada a ambas 

as turma 8ºB e 8ºE. 

 

Procedimento e Organização da Vista 

 

A visita requeria várias formalidades como o transporte, os bilhetes para 

o jogo, as entradas no Estádio e no Museu, mas não nos podíamos esquecer 

que o preço teria de estar acessível a todos os alunos. Assim, percebemos que 

a forma mais fácil e económica de fazer os alunos chegarem ao destino seria 

irmos todos de metro, mas permitimos a hipótese de os encarregados de 

educação os irem levar e buscar caso o entendessem. Os alunos que se iriam 

deslocar de metro deviam apresentar-se à hora marcada na estação João de 
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Deus em Gaia, (de modo a ser perto da escola e acessível a todos os alunos), 

com duas viagens Z2 carregadas. No que diz respeito aos bilhetes para o jogo, 

eu por estar ligada à modalidade em questão consegui através do presidente da 

Associação de Andebol do Porto, Rui Ferreira, 50 entradas para assistir ao jogo. 

As entradas no Estádio e no Museu, por se tratar de um grupo escolar, e, com 

mais de 10 alunos, ficaram com o custo de 4€. Este Tour no Estádio do Dragão 

foi previamente marcado através do email das relações públicas e foi necessário 

preencher o questionário apresentado como Anexo 1. Aquando da reserva 

foram-nos enviadas as regras de segurança e conduta do Estádio e Museu 

(Anexo 2), que antes e durante a Visita foram relembradas aos alunos. Não foi 

possível comunicar aos organizadores da parte do Estádio o número certo de 

alunos a participar devido ao atraso na entrega das autorizações. 

No que diz respeito aos participantes tivemos como professora 

responsável a professora cooperante do núcleo 2, Sónia Calejo, as professoras 

estagiárias Melissa Costa e Jéssica Gomes e foi ainda convidada a professora 

estagiária do outro núcleo Eloísa Silva. Relativamente aos alunos participaram 

15 alunos da turma B, da qual eu estava responsável, e cerca de 6 alunos da 

turma E.  

Depois de organizada a visita, foram criadas e entregues as autorizações 

para os alunos darem conhecimento aos pais. 

 

Autorização a entregar aos alunos 

 

Depois de organizada a visita foi necessário criar uma autorização para 

os alunos entregarem aos pais, onde explicamos todo o procedimento e 

envolvimentos da mesma. A autorização foi entregue a ambas as turmas no dia 

5 de Dezembro, devidamente assinada, e solicitamos aos alunos que a sua 

entrega fosse o quanto antes, de forma a apurar rapidamente o número total de 

alunos. O mesmo não aconteceu, pois alguns alunos entregaram imediatamente 

antes da data destinada à atividade. Fiquei surpreendida visto que todos os 

alunos preferiram ir de metro, de forma a acompanhar a turma. Quanto às 
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despesas com a visita todos os alunos pagaram aquando da entrega da 

autorização. A autorização usada foi a apresentada em seguida. 

 

                     Autorização do Encarregado de Educação 

 

 

Escola E.B. Dr. Costa Matos – Educação Física 

 

Eu, abaixo assinado(a), __________________________________________________, declaro 

que autorizo o(a) meu (minha) educando(a) _____________________________________________, 

nº___ do ____º____  a participar na Visita de Estudo ao Estádio do Dragão e Dragão Caixa – para visitar 

ao Estádio, conhecer o Museu e assistir a um jogo da modalidade forte “Andebol”, no Dragão Caixa, 

(F.C.Porto- Passos Manuel) no dia 6 de Dezembro (sábado). O custo da Visita será de 4€ , sendo que os 

alunos terão que trazer consigo o Andante para o Metro com duas viagens Z2 carregadas, e lanche visto 

que a visita se prolongará até ao final da tarde. 

Encontro na estação do metro João de Deus: 13:00H  

Início da Vista Estádio e Museu: 14:30h 

Início Jogo FCPorto – Passos Manuel: 18:00h  

Chegada à Estação do Metro João de Deus: 20:15h  

 

*No caso de preferir levar o (a) seu (sua) educando(a) ao Estádio do Dragão a hora definida é às 

13:45h na entrada do Museu. Desta forma, a hora de fim da Visita será as 19:45h na entrada do Dragão 

Caixa. 

Assim sendo peço que indique se leva e trás o seu (sua) educando (a) ao Estádio ou se o mesmo 

vem comigo de 

Metro:_________________________________________________________________________ 

Vila Nova de Gaia, ____ de ______________ de 2014 

O (A) encarregado(a) de educação: ______________________________ 

 

Horário e Atividades: 

 

Encontro na estação do metro João de Deus: 13:00H  

Início da Vista Estádio: 14:30h 

Início da Visita ao Museu: 15.30h 

Entrada para o Jogo F. C. Porto – Passos Manuel: 17:30h (Jogo 18h)  

Chegada à Estação do Metro João de Deus: 20:15h  

 

 

5 de Novembro de  2014 

A Professora Responsável, 

______________________ 

Sónia Calejo  
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Expectativas 

 

Antes de iniciar a visita estava um pouco ansiosa por se tratar de ser a 

primeira da minha realização, organização e responsabilidade. O facto de ser 

uma das responsáveis durante a viagem de metro deixou-me um pouco receosa, 

daí o meu excesso de zelo aquando da visita. Relativamente ao conteúdo da 

visita, as minhas expetativas são elevadas pois penso que é do interesse dos 

alunos e vão ficar satisfeitos com a mesma. Penso que os Tours ao Museu e 

Estádio estão organizadas de forma interessante e são muito atrativas para 

quem as visita.  

Os alunos são bastante recetivos a todo o tipo de atividades e penso que 

vão gostar muito desta visita, dado que tem um carater diferente das que estão 

habituadas sendo bastante motivador para as turmas. A motivação na minha 

opinião é fundamental para a participação e interesse nas atividades que lhes 

são propostas, desta forma se as atividades forem do agrado dos alunos melhor 

será a sua aprendizagem. 

Relativamente à modalidade escolhida para assistirem ao jogo tenho 

noção de que os alunos gostariam mais se fosse um jogo de futebol, ainda assim 

estou confiante que as turmas vão gostar, principalmente porse tratar de uma 

modalidade “desconhecida” (que não estão habituados a acompanhar), terão a 

oportunidade de aprender e perceber que qualquer espetáculo de desporto é 

importante. 

 

Ficha de presenças 

 

Depois de recolher as autorizações de cada um dos alunos foi criada uma 

ficha de presenças para ser mais fácil à data da visita perceber quais os alunos 

que estavam presentes ou se encontravam a faltar. Em seguida a ficha utilizada.  
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Implementação da Atividade 

 

Chegado o dia da visita (6 de Dezembro) e tal como solicitado, os alunos 

apresentaram-se na estação de Metro à hora marcada. Após todos os alunos 

reunidos procedemos à entrada no transporte rumo até ao Estádio do Dragão. 

Uma das nossas grandes preocupações enquanto responsáveis foi na viagem 

de metro, ter que fazer entrar todos os alunos, conferir se estavam todos, mas 

resolvemos este problema dividindo os alunos pelo número de responsáveis. 

Depois da viagem organizamos os alunos e aguardamos à entrada do Museu 

até que chegasse a nossa hora. Tal como havia sido marcado, inicialmente 

começamos pelo Tour ao Estádio, onde foi possível aos alunos conhecer um 

pouco de todos os “cantinhos” do mesmo, desde as bancadas, à tribuna, aos 

balneários, sala de imprensa, entre outros. O guia mostrou-se desde o início 

recetivo às perguntas dos alunos e estes não se envergonharam na hora de 

colocar as suas dúvidas. Acabada a primeira atividade seguia-se a segunda, o 

Tour ao Museu. A viagem pelo Museu conta a história do Futebol Clube do Porto 

exposta em fotografias, taças, equipamentos, quadros interativos, entre muitos 

outros, onde mostram as passagens e momentos mais importantes. Mais uma 

vez os alunos mostraram-se bastante interessados e ativos no questionamento 

ao guia sobre as dúvidas que iam ocorrendo. No final os alunos tiveram acesso 

à Loja Azul para o caso de querem adquirir alguma lembrança. 

Antes da visualização do jogo no Dragão Caixa, os alunos tiveram um 

momento para lanchar e conviver um pouco em grupo. Posteriormente seguimos 

em direção ao Dragão Caixa para assistirmos ao jogo de andebol entre o Futebol 

Clube do Porto e o Passos Manuel, equipa de Lisboa. Durante o jogo depararam-

se com a realidade da modalidade e com o facto de ser um pouco diferente do 

andebol praticado na escola. No final do jogo os alunos tiveram oportunidade de 

tirar fotos e conviver com os jogadores da casa. 

Por fim, para terminar esta atividade faltava apenas a viagem de regresso 

até Gaia. Alguns dos encarregados dos alunos optaram por ir buscar os seus 

educandos ao Dragão ao invés de os irem buscar a Gaia. Na viagem de regresso 

correu tudo dentro da normalidade, e rapidamente chegamos ao local de destino. 
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Após a visita… 

 

Após o término da visita posso afirmar que esta correu como eu previa, 

não houve nenhum contratempo ou algo que de alguma forma complicasse o 

que havíamos planeado, o feedback dos alunos foi o melhor. O facto de irmos 

de metro, que foi uma das minhas preocupações iniciais, correu dentro da 

normalidade e na opinião do núcleo de estágio esta foi a melhor opção e a mais 

económica tendo em conta os alunos em questão. O guia que nos foi 

apresentado, na minha opinião esteve muito bem, explicando tudo com clareza 

e respondendo sempre às questões colocadas pelos alunos. No final do jogo os 

jogadores do Futebol Clube do Porto mostraram-se bastante disponíveis a 

conviver com os alunos, tirar fotos e a satisfação por parte destes foi notória.  

Com o término da visita foram entregues aos alunos os respetivos bilhetes 

do Tour ao Estádio, ao Museu, do jogo e ainda uma carta sobre a sessão, de 

forma que os alunos fiquem com uma recordação após a mesma. Estas 

respetivas lembranças estão apresentadas em seguida. 

 

Feedback exterior 

 

Relativamente ao feedback exterior contei com a opinião da professora 

Sónia Calejo como professora cooperante, e pelo feedback dos alunos através 

de um relatório sobre a visita que lhes foi solicitado. 

A professora Sónia mostrou-se desde o início disponível a cooperar e 

ajudar na organização, e após a mesma comunicou-nos estar satisfeita com a 

organização e implementação da mesma. No que diz respeito ao retorno dos 

alunos também foi bastante positivo, ainda assim resolvi colocar dois excertos 

dos relatórios dos meus alunos, mantendo a sua identidade em anónimo. 

“Adorei esta visita, pois, embora já tivesse visitado o museu, nunca tinha 

visitado o estádio, a não ser a assistir para assistir a um jogo, nem nunca tinha 

ido ao Dragão Caixa. “ 

“Foi uma boa experiência pois estive com os meus amigos, aprendi mais 

sobre a grande história do Futebol Clube do Porto. Aconselho a quem ainda não 
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visitou o estádio e o museu que o visite brevemente porque não se vai 

arrepender, de certeza. Foi um dia muito bem passado com os meus amigos e 

professores. Ainda por cima para um portista como eu. Gostava de agradecer às 

professoras por nos proporcionarem um dia inesquecível como este. “  

Assim sendo penso que foi uma atividade de sucesso e que devemos 

continuar a organizar nos próximos períodos tendo em conta as modalidades 

abordadas em questão. 

 

Conclusão 

 

A realização deste documento serviu um pouco para explicar a 

organização e implementação de um evento desportivo de uma forma 

estruturada. Apesar de não haver uma estrutura rígida a seguir não tive 

dificuldade na realização do mesmo, pois apenas tive que expor e refletir acerca 

dos pontos pelos quais passei ao longo da organização e implementação da 

visita. 

Acho fundamental aquando da realização de qualquer tipo de evento 

desportivo, e qualquer que seja o organizador (professor, monitor, treinador, etc.) 

a estruturação e organização pormenorizada para que à data da sua 

implementação não hajam imprevistos, e no ter consciência de que imprevistos 

podem acontecer e a forma de os impedir ou controlar. Para mim é também muito 

importante que enquanto professores estagiários tenhamos iniciativa de 

organizar atividades (deste tipo ou não), e estas não têm apenas carater didático 

ou carater lúdico, devemos encontrar o equilíbrio entre ambas.  

Em suma, de acordo com a positiva experiência que vivenciei com estas 

turmas serão organizadas mais visitas de estudo tendo em conta as modalidades 

abordadas nos restantes períodos. 

  



xli 
 

11) Síntese Final e Perspetivas Futuras 

 

O documento apresentado, Relatório de Estágio Profissional (EP), foi desenvolvido no 

Âmbito da Unidade Curricular Estágio Profissional, integrada no plano de estudos do 2º Ciclo em 

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

Universidade do Porto. A mesma Unidade Curricular tem como principal objetivo a integração 

progressiva e orientada na vida profissional, em contexto real. Esta pretende que o futuro docente 

desenvolva um sentido crítico e reflexivo, ao passo que desenvolve as competências 

profissionais e pessoais, tornando-o no futuro, capaz de responder aos desafios e exigências da 

profissão. 

A realização prática do EP implica a harmonização e inter-relação de várias áreas, sendo 

estas a Organização e Gestão do Ensino e Aprendizagem, a Participação na Escola e a Relação 

com a Comunidade e o Desenvolvimento Profissional. São estas áreas que apresentam a base 

estrutural da Prática Profissional e o ponto-chave do EP. Desta forma, este documento está 

organizado em capítulos, segundo uma estrutura lógica e, tendo em conta as áreas referidas 

anteriormente, segundo as quais incide o EP: 

- Introdução: explica sucintamente o propósito deste documento; 

- Enquadramento pessoal: apresenta o meu percurso de vida, a minha passagem pelo 

desporto, passando por uma alusão às minhas expectativas, ambições e anseios no que diz 

respeito ao Estágio Profissional; 

- Enquadramento da prática profissional: relata o contexto no qual se desenvolveu o EP, 

os seus mediadores e apresenta o papel e o estado da Educação e em concreto da Educação 

Física em Portugal atualmente; 

- Realização da Prática Profissional: retrata o funcionamento e o decorrer do processo 

de ensino e aprendizagem; 

- Participação na escola e relação com a comunidade educativa: espelha a minha 

participação na escola, fora do contexto de aula ao passo que reflete sobre a relação 

estabelecida com a comunidade escolar; 

- Desenvolvimento profissional: descreve e reflete as competências adquiridas que, de 

forma significativa, contribuíram para o meu desenvolvimento profissional e/ou pessoal durante 

o EP; 

- Estudo de Investigação: expõe uma investigação realizada no âmbito do processo de 

ensino – aprendizagem; 

- Conclusão: reflexão na qual é apresentada a importância do EP, no que diz respeito ao 

meu desenvolvimento pessoal e profissional presente e futuro. 

A escola que me recebeu, proporcionando-me a realização do meu EP nas suas 

instalações e com os seus alunos foi a Escola Básica Dr. Costa Matos. A mesma fica situada em 
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Vila Nova de Gaia e foi através desta que desempenhei as funções de professora de Educação 

Física numa turma de 8º ano, durante o ano letivo 2014/2015. 

 

Dimensão Pessoal 

O desporto sempre fez parte da minha vida, não apenas como atleta visto que o prazer 

em ensinar também me acompanhou desde muito cedo. Sendo que, a decisão de ingressar na 

Faculdade de Desporto não foi uma escolha difícil. Associando a paixão pelo desporto, ao prazer 

de ensinar e à boa relação que sempre estabeleci com os mais novos, penso que esta opção foi 

a mais indicada. Penso muitas vezes se fiz uma boa escolha, tendo em conta o estado do nosso 

país e a degradação do respeito pela docência, sobretudo da Educação Física. Contudo, o facto 

de ser realmente aquilo que eu gosto de fazer e o que me realiza enquanto profissional e pessoa, 

serve-me um pouco de consolação e de incentivo para lutar nesta difícil batalha que é a luta por 

um emprego na minha área. 

 

Enquadramento da Prática Profissional 

O Estágio Profissional surge como a oportunidade de exploração, aquisição, 

desenvolvimento e aperfeiçoamento das competências da docência, através de vivências reais 

no contexto escolar. Não é apenas no Estágio que vamos adquirir todas as competências da 

profissão, no entanto, é neste que devemos começar a colecionar as formas de como lá chegar. 

Eu encarei o EP, mais do que um processo de ensino, um processo de aprendizagem, onde o 

meu constante objetivo foi a superação pessoal, procurando tornar-me numa melhor profissional. 

O ano de estágio é o primeiro, espero eu, de muitos anos desempenhando funções de professora 

de Educação Física. É o primeiro dos passos de uma longa caminhada, de uma peregrinação 

incansável buscando a competência profissional. 

A atividade do professor, tendo em conta a sua diversidade e complexidade, exige uma 

análise e posterior reflexão constante acerca de todas as suas ações. Com a experiência esta 

reflexão vai-se tornando uma tarefa mais simples e automática, não devendo ser descurada. 

O docente de Educação Física, cada vez mais, deve ser aberto à inovação, 

aprendizagem e apresentar constante atitude e questionamento, permitindo que este altere a 

sua situação atual. O professor de EF, através da sua disciplina deve implementar um espírito 

de cooperação, superação, trabalho em equipa, e todos os valores inerentes ao desporto. A 

competição e interação são importantes, de uma forma saudável, visto que o aluno deve saber 

os seus limites e os limites dos colegas e respeita-los. A noção de que esta é a única disciplina 

que educa pelo corpo deve ser tida em conta, contudo, o professor de EF não deve esquecer os 

conhecimentos cognitivos, sociais e afetivos. 

O estado da Educação em Portugal é lamentável, ainda mais se considerarmos o estado 

da nossa disciplina, que para muitos alunos já não têm qualquer peso na sua classificação geral 

e, é opcional para outros. Por muito que ache que devemos lutar pela dignificação da nossa 

modalidade, estas decisões não passam por nós enquanto professores. 
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O grupo de Educação Física da Escola Dr. Costa Matos é constituído por dez professores 

de EF e cinco professores estagiários. A entrega, o profissionalismo, a preocupação, a 

sinceridade e a frontalidade foram caraterísticas que apresentaram desde o início do ano letivo, 

em especial a Professora Cooperante. 

A turma a quem lecionei as aulas de EF durante o presente ano letivo foi a turma B do 

8º ano, constituída por dezanove alunos. Este número é reduzido devido a integração de um 

aluno com NEE na mesma, que ao nível motor apresentava poucas limitações. 

 

Realização da Prática Profissional 

O ponto-chave da atividade do docente é sem dúvida o planeamento, na medida em que 

tenta atenuar o inesperado. As reuniões pré início do ano letivo são a prova disso, para que este 

arranque devidamente muita coisa tem que ser devidamente pensada, definida, organizada e 

planeada, com o processo de ensino não é diferente. O planeamento foi desenvolvido tendo em 

conta o Programa Nacional de Educação Física do 3º Ciclo, as decisões tomadas ao nível do 

grupo de Educação Física da escola, as caraterísticas da turma, o número de aulas e respetivos 

espaços e materiais disponíveis. O planeamento respeitou as quatro categorias 

transdisciplinares, a Cultura Desportiva, a Condição Física, os Conceitos Psicossociais e as 

Habilidades Motoras referentes ao Modelo de Estrutura e Conhecimento de Vickers (1989). 

O planeamento anual assume-se como um guia, no qual o ano letivo é estruturado e 

organizado, tendo em conta as matérias de ensino. Contudo, são as Unidades Didáticas a grande 

dor de cabeça do professor relativamente ao planeamento. É na construção destas que o 

professor dedica grande parte do seu tempo de planeamento. 

O plano de aula é um documento auxiliador do professor, onde neste, aula a aula, é 

apresentado o que realmente é importante. O plano de aula tornou-se uma tarefa fundamental 

durante este ano letivo, e fui aperfeiçoando esta tarefa com a experiência. Este documento 

apresentou a seguinte estrutura: 

 Parte inicial ou preparatória: onde os exercícios de ativação geral e específica devem 

estar relacionados com o que se pretende desenvolver na parte fundamental; 

 Parte principal ou fundamental: a qual representa o conjunto de exercícios 

anteriormente definidos no módulo 7, na forma de progressões pedagógicas; 

 Parte final: com o intuito de fazer os alunos retornar à calma, fazer um balanço da aula, 

relembrando o que foi feito e o que se lhe vai seguir na próxima aula. 

Os planos de aula são os guias diários dos professores. Como tal, devem servir para que 

este se oriente. Desta forma, devem ser realizados de forma cuidada, contendo informação que 

pode ser relevante consultar a qualquer momento. São exemplos: o horário, a data, o espaço, e 

o número da aula (lição e número da aula correspondente à unidade didática em questão), as 

componentes críticas e critérios de êxito, os objetivos geral e específicos, os comportamentos 

que esperamos que os alunos atinjam. 
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Durante este ano letivo, o sucesso de todas as atividades esteve associado à 

responsabilidade, inovação e eficácia praticados em cada aula. Com a preocupação de incutir 

nos alunos o gosto pela prática desportiva, foram procuradas constantemente as melhores 

estratégias para abordar os diferentes conteúdos. Assim, a abordagem às modalidades contou 

com a presença de vários Modelos de Ensino, como o Modelo de Instrução Direta, o Modelo de 

Competência nos Jogos de Invasão, O Modelo de Ensino do Jogo para a sua Compreensão, o 

Modelo de Abordagem Progressiva ao Jogo e o Modelo de Educação Desportiva. 

O modelo utilizado para abordar o Andebol e o Futebol foram o Modelo de Competência 

nos Jogos de Invasão, que por sua vez assenta as suas bases no Modelo de Ensino do Jogo 

para a sua Compreensão. Relativamente à Ginástica e ao Atletismo optamos por utilizar o 

Modelo de Instrução Direta, do qual surgem estratégias de carácter explícito e formal. O Voleibol 

baseou-se nas diretrizes do Modelo de Abordagem Progressiva ao Jogo e contou ainda com a 

aplicação do Modelo de Educação Desportiva. 

Durante este ano letivo, para além de aumentar a minha experiência e construir uma 

bagagem sólida no que diz respeito às competências profissionais de docência, tive oportunidade 

de perceber que o processo de ensino e aprendizagem é uma troca mútua de conhecimentos. 

Quero com isto dizer, que para além de proporcionar aos meus alunos aprenderem comigo, tive 

também oportunidade de aprender com eles.  

A minha vontade de me superar constantemente, levou-me a refletir sobre as estratégias 

utilizadas, como conhecer melhor os meus alunos, conquistando a sua confiança e procurando 

perceber quais os seus interesses e comportamentos, adotando uma postura séria, responsável 

e de partilha. 

A avaliação, algo tão valorizado atualmente, foi uma constante durante todo o ano letivo. 

Este processo foi realizado com o maior rigor e coerência e tendo em conta critérios bem 

definidos e claros, de forma a garantir a justiça e equidade para todos os alunos. 

Com o objetivo de melhorar o processo de ensino-aprendizagem, durante o ano letivo, 

foram várias as aulas de outros colegas estagiários e professores que foram observadas, através 

de um sistema de observação de comportamento de professores. 

 

Participação na Escola e Relação com a Comunidade 

A atividade do docente não se fica apenas pela atividade realizada em tempo de aula. O 

professor deve cumprir determinadas funções éticas na escola, sabendo como estar e interagir. 

Assim, o professor deve tentar relacionar-se e integrar-se na comunidade educativa, interagindo 

e relacionando-se de forma saudável com os restantes integrantes da mesma. Apesar de não 

terem sido muitas as atividades das quais fomos responsáveis, desenvolvemos diferentes 

papéis, desde organizadores a meros acompanhantes, nessas mesmas atividades. Dessas 

atividades destaco, a receção às escolas primárias do Agrupamento, a visita de estudo ao 

Dragão, a ida ao Parque Aquático de Amarante e o Corta Mato Distrital. Para além destas, ainda 
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colaborei com a diretora de turma nas suas funções de direção de turma, e acompanhei a equipa 

de Desporto Adaptado do Desporto Escolar. 

 

Desenvolvimento Profissional 

A formação de um profissional não se deve ficar apenas pela sua formação inicial. Ao 

longo da vida é fundamental, tendo em conta as mudanças sociais, económicas, tecnológicas, 

educacionais e, consequentemente, a noção de que os saberes não são eternos, que se valorize 

a formação contínua (Cunha, 2008). 

Assim sendo, ao longo deste ano letivo, foram ampliados conhecimentos, melhorados e 

complementadas capacidades e restruturaram-se e renovaram-se comportamentos, através das 

seguintes formações: Formação de Endnote, Formação de treino funcional e Ação de Formação 

de Suporte Básico de Vida. 

 

Estudo de Investigação: “ A influência dos estímulos audiovisuais na potenciação 

das capacidades motoras e cognitivas em alunos do 3º Ciclo do Ensino Básico. ” 

O presente estudo tem como propósito testar se a utilização dos meios audiovisuais se 

traduz em ganhos ao nível motor, cognitivo e motivacional, numa turma de 8º ano, durante a 

lecionação da modalidade Triplo Salto. Pretende-se verificar qual a perceção que os dezanove 

alunos participantes no estudo têm acerca da sua prestação. 

 Em suma, concluímos que, o vídeo efetivamente, influencia o aperfeiçoamento 

da técnica de Triplo Salto, contribuindo para o aumento do desempenho dos alunos. Verificamos 

que, tendo em conta as respostas dos alunos, esta estratégia permite-nos observar a própria 

execução, percebendo quais os seus principais erros e, por consequência, a forma como os 

modificar, de forma a melhorar a sua prestação desportiva. Os alunos enfatizaram ainda, o 

carácter motivador do vídeo. 

 

Conclusão 

 O Estágio Profissional vive-se de uma forma intensa, requer perícia, prende-se 

de objetivos e metas, implica ultrapassar obstáculos, medos e dificuldades, requer muito 

trabalho, esforço e cooperação, mas sobretudo paixão pelo mundo do Ensino. Confesso que a 

intensidade com que vivemos os acontecimentos é tal que nem damos pelo tempo passar. 

Quando chega ao final fica um sentimento de dever cumprido, uma noção de que o nosso esforço 

e dedicação valeu a pena, mas também é uma emoção e fica a saudade e o receio de que 

poderemos tão cedo não entrar neste mercado de trabalho. No final desta prova resta-me 

relembrar todos os momentos que vivi com entusiasmo, trazer comigo em bagagem as 

aprendizagens adquiridas para a minha vida profissional e pessoal e não poderia terminar sem 

agradecer a todos aquele que estiveram presentes e que, de alguma forma, contribuíram para o 

alcance desta meta final. 

 


